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Občas přjdu na poslední chvíli, ale
prevence v mobilu mi chodí včas!
Přejděte do 31. 3. 2016 k ČPZP a budeme vám
zasílat SMS k preventivním prohlídkám ZDARMA.
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Manažerka mateřství

Kluka nebo holku si vybrat nemůžu,
ale pojišťovnu jsem si vybrala tu nejlepší!
Získejte příspěvek až 1 000 Kč
v programu Manažerka mateřství
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Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 10 ROČNÍK V
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www.ford-louwman.cz

INZERCE

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

+ TV program na celý týden

„Rád kroužím
spolu s ptáky“
5plus2
■ ROZHOVOR

Dobříšská výstava Jirky
Jirouška ukazuje známá
i méně známá místa
z ptačí perspektivy.
JAROSLAV PEŠICE
DOBŘÍŠ | Původem příbramský fotograf Jirka Jiroušek žije v Kotenčicích.
Miluje létání a k cestě do oblak používá
motorový padák. Bere si s sebou i fotoaparát a jeho snímky mohou do 3. dubna
posoudit návštěvníci Kulturního domu
Dobříš na výstavě nazvané Nebeské.
Kdy jste s létáním a focením začal?
Létám od roku 1994 a asi 15 let ve vzduchu i fotím. Žil jsem 30 let v Příbrami
pod Svatou Horou a před 10 lety jsem
se přestěhoval do vesničky Kotenčice,
abych měl prostor pro létání. Z vesnice
se totiž dá rychleji vyjet. Říkám, že tam
mám základní tábor jako horolezci.
Čím se profesně zabýváte?
Po příbramském gymnáziu jsem vystudoval VŠE. Byla taková doba, potřeboval jsem se uživit a částečně to dělám i
do dneška, ale hlavně se živím správou
počítačových sítí. Souvisí to i s tím, že
potřebuji být pro lítání volný. Musím na
to mít čas, když je správné počasí – sluníčko a mlhy, a ne sedět v práci.
Posilujete, abyste se dokázal dostatečně rychle rozeběhnout s 45 kilogramy na zádech?
Jezdil jsem hodně na kole a jsem sportovně zaměřený. Dělám skialpinismus,

vodáctví, jachting, ale že bych chodil
do posilovny, to ne.
Máte s přítelkyní tříletou dceru, už ji
zasvěcujete do tajů létání?
Barborku nechci nějak ovlivňovat.
K tomu by měl každý dospět sám. Není
to běžný sport, je to poslání. Nevyzkoušíte si to dvakrát ročně jako kolo, je dobré to dělat neustále, protože potřebujete
spoustu zkušeností. Jinak jste sám sobě
i ostatním hodně nebezpečný.
Jaké plochy používáte ke startům?
My s motorovým padákem startujeme
na loukách. Lepší samozřejmě je, pokud jsou z kopce, ale mohou být i rovné. Při startu vás motor žene, takže potřebujete někdy jen pět, ale jindy třeba
50 metrů. Většinou vám ale 15 metrů
stačí. Kdybych to nerozeběhl na tuhle
vzdálenost, tak zruším start, abych nemusel běžet třeba 100 metrů s takovou
zátěží. S motorem, který už mám pod
plynem, se totiž nezastavím na místě,
ale musím dobíhat. Taky hrozí, že se třeba šňůry zamotají do vrtule.
Jaká pravidla ve vzduchu musíte dodržet?
Platí pro mne stejná pravidla jako pro letadla. Mám pilotní licenci a musím dodržovat výškové a rychlostní limity. Je to
podobné jako pro cyklisty na silnici,
také mají stejné předpisy jako auta. My
na padácích zase jako motoristé platíme
povinné ručení. Minimální výška je určena proto, abyste nikomu neběhal po
střechách, a maximální, abyste nepřekážel třeba boeingům, které letí s lidmi na
dovolenou. Pro příklad nad Dobříší je ta
maximální hranice 1 200 metrů nad mořem a u Karlštejna je to zase 300 metrů,
ale měřeno nad zemí.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

Brdské kopce vystupující z mlhy u Čenkova, vypouštěný rybník v Brdech
a ostrůvek uprostřed vodní nádrže Klíčava.
3X FOTO | JIRKA JIROUŠEK
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Organizátoři festivalu Pešík se
těší na sedlčanské ochotníky
Jana Šulcová, Petr
Nárožný, Ladislav
Mrkvička, ale také Spolek
divadelních ochotníků
Sedlčany budou
hvězdami divadelního
festivalu Pešík.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAROSLAV PEŠICE
KOMÁROV | Druhý březnový čtvrtek
se začaly prodávat vstupenky na 1. ročník divadelního festivalu Pešík a komárovští úředníci se chystali na nápor zájemců. Dobře věděli proč, před loňským nultým ročníkem totiž tři čtvrtiny
lístků zmizely během prvního dne. Lidé
jich tam zakoupili 1 300.
Po takových zkušenostech letos přišli
organizátoři se změnou – předprodej odstartoval až po skončení pracovní doby
úřadu městyse, aby zájem neblokoval
práci tamních úředníků.
Jinak se návštěvníci nemusejí obávat
radikálních inovací. „Budeme se držet
toho osvědčeného. Lehkou změnou je,
že v neděli festival nezakončí večerní,
ale odpolední představení pro malé i velké v podání ochotnického spolku ze
Sedlčan,“ upřesňuje jeden z organizátorů – komárovský místostarosta Radim
Šíma.

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany byl po svém představení Zítra to roztočíme, drahoušku...! při nultém ročníku
komárovského festivalu odměněn potleskem vestoje.
FOTO | 2x JAN PECH

Lákají známá jména
Festival Pešík začne ve středu 13. dubna. A každý den se od 19 hodin až do soboty představí celkem čtyři divadelní
soubory. Představení pro děti od 3 do 6
let je kromě neděle naplánované i na sobotní dopoledne. V pohádce Pirátské
dobrodružství si zahraje i Marek Šmied,
který s nápadem uspořádat v Komárově
takovou akci loni v lednu přišel.
„Komárovští ukázali, že mají o kulturu zájem, tak jsem si říkal, zda tu neudělat větší akci. V polovině ledna jsem
s tím šel za Radimem Šímou a po měsíci byly plakáty a vstupenky,“ vzpomínal absolvent oboru Dramatické umění
a moderování na Vyšší odborné škole
herecké v Praze.

Duchovní otec festivalu Marek
Šmied v pohádce Smolíček.

Pešík 2016
13. 4. (19:00): Caveman, 280 Kč
14. 4. (19:00): Manželský
trojúhelník, 220 Kč
15. 4. (19:00): Velký holky
nepláčou, 250 Kč
16. 4. (10:30): Pirátské
dobrodružství, 40 Kč
16. 4.(19:00): Vstupte!, 300 Kč
17. 4.(17:00): Ať žijí duchové,
100 Kč/dítě, 140Kč/dospělý

Na publikum v Komárově čekají
zvučná herecká jména, například Jana
Šulcová, Veronika Jeníková, Libuše
Šormová, Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička či Jan Čenský.
Oproti loňsku se navýšil rozpočet festivalu. „Bude asi o 50 tisíc korun vyšší,
pohybovat se bude kolem 300 tisíc. Ještě ho nemáme stoprocentně vypočítaný,“ říká Radim Šíma s tím, že v roce
2015 byla k vidění o něco levnější představení.

Duchové s úpravami
Od toho se odvíjí i výše vstupného.
„Ale myslím si, že jsme v loňském roce
neměli méně známé herce,“ říká Šíma
při vzpomínce třeba na Mahulenu Bočanovou, Kateřinu Hrachovcovou, Lukáše Vaculíka nebo Martina Zounara.
„Osobně se ale nejvíce těším na sedlčanský soubor s kusem Ať žijí duchové.
Měl jsem možnost zhlédnout jejich generální zkoušku a byla úžasná. Na to, že
to je v podání ochotníků, je tam velké
množství efektů,“ dodal místostarosta
Komárova.

„Zážitek z loňského roku jsme měli
úžasný. V Komárově se nám hrálo hezky, byli jsme tam moc mile přijati a už
se tam zase těšíme,“ říká předseda Spolku divadelních ochotníků Sedlčany Jaroslav Repetný. Nic na tom nemění ani
skutečnost, že Sedlčanští budou muset
některé scény hry Ať žijí duchové přetvořit. „Musíme určité věci upravit, aby
byly proveditelné na scéně komárovského kinosálu. Nechci příliš prozrazovat,
ale musíme se vyrovnat třeba s tím, že trpaslíci nebudou moci vybíhat z krtin, a
vyřešit i to, že Brtník se nebude mít
kam propadnout,“ dodává Repetný.
Festival se uskuteční v komárovském
kulturním domě. „Loni jsme vyčistili
oponu a svépomocí jsme uklízeli tamní
prostory. Jsme tam v nájmu, není to majetek městyse, takže žádné technické vylepšení zázemí nechystáme, ani to dělat
nemůžeme. Ovšem snažíme se dopřát
účinkujícím hercům solidní zázemí a divákům příjemné prostředí k prožití večera,“ líčí Radim Šíma.
Co se týče návštěvnosti, nultý ročník
překonat nepůjde. Všechna představení
totiž byla vyprodaná, přišlo 1 700 lidí.
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„Rád kroužím s ptáky“
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Zažil jste nějaký krizový okamžik?
Třeba když vám došel benzín?
Benzín mi došel několikrát, to se mezi
krizové okamžiky nepočítá. Ale když
vane vítr mým směrem, tak letím rychlostí i 100 kilometrů v hodině. A je důležité, aby vás to nepřefouklo přes horu,
protože za ní je takzvaný rotor a vzduch
se tam stáčí stejně jako voda za kamenem. Padák se pak nejspíš zabalí a vy
spadnete. Zažil jsem to na Kralickém
Sněžníku, tam jsem měl co dělat, abych
z podobné situace unikl. A taky se přiznám, že jsem v roce 1997 přistál u
Předního Chlumu na borovici uprostřed
lesa. Nic se mi nestalo, ale zbytek dne
jsem měl co dělat, abych vymotal všech
350 metrů dlouhých a milimetr tenkých
šňůrek z větví. Padák za desítky tisíc
jsem tam přece nemohl nechat.
To jste byl ještě začátečník…
Ono se to stane i zkušenému. Začátečník má zprvu respekt, časem nabyde
dojmu, že už mu to jde, a zariskuje. Pak
se něco stane, a pokud to člověk přežije,
tak zase zbrzdí. Je to jako u dětí, musí

se praštit, aby zjistily, že to bolí. Paragliding se dá provozovat bezpečně i hodně
nebezpečně.
Je to drahý koníček?
Můžete poskládat starší vybavení: padák, záložní padák, výškoměr, paramotor a helmu za 50 tisíc, anebo nové za
200 až 250 tisíc korun.
Jak probíhají vaše setkání s ptáky?
Oni ani nemusí rozeznávat, že my na padácích nejsme taky ptáci. Nebojí se nás,
i když letíme s motorem. Často se stane,

„Jsem nebeský fotograf,“ říká Jirka Jiroušek. FOTO | JAROSLAV PEŠICE

že kroužíme v termickém proudu spolu
s dravci. To je povznášející pocit. Většinou se k nim přidáme my, když chceme
takové proudy využít. Ale někdy je i popleteme. Třeba kroužím, protože hledám motiv či vhodnou polohu k pořízení fotek, a přiletí ke mně sokol. Chce
taky udělat pár otoček za pomoci teplého vzduchu a je překvapený, že mu to
nejde. Netuší, že mně pomáhá motor.
Nenudí vás běžná pěší turistika?
Vůbec ne, ono se to doplňuje. Řekl
bych, že je potřeba takový 3D pohled.
Ze země prožíváte kopce, roviny i vodu
úplně jinak. Je dobré ta místa znát i pro
případ nouzového přistání.
Často cestujete i do zahraničí. Proč
máte raději Čechy?
Spousta lidí jede třeba do Vietnamu
a přitom nezná, co mají kousek za domem. Exotika neznamená, že jedu deset
tisíc kilometrů daleko. Je to něco neběžného a to máme i tady. Na Čechy se dokážu lépe soustředit, zaostřit a najít hezký motiv, protože tu žiju dlouho. A třeba Vltava je bezkonkurenční řeka nejen
v českém prostředí.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Adlerová ukáže Gershwina.
Muže, který neodešel
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | V rožmitálském Společenském centru je na
12. 3. připraven projekt mezzosopranistky Edity Adlerové George Gershwin –
Muž, který neodešel. Vystoupí
také akordeonista Petr Vacek.
(jp)

INZERCE

Dny Renault Mégane 7. 3. - 19. 3.
Také So a Ne 12 -13.3. od 9 -16 h. !

