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Nová příloha
Deníku
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Jen noví lidé
a program zabrání
volební prohře
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Již zítra

www.boleslavsky.denik.cz
Ve 120 minutách? Je to vůbec
možné? Divadlo zve na bláznivou
jízdu dílem slavného dramatika
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Shakespeare
ve 120 minutách
Mladoboleslavsko – Nedostatek míst v mateřských
školkách. Každoroční evergreen, který se při rozdělování peněz v rozpočtu jeví
vždy jako rovnice s nejasným výsledkem.
A právě číslo za rovná se
hledají v Mnichově Hradišti.

Nedostatečná
kapacita
mateřinek trápí
Mnichovo
Hradiště i Dolní
Bousov.

Včera dopoledne si mohli
kolemjdoucí na boleslavském Staroměstském náměstí všimnout nového
dřevěného stánku, který byl
postaven nedaleko vánočního stromku. Stánek patří
městu, otevřen bude převážně v dopoledních hodinách, zatím od 15 do 20
hodin a nabízet tu budou
nealkoholické nápoje, čaj,
grog, kávu, svařené víno
a samozřejmě i dobroty
k jídlu, aby se mohli lidé,
kteří sem přijdou až už na
nějakou akci města nebo
jen tak, občerstvit přímo
pod širým nebem. Fungovat
tu bude až do 1. ledna.

Přijedou Kohouti

Dětí je moc, místa ve školkách stále nestačí
Kolik peněz vynaložit na to,
aby byla uspokojena veškerá poptávka po místech v
tamních mateřinkách? Kapacitu v současné době mají
pro 256 dětí s tím, že 51 si
musí počkat na štěstí při
dalším zápisu. Přesto radnice zkouší kompromisy.
„Zavedli jsme předškolní
třídu, kam se vejde 15 dětí.

pro Boleslaváky

MLADÁ BOLESLAV

Foto: Jakub Křovák

LUCIE RŮŽKOVÁ

Dobrá zpráva

Další školáky mohou rodiče
umístit do zařízení v Březině a zhruba 80 tisíc za rok
přispíváme na přijetí dětí
z našeho katastru do jiných
obcí,“ popsal starosta Ondřej
Lochman.
Aby však Mnichovo Hradiště neubíralo kapacitu
v sousedních obcích, nezbývá vedení města nic ji-

ného, než investovat. „Příští
rok postavíme nový pavilon
na zahradě MŠ Jaselská a
zrekonstruujeme i kuchyň,“
řekl s tím, že mají přislíbenou dotaci ve výši 14,5 milionu. Ondřej Lochman odhadl, že realizace prostor by
se mohla rozběhnout už
v létě a k dispozici by mohly být už od 1. října.
...3

Po změnách v realizačním
týmu BK Mladá Boleslav je
čas soustředit se znovu na
hokej. Další kolo nejvyšší
české soutěže se totiž hraje
už dnes a Bruslaři v něm
v Mladé Boleslavi přivítají
v souboji dvou tabulkových
sousedů HC Olomouc.
Domácí Boleslav aktuálně
drží deváté místo v tabulce,
Kohouti z Hané jsou desátí.
V dosavadních dvou odehraných vzájemných zápasech padlo jenom pět branek, přičemž oba dva zápasy
vyhrála Mora. V Mladé Boleslavi hned ve druhém extraligovém kole 2:0, v domácí plechárně pak po podobném průběhu zápasu 2:1.

Počasí

EKONOMIKA

SVĚT

STŘEDOČESKÝ SPORT

Nové SPZ. Materiál
dodá irma, s níž
obchoduje Ťokův
poradce

Řezníkovi z Bosny
Ratko Mladićovi
hrozí doživotí

Zoufalý Rada:
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Devět bodů je
strašně málo

ČESKO

ŽIVOTNÍ STYL

ZÁBAVA

Sklenář nahradil
Forejta, už chystá
návštěvu
Bílého domu

Čechům chutná.

Film o Miladě
Horákové:
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Přibrzdili ale
v alkoholu

V pražském Klementinu byla
tento den naměřena nejvyšší
teplota v roce 1831 (13,0 °C)
a nejnižší v roce 1879 (-19,9 °C).

Zítra

Nečekejte pietu,
říká režisér
strana 11
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BOLESLAVSKO | Téma
S odpadem do Páterovské
Bělá pod Bezdězem – Velkou diskusi na minulém zastupitelstvu vyvolalo zrušení stávajícího
sběrného místa U Koníčka. Nové tamní radnice
plánuje vybudovat v ulici Páterovská u čistírny
odpadních vod, kde bude dění monitorovat kamera, a také u Lidových domů. Jak vysvětlil zastupitel Rudolf Kouba, U Koníčka se ze sběrného
místa začala stávat černá skládka, a tak městu
nezbylo než přistoupit k razantnímu řešení.
Nicméně řada obyvatel se k takovému kroku
staví negativně. O místo U Koníčka je totiž připravily odpadky podnikatelů. (ruz)

V Bousově změnili značení
Dolní Bousov – Už týden je na místních komunikacích změněno dopravní značení. Pokud tedy
řidiči jezdili městem takříkajíc „po paměti“, nyní
musí průjezdu křižovatkami věnovat větší pozornost. Toto opatření bude ve městě i v místních částech fungovat zatím tři měsíce. A v čem
změna konkrétně spočívá? Přednost v jízdě na
křižovatkách v současné době neřeší svislé dopravní značky, ale řídí se tzv. pravidlem pravé
ruky a pravidly pro odbočování vlevo. Dopravní
značení je pouze na výjezdech z místních komunikací na krajské silnice. Řidiče na změnu
značení upozorňují informační cedule. (ruz)

Vyběhněte vstříc roku 2017
Mladá Boleslav – Bude to poslední sportovní
událost roku 2016. TJ Sokol Mladá Boleslav a AC
Atletika Mladá Boleslav zvou na 33. ročník Silvestrovského běhu, který se uskuteční v poslední den letošního roku na Štěpánce. U hudebního
pavilonu bude od 9.30 hodin probíhat registrace
běžců, jednotlivé kategorie budou následovat.
Závodit se bude celkem ve dvaceti kategoriích, a
to v bězích na 150, 400, 500, 800, 1000 a 3000
metrů. Každá kategorie bude vyhlášena hned po
doběhnutí závodníků. Startovné činí 20 korun
pro mládež, 50 korun pro dospělé. Pro závodníky
bude připravené občerstvení zdarma. (wes)

Můžete nás číst i na www.boleslavsky.denik.cz.

Z Mladoboleslavska

Mor bude výrazně levnější!
Mladoboleslavsko – Mor včelího plodu je onemocnění, ze kterého má strach každý včelař.
Česká legislativa totiž patří v tomto ohledu k
těm nejpřísnějším a v případě propuknutí nemoci veterinární správa často nařizuje spálení
včel i s úly. Mnozí včelaři proto odesílají každoročně k vyšetření vzorky do laboratoří veterinární správy, kde za něj zaplatí 550 korun. Boleslavští včelaři se však na své výroční schůzi
seznámili s novou možností – nově akreditovaná laboratoř firmy Agro-la nabízí stejný úkon za
180 korun. Je možné, že levnější prevence přispěje ke klidnějšímu spánku včelařů. (wes)

Mladí redaktoři opět bodují
Kosmonosy – Začátkem prosince putovala výprava složená ze zástupců Základní školy Kosmonosy opět do Brna na vyhlášení celorepublikového finále soutěže Školní časopis roku 2016.
Očekávání byla vysoká – vloni, kdy se nový časopis do boje o trofeje zapojil poprvé, školáci
obsadili ve velké konkurenci desáté místo. Radovat se však mohli i letos. V kategorii I. a II.
stupeň (na školním časopise KosmoNOSák se
podílí jak mladší, tak starší žáci) se Kosmonosy
umístily na šestém místě z 68 časopisů. Milým
bonusem bylo i druhé místo ve vedlejší kategorii Nejlepší titulka. (wes)

Jaké investice se chystají na rok 2017?
Chotětov

Bakov nad Jizerou

Na příští rok
nechystáme
významnější
investice, pouze
práce na projektových
dokumentacích.
Zásadnější investice
plánujeme na rok 2018.
Zdeněk Volf, starosta

Naší největší
investicí bude
odkanalizování
místní části
Hřivno a vybudování
přivaděče na čistírnu
odpadních vod do
Chotětova. Investice je
16,6 milionu korun. Získali
jsme na ni dotaci ve výši 60
procent způsobilých
výdajů. O vybudování
kanalizace ve Hřivně
usilujeme asi osm let, takže
jsme velice rádi, že se to v
příštím roce zrealizuje, a že
se tak zbavímevelkého
problému s likvidací
odpadních vod v místní
části.
Blahoslav Jírů, starosta

V místní části Chudoplesy
chystáme bezpečnostní
opatření na silnici II/610.
Jedná se o krajskou
investiční akci, město se na
ní finančně podílí.
Předpokládané celkové
náklady činí osm milionů
korun. Dalších osm milionů
včetně dotace by nás měla
stát nová hasičská
cisterna. Město získalo
dotaci z IROP a nyní
realizuje kroky vedoucí k
nákupu vozidla. Se čtyřmi
miliony počítáme na
rekonstrukci hřiště na
národní házenou v areálu
sokolovny. Tento areál je
jeden z posledních, do
kterého město v posledních

Dobrovice

Brodce

Dolní Bousov

Hlavní
investicí bude
dokončení
rekonstrukce
nejfrekventovanější místní
komunikace – Husovy
ulice. V roce 2016 jsme
realizovali první část, na
rok 2017 počítáme s
investicí kolem sedmi
milionů. Akci řešíme s
firmou VaK Mladá Boleslav,
která rekonstruuje své sítě,
následně město vybuduje
novou vozovku, chodníky a
osvětlení. Současně s tím
by měla proběhnout i
oprava chodníků v přilehlé
Fučíkově ulici a části ulice
Družstevní.
Tomáš Sedláček, starosta

Chystáme
nové oplocení
ZŠ a MŠ a
vydláždění plochy
před školou. Obě tyto
investice pro provoz školy
nutné nejsou, ale špatný
technický stav kazí vzhled
školy. Ta to dostane jako
dárek k oslavě 90. výročí
otevření, takže musíme být
hotovi do 1. září 2017. Jde
současně i o nejdražší
investici. Počítáme zhruba
s 1,3 milionu korun. Pak
bude ještě probíhat oprava
sociálních zařízení v
sokolovně. Jinak plánujeme
jen běžné opravy – šetříme
na kanalizaci.
Edita Nová, starostka

Stěžejním projektem bude
II. etapa opravy krajské
komunikace, tedy průtahu
městem, který se měl
realizovat už vloni. Doufáme,
že kraj již najde volné
finanční prostředky a projekt
se po desetiletém snažení
podaří dotáhnout ke
zdárnému konci. Největší
investicí však bude
intenzifikace čistírny
odpadních vod. Stávající
kapacita čističky je prakticky
vyčerpaná, což by
neumožňovalo připojení
nových obyvatel. Stávající
kapacita by také omezovala
rozvoj města v budoucnu.
Dojde rovněž k doplnění
technologické linky ČOV o

Výstavba kanalizace, modernizace čističky, opravy
silnic a chodníků nebo nákup hasičské cisterny. Boleslavský deník oslovil starosty měst a městysů na
Boleslavsku a zeptal se na
největší investiční akce
plánované obecními úřady
na rok 2017.