PRORESTA, s.r.o., Evropská 678, Příbram
Tel.: 318 632 907

www.renaultpribram.cz

6 11. března 2016

Česká republika

V divadle se pouštím ze řetězu.
Herec, bavič, ale i oceňovaný filmový a divadelní režisér
Ondřej Sokol se už roky pohybuje na tenké hranici
mezi vkusem a trapnem. „Stand-up komedie jsou
u nás pořád v plenkách. Na to, abych měl celý výstup
o masturbaci, čas teprve přijde,“ říká s humorem sobě
vlastním. Vtipem nešetří ani v novém filmu Dvojníci,
kde si zahrál „slušňáckého“ učitele i zlodějíčka.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ať už sledujete starší díly improvizační show Partička nebo jeho novou divadelní stand-up komedii Celebrity, určitě byste o Ondřeji Sokolovi neřekli, že patří mezi introverty. „Ale jsem a divadlo
je pro mě vlastně taková terapie,“ tvrdí.
V nové komedii Dvojníci máte hned
dvojroli. Zahrál jste si prvotřídního
grázlíka i naprostého slušňáka. Která
z těch dvou postav vás bavila víc?
Dobře se mi hrálo obojí. Tím, jak byly postavy od sebe charakterově daleko, jsem
si užíval, že můžu jakoby rozdvojit osobnost. Blízko mám vlastně k obojímu. Takže jsem mohl chvíli těžit ze svých dobrých vlastností a chvíli z těch opravdu příšerných, kterých mám taky spoustu.
Já jsem vám nejvíc věřila právě v té
úloze hodného slušňáka. Netušíte,
čím by to mohlo být?
Vážně? Tak asi to je tím, že jsem hrozně slušnej kluk. Ba ne, spíš si myslím, že tenhle názor se bude lišit
kus od kusu. Tedy divák od diváka.
Záleží na tom, k čemu ten konkrétní člověk inklinuje. Třeba jste
prostě slušná.
V tomhle snímku máte za parťáka Jakuba Koháka, jehož postava
je, řekněme, trochu jednodušší.
Měl jste někdy i v reálném životě nějakého takového kamaráda-spojence, bez kterého jste nedal ránu?
Já bych si v životě takového tupce,
jako představuje Jakub, nikdy nevybral. Měl jsem už na gymplu
kamaráda Martina Fingera, který hraje i u nás
v Činoherním klu-

bu. S ním jsme byli opravdu jako dvojčata,
a to nás provází celý život. Rozdíl je v tom,
že to není blb.
Máte s ním nějakou historku, třeba pokud jde o ženy?
Myslím, že takových historek bych mohl
přihodit spoustu, ale neudělám to. Přeci
nemůžu říkat, jak jsme si pomáhali ohledně ženských…
Jak to, že nemůžete? Ve svém
stand-up představení Celebrity sázíte
divákům úplně sám na jevišti hodinu
a půl v kuse jednu historku za druhou… Fungoval tam pro výběr příhod
nějaký filtr?
Ano, tam to prošlo velkým filtrem, což mě
mrzelo. V Americe a Anglii na sebe naopak stand-up komici sypou ty úplně nejhorší věci. A já to zbožňuju. Ale je to dané i
historií, kterou tam tenhle formát má. Já
jsem to skutečně nemohl hned v prvním
stand-upu vzít úplně z gruntu. Doufám totiž, že nebude poslední. I tak to mnoha lidem přišlo přes čáru.
Takže ještě máte
prostor,
kde přitvrdit?

Mám ještě hodně prostoru. Myslím, že princip samotného stand-upu je hodně příjemný v tom, že si můžete hrát s hranicí, kdy už
se publikum trochu děsí. U nás je to ještě natolik v plenkách, že můžu naopak začínat
zvolna. Na to, abych měl celý stand-up
o masturbaci, čas ještě přijde. (smích)
Myslíte si, že i na to přijde? Jestli nejste až moc velký optimista, pokud
jde o to, co je české publikum schopné skousnout…
Musím to přeci někam hrnout. (smích)
Když takových vystoupení budu mít víc,
dostane se určitě i na to.

se na chvíli pustím ze řetězu a pak ten
řetěz zase zamknu a jedu domů.
Nyní pracujete na dvou nových televizních pořadech, a sice Tvoje tvář
má známý hlas na Nově a Aliho parťáci! na Prima Cool. Do toho hrajete v divadle a zanedlouho bude mít premiéru zmiňovaný snímek Dvojníci. Kdy
máte vůbec čas vydechnout, popřípadě vymarodit se? Aby čtenáři pochopili, scházíme se až na pátý pokus,
protože vás delší dobu trápila nemoc.
Na marodění čas moc není a tělo samozřejmě začne protestovat, když je člověk delší

Ondřej Sokol
Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Studoval na pražské DAMU.
Známý je jako protagonista či režisér zábavných pořadů v televizi
(Tele Tele či talkshow Mr. GS a TGM) i v divadle (například stand-up Celebrity).
■ Po režijním úspěchu s inscenací Osiřelý západ obdržel Cenu Alfréda Radoka
v kategorii Talent roku a Cenu Thálie pro mladého umělce do 33 let.
■
■

Jste takový ten umělec, který po představení jde mezi fanoušky a poklábosí s nimi? Přeci jen velkou popularitu
jste získal díky pořadu Partička, který
měl obrovskou fanouškovskou základnu na sociálních sítích.
Ne, to nedělám vůbec. Jsem poměrně samotářský člověk, takže většinou mizím
domů.
Samotářský? Není to trochu v rozporu
s tím, čím se živíte?
Myslím si, že není. Pro
mě je to z velké části
určitá terapie. V běžném životě jsem
opravdu velmi introvertní. Tady

dobu v nepřetržitém zápřahu. Tady se to
moc nedělá, aby člověk rušil představení
nebo aby nejel natáčet. Vždycky se všichni absolutně zhroutí, protože něco takového přece nejde! Proto platí, že pokud jsme
alespoň schopní vstát z postele, tak hráváme. Na organismu se to zákonitě podepisuje, takže pak odpadáme. Nezvladatelně.
Takže kdy vás výhledově čeká oddych? A v jaké formě relaxujete?
Já odpočívám v divadle. Dělám tam něco,
co mě ukrutně baví a nemám potřebu se
od toho nějak čistit. Já vlastně nejsem
v práci. Dělám totiž to, po čem jsem
vždycky nejvíc toužil. Fyzicky si potřebuju občas oddechnout, ale po psychické
stránce jsem takhle absolutně šťastnej.
Ve zmiňovaném pořadu Aliho parťáci! spolupracujete se známými tvářemi internetu, jako jsou například streamer Fatty Pillow nebo Madbros.

FOTO | ARCHIV TVŮRCŮ FILMU DVOJNÍCI
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Pak ho zase zamknu a jdu domů
Sledujete vy sám jejich videa? Nechci
se vás teď dotknout, ale tihle hoši přeci jen cílí na jinou věkovou kategorii.
Mám děti, které to hodně sledují. Díky nim
mám celkem dobrý přehled, protože mě
tím vydatně zásobují. Jinak, pokud jde
o Fattyho, hrozně mi sednul a myslím, že to
vůbec není blbej kluk. Naopak. Takže mě
tenhle projekt moc baví. Navíc mám díky

Ondřej Sokol v roli klaďase Richarda
a záporáka Honzy. FOTO | BIO ILLUSION
tomu pocit, že neztrácím kontakt s tím, co
se děje a úžasně se tím občerstvuju.
Spoustě rodičů je konkrétně Fatty Pillow trnem v oku, kvůli vulgárnímu
slovníku, který používá. Jeho videa
totiž sledují tisíce dětí a teenagerů.
Myslíte si, že v dnešní době mohou

ještě sprostá slova děti na internetu
reálně ohrožovat?
Myslím si, že děti ohrožuje něco úplně jiného, než je vulgární mluva. Ta mi ze
všech těch věcí vadí úplně nejmíň. Děti
jsou daleko více ohrožené kontaktem
s totální stupiditou, které jsou plná běžná média. Dívají se na pořady plné lží,
přetvářky, toho, jak lidé vy……jí jeden
s druhým. Nic se kolem toho neděje a je
to oficiální kultura. To je poškozuje daleko víc než to, že nějaký kluk občas upustí nějakou k…u. Nebo můžete napsat
kundibád, to je jeho oblíbené slovo.
Nemáte pocit, že divácký vkus se
v průběhu let zásadně vyvíjí, co se
týče humoru? Například pořad Novoty svého času vyhrával ankety popularity, zatímco dnes už by se jen stěží
uchytil. A nutno říct, že pokusů o jeho
návrat bylo hned několik…
Těžko říct, to je složitá otázka. Každopádně Novoty mi nepřišly vtipné ani tehdy. Ani omylem. Rozhodně si ale myslím, že humor musí být vždycky v kontaktu s aktuálními tématy, aktuálními
modely chování a situacemi, což se sa-

Skeče i v České televizi

Ondřej Sokol se letos objeví také na
obrazovkách České televize. Spolu
s Michalem Suchánkem a dalšími lidmi
okolo populární Partičky natáčí uzavřený
cyklus ve stylu seriálu skečů Malá Velká
Británie. Odehrávat se bude na nádraží.

mozřejmě radikálně mění. Je silně vázaný na konkrétní dobu a musí vždycky reagovat na to, co lidi nejvíc pálí. Pak jsou
samozřejmě určité věci, které zůstanou
vtipné vždycky, ale rozhodně máloco
stárne tak moc jako herectví a humor.
Jeden z formátů, kterému se u nás zatím zdaleka nepodařilo zestárnout, je
takzvaná late night show. Když opo-

menu pány Krause a Šípa, jejichž pořady se na obrazovkách stále drží, tak
řada známých tváří se svou show neuspěla. V Americe má přitom tenhle
typ pořadů ohromně dlouhou tradici
a je už součástí televizní kultury. Proč
myslíte, že u nás to stále moc nejde?
Tady je zásadní problém, že náš trh je
strašně maličký. V Americe stačí oslovit
dvě procenta publika, a pořad se uživí. To
tady nejde. Tam máte diváckou základnu,
která jde do stamilionů. Tady jsme v desetimilionovém státě, a to znamená, že jen
máloco je schopné se uchytit. Všechny
věci, které jsou nějakým způsobem zvláštní nebo nelákají vyloženě středoproudé
publikum, tímhle trpí. U nás se nemůžete
spolehnout, že půjdete za svým, nějaké
lidi to osloví a budou to držet – živit. Tady
o tom v televizích rozhoduje hodně lidí,
kteří mají své vlastní zájmy a často utnou
pořady, které… Partičku taky utnuli, protože tam byly určité osobní plány pána,
který o tom rozhodoval. A jde to! Kdybychom měli tenhle share (podíl na sledovanosti, pozn. red.) v Americe, tak se bavíme o stamilionech lidí a už by si to nikdo
nemohl dovolit. Tady to ale prostě jde.

INZERCE

rosteme díky vám
Týdeník 5plus2 si
každý týden přečte
964.000 čtenářů.
Děkujeme!
Jen díky vám jsme
jedničkou mezi
týdeníky.

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů - AKA,
Median - STEM/MARK, 2. pololetí 2015
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Tajemství vražedkyně Hepnarové
Osm lidí „odsoudila“ na smrt, sama pak zemřela rukou
kata. Olga Hepnarová se ve svých 23 letech stala
poslední ženou popravenou v Československu.
Od chvíle, kdy jí byla na krk navlečena oprátka, uplyne
12. března 41 let. Po jejím příběhu pátrá už desítky let
badatel Čestmír Kozar. A nyní vznikl také film.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA

„
„

Olga Hepnarová tak, jak skutečně
vypadala...

Hepnarovou
ve filmu
nehodnotíme, jen
klademe
otázky.
Vojtěch Frič,
producent

Jsem zcela
přesvědčený,
že Hepnarová trpěla
jednou
z forem
schizofrenie.
Čestmír Kozar,
badatel

ČR | „Poukazuji na to, že jsem člověk dosud se pohybující v mezích duševní normy. Mám na vybranou zabít sebe, nebo zabít druhé. Rozhoduji se takto. Oplatit svým
nenávistníkům. Můj rozsudek zní: Já, Olga
Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji
vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že
za můj život je x lidí málo.“ Bez náznaků
empatie, mrazivě stroze popsala nejznámější česká vražedkyně Olga Hepnarová své
úmysly ještě předtím, než 10. července
1973 v tehdejší pražské ulici Obránců míru
u Strossmayerova náměstí vjela půjčeným
náklaďákem do lidí stojících na zastávce
tramvaje a osm jich zabila.
Před 41 lety, 12. března 1975, její život
ukončila oprátka v pankrácké věznici. Hepnarová se stala poslední popravenou ženou
v Československu. Nyní podle jejího příběhu vznikl film Já, Olga Hepnarová.

Duševní nemoc?
Dopis, ze kterého jsme citovali, 23letá
Hepnarová poslala do Mladého světa
a Svobodného slova. Psaní bylo poměrně
obsáhlé. Vylíčila v něm příkoří, které na ní
údajně spáchal otec, spolužáci i celá společnost. Jak po ní plivali, bili ji a podobně.
Zásadní otázkou během soudu bylo, zda
je to vše pravda a zda je duševně nemocná.
Soudní lékaři ji shledali v době činu za naprosto příčetnou a odpovědnou za své chování. Lékařské zprávy měl možnost prostudovat Čestmír Kozar, badatel, který je

dnes považován za jednoho z největších
znalců případu Olgy Hepnarové.
Kozar kauze zasvětil poslední tři desetiletí. Sbíral materiály, mluvil se svědky, vyhledával archivované lékařské, soudní
i policejní zprávy. Dnes jeho archiv obsahuje několik tisíc stránek dokumentů.
„Jsem téměř na sto procent přesvědčený,
že Olga Hepnarová trpěla duševní nemocí, pravděpodobně hebefrenní schizofrenií. Její první lékařský posudek, který
jsem si mohl prohlédnout, podezření na
schizofrenii také uváděl,“ říká Kozar. Hebefrenní schizofrenie se vyskytuje po pubertě do zhruba 25 let věku. Ti, kdo jí trpí,
bývají apatičtí, nejsou schopní se soustředit a dokončovat úkoly, vymýšlí slovní novotvary, kterým rozumí jen oni sami, přihlouple se usmívají nebo jsou hrubí na
okolí. Nemoc je často zaměňována za pubertální chování, později se může zhoršit
a přidají se bludy.

Mozaika tragédie
Hepnarová měla problémy ve škole i s rodiči, byla nemluvná, někdy se stávala terčem posměchu. Líbily se jí víc ženy než
muži. Matka se rozhodla Olgu na rok poslat do výchovného ústavu v Opařanech.
„I běžné situace hodnotila velice zkresleně a negativně vůči své osobě. To byly
kamínky, které se postupně hromadily, až
došlo k tragédii,“ dodává badatel. Pátrání
jej dovedlo i do obce Oleško v okrese Praha-západ. Tady si Olga pořídila a částečně dostavěla malou chatu. Zamilovala si ji
a nějakou dobu zde bydlela. Popisovala ji
jako místo svého osamění. Před svým
hrůzným činem stavení prodala.
„Ten pán, co chatku u Slapské přehrady od Olgy tehdy koupil, tam stále bydlí
a jsem s ním v kontaktu. O Hepnarové
říkal, že už na první pohled mu bylo jasné,
že byla psychicky nemocná,“ vypráví badatel. Podivně se chovající dívka poutala
pozornost místních chatařů. „Neměli z ní
strach, ale když Olga například nechávala

...a tady v podání polské herečky
jménem Michalina Olszánska.
peřiny v dešti venku, nikoho nezdravila
a občas vyvolala bez zjevné příčiny konfliktní situaci, utvrzovali se v názoru, že
nebude duševně v pořádku,“ vysvětluje
Čestmír Kozar.

Pátrání po příbuzných
Ani jeden z rodičů Olgy Hepnarové už nežije. Matka Anna, lékařka z Prahy, zemřela teprve nedávno. „Ozvalo se mi několik
lidí, kteří paní Annu navštěvovali v ordinaci. Popisovali ji jako velice chladnou osobu,“ tvrdí Kozar, který je autorem webových stránek o Hepnarové pantharei.estranky.cz. Kontaktovat se ji pokusili i autoři zmiňovaného nového snímku Já,
Olga Hepnarová. „S paní Annou režiséři
o natáčení filmu mluvili, ale jen přes dveře. Nechtěla je pustit dál,“ podotýká producent filmu Vojtěch Frič. Nebyl to jediný
pokus oslovit někoho z rodiny Hepnarové. „Starší sestra Eva se ale nechce k činu
své sestry už nijak vyjadřovat a je to pro ni
uzavřená kapitola. Jen řekla, ať to natočíme nejlíp, jak umíme,“ popisuje Frič.
Otazníky se objevily ohledně údajného
bratra Olgy Hepnarové. „Bratr to nebyl,
i když měl stejné příjmení a sám se za něj
označoval. Šlo o psychicky nemocného
muže, který dal zabrat tehdejší Státní bezpečnosti a lékařům. Ti až po delší době odhalili, že si vše vymyslel,“ objasňuje.

Film Já, Olga Hepnarová míří do kin
Nákladním autem Praga RN (na snímku) z půjčovny najela Olga Hepnarová
10. 7. 1973 ve 13:30 do skupiny asi 20 lidí na tramvajové zastávce v dnešní
ulici Milady Horákové. Poprvé kolem nástupiště jen projela, bylo zde málo
lidí. Pak se otočila a znovu sešlápla plyn... Zahynulo nakonec osm lidí, tři na
místě, tři téhož dne a další dva na následky zranění později. Dalších šest lidí
bylo těžce a šest lehce zraněno. FOTO | ARCHIV MAFRA, BONTONFILM, MUZEUM POLICIE ČR

Premiéru na festivalu Berlinale má film Já, Olga Hepnarová už za sebou. Teď ho čeká český
debut, 18. března na Febiofestu. Od 24. března pak půjde do běžné distribuce. „Někteří
kritici nám vytýkali, že vykreslení Hepnarové jako lesbičky je kalkul, aby měl film silnější
odezvu. Přitom je to fakt, Olga měla období, kdy v komunistickém Československu
bojovala s tím, že je na ženy,“ říká producent filmu Vojtěch Frič. „Komunismus ale ve filmu
záměrně neřešíme. Argumentujeme tím, že to, že se hněv rozervané dívky obrátí proti
společnosti, se může stát v jakékoliv době,“ dodává. „Film nemá ambici život Hepnarové
hodnotit, jen si klade otázky. Například nad přísností trestu,“ uzavírá Frič.
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Estébáci chtěli, abych donášel.
Pak na mě tahali škraloupy
Jeho výslechy často končily krvavě, proto se mu
říkalo Rudý kapitán. Role estébáka, kterého
v 90. letech dohnala vlastní minulost, se v novém
filmu zhostil Oldřich Kaiser. „Režisér asi vycítil, že
bych mohl být stejná svině, jako byl Rudý kapitán,“
říká s nadsázkou Kaiser, který má s komunistickou
Státní bezpečností osobní zkušenosti.
5plus2
■ ROZHOVOR

FOTO | FOG´N´DESIRE FILMS

ČR | Ve čtvrtek měl premiéru nový film
režiséra Michala Kollára Rudý kapitán,
který do světa velkých rolí vrátil Oldřicha Kaisera. „Abych řekl pravdu, filmovat už mě moc nebaví, protože je to úvazek na dlouhou dobu. Ale tenhle scénář
mě zaujal,“ vysvětluje pro týdeník
5plus2 Oldřich Kaiser. Adaptace knihy
Dominika Dána diváky zavede do
rozpadajícího se Československa
roku 1992. Detektiv Krauz z oddělení vražd se dostává k případu
umučeného kostelníka. Pravdu
o propojení církve a StB může
odhalit jen muž s přezdívkou
Rudý kapitán. Estébák, jehož „finální výslechy“ přežil jen
málokdo.

Kdyby někdo ublížil někomu mně blízkému, taky bych se chtěl nějakým způsobem pomstít. Ten hněv a vztek by mě
hned tak nepřešel.

Postava estébáka zvaného Rudý kapitán je inspirovaná skutečným člověkem, jehož ruce měly po výslechu
často rudou barvu. Přemýšlel jste
někdy nad tím, kdo mohl takovou
práci dělat dobrovolně?
Pozor, to nevíme, jestli to dělal dobrovolně. Třeba k tomu byl přinucen. Nebo
když už se k nim dal, tak to dostal za úkol.
Dokážete si představit, že byste vůbec použil násilí
v běžném životě?

Film se odehrává v 90. letech, kdy
vaše postava mizí do ústraní, ale
své minulosti stejně neuteče…
Ano, Rudý kapitán jako spousta jemu
podobných už je v důchodu. Stará se
o synovečka, chodí s ním na ryby, je to
hodný strýček. Pracuje v řeznictví, má
velmi slušnou penzi za tu svoji letitou

„

neměli zprostředkované od nikoho jiného, ale měli by to rovnou ode mě, přesně to, co já si myslím a co jsem řekl.
To zní spíš jako provokace, na takovou nabídku StB určitě nepřistoupila, že?
Řekli mi, že takto si spolupráci nepředstavují. Já na to: „Spolupráci jsem vám
nabídl, a když ji nechcete, tak se nedá
nic dělat.“ Pustili mě, že pro dnešek končíme a že mě budou kontaktovat. Proběhlo ještě pár telefonů, že chtějí schůz-

Kdyby někdo ublížil někomu mně
blízkému, taky bych se chtěl
nějakým způsobem pomstít.

práci. Ale na rozdíl od ostatních ho minulost, to, že mučil lidi tak, až mu pod
rukama umírali, dožene.
Vy osobně jste se za minulého režimu dostal do styku s agenty Státní
bezpečnosti?
Kontaktovali mě několikrát. Chtěli spolupráci. Nebo když měl člověk nějaký
škraloup, okamžitě to vytáhli: „Ale
když budete spolupracovat…“ Nebo naopak nabízeli, že pokud třeba nejste spokojený s repertoárem v divadle, že byste to taky mohl ovlivnit a podobně. I já
jsem byl několikrát v Bartolomějské
(někdejší pražské sídlo Státní bezpečnosti, pozn. red.). Tam jsem samozřejmě věděl, že jde o donášení, i když oni
tomu tak neříkali. „Ale prosím vás, takto to neříkejte.“ Prostě spolupráce.
A co se při takovém setkání v Bartolomějské odehrávalo?
Ptali se: „Jste nespokojený? Chcete něco ovlivnit?“ Po třech,
čtyřech hodinách jsem jim navrhl,
že bych měl u sebe magnetofon…
Zbystřili! Říkám: „Měl bych u sebe
magnetofon a všechno, co bych řekl,
nebo co si myslím, bych nahrál, přinesl
bych vám to a vy byste si to mohli pustit.“ Oni chvíli přemýšleli, bylo ticho. Jeden pak řekl: „Počkejte, takhle my si ale
spolupráci nepředstavujeme.“ Tak jsem
jim znovu vysvětlil tu výhodu, že by to

ku a já jsem tam už nikdy nepřišel. Pak
už toho nechali.
Když už jsme u té minulosti, tak vnímáte nějaké rozdíly ve vaší profesi
tehdy a nyní?
Rozdíl byl jenom v tom, že se v divadle
hrály takové přiblblé hry, jako byl Kremelský orloj a podobně. Jinak to divadlo vždycky bylo a je dobré v tom, že
když je tam někdo vůl nebo blbý herec,
tak se to hned pozná. Je to taková profese, ve které se nemáte za co skrýt. Člověk je tam sám za sebe. V tomhle to divadlo bylo a je poctivé.
Asi neřešíte, že byste neměl pracovní nabídky, když jste dneska na volné noze, že?
Mám už sám ze sebe strach, být někde uvázaný. Abych řekl pravdu, ani filmovat mě
moc nebaví, protože je to úvazek na dlouhou dobu. A navíc teď se věnuju i muzice
a to mě baví… V tom se cítím svobodný.
Proč jste tedy kývl zrovna na Rudého kapitána?
Ten scénář jsem přečetl na jeden zátah,
a to většinou znamená, že je to dobrý.
Moje postava se mi líbila, jenom jsem
se potřeboval o pár věcech ujistit a probrat je s režisérem. Chtěl jsem vědět,
proč ji mám hrát zrovna já. Asi vycítil,
že bych mohl být stejná svině, jako byl
Rudý kapitán. (smích)
(gv, mb)

Oldřich Kaiser
Narodil se 16. května 1955 v Liberci. Studoval herectví na brněnské
konzervatoři a na Divadelní fakultě AMU v Praze.
■ V posledních letech nevyhledává u filmu hlavní role, k těm
posledním velkým patří Klauni (2013) či Líbáš jako ďábel (2012).
■ Výrazně se věnuje muzice, a to se svou partnerkou Dášou Vokatou.
■ Vloni svým charakteristickým hlasem namluvil rozsáhlou
audioknihu Osudy dobrého vojáka Švejka.
■
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Semir jezdí se synkem opatrně
Dálniční policie už 20 let honí darebáky v akčním
seriálu Kobra 11. Výročí slaví 12. března, nesmí při
tom chybět vrchní komisař Semir Gerkhan.
ČR | „Jejich revírem je dálnice. Jejich
tempo je vražedné.“ Hláška, na kterou
se těší miliony fanoušků všech dílů televizního seriálu Kobra 11 (v originále
Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpoli-

zei – pozn. red.). Němečtí filmaři jím od
roku 1996 boří mýtus, že pořádnou akční podívanou umějí udělat jen Američané. Herec Erdogan Atalay v roli komisaře Semira Gerkhana při divokých honič-

kách na dálnicích u Kolína nad Rýnem
a Düsseldorfu rozmlátí v každé části série aspoň jedno auto. Nejdražším vozem
byl Maybach za 9 milionů eur, naštěstí
přežil natáčení bez jediného škrábnutí.
Zato dalších 20 až 30 aut vždycky „zařve“ při kaskadérských kouscích a haváriích, takže jdou rovnou do šrotu. Za dvě
desetiletí, kdy Kobra 11 vzniká, tak němečtí filmaři „spotřebovali“ skoro čtyři
tisíce automobilů. Kde je berou? Na vra-

kovištích, v autobazarech a dokonce se
přetahují výrobci, aby je mohli televiznímu štábu darovat. Kvůli častým uzávěrkám a drahému natáčení na dálnicích si
filmaři nechali postavit svoji vlastní čtyřproudovku. Je u městečka Aldenhoven
v Severním Porýní-Vestfálsku a má přes
kilometr. Nic jí nechybí – krajnice, svodidla, patníky, nakreslené jízdní pruhy,
nájezd a sjezd, parkoviště i záliv pro nouzové stání. Stála 2,8 milionu eur.
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
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ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený
Kostelec, AGRICO, s.r.o., Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 •
Hlinsko,REN-ZDEŇKAŠRÁMKOVÁ,Adámkova277,T469311700 • Jičín,ABPROFI,Koněvova199,T602303359 • KlášterecnadOrlicí,ŽIVAzemědělská
obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, Luděk Patera, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec-Rochlice, BG TECHNIK CS,A.
S., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl, ZAHRADA V AKCI, Na
Lánech 105, T 774 876 704 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle,
BG Technik cs, a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN
ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Týniště nad Orlicí, AGRICO, s.r.o.,
ZAHRADNÍ CENTRUM Voklik 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173, T 739 670 712, 465 422 524