Bezno

letech příliš
neinvestovalo.
Vzhledem k
dlouhé tradici
bakovské národní házené a
současným republikovým
oceněním zejména v
mládežnických kategoriích,
je finanční podpora města
nutností až povinností. I v
tomto případě jsme podali
žádost o dotaci, tentokrát
na ministerstvo školství. Tři
miliony by mělo stát také
vybudování nových
chodníků na Malé Bělé, v
Chudoplesích, v Pražské
ulici a ke hřbitovu. Vše z
důvodu zvýšení bezpečnosti
chodců.
Radim Šimáně, starosta

zařízení pro
snížení
koncentrace
fosforu ve
vyčištěných vodách
vypouštěných do Klenice.
Celkové náklady jsou
odhadovány na devět milionů
korun. Dalším velkým
projektem je modernizace a
oprava vodojemu Horní
Bousov, na kterou město
získalo grant 1,7 milionu
korun. Jedná se o celkovou
modernizaci a opravu stavby
z roku 1974. Další investice
budou do infrastruktury v
nové lokalitě rodiných
domků za benzinkou.
Investice tři miliony korun.
Miroslav Boček, starosta

Vánoce pomáhají i na Mladoboleslavsku,
charitativních adventních akcí je letos víc
ŠÁRKA CHAROUSKOVÁ

Mladá Boleslav – Prvním
Mikulášovým vánočním
dobročinným trhem, který
se konal včera odpoledne v
Domě kultury, pokračuje
série charitativních akcí,
které přinesl advent na
Mladoboleslavsko.
Vánoce jsou zkrátka obdobím, kdy lidé více slyší na
pomoc potřebným, a proto
je to už tradičně období
nejrůznějších benefičních
akcí. Jak můžete letos pomoci na Mladoboleslavsku?
Zatímco výtěžek včerejší
akce v Domě kultury je určen ve prospěch zřízení pomníku Mikuláše Klaudiána
v Mladé Boleslavi, jsou i akce, které pomáhají konkrétním lidem.
Už na konci listopadu se
konal benefiční taneční večer pro Elinku, který organizovali tanečníci Martin
Šimek a Tereza Řípová. Ti se

Boleslavsku už dlouhé roky
rozhodli pomoc čtrnáctileté
pomáhá lidem s dětskou
dívce z Mladé Boleslavi,
mozkovou obrnou.
která trpí rozštěpem páteře.
Novinkou letošního roku
Aby byla samostatnější,
je pak charitativní koncert,
potřebuje nový vozík s přína němž zazní Česká
davným motorem, a přimše vánoční Jana
spět jí na něj můžete
Na
Jakuba Ryby.
i vy, a to až do
„Rybova mše
konce roku. Tacharitu lze
několinečním večepřispět účastí na sekapo
letech
rem totiž sbírkoncertě,
vrací do
ka pouze začaSboru česla, peníze pro
zakoupením
kých bratří,
Elinku mohou
dárku, ale i
kde 17. prolidé posílat na
since od 18.30
účet, který byl
materiálními
hodin budou
pro tuto příležidary.
sóla zpívat Nikola
tost zřízen.
Uramová, Zuzana
Další možnost, jak
pomoci, nabídne už tradiční Obernauerová, Michal Kopal
a Libor Novák, taktovky se
vánoční jarmark který se
ujme Marek Müller,“ prokoná tuto sobotu od 9 hozradila jedna z organizátodin na českobratrském nárek akce, Hana Kopalová.
městí. Mezi řadou stánků
Výtěžek z koncertu pak
zde bude i ten, který patří
poputuje na podporu zdejorganizaci DMO Pobyty
šího dobrovolnického centKatky Maxové. U stánku
ra.
bude možné podpořit právě
Tradičně také bude protuhle organizaci, která na

bíhat charitativní sbírka
jídla a potřeb pro čtyřnohé
miláčky, tu organizuje Andrea Kroupová v rádiu Signál a je určena opuštěným
pejskům v útulku. Sbírají se
tedy psí konzervy, granule,
ale třeba i deky a další materiální pomoc.
Opuštěným zvířatům v
Lysé nad Labem tradičně
pomáhají i zaměstnanci
Škoda Auto pod záštitou
odborů KOVO. Tady sbírka
již také začala, a to 1. prosince.
Lidé mohou nosit opět
krmivo, granule, pamlsky,
psí hračky, ale i finanční
dary, vybírá se na několika
místech v automobilce, ale
věci lze odevzdat i v Klubu
důchodců odborů KOVO vedle Domu kultury. Vloni se
takto podařilo předat útulku
v Lysé, kde končí opuštění
psi z celého Boleslavska, šek
na úctyhodných sto tisíc
korun.

PRŮZKUM CEN POHONNÝCH HMOT
Tank Oil, Havlíčkova,
Mladá Boleslav

OMV, Havlíčkova,
Mladá Boleslav,

Benzina, Boleslavská,
Kosmonosy

Prim, Boleslavská,
Kosmonosy

Kontakt, Na Radouči,
Mladá Boleslav,

Tank ONO, Sukorady,

benzin 28,90 Kč; nafta 27,90 Kč

benzin 29,30 Kč; nafta 28,40 Kč

benzin 29,50 Kč; nafta 28,50 Kč

benzin 27,90 Kč; nafta 26,90 Kč

benzin 30,90 Kč; nafta 29,90 Kč

benzin 27,90 Kč; nafta 26,90 Kč

Martinovice
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BOLESLAVSKO | Zpravodajství
Boleslavské školky zavírají příliš
brzo, stěžují si rodiče. Lze to řešit?
aměstnaní rodiče
mají v Boleslavi
dlouhodobě problém s vyzvedáváním dětí z některých školek.
To je jeden ze zásadních
bodů, který vzešel z prvního
fóra boleslavských žen, jehož smyslem je usnadnit
život ve městě nejen ženám.
Jak uvedla jedna z organizátorek, Jiřina Hančarová,
právě otevírací doba školek
je problémem, který by se
dal s podporou města vyřešit. „Ukázalo se totiž, že
provozní doba boleslavských
školek je v mnoha případech nevyhovující, a proto
jsem ještě ve spolupráci s
komisí rady města pro výchovu a vzdělávání, kterou
vedu, iniciovala realizaci
dotazníkového průzkumu

skou školu Sluníčko v
(samozřejmě anonymního),
který proběhne současně na Havlíčkově ulici. Její manžel
pracuje v automobilce na
všech zdejších školkách,“
směny, tudíž jsou dny, kdy
vysvětlila Jiřina Hančarová.
ani s jeho pomocí nemůže
Dotazníkový průzkum se
počítat. Dotazník tedy veluskutečnil v právě končícím
mi uvítala, stačilo by
týdnu, a podle jedné
podle ní proz ředitelek byl o
Bude-li
dloužit provoz
něj velký zájem
mezi rodiči
školky do pěti
především ze
zájem, mohla by hodin.
strany mami„V dotaznek – samožiprodloužená
níku byly dvě
vitelek. Rozšíprovozní doba
otázky, tedy
ření pracovní
školek platit už zda by rodiče
doby školek by
uvítali proale uvítali i
příští školní
dloužení otvídalší rodiče.
rok.
rací doby školky, a
„Nemám v Bopokud ano, tak do
leslavi ani jedny prakolika hodin,“ upřesnila Jirodiče, a naše školka zavírá
řina Hančarová.
ve čtyři odpoledne. Končím
Maximální hodina, do
také ve čtyři, musím tedy z
které by mohly školky funpráce odejít dříve a pak si
govat, je podle ní šestá vevždy tu dobu napracovat,“
vysvětluje Jana Procházková, černí. „Pokud se ukáže velká
poptávka po prodloužení
jejíž syn navštěvuje mateř-

Boleslavský deník je i na Facebooku

Z

ŠÁRKA CHAROUSKOVÁ

Z Mladoboleslavska

otevírací doby, budeme
společně hledat optimální
řešení pro rodiče i pro provoz mateřských škol tak,
aby změny mohly nastat již
od příštího školního roku,“
dodala.

Jak fungují:
MŠ Sluníčko – do 16 hod.
MŠ Pampeliška – do 16
MŠ při 8. ZŠ – do 16 hod.
MŠ Pastelka – do 16 hod.
(speciální školka)
MŠ Debř – do 16.15 hod
MŠ Čtyřlístek – do 16.30
MŠ Štěpánka – do 17 hod.
(pobočky: Sahara – do
16.30 hodin, vila do
16.00, Čejetice do 16.00)
MŠ Kindergarten – do 17
hodin (soukromá školka)
MŠ Stonožka – do 17 hod.
MŠ Laurinka – do 17 hod.
MŠ Duha – do 18 hod.

Dnes večer: tři herci a Shakespeare ve 120 minutách
MARTIN WEISS

Mladá Boleslav – Hostující
režisérka Tereza Karpianus
společně s trojicí boleslavských herců nacpala dílo
Williama Shakespeara do
120 minut. My jsme herce
požádali, aby byli ještě
úspornější a vystačili si se
třemi slovy. „Paruka, smích
a divoká improvizace,“ poznamenává Alena Bazalová.
„Verše, verše. Pomoc!“ volá
Aleš Petráš. A Karolina Frydecká si po týdnech zkoušení vystačí dokonce s jediným slovem. „Mazec!“
Diváci, kteří dnes dorazí
na premiéru, budou svědky
divadla na divadle. Tři zaměstnanci tohoto kulturního stánku v podání zmíněných herců rozehrají bláz-

také diváky.
„Jsme rádi, že je
zkoušení konec. Z
toho, jak představení vypadá, jsem
nadšený, ale
nevím, jestli
bych tak náročné zkoušení chtěl
ještě zažít. Není
to sranda zkoušet
bez pevného textu, jen s několika
vodítky,“ říká
Aleš Petráš.
Jeho kolegyně Alena
Bazalová si
zkoušení
pochvaluje a poznamenává, že s
kolegy se

nivou jízdu plnou improvizace, v níž zazní úryvky ze
slavných her Williama
Shakespeara, části jeho
sonetů i celá řada
narážek. A to nejen
na Shakespeara, ale
i na zákulisí boleslavského divadla.
Právě improvizace
byla základním inscenačním principem. Pevný text
vznikl teprve před
dvěma týdny. I
tak bude každé představení podle
tvůrců jiné.
Mimo jiné
proto, že
herci do
hry vždy
zapojí

na sebe naučili velmi dobře
slyšet. A také Karolina Frydecká ze sebe setřásla prvotní obavy a našla v hravé
inscenaci zalíbení: „Během
zkoušení jsem si uvědomila,
kolika Shakespearovými
hrami už jsem prošla. Musím říct, že je to výhoda.
Třeba Julii jsem hrála na
škole, když mi bylo nějakých pětadvacet, a ono to v
té hlavě pořád někde je zakódované.“
Jakkoliv se může zdát, že
Shakespeare ve 120 minutách je určen primárně
znalcům díla největšího z
dramatiků, bavit se budou
všichni. Čeká nás smršť
energie, hudební čísla a
třeskutý humor. A právě na
takovou hru v předvánočním čase přece čekáme.