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

Vrchní komisař Semir Gerkhan je
pravým akčním hrdinou. Libuje si
ve zbraních, explozích a rychlých
autech. Jeho tempo je vražedné.
Komisař Semir Gerkhan se kupodivu
objevil až ve druhé epizodě, ale vydržel
řádit v Kobře celých 20 let. Jeho představitel Erdogan Atalay letos v září oslaví
padesátku. První manželství mu zkrachovalo, ale má 14letou dceru Amiru Pauletu Melisandu. Od roku 2010 Erdogan
žije s hereckou agentkou Katjou Ohnek,
která mu před čtyřmi lety porodila syna
Marise. Atalay odmítá spekulace, že by
si kaskadérské kousky za volantem přenesl i do reálného života. Obzvlášť, když
má synka ve voze. „S takovým pokladem jsem jako řidič ještě opatrnější
a prozíravější,“ říká německý Turek.
„Moje matka je Němka a otec byl
tady jedním z prvních zahraničních dělníků,“ vysvětluje Atalay svůj původ.
„On pracoval na směny, tak jsme se ani
často neviděli,“ dodává, proč sám neumí
turecky a při natáčení v Istanbulu potřeboval tlumočníka.
Skalní fandové Kobry 11 musí v sobotu 12. března ladit německý televizní kanál RTL Nitro, který k 20. výročí seriálu
připravil program s nejlepšími akčními
scénami ze všech epizod.
(kor)

Erdogan Atalay
* 22. září 1966
v Hannoveru, výška
163 cm. Jezdí v BMW,
vlastní Masserati a
veterána Spitfire MK3.
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JUBILEJNÍ ZÁJEZDY!

Tonda Blaník do kin? ÚŽASNÁ
„Uvažujeme o tom“ CENA!
7 dní

Vítězný tým Kanceláře Blaník s Českými lvy: Zleva producent seriálu Milan Kuchynka, režisér Marek
Najbrt a představitel Tondy Blaníka herec Marek Daniel.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Fenomén jménem Tonda Blaník
rozbil stereotyp Českých lvů.
Břitká politická satira kultovního
internetového seriálu se možná
objeví i ve filmové podobě. „Mluvili
jsme o tom,“ přiznal pro 5plus2
Marek Daniel, představitel Blaníka.
ČR | „Děkuju Andrejovi, Mirkovi, Markovi... Neděkuju Milošovi.“ Ani při proslovu na Českých lvech
v sobě Marek Daniel nezapřel ducha svérázného lobbisty Tondy Blaníka. Letos se totiž premiérově v rámci
filmových cen rozdávaly křišťálové sošky také za televizní tvorbu i za mimořádný počin v oblasti audiovize.
A právě tuto kategorii historicky poprvé ovládl satirický internetový seriál Kancelář Blaník.
Nutno říct, že jeho hlavní představitel neděkoval jen
tak naprázdno. Přímo v hledišti totiž seděl ministr financí Andrej Babiš, který je pro tvůrčí tým kolem fiktivního lobbisty doslova studnicí inspirace. A hlášky
typu: „Nazdar Andreji, jak se Babiš?“ v některých kruzích už stihly zlidovět.
Pro samotného Daniela bylo ocenění překvapením.
„Mám z toho opravdu velkou radost. Do poslední chvíle jsem si myslel, že lva nedostaneme,“ uvedl herec,
kterému postava přisprostlého a nekompromisního lob-

Střípky z Českých lvů
• Vítězství na Českých lvech za hlavní herecký výkon
potvrdilo úspěšný comeback Aleny Mihulové díky
filmu Domácí péče. Nyní natáčí seriál Trapné padesátky
a čeká ji role ve filmu Bohdana Slámy Bába z ledu.
Objeví se i v pokračování pohádky Anděl Páně 2.
• Sourozenci Hádkovi vypálili rybník všem hereckým
kolegům. Starší Matěj převzal sošku za sebe i za bratra
Kryštofa. Nebylo to poprvé, kdy uspěli členové jedné
rodiny. Producent Ondřej Trojan si v minulosti odnesl
sošku za film Ve stínu, který vynesl ocenění i jeho
bratru Ivanovi. Zdeňkovi a Janovi Svěrákovým se zase
vyplatila spolupráce na filmech Kolja a Vratné lahve.

bisty přinesla obrovskou popularitu. Prokletí jediné
role se ale nebojí.
„Víte, ten Tondův fenomén rezonuje českou společností už víc než dva roky a je pravda, že spousta lidí, dokonce i média, mě oslovují Tondo, nebo Blaníku. Co
mám dělat? Zvykám si… Škatule se nebojím, protože
mi je to jedno. Já pořád stejně dělám naprosto různorodé věci, jak v divadle, tak jinde,“ má jasno Daniel.
Kancelář Blaník je sice ryze internetovým projektem, ale díky obrovskému úspěchu volají fanoušci i po
filmové podobě. Takové úvahy připustil i Marek Daniel. Tvůrci však narazili na jedno zásadní úskalí. „Už
jsme o tom mluvili, ale zatím jsme nenalezli klíč, jak by
se taková věc dala smysluplně realizovat na ploše 90 minut,“ vysvětlil. Těžko také říci, zda by jinde než na internetu mohl Tonda Blaník tak neohroženě dráždit svým
ostrým slovníkem, humorem na hraně a politickou provokací. Je pravda, že jen s obtížemi by se hledal další
český seriál, jenž by hýřil vulgarismy tak intenzivně,
jako to chodí v Kanceláři Blaník. Navzdory všem kontroverzím je ale překvapivě populární i mezi těmi, do
kterých střílí. Tedy mezi samotnými politiky. „Je pravda, že svoboda na internetu vypovídá o tom, že v ostatních médiích schvalovací procesy asi takovéto projekty
zaříznou,“ rýpnul si Daniel do českých televizí.

Před šesti lety to ještě nevyšlo
Po Českém lvu sahal Marek Daniel už před šesti lety,
tedy dávno před tím, než se na scéně objevil Tonda Blaník. Tehdy neproměnil nominaci za hlavní mužský herecký výkon ve snímku Protektor, který v roce 2009 filmové ceny naprosto ovládl. Danielovi nakonec sošku
vyfoukl Kryštof Hádek, za výkon ve filmu 3 sezony
v pekle. Letos díky pestrosti kategorií mohli bodovat
oba. Hádek si na 23. Lvech vysloužil cenu za vedlejší
roli ve filmu Kobry a užovky.
Ze sošky za Tondu Blaníka se však představitel herec neradoval dlouho. Křišťálovou plastiku se mu totiž
krátce po ceremoniálu podařilo rozbít a postaral se tak
o pořádné faux pas na závěr. „V tom zmatku a opojení
jsem si chtěl v podpaždí přidržet takovou věc, která
tomu tvarově vůbec neodpovídá. Radím všem, kteří by
si chtěli tímto způsobem přidržet současného Českého
lva, ať to nedělají. Teď mám jediný takového lva, no...“
vysvětloval posmutnělý Daniel.
(vrm)

DUBAJ
Okružní cesta!

7490,Kč

od

Jubilejní služby:
• 2 výlety v ceně!
• vybrané 4*-5* hotely!
• 6x snídaňový bufet!
Zavolejte-bezplatná linka

800 101 606
www.nikal-zajezdy.cz
Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 204

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
16-086 • Tiskové chyby vyhrazeny
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Na důchod
nemám čas
Svět politické satiry sice
zcela neopustila, přesto
se Zuzana Bubílková
našla i v jiném oboru.
Vyrábí šperky.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Proslulá glosátorka politického
dění v ranním vysílání Rádia Impuls vylíčila, co vše ji aktuálně zaměstnává.
A ačkoliv už nebývá na obrazovkách
tak často, jako tomu bylo dříve, není
toho málo. „Dělám takovou rubriku pro
jeden časopis. Oslovuji lidi, kteří byli
na vrcholu v době, kdy jsem na vrcholu
byla i já, a ptám se jich, co teď dělají,“
prozradila Zuzana Bubílková.
Zcela nezmizela ani z obrazovek. Na
jedné z menších televizních stanic má

společně s imitátorem Václavem Faltusem svůj pořad. „Vždycky probíráme
jednu osobnost, kterou Václav imituje,
a to od narození až do konce. Má to i celkem úspěch,“ pochlubila se dáma, která
se proslavila po boku legendárního Miloslava Šimka. Jak sama říká, na klidný
důchod jí rozhodně moc času nezbývá.
Bubílková také často beseduje v domovech důchodců a před časem se rozhodla věnovat i umění. „Začala jsem dělat
takzvaný šitý šperk a už jsem měla dvě
módní přehlídky. Musím se trošku pochlubit,“ prozradila usměvavá Bubílková.

Když praskne křeslo
Na chvíli se v pořadu Haló, tady Impulsovi také vrátila v čase do začátku devadesátých let, do doby, kdy začínala s politickými debatami. „Bylo to něco úplně
nového, protože se vlastně poprvé mohlo takhle živě diskutovat. Bylo zajíma-

INZERCE

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

vé, že jsme v podstatě dělali průkopnickou práci,“ zavzpomínala Bubílková.
„Pod jedním politikem se nám dokonce
rozpadlo proutěné křeslo. Ten chudák
se bál, aby nerušil ve vysílání. Tak zůstal ve stejné pozici a seděl ve vzduchu
nad tím rozpadlým křeslem. Trvalo
snad deset minut, než mu rekvizitáři nenápadně přistrčili nějaké náhradní. Sedl
si a do konce přenosu už vůbec nepromluvil, jak byl ztuhlý,“ smála se při
vzpomínce Bubílková.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady Impulsovi
bude zpěvák
a fotograf
Peter Nagy. Poslouchejte každý
pátek na Rádiu Impuls.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Heidi Janků: Fotka mě naučila zpomalit

www.ptc.cz

RAKOVINA

HLAVY A KRKU
PROTONOVÁ LÉČBA

Písnička Fotka se stala pro zpěvačku Heidi Janků přelomovou. Byla totiž první pomalou v jejím repertoáru. „Fotka otevřela trochu jinou kapitolu v mém životě. Do té doby jsem totiž byla
zpěvačkou, která to na jevišti víc rozjíždí,“ svěřila se Heidi na rádiu Český Impuls AM 981.
Hudbu složil Vašo Patejdl, se kterým Heidi Janků spolupracovala už dříve. O Fotku ho poprosila ona sama. Na albu Novinka se pak objevila ještě jedna pomalá písnička z Patejdlovy dílny, a to Ztracený ráj. „Mohla jsem díky tomu ukázat, že zvládnu i pomalou písničku,“ dodala zpěvačka. Fotka vznikla 3. března 1988.
Jsem fotka barevná a vždycky bez kazů
a vždycky krásnější než tisíc obrazů...
(Hudba: Vašo Patejdl, text: Vladimír Čort)

o 500 OČÍ více
SE DÍKY PROTONU
POTĚŠÍ POHLEDEM
NA KRASLICE I LETOS
Protonová terapie je šetrnější ke zdravé tkáni
než běžné ozařování. Při léčbě nádorů v oblasti
hlavy a krku zachová zrak, sluch i chuť.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Jak vznikla písnička Jaroslava Uhlíře Ani k stáru, uslyšíte dnes v 11:30 na rádiu
Český Impuls. Bonusovou stanici Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Tomáš Kabát
eXKlUZIvNÍ lÉČeBNĚ-ReHaBIlITaČNÍ POBYT
7 NOCÍ = 8 DNÍ v MaRIÁNSKÝCH lÁZNÍCH v HOTelU RICHaRD****
Platnost v roce 2016
pův. cena 15.100 Kč

S l e va
49 %

2-lůžkový pokoj 7.700 Kč na osobu
1-lůžkový pokoj 8.900 Kč
v ceně je zahrnuto:
ubytování
bohatý snídaňový bufet
polední snack /polévka, malý salát, pečivo/
večeře
1x aperiiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření
10x procedura na osobu a pobyt dle doporučení
lékaře (PO – PÁ, výběr z malých a velkých procedur)
Denně bazén, vířivka, itness studio, pitná kůra, župan, lázeňská taxa
Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: +420 354 696 111
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„Řemeslo dokáže dobře uživit“
Po vyučených lidech „od fochu“ je zájem po celém Česku, nabídek je hodně. Plat záleží hlavně na praxi

INZERCE

To, že je práce pro řemeslníky na trhu
dostatek, potvrzuje i Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Na jeho portálu
https://portal.mpsv.cz jsou stovky volných míst. Jen v oboru zámečník s vyučením v Praze a okolí bylo v prvních březnových dnech 279 nabídek, kde se nástupní
plat pohybuje kolem částky 20 tisíc korun
za měsíc. Třeba v Chebu je nabídek na zámečníka 145.
A například takový svářeč s výučním
listem si podle inzerátů v nabídce může
vydělat až 30 tisíc korun měsíčně. Výše
měsíční odměny se odvíjí od získané praxe, délky pracovní doby a dalších podmínek.
„Záleží na tom, kolik toho člověk u nás
odpracuje. Pokud víc kouří a sedí a nic nedělá, tak si může vydělat to minimum, což
je asi 10 900 korun hrubého za měsíc. Pokud se snaží, dostane mnohem víc,“ uvedl
pracovník pražské firmy, která shání truhláře na plný úvazek a do níž týdeník 5plus2
namátkou zavolal. Jako maximální výdělek je v tomto inzerátu uváděna částka 28 tisíc korun za měsíc.
(jos)

Průměrný hrubý
měsíční plat
v Česku
Zámečník

19 202 Kč

Řezník

18 655 Kč

Truhlář

17 421 Kč

Cukrář

14 334 Kč

Učitel na st. š.