↑ Právě dnes byl opět otevřen most
T. G. Masaryka v Debři. Od léta
most prochází kompletní
rekonstrukcí, na zimu jsou ale
stavební práce přerušeny a řidiči tu
až do jara znovu mohou jezdit.

Jarmark láká na hrneček
Mnichovo Hradiště – Sobotní jarmark na Masarykově náměstí nabídne nejen tradiční adventní předměty, ale také hrneček, který by se
mohl stát sběratelským kouskem. Nejenže na
něm nechybí vánoční motivy ale ani vyobrazené
historické centrum s radnicí, poštou či kostelem
sv. Jakuba. Koupíte ho ve stánku KLUBu. (ruz)

ZUŠ chystá Vánoční koncert
Mladá Boleslav – Společenským domem Lávka
budou ve středu 14. prosince v 17.30 hodin znít
hudební přednesy žáků zdejší základní umělecké
školy. Nebudou ale sami, vánočními písněmi,
koledami, ale i písněmi z filmů a muzikálů je
doprovodí žáci 4. a 5. třídy dětského pěveckého
sboru Pramínek z Pardubic. (ruz)

Agresor obtěžoval úřednice
Mladá Boleslav – Horké chvilky si opět zažily
úřednice sociálního odboru zdejšího magistrátu,
když v kanceláři jednali se šestatřicetiletým
bezdomovcem. Podle informací, které uvedly na
tísňovou linku strážníků, se měl muž chovat
agresivně. Když ale přijeli osobně, po nevhodném chování muže nebylo ani památky. Strážníci ho i přesto z magistrátu vyvedli. (ruz)

Kapacita mateřinek nestačí ...
dokončení ze strany 1
Mateřinky by tak navýšily kapacitu o dalších 25 dětí.
Vzhledem k čilé stavbě rodinných domů ani to ale nebude
stačit. Další třídu pro 25 školáků by město mohlo otevřít na
podzim roku 2018, když rozšíří mateřinku v Mírové ulici. Ta
bude posléze sousedit s novým domovem dětí a mládeže a
jídelnou. Ani Dolnímu Bousovu se totožné problémy nevyhnuly. Jak ale sdělil starosta Miroslav Boček, naplněné třídy
řeší už několik let. Díky dobré poloze se do města stěhuje
čím dál více mladých rodin a s počtem obyvatel souvisí i
počet dětí. „V současnosti máme čtyři třídy pro 109 dětí.
Kapacita je momentálně stoprocentně naplněna. Jelikož
jsme minulý rok otevřeli novou třídu, převis je minimální,“
dodal starosta s tím, že ještě jednu místnost pro 25 dětí
vybudují v prvním patře budovy naproti základní škole.

Akciová společnost ABRASIV nabízí
ve svém areálu v Mladé Boleslavi-Čejetičkách, na adrese Pod Borkem 309

prostory k pronájmu v tomto rozsahu:
vysoký sklad
nízký sklad
kanceláře
obslužné prostory
sociální prostory
nádvoří

m2
500 – 777
216
282
217
75
1 200

Nájemné za rok celkem: 1 900 000–2 200 000 Kč bez DPH
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V Mladé Boleslavi dne 2. 12. 2016

Firma Carl Zeiss Praha

nejvýhodněji právě teď

1001270519_A

Objekt má samostatný příjezd ke skladovým prostorám a ke kancelářím,
možnost parkování v areálu. Spotřeba energií je samostatně měřitelná –
vytápění na zemní plyn, k dispozici je vysoký příkon elektrické energie.
Kanceláře jsou klimatizovány. Objekt je napojen na CPO, lze využít společnou digitální telefonní ústřednu, VZV nebo další techniku.

hledá absolventa střední průmyslové školy
pro obsluhu 3D měřicího stroje v Mladé Boleslavi
Jedná se o měření přesných dílů v klima zované laboratoři, denní směny,
práce s počítačem. Poskytneme potřebné vyškolení, dobré platové podmínky, perspek va.
e-mail: vilkner@zeiss.cz ● tel. 602 206 876

Katalogy k dispozici v pobočkách a na www.alexandria.cz

|
|
|
|
|

1001270605_A

Řeznictví a uzenářství BARTHEL
Provozovny: Tesařská 287, Kosmonosy
T: 326 724 348
Palackého ul. v Mladé Boleslavi
T: 727 961 600

Kde nás najdete: Praha | Brno | Ostrava | Mladá Boleslav | Most | Karlovy Vary |
Plzeň | České Budějovice | Písek | Jablonec nad Nisou | Hradec Králové | Pardubice |
Jihlava | Olomouc | Zlín | Opava | Havířov

Prodej masa, výroba uzenin,
uzených a grilovaných mas

www.alexandria.cz

1001267907_B

1001267943_A

+420 270 007 007
1001268425_A

Přijímá objednávky na vinné klobásy

až dvě děti zcela zdarma
superslevy a slevy za včasný nákup
klubové hotely
české animační programy
záloha pouze 990 Kč
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Vozit si práci domů? Pro kynology samozřejmost
Psi ruzyňských celníků nepracují jen v zázemí letiště. Čmuchají
i mezi cestujícími.
MILAN HOLAKOVSKÝ

P

o penězích jde čtyřletá Boxy jako čert.
Tedy pes. Vlastně
fenka. Jde o jednoho
ze 14 čtyřnohých pomocníků
celníků z pražské Ruzyně,
kteří působí především na
letišti Václava Havla Praha.
Boxy je specialistkou právě
na odhalování vysokých finančních částek. Převoz hotovosti nad deset tisíc eur
musí být v rámci boje proti
praní špinavých peněz registrován, připomněla včera
Deníku Šárka Miškovská
z ruzyňského celního úřadu.
POMOHLO AŽ ČMUCHÁNÍ
Boxy pomáhá celníkům od
předloňského roku – neslouží ale pouze na letišti. Osvědčila se i jako pomocnice policistů. Ti při domovní prohlídce očekávali vysokou hotovost, avšak ukryté bankovky ne a ne najít. Až citlivý psí čenich naznačil, kde
hledat – a kriminalisté objevili přes dva miliony korun.
Zprvu byla Boxy jedinou
specialistkou na odhalování
hotovosti, od letoška má parťáka: tříletého Sida. O plemenech se Miškovská nechce

šířit, aby případným delikventům zbytečně nenapovídala. Rasa ovšem nebývá
rozhodující; záleží hlavně na
povaze psa a jeho schopnostech, řekl Deníku vedoucí
výcvikového centra služební
kynologie Josef Dušánek. Už
dávno neplatí, že služební
pes rovná se německý ovčák.
Hodně se objevují belgičtí
ovčáci, border kolie, ale i kříženci. Nerozhoduje prý ani
velikost psa ani pohlaví.
I když – k tomu poslednímu
by pár psovodů odmítavě
vrtělo hlavou. Někteří na psí
holky nedají dopustit, jiní by
fenku nechtěli ani za nic.
Po dvou psech mají ruzyňští celníci také na další specializace – na tabák a na
problematiku CITES (odhalování pašeráků chráněných
přírodnin a výrobků z nich
zhotovených; zde bývají
úspěšná lovecká plemena).
Hned osm hafanů ve službách ruzyňských celníků je
vycvičeno k hledání drog. Ve
službách se tak mohou střídat. A jsou úspěšní, naznačil
ředitel ruzyňského celního
úřadu Marcel Kulendík. „Letos jsme k 31. říjnu měli 459
záchytů,“ konstatoval.

skač. „Prostory zaplněné lidmi, kde běží klimatizace a
topení, jsou pro ně nepřirozené prostředí,“ konstatoval.
Je to prý velký rozdíl třeba
proti situacím, kdy celníci
prohlížejí auta někde venku.
Bez pracovních přestávek se
tak neobejde ani psí služba;
i chlupáči potřebují odpočinek, napít se, vyvenčit.
U každého jedince je to jiné
– bývá však pravidlem, že
čím starší a zkušenější pes
je, tím déle vydrží.
Po osmi letech mohou být
psi ze služby vyřazeni, většinou odcházejí na odpočinek
kolem desátého roku. Ani to
ale nemusí být pravidlem –
jak dokazuje Pleskačův pitbulteriér se specializací na
CITES. Sorbonovi je 11,5 roku
– a zůstává akční a v kondici.
„Těší ho to; pro něj je zajímavější pracovat a dostávat
odměnu, než ležet v kotci,“
tlumočil Pleskač; co si asi
Sorbon myslí.
Vztah mezi psem a pánem
přitom bývá velmi intenzivní, prozradil Deníku Dušánek. Psovodi pracující u celníků mají své svěřence doma; dostávají tedy i kotec
a služební auto. Ruzyňský
celní úřad je však výjimkou;
hodně psovodů bydlí v paneláku, a tak má hromadné
ubytování psů na dohled od
letiště – v Kněževsi na Praze-západ. „Polovička lidí si je
ale stejně vozí domů,“ poznamenal Dušánek.

DOSTI NÁROČNÁ SLUŽBA
Práce na letišti, kde psi nejenom očichávají zásilky a zavazadla, ale procházejí i mezi
cestujícími, není pro zvířata
žádný med, připomněl kynologický instruktor Jan Ple-

Psi odhalili drogy v kapse i v botě. A ještě paklík peněz

Práce za odměnu
musí být radostí

Praha – Asi má rád sendviče, usmívala se včera hodinu
před polednem anglicky hovořící cestující čekající na
Letišti Václava Havla Praha
u zavazadlového pásu, když
jí mladičký belgický ovčák,
kterého měl na vodítku muž
v černé uniformě, strčil nos
do příruční tašky. Pak ještě
očichal pár dalších lidí – a
zastavil se u pána v kožené
bundě. S čenichem přitisknutým na zadní kapsu jeho
kalhot. Šlo o figuranta z řad
celníků, který se vmísil mezi
pasažéry. Právě tohoto muže