23 402 Kč

Herec v divadle 18 160 Kč
Archeolog

16 633 Kč

Zdroj: platy.cz (k březnu 2016)

Foto: Shutterstock

ČR | Má řemeslo zlaté dno? Pokud máte
šikovné ruce, platí to i v dnešní „hypermoderní“ době. „Dá se jím dobře uživit,“ potvrzuje truhlář ze západočeských Kraslic
David Chmelík. Soukromé truhlářství
provozuje ještě se dvěma společníky.
„Práce je dostatek, děláme třeba dveře,
schody a tak dále. Měsíčně máme obrat
asi 200 tisíc korun, z toho je velká část na
materiál. Takže si ve třech každý za měsíc vyděláme tak 20 až 30 tisíc korun, jak
kdy,“ popisuje muž, který se truhlařině
věnuje už 18 let.
A jestli by dnešním mladým lidem poradil jít takzvaně „na řemeslo“? „Koho to
baví, ať to jde dělat. Práce je dostatek a určitě vás to uživí,“ doporučuje Chmelík.
Zvláště právě čerstvě vyučeným lidem
by zkušený truhlář poradil, aby svou kariéru začali spíš jako zaměstnanci nějaké firmy, než aby se rovnou pouštěli do rizika
soukromého podnikání. „Když jste soukromník a měsíc nic neuděláte, ocitnete
se bez peněz. Jako zaměstnanec sice máte
možná někdy nižší plat, ale zase jistý,“
odůvodňuje severočeský truhlář.

16 11. března 2016

Česká republika

Ve službách reklamy
Při snaze zaujmout v záplavě reklam často ﬁrmy vsadí
na známé tváře. Některé kampaně se povedly více,
jiné méně, ale herci v nich vesměs obstáli. Aktuálním
držitelem Prima Zlaté pecky za nejlepšího reklamního
herce je Josef Polášek za spot na kofolu. Jak hodnotí
některé legendární reklamní výstupy českých herců
marketingový
MAREK PRCHAL: „Klasika žánru, která by měla
expert Marek Prchal?
být vždycky na prvním místě. Přiznané natáčení,

FOTO: ARCHIV MAFRA

Petr Čtvrtníček hraje v reklamě na Vodafone sám
sebe. Přehrává, ale protože je vynikající herec
a národ ho zbožňuje, tak je to vtipné. Ačkoliv si
po zhlédnutí reklamy vůbec nikdo nepamatoval,
že šlo o víkendové SMS zdarma.“

MAREK PRCHAL: „Jakub
Kohák byl skvělý v mnoha
rolích, skoro ve všech. Zadar
Volanič – Volejte Zadara – to
se nebojím říct, že byl jeden
z vrcholů české reklamy. Ale
v případě nové série reklam
FIO banky jaksi nemá co
hrát. Tohle je jen anekdota.
Jestli chceme točit anekdoty,
měl by je hrát lidový bavič
a režírovat Zdeněk Troška.
Přitom měla banka hned
předtím fantastickou sérii
italských bankéřů, kde Kohák
exceloval. Tohle vypadá jako
pomalý úpadek.“

MAREK PRCHAL: „Že se T-Mobilu daří už
šest let bavit lidi vtipnými kampaněmi, je něco
neuvěřitelného. V téhle sérii s Ivanem Trojanem
navíc hraje roli produkt. Co víc si přát? Já to prostě
miluju. Hovořit o tom, že je Ivan Trojan skvělý
herec, asi nemá smysl. Bez dokonalého scénáře by
to bylo trapné.“

MAREK PRCHAL: „Jmenuju se Robert, ale klidně mi říkej Bobe.
Reklama s Jiřím Macháčkem, kterou pouštím studentům na prvních
hodinách vždycky. Dokonale napsané. Přímo o produktu, tedy mobilním
operátoru Oskar. Dokonale zahrané. Sandra Nováková hraje dokonale
jako vždycky. Ano, vždycky se mi líbila. Naopak nové reklamy na Božkov
vnímám s obtížemi. Opět skvěle zahrané, ale když já mu nevěřím,
že když jde do baru, pije Božkov. Božkov má víc produktů a ty si
objednáváme jejich názvy, ne názvem výrobce. Tady to za mě drhne, což
v dokonalém Macháčkově provedení skoro nemáte šanci zjistit. Jen když
se zastavíte a chvilku přemýšlíte, jestli se taková scénka mohla skutečně
odehrát. Tvůrci skvěle vystihli vhled do rozpoložení zákazníka.“

MAREK PRCHAL: „Hm, tohle je za mě škoda.
Mám rád stand-upy Ivy Pazderkové, ale tady je
v roli, ne sama za sebe, a to je za mě trapas. Nějak ta
reklama na jogurty Müller Mix nemá pointu. Jinak se
mi samozřejmě líbí a civěl bych na ni furt.“

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. března 2016

ČT1
6.25

Polopatě 7.20 Hádankář Vojta 7.55
Úsměvy Václava Sloupa 8.35 Gejzír
9.05 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
10.20 Všechnopárty 11.15 Otec Brown

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Drátařík a hruška moudrosti
14.00 O třech synech
14.25 Přijdu hned
15.45 Příběhy slavných... Karel Höger
16.45 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

DRAMA

NOVA
6.30
7.00
7.25
7.55
8.20
8.45
9.15
11.10
12.10
12.45
13.35
14.00
15.20
17.30
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě
Monstra vs. vetřelci (16)
Myšák Stuart Little (12)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (17)
Krok za krokem III (20)
Návrat do Modré laguny
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek IV
Hlava rodiny
10 důvodů, proč tě nenávidím
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

Prima
6.10
6.40
7.15
8.25
8.45
10.00
11.20
13.25
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40

Wolverine (10)
Ninjago
Autosalon
Autosalon Extra
Ohnivý kuře
Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Danielle Steelová: Buď otcem
mého dítěte
Romantický film (USA, 1992)
Láska z Benátek
Romantický krimifilm (N, 2009)
Vraždy v Midsomeru X
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

774 335 503

20.00 Kobry a užovky
Drama (ČR, 2015). Hrají
K. Hádek, M. Hádek, J. Hájek,
L. Žáčková, D. Máj
21.50 Jeden hot a druhý čehý
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, L. de Funès,
J. Guiomar, G. Fontanelová
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Porota
Thriller (USA, 2003). Hrají
J. Cusack, G. Hackman, D. Hoffman, R. Weiszová, B. Davison
1.30 Manéž Bolka Polívky
2.40 Sama doma
4.10 Banánové rybičky
4.40 Bydlení je hra
5.05 Pod pokličkou

SÉRUM PRAVDY

Nova Cinema
5.35 Tecumseh 7.25 Můj přítel Monk VII (13) 8.15
Tělo jako důkaz (10) 9.10 Pohřešovaní (12) 10.30
Gilmorova děvčata II (15) 11.25 Liga spravedlivých:
Zánik 13.00 Pán prstenů: Dvě věže, dobr. rodinný
fantasy film (N. Zél./USA, 2002) 16.25 Cizinec,
akční film (USA, 2010) 18.25 Scooby-Doo: Začátek,
komedie (USA/Kan., 2009) 20.00 Kandidát,
komed. thriller (SR/ČR, 2013) 22.15 Catwoman,
akční fantasy film (Austr./USA, 2004) 0.15 Blbý
a ještě blbější: Jak Harry potkal Lloyda

Prima cool
6.50 Ztraceni II (16) 7.50 Legenda (9, 10) 9.40
Kurýr (7) 10.45 Skladiště 13 IV (5) 11.35 Ondřej
Sokol je dvojník 11.55 Top Gear XVII (2) 13.10 Kurýr
(7) 14.10 Simpsonovi III (10) 14.40 Simpsonovi III
(11) 15.10 Simpsonovi III (12) 15.40 Simpsonovi III
(13) 16.10 Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi III (14) 18.30 Simpsonovi III
(15) 18.55 Simpsonovi III (16) 19.30 Simpsonovi III
(17) 20.00 Pád Země, katastrofický film (USA,
2015), hrají: J. Lando, M. Staffordová, B. Levin a další
22.05 Upírův pomocník, dobrodružný film (USA,
2009) 0.15 Re-play 0.50 Applikace 1.20 Aliho parťáci 2.00 Stav ohrožení (7) 2.45 Skladiště 13 IV (5)

Prima Max
STAVONA, spol. s r.o.,
České Libchavy 177

20.20 Machři 2
Komedie (USA, 2013). Hrají
A. Sandler, S. Hayeková,
M. Rudolphová, Ch. Rock,
K. James. Režie D. Dugan
22.25 Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Eckhart, M. Freeman, G. Butler, F. Jacobsen, R. Mitchellová.
Režie A. Fuqua
0.40 Rudá voda
Thriller (USA, 2003). Hrají
L. D. Phillips, K. Swansonová,
R. Boltin, J. Woolvett a další
2.25 Prásk!
2.55 Áčko
3.40 Kolotoč
4.05 DO-RE-MI
5.00 Novashopping

19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Světová válka Z
Akční film (USA/Malta, 2013).
Hrají B. Pitt, M. Enosová,
D. Morse, M. Fox a další. Režie
M. Forster
0.25 Záhada Hory mrtvých
Horor (USA/VB/Rus., 2013).
Hrají M. Stokoe, G. Atkinsonová,
R. Reid a další. Režie R. Harlin
2.20 Vraždy v Midsomeru X
Zvíře v nás. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Bassettová,
B. Jackson a další. Režie R. Rye
3.55 Záhada Hory mrtvých
Horor (USA/VB/Rus., 2013).
Hrají M. Stokoe, G. Atkinsonová

8.55 Zpravodajství FTV Prima 10.05 Star Wars:
Nové příběhy z Yodovy kroniky (8) 10.30 Wolverine (10) 11.00 Výměna manželek USA X (5) 11.55 To
je vražda, napsala X (19) 12.55 Kriminálka Stuttgart
V (2) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (36) 14.20
To je vražda, napsala X (20) 15.20 Kriminálka Stuttgart V (3) 16.15 Pistolník 18.05 Jamie vaří super
rychlovky (37) 18.30 Výměna manželek USA X (6)
19.25 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (21, 22) 22.05
Trans, thriller (VB, 2013), hrají: J. McAvoy, V. Cassel,
R. Dawsonová a další 0.10 Dobrá manželka VI (1)
1.05 Upírův pomocník, dobrodružný film (USA,
2009), hrají: J. Hutcherson, J. C. Reilly, S. Hayeková

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (22) 8.45 Rychlá
kola (3) 9.10 Ripleyho věřte nevěřte III (12) 10.05
Šipky - Premier League Darts 2016 12.55 Magazín
NBA Action (21) 13.25 Kobra 11 II (14) 14.45 Star
Trek: Nová generace (22) 15.45 Ripleyho věřte
nevěřte III (13) 16.40 Bitva v Ardenách, válečný film
(N/USA, 1965) 19.25 Star Trek: Nová generace (23),
seriál (USA, 1991) 20.20 Posel budoucnosti, sci-fi
film (USA, 1997) 23.30 El Mariachi, akční film (USA,
1992) 1.00 K.O. Night (735)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 118

neděle 13. března 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
16.00
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.10
21.44
21.45
23.15
0.35
1.45
2.10