Nejsnáz se prý psi naučí vyhledávat drogy. Také jste to
slyšeli? Stačí u nich vypěstovat závislost – a pak se
snaží jako o život. Jde o nesmysl – nicméně výcvikář
Josef Dušánek Deníku potvrdil, že tenhle omyl je hluboko zakořeněný. Zrovna na
tohle se vyptává kdekdo . . .
Jak je to doopravdy? Pes
reaguje na pach, který se
naučil poznávat při výcviku
– a je mu jedno, oč se jedná,
poznamenal kynologický
instruktor Jan Pleskač. Pro
něj je důležité: když najdu,
bude následovat odměna.
Menší pamlsek, větší pamlsek, míček. Ano, i odměny
jsou odstupňované. A důležitá je také poslušnost; pes,
který je ve službě, nemůže
vyvádět psí kusy. Přesto je
všechno vlastně hra.
Hned poté, co zvíře úkol
splní – v případě objevu
hledané látky má provést
takzvané pasivní značení:
strnout a čenichem ukázat
na příslušné místo – následuje kliknutí. Zvukový signál: ano, právě v tomhle
okamžiku to děláš správně;
bude následovat odměna.
I když kdekdo zná okřídlená slova, že peníze nesmrdí, i bankovky se hledají
po čichu. Podle pachu části
tiskařských barev, k jejichž
dodávkám mají celosvětově
licenci jen dvě firmy. Znamená to, že i když se v Česku cvičí psi v hledání našich
korun, eur a dolarů, stejně
jako na letišti v Praze si poradí při nasazení kdekoli
ve světě. V Moskvě tak pes
s českým výcvikem označil
i zásilku bolívarů. A dokonce nejsou problémem ani
plastové peníze! (hol)

bylo třeba objevit, aby se
mohl zbavit paklíku bankovek tížících právě tu kapsu,
která přivábila psí nos.
U stejného pásu, odkud si
lidé stále vyzvedávali své
kufry, se vzápětí vyznamenala border kolie vedená ženou v maskáčích. Tu pro
změnu zaujala kozačka figurantky, aby se vzápětí stěhoval na světlo pytlíček
s marihuanou. „Šikovná,“
chválila Jušu Marina Zotova.
A pak následovalo další odhalení, tentokrát u laviček.
Tam byl mezi sedícími objeven muž mající v kapse ampulku s kokainem. Jeho odhalení nezabránil ani poměrně silný obal. Šlo o skutečnou marihuanu i pravý
kokain. I bankovky byly
pravé, pouze znehodnocené.
Služební psi, kteří absolvovali výcvik ke službě po boku celníků, právě naostro
předvedli, co se naučili.
Nikdo se kupodivu nepozastavil nad tím, co vlastně
bylo neobvyklé nejvíc: na
místě se vyrojily hned tři
druhy stejnokrojů. Po boku
českých kolegů se objevili se
svými svěřenci muži z Peru
a žena z moskevského letiště
Domodědovo. Proč právě

INZERCE

Prohlášení
Komunistické strany Čech a Moravy
ve Středočeském kraji

INZERCE

ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyhlašuje výběrové řízení č. SBE/024/2016 na prodej:
Hředle u Zdic, pozemky st.p.č. 207, 208/1, 209, 210, 211/1,
212, 213, 214 + stavby, které jsou jejich součástí,
pozemky p.p.č. 291/2, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9,
291/10, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41, 291/42

Info: www.uzsvm.cz, tel. 311 630 118
e-mail: alenaspackova@uzsvm.cz

1001267059_A

Min. kupní cena: 30 780 000 Kč
1001270730_A

Vážení spoluobčané, po celou dobu obnoveného krajského zřízení od roku 2000 Komunistická strana Čech a Moravy nekompromisně obhajovala udržení provozu na všech železničních tratí ve Středočeském kraji jako základ dopravní obslužnosti pro občany. Díky podpoře Vás občanů se nám to
dařilo. Za velký úspěch z minulého volebního období považujeme prosazení a udržení žákovského
jízdného. To výrazně pomohlo stovkám rodin v nelehké ekonomické situaci a umožnilo usnadnit
přístup ke vzdělání jejich dětí při dojíždění do středních škol. Od roku 2012 do roku 2015 bylo na žákovském jízdném bylo vyplaceno 114 mil Kč. Zájem občanů o tuto službu stoupal. Jen v letech 2014
až 2015. bylo podáno téměř 20 tisíc žádostí.
Chceme připomenout, že např. díky zastupitelům Komunistické strany Čech a Moravy kraj na základě rozhodnutí vlády o zvýšení platů řidičů zvýšil také bez problému výdaje v kraji na základní
dopravní obslužnost o 124 mil. Kč a s ostatní dopravní obslužnosti to celkem činilo 160 mil. Kč za rok.
Rovněž tak se Komunistická strana po celou dobu minulých volebních období snažila pomoci
Vám občanům v možnosti úhrady zdravotnických poplatků dokud nebyly z cela zrušeny a následně
i v úhradě poplatku 90,- Kč za zdravotní pohotovost.
Vážení spoluobčané proto KSČM vyslovuje hluboký nesouhlas s prvním rozhodnutím Rady Středočeského kraje, složeného ze zástupců ANO, Starostové, ODS a zbytků TOP 09 o zrušení hrazení
žákovského jízdného a úhrady poplatku za pohotovost.
Komunistická strana Čech a Moravy, její krajští zastupitelé budou i nadále hájit zájmy většiny občanů Středočeského kraje.
Krajský výbor KSČM ve Středočeském kraji

v Praze? Inu proto, že kvalita
českého výcviku je celosvětově oceňována.
Dovednosti, které se naučili u nás, tak psi uplatňují
v různých zemích – třeba
v Izraeli či v Moldávii. Spolupráce s Ruskem má dlouhou tradici a ani vazby na
Peru nejsou novinkou letošního roku. Mimochodem –
právě tahle země je za Kolumbií druhým největším
vývozcem kokainu do Evropy. Pomoc tamějším orgánům při potírání drogových
deliktů tak má i pro nás
větší dopad, než by snad
leckoho napadlo.
Peruánci však přivezli
i smutnou zprávu. Pes Karo,
který u nich po českém výcviku začal sloužit jako první, již nežije. Uhynul. Oficiální verze hovoří o infekci –
nicméně další psi kolem neonemocněli. Spekuluje se
tedy, že po ročním působení
jeho úspěchy mohly někomu
ležet v žaludku. Dokázal odhalit třeba kontejner s kokainem schovaným v hlavičkách česneku, drogu v kolech invalidního vozíku –
a uspěl i na horské stezce
ve čtyřapůlkilometrové nadmořské výšce. (hol)
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Prohnutý SMART LED televizor
SAMSUNG UE49K6372 *
• DVB-T2/C/S2 • Full HD • Micro Dimming Pro • PQI 800 • PVR • herní aplikace
• Time Shift • vylepšený sportovní mód • Bass Reflex • Wi-Fi • 3x HDMI
sX53"sENTĄÓDA!
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Notebook
ASUS *

LED televizor
PHILIPS 40PFT4201 *

s h5LTRA3LIM&ULL($s'"2!-sPROCESOR)NTEL#OREI $5
 '(Z s'RAFICKÉKARTA.6)$)!'E&ORCE-8'" s($-)s6'!
• 1x USB 2.0 • 1x USB 3.0 • 1x USB 3.1 Type C • Windows 10

• DVB-T2/C • Full HD • Digital Crystal Clear • Incredible Surround • 2x HDMI • USB
sENTĄÓDA!
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2 GB RAM
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Tablet
LENOVO TAB2 A7-20 *

Mobilní telefón
GIGABYTE GSMART ELITE WHITE LTE *
sh($)03DISLEJX s'"VNITĄNÓPAMýċs-PIX
ZADNÓ-PIXPĄEDNÓFOTOAPARÉTsBATERIEM!Hs"LUETOOTH
• Wi-Fi • microUSB • Android 5.1
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3LUCHÉTKA
KOSS PORTAPRO *

/UTDOOROVÉKAMERA
LAMAX X8 *

sLEGENDÉRNÓSLUCHÉTKAsFREKROZSAHn(Z
• citlivost 101 dB • délka kabelu 1,2 m • konektor jack
 MMsLZESLOäIT

sAKüNÓKKAMERAsªÞHELZÉBýRUsFUNKCE
AUTOKAMERYsKSPĄÓSLUÝENSTVÓ
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+UCHYāSKâROBOT
BOSCH MUM4875EU *

"EZSÉüKOVâVYSAVAü
SAMSUNG VC15QSNMAUB *

Holicí strojek
PHILIPS S110004 *

sPRACOVNÓRYCHLOSTIsPLASTOVâMIXÏRLsHNýTACÓHÉKsÝLEHACÓ
AMÓCHACÓMETLY PRĈBýHOVâKROUHAüSKRÉJECÓM STROUHACÓM
AKROUHACÓMKOTOUüEM

sPĄÓKON7sOBJEMNÉDOBY LsKOVOVÉTELESKOPICKÉTRUBKA
sHORIZONTÉLNÓAVERTIKÉLNÓPARKOVACÓPOLOHAsPĄÓSLUÝENSTVÓ ÝTýRBINOVÉ
HUBICE HUBICENAPRACHsAKüNÓRÉDIUSMsENTĄÓDA&

sODOLNÏSAMOOSTĄÓCÓBĄITYsSMýRNÏHLAVY
FLEXsSNADNÉÞDRäBAsPĄÓSLUÝENSTVÓüISTICÓ
KARTÉüEK OCHRANNâKRYT

499ü+ü
+

Fén
REMINGTON D3015 *
sKERAMICKO IONIZAüNÓMĄÓäKAsTEPLOTY
RYCHLOSTIs%KONASTAVENÓsSTUDENÉVLNA
sODNÓMATELNÉMĄÓäKAPROSNADNÏüIÝTýNÓ
sOüKOKZAVýÝENÓsKONCENTRÉTOR

0LATÓPROPRODEJNYANAE SHOPUNAVYBRANÏZBOäÓ

www.okay.cz

1001266504_C

Některé fotograﬁe a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny.


Podmínky akce na www.okay.cz/akce49
Za tiskové chyby neručíme. Zboží nemusí být dostupné na všech prodejnách.c
* 1 zákazník = 1 kus
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SERVIS | redakce.boleslavsky@denik.cz
Různé

Kino

Mladá Boleslav/ Dům
kultury: 9. prosince, 16.00
Mikulášská besídka s Raráškem. Pro děti je připraveno plno tance, zábavy a
tvoření.

zdravého životního stylu
nabízíme chvíle pohody a
přátelství u dobrého čaje, u
písní s kytarou a životní
zpovědi nového pastora
Lávky. Produkty z vlastní
výroby vánočního pečení
nejlépe i s receptem vítáno.

Mladá Boleslav/ Českobratrské náměstí, Sbor
českých bratří, Městský
palác Templ: 10. prosince,
9.00 Vánoční jarmark.
Tradiční vánoční tržiště,
bohatý kulturní program.
Prodej vánočních dekorací a
rozmanité občerstvení.

Český rozhlas Region

OC Olympia
Mladá Boleslav – Do 18.
prosince Strom splněných
přání. Splňte přání dětem z
dětských domovů a kojeneckého ústavu z Mladé
Boleslavi a postiženým dětem z Domova pod Lípou.

Martinová. V Tandemu se
od ní mimo jiné dozvíte, na
čem právě teď pracuje nebo
jakou radost ji udělalo trojalbum s názvem Jako dřív.
Tandem Jana Rosáka s Věrou Martinovou naladíte
dnes na frekvenci 100,3 FM.

1001268970_A

Přijmeme SERVÍRKU
do kavárny v nákupním centru
v Mladé Boleslavi.

8. základní škola
přijme

Požadujeme: zodpovědnost,
spolehlivost.
Nabízíme: zajímavou práci
v mladém kolektivu,
dobré platové podmínky.
e-mail: cafelenka@email.cz
777 771 939.

na plný nebo částečný
pracovní úvazek.
Práce je vhodná i pro aktivní
důchodce.
Bližší informace na telefonním čísle

326 997 473

nebo přímo na 8. základní škole.