Zajímavosti z regionů 6.40 Příběhy
slavných... Karel Höger 7.40 Přijdu
hned 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (11/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O princezně na klíček
V zámku a podzámčí
Hříchy pro pátera Knoxe (8/10)
Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Modré stíny (3/4)
Krimiseriál (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Diagnóza smrti
Detekt. drama (ČR, 1979). Hrají
R. Hrušínský, D. Hofmanová
Komisař Moulin
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby
13. komnata Věry Martinové

NOVA
6.50
7.20
7.45
8.10
8.35
9.05
10.10
11.35
13.30
15.15
17.25
19.30
20.20
21.25
22.05
0.20
1.10

Monstra vs. vetřelci (17)
Myšák Stuart Little (13)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (18)
Krok za krokem III (21)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(66)
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Pán domu
Akční komedie (USA, 2005)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (6)
Utopená. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají L. Langmajer, T. Klus
Střepiny
Collateral
Krimifilm (USA, 2004). Hrají
T. Cruise, J. Foxx, J. P. Smithová
Kriminálka Las Vegas V
Volejte Novu

Prima
6.15
6.45
7.45
8.55
9.15
9.45
11.00
11.55
12.40
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.50
2.00

Wolverine (11)
Ninjago
Tajemství války (20)
Ondřej Sokol je dvojník
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben IV (3)
Krimiseriál (N, 2002)
Vraždy v Midsomeru X
Krimiseriál (VB, 2006)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (6)
Tvrdší než diamant. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Muž z minulosti
Thriller (Kan., 2007). Hrají
K. Martinová, A. MacDonald
Tři mušketýři II (2)
Zrozeni k zabíjení? V (10)

Nova Cinema
5.25 Monstra vs. vetřelci (16) 5.50 Scooby-Doo:
Začátek 7.10 Návrat do Modré laguny 9.05 Hlava
rodiny 11.30 Koření (312) 12.25 Mimzy 14.10
10 důvodů, proč tě nenávidím 16.05 Machři 2 18.05
Vražedná práva (10, 11) 20.00 Oko bere, krimifilm
(USA, 2008) 22.30 Zevlovat a prudit, komedie
(USA, 2009) 0.15 Laskavý dotek II (7)

Prima cool
7.05 Ztraceni II (17) 8.05 Těžká dřina 8.40 Applikace 9.15 Re-play 9.50 Kurýr (8) 10.50 Skladiště 13
IV (6) 11.50 Top Gear XVII (3) 12.55 Kurýr (8) 13.55
Simpsonovi III (14, 15) 14.55 Simpsonovi III (16)
15.25 Simpsonovi III (17) 15.55 Pád Země 17.55
Simpsonovi III (18-21) 20.00 Hulk, sci-fi film (USA,
2003) 23.05 Dexter VIII (10), krimiseriál (USA,
2013) 0.10 Těžká dřina 0.50 Cinema Tipy

Prima Max
11.55 To je vražda, napsala X (20) 12.55 Kriminálka
Stuttgart V (3) 13.50 Jamie vaří super rychlovky
(37) 14.20 To je vražda, napsala X (21) 15.20 Kriminálka Stuttgart V (4) 16.15 Hawaii 5-0 V (21, 22)
18.05 Jamie vaří super rychlovky (38) 18.30 Výměna manželek USA X (7) 19.25 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (13, 14) 22.05
Světová válka Z 0.25 Dobrá manželka VI (2)

pondělí 14. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Otec Brown II 10.30 Na kus řeči 11.20
168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Fotbalová odysea
15.00 Kojak II
15.50 Hubert a Staller III
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 Případy 1. oddělení (3/14)
21.05 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
0.30
1.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2990)
Na vodě (6)
Krok za krokem III (22)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (14)
Tělo jako důkaz (11)
Dr. House (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (479)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2991)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Drazí sousedé (1)
Dědictví. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Atentát (18)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (6)
Dr. House (11)
Mentalista V
Střepiny

Prima
6.05
6.35
7.05
9.15
10.15
12.15
13.15
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.40
3.25

Wolverine (12)
Ninjago
M.A.S.H (249-251)
Castle na zabití V (6)
Místo činu: Mnichov (35)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk V (1)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (12)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití V (7)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (6)
Romantický seriál (N, 2002)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře
Divoká jízda. Seriál (ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (35)
Policie Hamburk V (1)
Komisař Rex VI (12)

Nova Cinema
6.10 Nová cestománie 6.45 Mimzy 8.25 Italské
prázdniny 10.10 Oko bere 12.55 Tchán 14.55 Konec
básníků v Čechách 17.05 Táta na plný úvazek,
komedie (USA, 2004) 19.00 Gilmorova děvčata II
(16) 20.00 Lidé jako my, komed. drama (USA,
2012) 22.20 Lhostejnost, thriller (USA, 2002) 0.10
Stoupenci zla (14) 0.55 Vražedná práva (10)

Prima cool
9.55 Futurama VII (8) 10.20 Jmenuju se Earl III (8)
10.50 Hvězdná brána II (6) 11.50 Top Gear XVII (2)
12.55 Jmenuju se Earl III (9) 13.25 Simpsonovi III
(18-21) 15.25 Applikace 15.55 Futurama VII (9) 16.25
Hvězdná brána II (7) 17.20 Bylo nebylo III (10) 18.20
Simpsonovi III (22, 23) 19.20 Simpsonovi IV (1, 2)
20.15 Poslední loď (5) 21.25 Teorie velkého třesku VI
(14) 22.00 Misfits: Zmetci V (8) 23.10 Dům v růžích II

Prima Max
9.50 Výměna manželek USA X (7) 10.45 To je vražda, napsala X (21) 11.45 Kriminálka Stuttgart V (4)
12.40 Jamie vaří super rychlovky (38) 13.10 To je vražda, napsala X (22) 14.10 Kriminálka Stuttgart V (5)
15.05 Hulk 17.55 Jamie vaří super rychlovky (39)
18.25 Výměna manželek USA X (8) 19.20 Vítejte
doma VI (3) 20.15 Nadějný rok 22.20 Vymahači, sci-fi thriller (USA/Kan., 2010) 0.45 Spravedlnost v krvi III

úterý 15. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Hubert a Staller III 10.40 Kojak II
11.30 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Med
15.00 Kojak II
15.50 Hubert a Staller III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Hercule Poirot
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Na stopě
23.20 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Hobby naší doby
1.10 Kde bydlely princezny

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.30
0.25
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2991)
Drazí sousedé (1)
Krok za krokem III (23)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (15)
Tělo jako důkaz (12)
Dr. House (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(480)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2992)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
Víkend
Kriminálka Miami X (6)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (7)
Dr. House (12)
Mentalista V
Atentát (17)

Prima
6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.20
0.20
2.05

X-Men (1)
Ninjago
M.A.S.H (251-253)
Castle na zabití V (7)
Místo činu: Mnichov (36)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk V (2)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (13)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití V (8)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (7)
Romantický seriál (N, 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy podle Agathy (3)
Pekelné zvony. Krimiseriál
(VB, 2014-2016)
Očima Josefa Klímy
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (36)
Policie Hamburk V (2)

Nova Cinema
9.35 Tělo jako důkaz (11) 10.50 Táta na plný úvazek
12.50 90210: Nová generace III (9) 13.40 Gilmorova děvčata II (16) 15.00 Lidé jako my 17.10 Láska ke
hvězdám (9) 18.05 Pohřešovaní (13) 19.00 Gilmorova děvčata II (17) 20.00 Dlouhý polibek na dobrou noc, krimifilm (USA, 1996) 22.25 Oběti války,
válečný film (USA, 1989) 0.40 Stoupenci zla (15)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána II (7) 11.50 Top Gear XVII (3)
12.55 Jmenuju se Earl III (10) 13.25 Simpsonovi III
(22, 23) 14.25 Simpsonovi IV (1, 2) 15.25 Teorie velkého třesku VI (14) 15.55 Futurama VII (10) 16.25 Hvězdná brána II (8) 17.20 Bylo nebylo III (11) 18.20 Simpsonovi IV (3-6) 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří
(3) 21.25 Teorie velkého třesku VI (15) 21.55 Partička
22.45 Žraločí masakr v Jersey Shore 0.40 Partička

Prima Max
10.40 Výměna manželek USA X (8) 11.35 To je
vražda, napsala X (22) 12.35 Kriminálka Stuttgart
V (5) 13.30 Jamie vaří super rychlovky (39) 13.55
To je vražda, napsala XI (1) 14.55 Kriminálka Stuttgart V (6) 15.50 Nadějný rok 17.55 Jamie vaří super
rychlovky (40) 18.25 Výměna manželek USA X (9)
19.20 Vítejte doma VI (4) 20.15 Řetězová reakce,
akční film (USA, 1996) 22.25 Americký gangster

středa 16. března 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Hubert a Staller III 10.45 Kojak II
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Obraz
15.00 Kojak II
15.55 Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (1/2)
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 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
0.55
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2992)
Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
Krok za krokem IV (1)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (16)
Tělo jako důkaz (13)
Dr. House (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (481)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2993)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Drazí sousedé (2)
Vzpoura. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Kriminálka Las Vegas XV (15)
Koule
Sci-fi thriller (USA, 1998). Hrají
D. Hoffman, S. Stoneová
Dr. House (13)
Mentalista V

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.20
13.20
14.30
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.45
0.45
2.30

Prima

Nova Cinema

X-Men (2)
Ninjago
M.A.S.H (253-255)
Castle na zabití V (8)
Místo činu: Mnichov (37)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk V (3)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (14)
Krimiseriál (N/Rak., 2001)
Castle na zabití V (9)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (8)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře
Lázeňské bagety. Seriál (ČR,
2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (37)
Policie Hamburk V (3)

9.15 Můj přítel Monk VII (15) 10.10 Tělo jako důkaz
(12) 11.00 Pohřešovaní (13) 12.20 90210: Nová
generace III (10) 13.10 Láska ke hvězdám (9) 14.00
Gilmorova děvčata II (17) 15.20 Pán domu 17.15
Láska ke hvězdám (10) 18.05 Pohřešovaní (14)
19.00 Gilmorova děvčata II (18) 20.00 28 dní 22.10
Někdo to rád blond 0.25 Stoupenci zla II (1)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána II (8) 11.50 Top Gear speciál:
Když se nedaří (3) 12.55 Jmenuju se Earl III (11)
13.25 Simpsonovi IV (3-6) 15.25 Teorie velkého
třesku VI (15) 15.55 Futurama VII (11) 16.25 Hvězdná brána II (9) 17.20 Bylo nebylo III (12) 18.20 Simpsonovi IV (7-10) 20.15 Letečtí stíhači v boji II (2)
21.25 Teorie velkého třesku VI (16) 21.55 Partička
22.45 Útěk z planety opic 0.50 Partička

Prima Max
10.20 Výměna manželek USA X (9) 11.15 To je vražda,
napsala XI (1) 12.15 Kriminálka Stuttgart V (6) 13.10
Jamie vaří super rychlovky (40) 13.40 To je vražda,
napsala XI (2) 14.40 Kriminálka Stuttgart V (7) 15.40
Řetězová reakce 17.50 S Nigellou v italské kuchyni (1)
18.25 Výměna manželek USA X (10) 19.20 Vítejte
doma VI (5) 20.15 Děti moje 22.40 Žraločí masakr
v Jersey Shore 0.30 Spravedlnost v krvi III (9)

čtvrtek 17. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.45
Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (1/2) 10.40 Kojak II 11.30
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Aero 30
15.05 Kojak II
15.55 Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (2/2)
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.50 Taggart
23.40 Motiv
0.25 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.20
23.55
0.45
1.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2993)
Drazí sousedé (2)
Krok za krokem IV (2)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (1)
Tělo jako důkaz II (1)
Dr. House (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (482)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2994)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(640)
Prásk!
Přepadení ve vzduchu
Akční film (USA, 1992). Hrají
W. Snipes, B. Payne, T. Sizemore
Dr. House (14)
Mentalista V
Krok za krokem IV (2)

6.10
6.40
7.10
7.55
9.20
10.20
12.20
13.20
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
23.20
0.20
2.05

Prima

Nova Cinema

X-Men (3)
Ninjago
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1, 2)
Castle na zabití V (9)
Krimiseriál (USA, 2012)
Místo činu: Hannover (5)
Krimiseriál (N, 2003)
Policie Hamburk V (4)
Cena štěstí. Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (15)
Krimiseriál (N/Rak., 2001)
Castle na zabití V (10)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (9)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Vylomeniny
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (5)
Policie Hamburk V (4)

9.15 Můj přítel Monk VII (16) 10.10 Tělo jako důkaz
(13) 11.00 Pohřešovaní (14) 12.20 90210: Nová generace III (11) 13.05 Láska ke hvězdám (10) 14.00 Gilmorova děvčata II (18) 15.15 28 dní 17.15 Láska ke
hvězdám (11) 18.10 Pohřešovaní (15) 19.05 Gilmorova
děvčata II (19) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
(15, 16) 21.50 Osudové selhání 0.00 Stoupenci zla II (2)