ŘEZNICTVÍ Barthel v Kosmonosích
přijme pomocnou sílu do kuchyně. T:
326 724 348.

1001269109_A

Do restaurace

1001270514_A

Potrefená Husa

Zavedená irma z MB
zabývající se stěhováním
těž. břemen přijme:

přijmeme

zaměstnance na úklid
a pomocné práce v kuchyni
Směnný provoz
– ranní (09:00–17:00)
a odpolední (16:00–24:00),
nebo krátký/dlouhý týden.
90,-/hod., zaměstnanecké
stravování.
Nástup možný ihned.

Nástup možný ihned.
Praxe není nutná.
Jeřábníka zaučíme.
Zaměstnanecké výhody.
1001270289_A

Kontakt 725 995 213

ženu či muže do kanceláře

Přijmeme

BRIGÁDNÍKY

pro ostrahu stavby
Mladá Boleslav,
denní a noční směny

602 377 312
e-mail: bsraan@centrum.cz

Park na Masarykově náměstí: 11. prosince, 10.00
Vánoční jarmark. Jarmark
bude nejen plný chutí a
vůní, ale také adventního
očekávání, těšení a setkávání. Tomu bude napomáhat hudební skupina Řemdih, která nás provází jar-

Na Karmeli
Mladá Boleslav/ Vzdělávací centrum Na Karmeli:
15. prosince, 16.00 – 19.00
Putování za Ježíškem. Zábavná trasa s úkoly pro nedočkavé děti. Na cestě pomohou jednotlivým postavám z Betléma dostat se
rychleji k Ježíškovi.

1001269338_A

1001268562_A

pan KAREL KUNC

PROFI stěhování.T: 607 120 385
1001242575_A

z Mladé Boleslavi

Gymnázium,
Mladá Boleslav, Palackého 191/1
přijme

pracovnici/ka na úklid školy

Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi.

Částečný pracovní úvazek,
odpolední směna.
Nástup možný od 1. 1. 2017.
Více informací na telefonním čísle

CHLAPECKÉ oblečení na 8 -10 let. Zima+jaro. Brusle na led vel. 34 - 37.
Málo používané, jako nové. Cena dohodou. T: 728 439 972.
1001270269_A

PRODÁM levně nový parní vysavač +
žehličku. Vše se čistí párou. T: 720 190
660.
1001270261_A

Dne 11. prosince 2016
uplyne 30 let od úmrtí našeho milovaného tatínka,

326 321 515

nebo osobně na sekretariátě školy.

KOUPÍM šrotovník. T: 720 426 386.

pana Josefa ŽANTY

1001270631_A

1001270138_A

z Podlázek.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav přijme pracovníka na pozici

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkují dcera a syn s rodinami.

REFERENT/KA BEZPEČNOSTI PRÁCE,
DOPRAVNÍ REFERENT/KA
A PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

1001270498_A

Dne 6. prosince uplynulo 20 let,
co zemřela moje drahá manželka,

Požadujeme:
Středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny C, znalost práce na PC,
kladný vztah k seniorům, komunikativnost, samostatnost a odpovědnost.

PRONAJMU byt 1+1, 17. listopadu v
MB. T: 602 215 696.
1001270457_A

43LETÁ štíhlá žena hledá sympatického muže od 40 do 50 let, výška
max. 180 cm, s bydlením. Mám dvě
dcery 19 a 16 let. T: 732 842 506.

paní JANA HORYNOVÁ

Nástup možný ihned.

1001270343_A
1001269116_A

Zájemci hlaste se na tel.: 326 729 751, 326 735 245, 739 920 572
nebo osobně na adrese Na Radouči 1081, Mladá Boleslav do 20. 12. 2016.

ŽIVÉ ryby (velký výběr) v Kosmonosích, od 2.12. Každý Pá-So do Vánoc,
kuchání zajištěno.

Dnes 9. prosince uplynulo šest smutných let, kdy od
nás navždy odešel milovaný manžel, tatínek a dědeček

S velkou bolestí v srdcích vzpomínají manželka Hana,
synové Karel a Pavel s manželkami
a vnučky Petra a Nikola.

1001269896_A

markem s přestávkami, až
do 15 hod. Odpoledne bude
zpestřeno dvěma vstupy taneční skupiny The Wings z
Liberce, která předvede ve
svých krásných kostýmech
tance 19 století. Mezi vstupy
se budou pomalu objevovat
andělé.

Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Nám zůstala jen krásná vzpomínka
a v srdci žal.

Na administrativní pozici RECEPČNÍ.

Tel.: 326 375 458

Bělá pod Bezdězem

Dnes 9. prosince
Smuteční síň Čejetice
11.00 Jaroslav Hejduk – Mladá Boleslav

Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav hledá

Požadujeme Střední zdravotní školu, práce na PC.
Nabízíme odpovídající platové
ohodnocení a beneity

1001269708_A

v Mladé Boleslavi
– administrativní práce
a jednání s klienty.
Vhodné i pro zdravotně
znevýhodněné nebo invalidní
osoby.
Nástup možný ihned
nebo po dohodě.
Tel.: 608 081 790

Mladá Boleslav/ Společenský dům Lávka: 13.
prosince, 18.00 Vánoční
setkání přátel Klubu
zdraví. Nejen přátelům

Smuteční rozloučení

ZDRAVOTNICKÉHO
ASISTENTA/ASISTENTKU

Firma přijme

Mladá Boleslav: 17. prosince, 15.00 – 17.00 Putování
k Betlému. Průvod v čele se
třemi mudrci z Východu z
Českobratrského náměstí na
nádvoří hradu, s možností
poklonit se Svaté rodině v
hradním sklepení, návštěvníci si mohou odnést domů
betlémské světlo, které
skauti přivezou ze Svaté země. Vystoupení dětského
pěveckého souboru.

1001270558_A

jeřábníka
str. mechanika-zámečníka
elektrikáře

Kontakt: p. Dušička:
603 178 890

Kostel sv. Františka Serafínského: 11. prosince, 16.00
Vánoční koncert. Vánoční
příběhy doprovázané hudbou.
16. prosince, 17.00 Dětské
vánoční vystoupení. Vánoční písničky a koledy v
podání žáků Základní školy.
18. prosince, 16.00 Štědrovečerní zvyky. Adventní a
štědrovečerní zvyky našich
předků.
Náměstí: 23. prosince, 18.00
Narození Ježíška. Charitativní divadelní představení
o tom, proč je den Štědrý.

ŠKOLNÍKA

Malá Bělá/ Autobusová
zastávka: 17. prosince, 16.00
Živý betlém. Tradiční živý
betlém, opět s opravdovým
velbloudem. Zazpívá pěvecký sbor Carillon.

Mladá Boleslav/ Dům
kultury: 11. prosince, 15.00
Pohádky o Káče – nedělní
pohádka. Tři lidové příběhy
s písničkami, kterým dominují lidské vlastnosti, uvádí
Činoherní skupina Jany
Klatovské.

Kněžmost

PŘIJMU důchodce na TAXI. T: 607
830 240.

1001269776_A

Mladá Boleslav/ Sbor českých bratří: 10. prosince,
9.00, 11.00, 14.30, 15.30 Živý
betlém. Vystoupí Bambini
Di Karmel, Comedia Dell
Karmel. Pohádky 9.30 –
11.00, 11.30 – 14.30.

1001270476_A

Zpěvačka Věra Martinová
hostem Tandemu Jana
Rosáka na Regionu. Každý
pátek po 11. hodině začíná
ve vysílání Českého rozhlasu
Region talk show Tandem
Jana Rosáka. Dnešním hostem bude zpěvačka Věra

Mladá Boleslav/ Společenský dům Lávka: 15.
prosince, 18.00 Večer deskových a společenských
her. Pro ty, co si rádi hrají,
nabízíme společnost u her:
Carcassonne, Sabotér, Osadníci z Katanu...

HLEDÁM přítele pro život. VŠ, 59,
rozvedená, mobilní, z ČL. Těším se na
Tebe. cl59@seznam.cz

S láskou v srdci vzpomíná
manžel Jiří, děti a vnoučata.
1001269815_A

1001270233_A

Mladá Boleslav/ Multikino
Cinestar: Pátek 9. prosince
3D představení:
Underworld: Krvavé války
14.45, 21.00
Standardní představení:
Anděl Páně 2
13.15, 14.15,
15.30, 16.30, 17.45, 18.45,
20.00
Bezva ženská na krku 13.50
Fantastická zvířata a kde je
najít
16.00
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
21.15
Odvážná Vaiana: Legenda o
konci světa
16.45
Pařba o Vánocích
19.00,
20.50
Underworld: krvavé války
18.45
Kino Mnichovo Hradiště:
9. prosince, 20.00 Anthropoid
Dobrovice/ Kino Naruby:
14. prosince, 19.30 Marguerite a Julien

Koncerty
Mladá Boleslav/ Kostel sv.
Havla: 10. prosince, 14.00
Jakub Jan Ryba: Česká
mše vánoční. Účinkují:
Eliška Josifová – soprán,
Zuzana Obernauerová – alt,
Tomáš Foltýnek – tenor, Libor Novák – bas, smíšený
pěvecký sbor Boleslav, členové Mladoboleslavského
komorního orchestru, dirigent Marek Müller.
Mladá Boleslav/ Dům
kultury: 10. prosince, 16.00
Adventní koncert skupiny
Amnis. Gothic – folk. Průvodní slovo Jaroslav Zajíček.
Mladá Boleslav/ Sbor českých bratří: 11. prosince,
18.00 Na vlnách a tónech
lásky. Křišťálové mísy rezonují na buňečné úrovni a
léčí celé tělo. Vystupuje Jiřina Solvana Vašinová.
Mladá Boleslav/ Kostel sv.
Havla: 11. prosince, 15.00
Tradiční benefiční zpívání. Akce se, jako již každoročně, koná pod záštitou
paní Marty Kubišové.
Vstupné zůstává i pro letošek v dobrovolné výši, veškerý výtěžek z něj poputuje
na podporu zvířátek toho
času bez domova, trpělivě
čekajících v útulku Dunajka
Komárno.
Mladá Boleslav/ Kavárna
Air Café & Bar: 12. prosince,
19.00 Prime Time Voice.
Dámské vokální trio se širokým repertoárovým záběrem
Mladá Boleslav/ Společenský dům Lávka: 14.
prosince, 17.30 Vánoční
koncert dětského pěveckého sboru Pramínek z
Pardubic a žáků ZUŠ Mladá Boleslav. Pod vedením
sbormistryně E. Fričlové
přednesou žáci 4. a 5. tříd z
Pardubic vánoční písně a
koledy, písně lidové i umělé,
z filmů i muzikálů.
Mladá Boleslav/ Společenský sál DPS: 17. prosince, 16.00 – 18.00 Vánoční
koncert tanečního spolku
Shareefa.