Prima cool
9.55 Futurama VII (11) 10.25 Jmenuju se Earl III (11)
10.55 Hvězdná brána II (9) 11.55 Letečtí stíhači v boji
II (2) 12.55 Jmenuju se Earl III (12) 13.25 Simpsonovi
IV (7-10) 15.25 Teorie velkého třesku VI (16) 15.55
Futurama VII (12) 16.25 Hvězdná brána II (10) 17.20
Bylo nebylo III (13) 18.20 Simpsonovi IV (11-14) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VI (17) 22.00
Živý terč 0.10 Nejsem do tebe blázen (9) 0.40 Vegas

Prima Max
9.35 X-Men (3) 10.05 Výměna manželek USA X (10)
10.55 To je vražda, napsala XI (2) 11.55 Kriminálka
Stuttgart V (7) 12.55 S Nigellou v italské kuchyni (1)
13.30 To je vražda, napsala XI (3) 14.30 Kriminálka
Stuttgart V (8) 15.25 Děti moje 17.50 S Nigellou v italské kuchyni (2) 18.25 Výměna manželek USA X (11)
19.20 Vítejte doma VI (6) 20.15 Vrať se do hrobu!
22.20 Útěk z planety opic 0.20 Spravedlnost v krvi III

pátek 18. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.45
Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (2/2) 10.40 Kojak II 11.30
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (30/39)
Poklad. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Borise Hybnera
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.10 DoktorKA
2.00 Na stopě

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.15
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2994)
Ordinace v růžové zahradě 2
(640)
Krok za krokem IV (3)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (2)
Tělo jako důkaz II (2)
Dr. House (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (483)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2995)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Návrh
Komedie (USA, 2009). Hrají
S. Bullocková, R. Reynolds
Jedna mezi oči
Akční film (USA, 2012). Hrají
S. Stallone, S. Kang, S. Shahiová
Atentát (18)
Dr. House (15)

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.35
0.35
2.20

Prima

Nova Cinema

X-Men (4)
Ninjago
M.A.S.H (2-4)
Castle na zabití V (10)
Krimiseriál (USA, 2012)
Místo činu: Hannover (6)
Krimiseriál (N, 2005)
Policie Hamburk V (5)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (1)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití V (11)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (10)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (52)
Dnes zemřeš
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. Seagal, A. Criss, M. Morrowová
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (6)
Policie Hamburk V (5)

9.20 Můj přítel Monk VIII (1) 10.10 Tělo jako důkaz II
(1) 11.00 Pohřešovaní (15) 12.15 Láska ke hvězdám
(11) 13.05 Gilmorova děvčata II (19) 14.25 Námořní
vyšetřovací služba (15) 15.20 Námořní vyšetřovací
služba (16) 16.15 Apači 18.05 Pohřešovaní (16) 19.00
Gilmorova děvčata II (20) 20.00 Pán prstenů: Návrat
krále 23.40 Vražedné alibi, thriller (USA, 1995)

Prima cool
8.50 Vítejte doma VI (6) 9.45 Futurama VII (12) 10.15
Jmenuju se Earl III (12) 10.40 Hvězdná brána II (10)
11.35 Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl III (13) 13.25
Simpsonovi IV (11-14) 15.25 Teorie velkého třesku VI
(17) 15.55 Futurama VII (13) 16.25 Hvězdná brána II
(11) 17.20 Bylo nebylo III (14) 18.20 Simpsonovi IV
(15-18) 20.15 Poručík Backstrom (1) 21.15 Poručík
Backstrom (2) 22.15 Zabijácké včely 0.15 Vegas (8)

Prima Max
11.20 To je vražda, napsala XI (3) 12.15 Kriminálka
Stuttgart V (8) 13.15 S Nigellou v italské kuchyni (2)
13.50 To je vražda, napsala XI (4) 14.45 Kriminálka
Stuttgart V (9) 15.45 Vrať se do hrobu! 17.50 S Nigellou v italské kuchyni (3) 18.25 Výměna manželek USA
X (12) 19.20 Vítejte doma VI (7) 20.15 Dobrý den, paní
Campbellová 22.40 12 opic (7) 23.35 American Horror Story: Asylum (5) 0.25 Spravedlnost v krvi III (11)
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Česká republika

Tenis není jen bum bum. Chybí
v něm víc chytrosti, říká Kodeš
Je symbolem úspěchu. Zároveň ale vždy obětavě
reprezentoval Československo, téměř patnáct let.
Tenista Jan Kodeš před pár dny oslavil 70. narozeniny
a o víkendu s chutí sledoval, jak si jeho následovníci
poradili v Davis Cupu s Německem. Oporou českého
týmu byl opět hlavně Tomáš Berdych. „Má nyní
stabilní formu, proto je předčasné ho odepisovat, že
nikdy žádný grandslam nevyhraje,“ říká Kodeš.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR KOLÁŘ
spolupracovník týdeníku 5plus2
ČR | Tomáš Berdych o víkendu vyrovnal 21. vyhraným duelem v daviscupové čtyřhře českou tenisovou legendu
Jana Kodeše. „Sice ještě nevyhrál žádný grandslamový turnaj, ale má před sebou ještě pět let kariéry,“ komentuje
jeho výkony pro 5plus2 Jan Kodeš.
Tenis je dnes jiný sport, než tomu bývalo za vašich časů. Tvrdí to alespoň
někteří sportovní experti. Souhlasíte,
že hra je nyní fyzicky náročnější?
Moc ne. Je potřeba rozlišovat povrchy, na
kterých se hraje. Když vidím antukové
Roland Garros, tak si myslím, že fyzická
náročnost byla pro nás stejná jako dneska,
ne-li těžší. S dřevěnými raketami byly výměny daleko delší než dnes. Balon jde
osmkrát desetkrát přes síť a je konec. Pamatuju si výměnu, při níž míč přešel síť
šestačtyřicetkrát!
Tomáš Berdych o víkendu v Německu
vybojoval pro český daviscupový
tým body v prvním singlu i ve čtyřhře.
Přesto někteří odborníci pochybují,
že se mu někdy podaří vyhrát grandslamový turnaj. Prý proto, že hraje
v době, kdy první čtyřka je tak silná,
jako nikdy nebyla…
První světová desítka byla vždycky nesku-

tečně silná. Dneska se mluví o tom, kdo je
nejlepší hráč všech dob. Jestli to byl Laver
nebo Borg, Sampras, nebo je to Federer či
Djokovič? To nelze srovnávat. Když hrál
Petr Korda, měl smůlu, protože na špici
byli Sampras, Agassi či Currier? Vezměte
si, že třeba právě Sampras, ale i Becker,
Connors, Edberg nebo McEnroe nikdy nepostoupili na Roland Garros do finále.
A můžete říct, že Sampras nebyl hráč světového kalibru, protože nikdy nevyhrál Paříž? To prostě nelze, vždyť triumfoval
sedmkrát ve Wimbledonu. Dneska všichni říkají, že nejlepší hráč všech dob je Djokovič. Ale proč má být nejlepším? Proč ne
Sampras, Federer nebo Laver? Já tohle neuznávám, srovnává se nesrovnatelné.
Takže Djokoviče nepovažujete za
prakticky neporazitelného?
To je nesmysl, Wawrinka ho přece loni porazil. Je potřeba si uvědomit, že forma každého hráče v „jeho“ období, a to trvá třeba
deset let, se postupně mění. Nadal měl excelentní formu ještě před třemi lety. Otázkou je, jestli se do ní někdy vůbec vrátí.

wrinkou. Najednou bylo vidět, že se Novak trochu bojí, byl zaskočený. Do psychiky hráčů nevidíte. Svou roli hrají diváci a
do toho všeho vstupuje faktor sebedůvěry. A ten je důležitý ve chvílích, kdy je potřeba uhrát rozhodující balony.
A jak hodnotíte Tomáše Berdycha?
Berdych má poslední tři roky velmi precizní a stabilní formu. Ale jeho výkony
nejsou natolik výjimečné, aby vyhrál
grandslamový turnaj. Jenže pořád stojí za
to, se o to pokoušet. Nelze ho odepisovat
a tvrdit, že už nikdy nevyhraje, protože
ostatní jsou mnohem lepší. Kariéra pokračuje a on má před sebou ještě třeba pět let.
Existuje něco z vaší tenisové školy, co
chybí dnešnímu tenisu?
Jsem hrozně rád, že v televizi dávali Fed
Cup, v němž Niculescu s čopovaným
forhendem a s dobrýma nohama
dokázala naše nejlepší hráčky rozhodit svým stylem natolik, že Kvitovou porazila
a jen těsně prohrála
s Plíškovou. Pokud se naši
trenéři dívali, mohli vidět,
že tenis není jenom bum
bum. Ale také o kraťasech,
o polovysokých míčích,
o změně rytmu, o myšlení
a chytrosti. Tohle mi

v současném tenise chybí – nikoli ve špičce, ale v jeho celkovém vývoji. Aby trenéři
naučili hráče také něco jiného než bekhend
obouruč, ránu kros a po lajně. Když zahrajete čopovaný úder, který je potřeba lovit
u země, jít proti balonu, hodně do kolen,
pod míč, tak je vidět, že i největší světová
esa si s tím nevědí rady. Protože na to nejsou zvyklí. Čekají ránu a ona nepřijde. To
je minulost, která se vytratila. Ale jak je vidět, i tyto zbraně jsou pořád platné.
Jsou naopak věci, které se kdysi nepraktikovaly?
Každá doba má své. Grandslamy se pozvolna začínají stávat halovým turnajem.
V Melbourne zatahují střechu, ve Wimbledonu taky, a uvažují o tom i v New
Yorku. Vytrácejí se zápasy, kdy hráči
musí překonat nejen sami sebe, ale i klimatické podmínky - vítr, vedro,
zimu. Pomalu ale jistě se to
hráčům ulehčuje. Aby po
gamu přišel na kurt masér
nebo fyzioterepaeut, to neexistovalo. Na nás nikdo nesměl sáhnout! Zavedly se
židle, chození do šatny
a další. Takže s názorem, že jsme to měli jednodušší, nesouhlasím.
Nic jednoduchého to tedy
rozhodně nebylo.

Dobře, ale výjimečný Djokovič nepochybně je. V čem nejvíce?
Má dobré nervy. Neskutečně si věří, má
velké sebevědomí. Ale je zajímavé, že
když ho loni v Paříži porazil Stan Wawrinka, najednou bylo v závěru zápasu vidět,
že takové sebevědomí nemá. Vzpomeňte
si, jak Lukáš Rosol porazil ve Wimbledonu Nadala. Říká se tomu hra v transu. V
takové chvíli zahraje cokoli a všechno
mu vychází. Přesně tak to bylo i s Wa-

Narodil se 1. března 1946 v Praze,
absolvoval pražskou VŠE.
■ Vítěz Wimbledonu 1973, Roland Garros 1970
a 1971, finalista US Open 1971 a 1973.
■ Člen vítězného týmu DC 1980. Naši zemi
reprezentoval nepřetržitě 15 let.
■ Nehrající kapitán daviscupového týmu
v letech 1982 až 1987, prezident Českého
tenisového svazu v letech 1994 až 1998.
Foto: jan.kodes-tennis.com
■

FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

Jan Kodeš

Česká republika
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Čtěte Téma. „Měla jsem jich Miluji miliardáře, hlásí
zabít víc,“ řekla Hepnarová stále vdaná Šeredová
ČR | Největší masová vražedkyně české
historie a zároveň poslední popravená
na území Československa (12. března
1975). Dvaadvacetiletá Olga Hepnarová najela v roce 1973 náklaďákem do
davu lidí. Osm z nich zabila.
I nejváženější psychiatři té doby se
shodli, že takový případ se naprosto vymyká všemu, s čím se setkali.

„

Cítím uvolnění,
že se mi
podařil akt pomsty.
„Dívám se do levého zrcátka na to, co
jsem po sobě zanechala. Všechno jsem
měla detailně promyšlené. Nikdy jsem
se ale nezabývala tím, co bude potom.
Cítím uvolnění a spokojenost, že se mi
podařil akt pomsty všem lidem. A to
moc dobře,“ řekla u výslechu vražedkyně Hepnarová.
Celou výpověď inteligentní bestie
najdete v pátečním vydání týdeníku
Téma. Nenechte si ujít neznámé pozadí krvavého masakru.
(čer)

Nové vydání týdeníku Téma seženete na pultech novinových stánků za 25 korun.
Můžete však vyzkoušet zvýhodněné elektronické předplatné poskytované na jeden měsíc.
Veškeré podrobnosti k předplatnému zjistíte na adrese:
www.etema.cz.

ČR | Alena Šeredová už před dvěma
lety ukončila vztah s fotbalistou Gigi
Buffonem, se kterým má dva syny,
ale je za něj pořád vdaná. Dlouho
sama nezůstala, protože se seznámila
s italským miliardářem, do kterého
se zamilovala. Alessandro Nasi je
prý to nejlepší, co ji mohlo potkat.
„Každopádně se nelituji, nepatřím
k prvním, ani posledním, které opustil manžel,“ sdělila Alena v rozhovoru pro český lifestylový magazín
GRADE. Ačkoli je do Alessandra zamilovaná, svatbu zatím nechystá.
„Do ničeho se neženu. Oficiálně
jsem pořád vdaná. Italská byrokracie
si v tomto ohledu dává načas, aby si
oba vše dobře rozmysleli. Nechci synům působit v hlavě zmatek. Na druhé straně si uvědomuji, že ještě tak
deset let se mnou budou doma, a pak
odejdou. Musím myslet i na sebe,“
pokračovala Šeredová. „Bylo velké
štěstí potkat muže, kterému je čtyřicet, věkově si vyhovujeme, a nemá
špatnou zkušenost z minula, není rozvedený a nemá děti,“ prozradila.