DENÍK VE STŘEDOČESKÝCH MUTACÍCH: Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Mělnický deník, Kladenský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Příbramský deník, Nymburský deník, Rakovnický deník. Vychází pondělí – sobota.
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ČESKO
ČSSD řeší, jak zabránit pádu
27,4

28,2

zisk ve volbách
do sněmovny

zdroj: STEM, čSú

28,7

zisk ve volbách
do sněmovny
25,7

↑ OMLUVA NENÍ NAMÍSTĚ. Pražská
vrchní státní zástupkyně Lenka
Bradáčová se nemusí omlouvat bývalému
řediteli protikorupční policie Tomáši
Martincovi za tvrzení, že proti ní
konstruoval kauzu. Včera o tom rozhodl
soud. Bývalý policista, který po sporu
s Bradáčovou rezignoval na svou funkci,
požadoval vedle omluvy také 200 000
korun za zásah do osobnostních práv.
Verdikt není pravomocný. Foto: Deník

Praha – Předsedkyní Asociace krajů ČR zvolili včera
hejtmani Janu Vildumetzovou (ANO). Karlovarská
hejtmanka nahradí v čele asociace Michala Haška
(ČSSD), který v nedávných krajských volbách neuhájil svou pozici v Jihomoravském kraji. Prvním
místopředsedou se na prvním zasedání asociace
v novém složení stal Jiří Zimola (ČSSD), podle kterého se hejtmani nedohodli na rotaci funkce, takže
znovu budou volit vedení za dva roky. (čtk)

ŘSD: Chceme po svém bývalém
vedení čtvrt miliardy korun
Praha – Ředitelství silnic a dálnic požaduje po
svých bývalých manažerech Alfredu Brunclíkovi a
Tomáši Jílkovi 250 milionů korun jako náhradu za
uzavření údajně nevýhodných smluv za pronájem
pozemků pro stavbu billboardů u silnic. Smlouvy
byly podle obžaloby uzavřeny výrazně pod obvyklou cenou. Brunclík i Jílek to odmítli. (čtk)

21,7

21,9
20,45
18

Volební preference v %

14,4

(leden 2010 - říjen 2016)

2010

2011

KATEŘINA PERKNEROVÁ

www.denik.cz/z_domova

Kraje povede Vildumetzová
(ANO). Zimola je místopředseda

22,2
22,08

C

o asi tak běží hlavou Bohuslavu Sobotkovi, Jeronýmu
Tejcovi nebo Jaroslavu Foldynovi, když se dívají na voličské preference,
které v neděli přinesla společnost TNS Aisa? Podle ní
by ČSSD nyní dalo hlas 14
procent lidí, Babišovu ANO
33,5. Potíž je v tom, že každému ze jmenovaných sociálních demokratů přichází
na mysl asi něco jiného.
O tom, jak přemostit dvacetiprocentní propast za
ANO a dát zapomenout na
prohru v krajských a senátních volbách, budou sociální
demokraté dumat na zítřejším zasedání ústředního výkonného výboru.
Bohuslav Sobotka, jak je
zřejmé z probíhajících krajských konferencí ČSSD i
změn ve vládě, vsadil na sebe jako symbol strany, jediného lídra i nositele sociálnědemokratického programu. Smetl ze stolu úvahy
o rozdělení předsednické a
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premiérské funkce i o volbě
šéfa ČSSD všemi členy. Do
klání o sněmovnu hodlá jít
společně s Milanem Chovancem a Lubomírem Zaorálkem jako místopředsedy a
zároveň nejvýraznějšími ministry. Ve vládě se zbavil nepopulárního Jiřího Dienstbiera a stranicky neobchodovatelného Svatopluka Němečka. Díky tomu se mu
otevřela cesta k blyštivému

„Má-li dnes ČSSD
padesátičlenný klub,
za rok může být při
nejčernějším scénáři
poloviční.“
vítězství na březnovém sjezdu. Zásadní otázka zní, zda
to nebude jen zastávka na
kalvárii završené desetiprocentním výsledkem.
Bohuslav Sobotka členům
ústředního výboru předestře
strategii kampaně, obsahové
okruhy a také nové volební
řády. To rozhodně není
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okrajová záležitost, neboť šéf
ČSSD chce, aby předsednictvo mělo při sestavování
kandidátek rozhodující slovo
a mohlo v nich škrtat. Kolem
tohoto bodu se může v sobotu spustit největší mela,
neboť každý si umí spočítat,
že na kapustičku bude příliš
mnoho slimáků. Má-li dnes
ČSSD ve sněmovně padesátičlenný klub, za rok může
být při nejčernějším scénáři
poloviční. O každé místo v
první trojce volebních listin
se tak svede lítý boj.
Je na Bohuslavu Sobotkovi,
aby spolustraníkům vysvětlil,
že víc křesel jim zajistí jen
silná témata, která v sobě
budou mít ideový náboj vycházející z kánonu socialistů,
tedy solidaritu, svobodu,
spravedlnost, ale také
schopnost oslovit občany.
Dienstbierovský důraz na
práva menšin nebo na pomoc uprchlíkům v nouzi to
není. Zvedne ale lidi ze židlí
Chovancův nápad na zavedení progresivní a sektorové
bankovní daně? A zvládne to
Sobotkovo až úmorné opa-

2015

kování faktu, že nezaměstnanost za jeho vlády dosáhla
historického minima a průměrný plat maxima?
Žádný z těchto chvályhodných úspěchů neumějí
sociální demokraté prodat.
Sociolog Daniel Prokop v
úvaze pro Salon připomněl,
že „ČSSD musí hledat nová
témata, která polarizují a
nesou s sebou i vizi nepřítele“. Jmenuje například boj
proti exekucím a předlužení
chudších domácností, proti
zhoubě globální ekonomiky,
nerovnostem ve vzdělávání i
mezi regiony, za lepší postavení matek samoživitelek a
rodin s více dětmi.
A na každou tuto oblast
by měla najít důvěryhodného mluvčího. Ne rutinéra
odříkávajícího odstavce z
programu, ale plnokrevného,
přesvědčivého politika.
Pravda, na stromech nerostou, ale to ani v sadu hnutí
ANO, TOP 09 nebo ODS. A na
rozdíl od nich ČSSD má kam
sáhnout. Je tu Oranžový
klub, mladí sociální demokraté, Idealisté.cz.

Lang bude udělovat prověrky. Nahradí
Navrátila, který pohlídá kyberprostor

Sklenář nahradil Forejta, už chystá
návštěvu Bílého domu

LENKA KRÁLOVÁ

KATEŘINA PERKNEROVÁ

Praha – Bývalý šéf Bezpečnostní informační služby
(BIS) Jiří Lang se má stát ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Přesněji řečeno – větší části úřadu. Menší část se totiž odštěpí a stane se z ní Národní
úřad pro kybernetickou a
informační bezpečnost. Ten
bude řídit dosavadní šéf NBÚ
Dušan Navrátil.
„Státní část kybernetické
bezpečnosti považuji za své
dítě, které letos vstoupilo do
základní školy. Toto dítě
bych chtěl dovést minimálně
do dospělosti, nejlépe do plně produkčního věku. To je
důvod, proč jsem přijal novou výzvu, která se mi naskytla,“ řekl Navrátil.
Podle Bohuslava Sobotky
má Navrátil k řízení úřadu
skvělé předpoklady, neboť se
osobně zasadil o rozvoj boje
s kyberkriminalitou. Zlé jazyky však tvrdí, že k dosazení Navrátila do čela nově
vznikající instituce vedlo
premiéra něco jiného než
respekt k Navrátilovým profesním zkušenostem.
A to vliv Miloše Zemana.
KANCLÉŘ BEZ PROVĚRKY
„Musím se ptát, jestli tu není
nějaká skupina lidí, která ví,
že nemůže pana prezidenta
nachytat na jiné věci, tak to
zkouší takto. Občas je to
Mynářova prověrka, jindy
Forejtovo vzdělání nebo Ne-

Pilcovi NBÚ prověrku dokonce odebral. Musel odejít.
S tím, že prezidentovi bude více než Navrátil vyhovovat Lang, ale mnozí nesouhlasí. „Znám Langa dlouho a
dobře. Nemyslím si, že je
mužem Hradu. Jestli se o
Langovi dá něco říct, tak to,
že není člověk nikoho. S
Hradem asi nemá špatný
vztah. Ale on se vždycky
snažil mít dobrý vztah s
každým. To k jeho profesi
patřilo,“ vyvrací teorii bývalý
člen ODS Jan Vidím, který
byl od roku 1996 až do odchodu z politiky v roce 2013
členem parlamentního Výboru pro obranu a bezpečnost.
ZPRAVODAJŠTÍ MATADOŘI.
Jiří Lang (nahoře) a Dušan Navrátil. Foto: ČTK

jedlého podnikatelské aktivity,“ řekl před rokem Deníku hradní kancléř Vratislav
Mynář, který vede prezidentskou kancelář už déle
než tři roky bez bezpečnostní prověrky.
NBÚ ji neudělil nejen jemu, ale ani Antonínovi
Murgašovi. Tohoto bývalého
diplomata, nyní mluvčího
strojírenské společnosti Alta,
chtěl prezident jmenovat
velvyslancem na Ukrajině.
Kvůli chybějící prověrce však
Murgaš do Kyjeva nakonec
neodjel. Bývalému šéfovi
Vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislavu

SLUŽBA STÁTU NAVŽDY
„Je otázka, zda pan Lang
odešel z čela BIS pod nějakým tlakem, nebo z vlastního rozhodnutí. Podstatné je
ale to, že se pro něj našlo
místo ve státní správě. Pro
stát rozhodně není dobré,
když lidé s takovou erudicí
odcházejí do soukromých
sfér. Máme s tím řadu negativních zkušeností,“ říká člen
parlamentní komise pro
kontrolu NBÚ Bohuslav Svoboda (ODS).
Do jaké míry jde o zákulisní hru, to se patrně v tuto
chvíli nedozvíme. Nezbývá
než počkat, zda bezpečnostní
úřad pod vedením Langa
změní názor na to, komu lze
anebo nelze udělit bezpečnostní prověrku.

Praha – Miroslav Sklenář
se stal šéfem
protokolu
Pražského
hradu. Deníku to
potvrdil sám Sklenář, který
ukončil své působení v čínské společnosti CEFC.
Na Pražském hradě už
působil, poprvé za Václava
Havla, poté krátce za Miloše
Zemana. Nastoupil koncem
roku 2014 a výhledově měl
nahradit Jindřicha Forejta.
Byl vnímán jako muž Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. S Forejtem měl ale
spory, a tak v březnu 2015
odešel do čínské CEFC.
V minulosti Sklenář pracoval i na pražském magistrátu, kde organizoval zahraniční cesty primátora
Pavla Béma.
Jindřich Forejt rezignoval
na post ředitele odboru
protokolu v úterý a z Hradu
odchází ke konci roku. Oficiálně to zdůvodnil zdravotními a osobními důvody.
Je však veřejným tajemstvím, že za jeho pádem je
hlavně kompromitující video, jež koluje po Praze a
Forejt je v něm zachycen v
soukromí v nelichotivých
situacích. Jeho pravost dosud nikdo ovšem nepotvrdil.
Prezident Miloš Zeman
věří, že se Jindřich Forejt i
po událostech posledních
dní stane velvyslancem ve

Vatikánu, s čímž souhlasila
už Nečasova vláda. Miroslav
Sklenář v souvislosti s nástupem do funkce poskytl
Deníku rozhovor.
Na Pražský hrad se vracíte
potřetí. Co vás přimělo k tomu, že jste na nabídku kancléře Vratislava Mynáře kývnul?

Pan kancléř mě oslovil
s tím, že protokol perfektně
funguje, není v žádném
rozvratu, pracují v něm lidé,
které znám dlouho, nicméně po neplánovaném odchodu stávajícího ředitele
by si přál, abych pomohl se
stabilizací tohoto odboru.
Překvapilo vás, že Jindřich
Forejt, který byl uznávaný
profesionál, tak kvapně
skončil?

S Jindrou se znám déle
než dvacet let. Přivedl jsem
ho jako svého stážistu na
Hrad v roce 2002. Zpovzdálí
jsem pozoroval tu mediální
vřavu kolem něj, věděl jsem,
že má zdravotní problémy a
je pod enormním tlakem.
Jeho rezignace mě proto
příliš nepřekvapila.
Ani pro vás to ale asi nebylo
snadné rozhodování. Loni na
jaře jste z Hradu odešel do
čínského gigantu CEFC, vypadalo to na lukrativní pozici.
Ta práce nebyla zajímavá?

Pan kancléř mě oslovil s
tím, že pan prezident, kterého si velmi vážím a mám
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ho lidsky rád, by stál o mou
pomoc. Na to nelze říci ne.
Byla to u Číňanů zajímavá životní zkušenost?

Velmi a doufám, že se
tam dříve nebo později vrátím.

Příští rok bude z vašeho pohledu enormně náročný. Nejvíce se teď mluví o cestě Miloše Zemana do USA, eventuálně o návštěvě Donalda
Trumpa v Česku. Zažil jste
srovnatelné výzvy?

V Bílém domě jsem byl
několikrát s prezidentem
Havlem a v Praze jsem zažil
návštěvy Svatého otce, japonského císaře, britské
královny, takže těch zkušeností mám poměrně dost.
Návštěva Bílého domu, která se už začíná připravovat a
s panem Kmoníčkem jsem o
ní již mluvil, je ovšem velmi
důležitá a podle toho se k ní
stavíme.
Pokud by se Ivana Trumpová
Zelníčková stala velvyslankyní USA v ČR, mohla by se
Praha stát jakousi středoevropskou Paříží, kde si dávají
dostaveníčko světové celebrity?

Nepřísluší mi komentovat
diplomatické záležitosti, ale
pochopitelně ty věci dlouhodobě sleduji, a pokud by
paní Trumpová do Prahy
přijela, bylo by to velmi ku
prospěchu česko-amerických vztahů.

Deník
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SVĚT
Řezníkovi z Bosny
Ratko Mladićovi
hrozí doživotí

PAVEL HRABICA A ČTK

D

oživotní pobyt ve
vězení pro někdejšího vrchního
velitele bosenskosrbské armády Ratka
Mladiće, to je návrh žalobce
Mezinárodního trestního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), kterou si bývalá hvězda srbského národa vyslechla v haagské
soudní síni. Mladić už několik měsíců u tohoto soudu
čelí obžalobě z genocidy
a několika dalších zločinů.
Ratko Mladić je považo-

ván za jednoho z hlavních
aktérů krvavých etnických čistek, které
provázely válku v
Bosně. S jeho
MUSÍ ŽÍT! Pozůstalí po mrtvých ze Srebrenice doufají, že se generál Mladić i přes
působením je
přestálé mozkové mrtvice dožije vyhlášení rozsudku a výkonu trestu. Foto: ČTK/AP
spojen hlavně
masakr civilistů
Mladić v něm veliteli blabrenici schopno masakru
ve Srebrenici, kde
hopřeje k „dobré práci“.
v červenci 1995 zahynulo na zabránit; část z nizozemských vojáků posloužila
8000 muslimských mužů
VÁLKA NEKONČÍ ANI
Mladićovým vojákům jako
a chlapců.
PO DVACETI LETECH
rukojmí.
„Bylo by urážkou přežiSrbové se cítí dotčeni. Tvrdí,
vších i mrtvých a potupou
CHVÁLIL VELITELE
že je nepoměr mezi odsoujustice, kdyby (Mladić) doZA „DOBROU PRÁCI“
zenými válečnými zločinci
stal trest nižší než ten ze
na srbské a chorvatské
Hned v červenci 1995 bylo
zákona nejpřísnější – trest
straně. Argumentují mj.
v Haagu proti Mladićovi
doživotní,“ uvedl žalobce
oficiálně vzneseno obvinění. osvobozujícím rozsudkem
Alan Tieger.
nad chorvatským generálem
Od roku 2001, kdy byl triMASAKR SESTŘELIL
bunálu vydán bývalý srbský Ante Gotovinou, zodpovědNIZOZEMSKOU VLÁDU
ným za válečné zločiny
prezident Slobodan Milošev Srbské Krajině v roce 1995.
vić, se Mladić skrýval. ZaPodle žalobců vydal Mladić
Válka ale vrhá na Srby
tčen byl až v květnu 2011.
osobně rozkaz k zabíjení
Žalobci se v Haagu snažili stíny i po dvaceti letech.
muslimů v Srebrenici. ZabíTento týden zatkli v Bosně
ukázat, že třiasedmdesátilejení přitom označili za nejosm bosenských Srbů zodtý „balkánský řezník“
horší masakr v Evropě od
povědných za smrt 120 Muo čistkách nesrbského obykonce druhé světové války.
slimů v okolí Prijedoru v 90.
vatelstva dobře věděl.
Masakr měl i své mezináletech. Oblast Prijedoru byla
U soudu přehrávali napřírodní důsledky. V Nizozembaštou srbských ultranacioklad Mladićův rozhovor
sku padla tehdejší vláda,
nalistických sil, které tam
s velitelem jednotek v obprotože 600 nizozemských
lasti Rogatica, kde docházelo povraždily tisíce Muslimů
vojáků mezinárodních sil
a katolických Chorvatů.
k válečným zločinům.
UNPROFOR nebylo ve Sre-

Evropská komise zahájí kvůli kauze
Dieselgate řízení proti sedmi zemím EU
Brusel – Komisařka pro
vnitřní trh Elżbieta
Bieńkowska již delší dobu
kritizuje, jakým způsobem
se v Evropské unii řeší dieselový skandál německého
koncernu Volkswagen (VW).
Už v říjnu hrozila německé
vládě právními kroky a nyní
by se do celé záležitosti
měla vložit Evropská komise. Podle informací německého deníku Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ)
má komise podat podnět za
porušení evropské legislativy proti Německu a dalším
členským zemím. Velké Británii, ČR, Litvě, Lucembursku, Řecku a Španělsku.
Na konci řízení mohou
být země žalovány u Ev-

ropského soudního dvora.
Země mají čas na výtky komise reagovat a nedostatky
odstranit. V praxi jde o to,
že zmíněné země nepostihují překročení emisních limitů Evropské unie. Podle
současné legislativy tak
musí činit od začátku roku
2009. Podle EK se navíc nepodařilo ověřit, zda nepodvádějí při měření emisí jiné
automobilky.
Německý ministr dopravy
Alexander Dobrindt (CSU)
už v dubnu řekl, že se VW
s používáním podvodného
softwaru při měření emisí
dostal na nebezpečné území
manipulace. Přitom ani
ostatní výrobci zatím dostatečně nerozptýlili po-

AFÉRA NEKONČÍ. S Dieselgate
zřejmě zamíchá i Evropská unie.
Foto: ČTK/imago stock&people

chybnosti. Například dieselové automobily značky
Opel emisní normy splňují,
pokud je teplota nižší než
17 stupňů Celsia.
VW kritizovala v září česká eurokomisařka pro
ochranu spotřebitele Věra
Jourová. „VW ve většině
členských zemí porušil evropské zákony na ochranu
spotřebitele. Považuji proto
za nutné, abychom na evropské úrovni koordinovaně
zakročili,“ řekla. Odškodnění
by však měli zákazníci podle
Jourové jednotlivě řešit
u soudů. VW musí po USA
platit odškodnění i v Jižní
Koreji, kde by měl zaplatit
pokutu v přepočtu asi 800
milionů korun. (frn)

Komentář

Zmrtvýchvstání vinylu
Zpráva, že minulý týden v Británii příjmy z prodeje vinylů předstihly příjmy
ze stahování nahrávek, je satisfakcí pro
příznivce gramofonových desek. Současně
je to příležitost zamyslet se nad ošidností pokroku. Kromě staromilců, kteří si gramodesky pořizují
z nostalgie, je už kupují i mladí, kteří se chtějí do hudby
v klidu zaposlouchat a požadují kvalitu.
Návrat k vinylu ukazuje, že magnetofonové kazety,
CD či DVD nepředstavovaly pokrok, nýbrž omyl, slepou
cestu. A je velice pravděpodobné, že gramofonová
deska, podobně jako papírová kniha, nakonec přežije
i současnou digitalizaci a virtualizaci, které jsme lehkovážně uvykli. Nejde zkrátka jen o to, že vinyl lépe
hraje.
Potíž s pokrokem je v tom, že vesměs umožňuje něco,
co nepotřebujeme. Pokrok se orientuje na zisk, nikoli na
kvalitu, takže jsme díky pokroku obklopeni věcmi, které
nevydrží a nejdou opravit. Pokrok se stává synonymem
úpadku, dekadence, plýtvání. Návrat k vinylu není kříšení dinosaura. Je přiznáním, že bylo lépe, respektive že
dobře už bylo. A skutečně: Vše, co přišlo po vinylu, je
podezřelé. Včetně politiky, finančnictví, ekonomiky,
o vkusu a morálce ani nemluvě. Návrat k vinylu je
vlaštovka, která ještě jaro nedělá, ale je to znamení, že
minulost má budoucnost. Poptávka po vinylech je poptávkou po smysluplné minulosti. S vinyly mládneme!
Komentář si poslechněte na www.denik.cz/hoffman

Tři roky vězení za podvod
exministrovi pro rozpočet

www.denik.cz/ze_sveta

Byl neomezeným
vládcem nad životy
v bosensko-srbské
válce v 90. letech
20. století. Za masakr
tisíců Muslimů
u Srebrenice si vysloužil nelichotivou
přezdívku. Teď mu
hrozí u haagského
soudu vysoký trest.