Spolu
se
syny v zimě
jezdí k rodičům na chalupu do Krkonoš. Je spokojená, že i její současný partner
má sport rád.
„Mým snem bylo najít někoho, kdo
bude stejně energický jako já, protože ráda cestuji, jezdím na hory a nejnověji také lezu po skalách,“ doplnila Šeredová, které spadl kámen ze
srdce, když si cestu k Alessandrovi
našli i její synové.
„Prvních šest měsíců se neslo na
vlně průzkumu terénu, sbližování
Alessandra s kluky. Ti nejdřív žárlili
jako psi, šlo přece o jejich maminku.
Teď už je to jiné. Nejen oni, ale i mé
okolí je rádo, že mám někoho, kdo se
ke mně hezky chová. Našla jsem štěstí v neštěstí,“ dodala. V souvislosti
s Alenou se mluví i o těhotenství. Paparazzi ji vyfotili, jak hraje tenis a
pod tričkem se jí rýsuje bříško. (bib)
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CÍTÍTE SE UNAVENÍ?
MÁTE ŠPATNOU NÁLADU
Z BLÁZNIVÉHO POČASÍ?
Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Mechanik
Vaším hlavním úkolem bude: servis ofsetových
rotačních polygraických strojů a expedičního zařízení na výrobu tiskových desek.

PŘIJEĎTE DO LÁZNÍ PODĚBRADY
A NECHTE SE HÝČKAT
A ROZMAZLOVAT.

Místo výkonu práce: Praha

Právě nyní například

Očekáváme: vyučení v oboru strojním (maturita
v oboru výhodou, možno i absolvent), schopnost
orientace ve strojních výkresech a příslušné technické dokumentaci, ochotu pracovat ve směnném provozu. Praxe vítána.

AKČNÍ VÍKEND

Nabízíme: čisté pracovní prostředí v moderním
polygraickém závodě v Praze 10 - Malešicích,
5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní
stravování, příspěvek na volnočasové aktivity,
zázemí stabilní mediální skupiny. Nástup ihned.
Kontaktní osoba: Martina Říkovská
e-mail: martina.rikovska@mafra.cz
tel. č. 225 063 117
Pokud vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na adresu:
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

(za

2.700 Kč)

v Hotelu
Zámeček ****!
Těšíme se na vás.
+420 325 606 500
www.lazne-podebrady.cz
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www.5plus2.cz

Tajenka: pravděpodobně prohrál.
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Vám nabízí
dle Vašeho přání:

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme
(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

● vázané kytice pro různé
příležitosti (svatba, dárkové
kytice, oslavy, výzdoby)
● smuteční vazbu
● hrnkové květiny, řezané
květiny, keramika a doplňkové
sezónní zboží
● donáška kytice podle
Vašeho přání

Informace a prodej
Květinka Vila OBORA

Dvořákovo nábř. 20, Příbram
 318 622 602
E-mail:
zahradnictví.obora@gmail.com

www.zahradnictvíObora.cz

Surfujte zdarma,
volejte levně

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

www.mobil.cz

Příbramsko
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S opičkami pomohou Vietnamci
Zoologický svět
překvapil plán
zoologické zahrady
Chleby dovézt opičky
langury duk. Jejich chov
mimo asijskou domovinu
je totiž velmi obtížný.
MICHAL ŠŤASTNÝ
CHLEBY | Majitel chlebské zoo René
Franěk se chystá chovat asijské opičky,
které se řadí k ohroženým druhům.
Proč chcete langura duk?
Celý život chovám zvířata a vždycky
mě bavilo něco, co nejde. Takhle jsem
sáhl po tetřívkovi kavkazském, který
žije v absolutně čistém prostředí. Jakmile se setká s bakterií, uhyne. Byli jsme
první na světě, kdo ho rozmnožil. Věřím, že zvládneme i langury.
Většina langurů duk mimo svou domovinu záhy uhynula. Máte strach?

ta, do Česka. Přijely dvě dámy, jedna
z nich je hlavní veterinářkou zoo. Obhlédly si naši zoo a celé chovné zařízení. Společně jsme vyrazili do vietnamské tržnice v pražské Písnici. Celou
jsme ji obešli a ony ukazovaly na produkty, kterými běžně krmí. Ale hlavní
krmení budou samozřejmě listy.

Langur duk žije hlavně v lesích
Vietnamu a Laosu.
FOTO | MAFRA
Jsme připraveni. Historie ukázala, že
chovat duky lze. Problém vidím v tom,
že je málo zvířat. Když máte v Evropě
malou populaci a nejde to na těch pár
zvířatech, řekne se, že to nejde. To je zavádějící. Že to nejde, se říkalo i o okapi
nebo o mravenečnících. Teď se v zoo
množí a přibývá jich. My jsme navíc šli
v přípravách dál než jiné zoo.
Jak to?
Pozvali jsme delegaci z Dusit Zoo v
Bangkoku, která nám poskytne tři zvířa-
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Auto Pošík, a.s., Uhlířské Janovice

Tel.:+420 327 543 017, Fax: +420 327 543 017
www.autoposik.cz

Listy budete dovážet z Asie?
Jednal jsem se dvěma dodavateli banánů. S jedním z nich se musíme dohodnout. Jsem ochoten nechat dovážet i vietnamské listí, ale věřím, že to nebude třeba. Do Thajska jsme poslali přes deset
druhů českého listí. To langurům nabídli. Oni ihned sáhli po ostružině. Dali jí
přednost před svým běžným krmením.

Víte, jak se o langury duk starat?
Strávil jsem deset dnů školením v Thajsku. Zoo Chomburi a Dusit, od nichž
bude naše chovné trio, langury i množí.
Jak dlouho trvalo je získat?
Od prvního kontaktu s Thajci uplynulo
jeden a půl roku. A zvířata tu nebudou
dřív než po „zmrzlých“. Chlad pro ně
znamená problém. I v Thajsku jim přitápějí. Až přijedou, budu je v noci chodí
kontrolovat.
Umíte je přepočítat na peníze?
Zvířata jsou součástí výměny, do
Thajska posíláme třeba šest klokanů.
Do duků jsem vložil tolik energie, že to
prostě musím dokončit.

Udržíte je jen na ostružinách?
Thajci nám dělají chemické srovnávačky českého a thajského listí. Hledáme
největší shodu. Je jedno, zda to budou
ostružiny, maliny nebo něco dalšího. Takové testy zatím nikdo neudělal.

Nemáte ani odhad?
Pavilon jsme vystavěli za mnoho set tisíc korun. Další statisíce musíme počítat za transport. A už jsem dopředu
říkal, že jestli dostanou rýmu, hned nechám dopravit veterinářku z Dusit Zoo.

Co když se shoda nenajde?
Pokud nenajdeme listí, které by pasovalo
k tomu, co jí doma, tak je nepřivezu je.

Váš veterinář by to nezvládl?
Věřím mu, ale na primáty bych stejně raději delegoval pediatra.
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Příbram zabojuje o play-off
Před rokem touto dobou
se volejbalová Příbram
zmítala v problémech
a nebylo ani jisté, zda
zahájí extraligu. Nyní se
tlačí do play-off.
PETR PROCHÁZKA ML.
PŘÍBRAM | Volejbalisté Příbrami mají
nakročeno do extraligového play-off. V
posledním kole hrají v sobotu na hřišti
Zlína a v případě alespoň dvoubodové
výhry je čeká odměna v podobě postupu. V minulém kole se Příbram až nečekaně trápila s posledním ČZU Praha.
Výhra 3:2 byla domácím určitě málo,
tři body místo získaných dvou by se jistě hodily. V play-off začnou Příbramští
určitě venku, pravděpodobným soupeřem je silné Karlovarsko, jeden z hlavních favoritů celé soutěže.
„Do utkání jsme vstoupili nepochopitelně nervózně. Ve druhém setu jsme se
trochu zvedli, nicméně nervozita nás
pronásledovala po celý zápas a nebyli
jsme schopni hrát naši standardní hru.
U některých zkušených hráčů mě však
překvapilo, že se s touto nervozitou vůbec nedokázali vypořádat,“ komentoval
příbramský kouč René Dvořák.
„Z naší strany to byl dnes hodně nervózní začátek a ten první set se nám vůbec nepovedl, byli jsme trochu svázaní.
Pak jsme se do toho postupně dostávali,
byla to z obou stran vyrovnaná hra, na
straně ČZU hrál výborně univerzál Ku-

Volejbalisté Příbrami, kteří se právě pokoušejí bránit českobudějovický útok, budou hrát v posledním kole o jistotu
postupu do play-off. Tam by je čekal další silný soupeř.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
boš, který skládal balony a přidával
body ze servisu. My jsme pak odvedli
bojovný výkon, sice s mnoha chybami,
ale nakonec to stačilo na vítězství 3:2,“
uvedl příbramský kapitán Martin
Böhm.
Pro ČZU, které bojuje o záchranu, to
byl velmi cenný bod po velmi vyrovnaném a bojovném zápase.
V podobné situaci jako Příbram se
pravděpodobně ocitnou i zbylé tři středočeské týmy. Benátky nad Jizerou,
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Nemocnice Na Pleši s.r.o., přijme do pracovního poměru

lékaře Na odděleNí rehabilitace - i na zkrácený úvazek
Požadujeme: • ukončené VŠ vzdělání a zájem o vzdělávání v oboru
• práce na PC uživatelsky
• absolvování interního kmene nebo praxe na interním oddělení
je výhodou, není podmínkou, vhodné i pro absolventa
Nabízíme:

• možnost kontinuálního vzdělávání v oboru – akreditované pracoviště
• ubytování v areálu nemocnice

Nástup:

• možný ihned

kontakt:

• písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail: personalni@naplesi.cz

Odolena Voda a Kladno jsou na pátém,
sedmém a osmém místě a jejich cesta
v play-off by také začínala venku.
Všichni čtyři Středočeši jsou navíc v
rozdílu čtyř bodů, od 27 po 30.
Poslední kolo, které se hraje v sobotu
12. března, by však mohlo díky zajímavému bodování ještě ledacos změnit. Vítězný tým bere v případě výher 3:0 a 3:1
všechny tři body. Pokud však dojde na
tie-break a utkání skončí 3:2, vítěz bere
body dva a poražený jeden.

Největšími aspiranty na titul jsou první tři týmy extraligové tabulky: Liberec
s 54 body, v závěsu za ním s dvoubodovou ztrátou České Budějovice a třetí
Karlovarsko, které ztrácí na čelo bodů
deset. Zapomenout se nesmí ani na čtvrté Brno, které v poslední době posílilo
kádr a dotahuje se na třetí tým Karlovarska. Naopak ČZU Praha a Ústí nad Labem jsou ze hry na sto procent venku,
šanci na postup mezi osmičku mají ještě
Zlín a Ostrava.

Fotbalisté přivítají Liberec
PŘÍBRAM | Na jaře se jim ještě nepodařilo skórovat a už je tu další velmi těžký
soupeř. Fotbalisté Příbrami hrají v sobotu od 17 hodin domácí ligové střetnutí
proti Liberci.
„Teď nám není gól přán, ale ofenziva
dnes rozhodně nezklamala,“ řekl příbramský kouč Pavel Tobiáš po utkání v
Plzni, kde jeho tým podlehl 0:4.
„Gól padne v moment, kdy to bude-

me nejvíce potřebovat. Věřím tomu.
Nervózní z jarních výsledků nejsem,
protože vím, že kluci mají potenciál a
snaží se. V Plzni jsme hodně bojovali.
Je na čem stavět. Liga má ještě hodně
zápasů,“ doplnil Tobiáš.
Příbram má za sebou na jaře čtyři zápasy. Třikrát prohrála a jediný bod získala za domácí remízu 0:0 s pražskými
Bohemians 1905.
(prp)

Nemocnice Na Pleši s.r.o.,
262 04 Nová Ves pod Pleší
přijme do pracovního poměru

VšeobeCNé sestry

Nemocnice Na Pleši s.r.o., přijme do pracovního poměru

staNičNí sestru Pro odděleNí oNkologie
Požadujeme:
Nabízíme:
Nástup:
Informace:

minimálně 5 let praxe u lůžka na onkologii nebo interně, bezúhonnost,
osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu a PSS
dobré ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání
dle dohody
tel.: 318 541 513 - CV zasílejte na adresu: personalni@naplesi.cz

do nepřetržitého provozu na oddělení onkologie, pneumologie a rehabilitace.
Požadujeme: zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
registrace a specializace jsou výhodou.
Nabízíme: práci v malém stabilním kolektivu, podporu dalšího vzdělávání,
možnost ubytování v areálu nemocnice, event. získání bytu.
Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail: personalni@naplesi.cz.