Deník Ivana Hoffmana

Paříž – Francouzský soud poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jéroma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz.
Tribunál mu navíc zakázal na pět let vykonávat
volenou politickou činnost. Justice potrestala dvěma lety také Cahuzakovu bývalou ženu, která se
podílela na ukrývání majetku. Pokuta ve výši 1,875
milionu eur (50,7 milionu korun) byla uložena
švýcarské bance Reyl sídlící v Ženevě, která sloužila
jako „nástroj k zatajení majetku“. (čtk)

Nový Zéland se zbaví místních
názvů s rasistickými výrazy
Wellington – Novozélandské úřady změní názvy
lokalit, jejichž součástí jsou rasistické výrazy. Problematické názvy obsahují hanlivé označení pro
černochy nigger (negr). Jde o říčku Nigger Stream,
kopec Nigger Head a o kopcovité pásmo Nigger Hill.
Nové názvy vycházejí z domorodých označení pro
druhy travin a stromů. Nigger Stream bude propříště Pukio Stream, Nigger Head se změní v Tawhai Hill a Nigger Hill se stane Kanuka Hills. (čtk)

Britové utratili více za klasické
vinyly než za stažená alba
Londýn – Příjmy z prodeje vinylových desek v Británii minulý týden poprvé předstihly příjmy ze
stahování nahrávek. Za vinylové desky lidé utratili
2,4 milionu liber (asi 76 milionů Kč), za stahování
2,1 milionu liber (zhruba 66,5 milionu Kč). Loni ve
stejném období přitom tento poměr činil 1,2 milionu liber za vinyly ku 4,4 milionu liber za digitální
hudbu. (čtk)
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EKONOMIKA
Nové SPZ. Materiál dodá firma,
s níž obchoduje Ťokův poradce
Praha – Ministerstvo dopravy boří jeden velmi podezřelý monopol. Končí letitou spolupráci s firmou
Hicon, která státu exkluzivně dodává registrační značky pro automobily. A to za
ceny, jež většina odborníků
hodnotí jako vysoce předražené.
Nově bude státní poznávací značky dodávat pražská
firma SPM – Security Paper
Mill, která od ministerstva
řízeného Danem Ťokem
(ANO) získala čtyřletý kontrakt. Polotovary pro miliony značek ale zabezpečí
subdodavatel z Polska, s
nímž spolupracuje Ťokův
poradce, podnikatel Zbyněk
Pařízek.
SPM prodává „espézetky“
o poznání levněji než dosavadní dodavatel Hicon. První značky by měla státu
doručit zhruba do tří měsíců. Hlavním důvodem
čtvrtletní lhůty je výroba
tzv. master hologramu, který je k zabezpečení značek
nezbytný.
Na dotaz magazínu Dotyk
firma sdělila, že jejím subdodavatelem bude polská
firma Utal. Tato společnost
sídlící v Poznani je ve svém
oboru považována za klíčového hráče v Polsku i za
jednoho z největších v Evropě.
České firmě SPM má Utal
dodávat základní plechový
polotovar. Finalizace výroby
bude probíhat v severočeském Štětí, kde má SPM (jinak též klíčový český producent ceninových papírů a

kartonů) svůj výrobní závod. „Jde o to, že náš závod
ve Štětí má potřebná
oprávnění a také vybavení k
práci se zabezpečenými dokumenty, jako jsou například hologramy,“ uvádí ředitel SPM Zdeněk Kůstka.
Jak ale magazín Dotyk
zjistil, s polskou subdodavatelskou firmou Utal spolupracuje i podnikatel Zbyněk Pařízek, dlouholetý kritik českého „espézetkového“
monopolu, kterého si za
poradce pro tendr vybral
ministr Ťok.
Je třeba připomenout, že
než tendr začal, ministerstvo deklarovalo, že Pařízek
se jej nesmí účastnit, a to
ani jako subdodavatel. Tyto
podmínky splněny sice byly,
přesto lze Pařízkovy vazby
na vítěze tendru vystopovat.
Sám Zbyněk Pařízek, majitel pražské firmy Bamaz
(zaměřena na autodoplňky),
potvrzuje, že má s polským
Utalem obchodní vztah.
Odebírá prý od něj
plastové reklamní tabulky
pod registrační
značky.
„Ano, já s
polským Utalem
spolupracuji, ale
podobným způsobem spolupracuji s desítkami dalších
firem. Troufám si tvrdit, že
v tomto oboru není v Evropě nikdo, koho bych osobně
neznal,“ bagatelizuje Pařízek
své vazby na Poláky.
Vyvrací hypotézu, že spolupráci vítězné SPM s firmou z Poznaně jako poradce „napomohl“. „Rozumím
vašemu zájmu, taková

otázka je asi logická, ale já
jsem se o tom, že Utal bude
na této zakázce participovat,
dozvěděl až po vyhodnocení
tendru. Rozhodně s tím nemám nic společného,“ stojí
si na svém Pařízek.
Jak také podotýká, cena
jedné značky ve výši 45 Kč,
s níž SPM letošní soutěž
vyhrála, je tak nízká, že na
„nějaké provize už ani není
prostor“.
V tom má ministerský
poradce nejspíše pravdu. I
jiní účastníci nedávné soutěže mají za to, že nová cena značky je až extrémně
nízká, na hranici výrobních nákladů.
Vždyť ve
„zlatých
časech“
firmy Hicon
se pohybo-

vala kolem 170 Kč za kus (!),
po zlevnění nedávno klesla
„jen“ na 77 Kč.
SPM svou „podseknutou“
nabídkovou cenu 45 Kč za
značku vysvětluje tím, že
nutně potřebuje získat reference z domácího trhu,
aby s novým produktem v
budoucnu mohla soutěžit v
dalších zemích. Management podotýká, že s jinými
svými produkty a službami
nyní už působí ve 40 zemích světa.
Každopádně se ministerstvo dopravy momentálně
může chlubit vysokými
úsporami v řádu stamilionů
korun. V příštích čtyřech
letech by se přitom ná-

kupní cena
zvyšovat neměla.
Zda registrační
značky zůstanou
levné i v budoucnu, ukáže čas.
Ilustrační foto: Deník

„Espézetky“ jako Zemanova nadílka

Starý dodavatel, jihomoravská firma Hicon ve vlastnictví
podnikatelů Romana Holomka a Jiřího Palínka, měl exkluzivitu na SPZ od roku 1994. Společnost nejdříve spolupracovala s ministerstvem vnitra, posléze s resortem dopravy.
Tento resort v éře vlády Miloše Zemana „přihrál“ Hiconu
bez soutěže obří zakázku na 12 milionů SPZ v ceně cca 2
miliardy korun. Podezřelý kontrakt nakonec „přežil“ i po vyčerpání zmíněné kvóty a po několika neúspěšných pokusech
končí až nyní. Podle některých odhadů Hicon doposud na
obchodu se státem utržil asi 4 miliardy korun.

Čechům chutná. Přibrzdili ale v alkoholu
Kolik masa jsme spotřebovali (kg/osobu)
2008
80,4

2009
78,8

2010
79,1

2011
78,6

2012
77,4

2013
77,8

2014
75,9

2015
79,3

hovězí
2007
51,5

Vepřové

2015
(%)

10,3
drůbeží

54,1

32,8
ostatní 2,8

Jíme i více ovoce (kg/osobu)
2008
89,1
2007
85,4

2009
90,4

2010
84,0

2011
79,4

2012
74,6

Jižní
ovoce

2014
78,1

ovoce
mírného
pásma

2015
(%)

40,6

2013
76,8

59,4

Alkoholu pijeme méně (litr/osobu)
2007 2008
185,8 183,2

2009
177,6

Lihoviny

2010
170,9

2011
168,8

2012
175,2

2013
172,3

4
Pivo

Víno

2015
(%)

11

85

2015
82,4
Foto: shutterstock

VÍCE PENĚZ
Loni Češi snědli v průměru
771 kilogramů jídla a vypili
250 litrů minerálních vod a
nealkoholických nápojů. To
je o 1,6 procenta, respektive
o 0,4 procenta více než v
předešlém roce. „Zvýšená
poptávka po mléčných výrobcích, ovoci, masu i zdravějších potravinách, jako
jsou rýže nebo ovesné vločky, potvrzuje trendy v nakupování a vypovídá také o
lepší ekonomické situaci
českých domácností. Pozorujeme zvýšený zájem o
české potraviny, potraviny
od malých regionálních dodavatelů a s tím ruku v ruce
jdoucí vzestup tzv. farmářských prodejen, jako je například Sklizeno. Lidé si za
plnohodnotnější potraviny
rádi připlatí,“ říká Zdeněk
Juračka, předseda Asociace

Jídlo a pití

zdroJ: čsú

Praha – „Spotřeba potravin
nabrala dobrý trend. Zdá se,
že lidé nemají hlad, ale
chuť,“ zhodnotil poslední
čísla šéf odboru statistiky
zemědělství, lesnictví a životního prostředí Jiří Hrbek.
Poukázal na to, že v Česku i
v roce 2015 rostla spotřeba
potravin. Má to jen jednu
vadu na kráse, bohužel tu
podstatnou. Zatímco z Česka
mířily do zahraničí suroviny,
z ciziny k nám putovaly
hotové výrobky.

2014
173,3

2015
172,4

českého tradičního obchodu.
Podle mluvčí Potravinářské komory ČR Dany Večeřové lidé více peněz na jídlo
opravdu mají. „Stačí se teď
před Vánocemi podívat do
obchodu. Každý navíc tvrdí,
že kupuje české výrobky.
Nechápu tedy, proč dovážíme stále více potravin,“ doplnila Večeřová.
DOVOZ VÝROBKŮ
Z údajů statistiků vyplývá,
že řadu potravin Česká republika vyveze v surové podobě. Zjevné je to například
u hovězího masa. U této komodity je Česko soběstačné
z více než 122 procent. Přesto ze zahraničí dovážíme
množství výrobků z hovězího masa. Za hranice zase
putuje obrovské množství
živého skotu. Tak by bylo
možné pokračovat od jedné
položky k druhé, ať už se
jedná o živá prasata, mléko,
jablka, zelí, cibuli a další.
Na rozdíl od alkoholických nápojů mírně vzrostla
spotřeba nealkoholických
nápojů a minerálních vod.
„Stále je pod úrovní rekordního roku 2008. Tehdy dosáhla svého vrcholu, a to
297 litrů na osobu za rok. To
je o 74 litrů více než loni,“
dodal Hrbek. Alkoholu Češi
loni vypili skoro o litr méně
než v roce 2014. (via)

Firmy nabízejí nejvíce
pracovních míst od roku 2007

www.denik.cz/ekonomika

JIŘÍ PŠENIČKA

Praha – Nezaměstnanost v Česku v listopadu klesla
meziměsíčně o desetinu procentního bodu na 4,9
procenta. V evidenci úřadů bylo 362 755 uchazečů o
práci, nejméně od prosince 2008. Naopak volných
míst nabízeli zaměstnavatelé nejvíce od listopadu
2007, bylo jich 135 300. Podle úřadu práce zaměstnanost dál pozitivně ovlivňuje stav české ekonomiky a odpovídá i ročnímu období. V dalších měsících už bude s postupným ukončováním sezonních
prací zřejmě stagnovat, případně mírně vzroste.
Loni v listopadu byla míra nezaměstnanosti v Česku 5,9 procenta a bez práce bylo o 68 609 více lidí
než nyní. Nejnižší nezaměstnanost zůstala v Plzeňském kraji, a to 3,3 procenta, naopak nejvyšší v
Ústeckém kraji, kde byla koncem listopadu ve výši
7,6 procenta. (čtk)

Benzin za 30 korun. Ještě podraží
Praha – Ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic v nejbližších měsících porostou. Průměrná cena benzinu i nafty podle analytiků stoupne nad 30 korun za litr. Zdražování přičítají hlavně
dohodě o snížení těžby ropy, kterou minulý týden
uzavřeli členové Organizace zemí vyvážejících ropu
(OPEC). Analytici ovšem upozornili, že situaci může
změnit možné porušení dohody, které není nereálné. Podle společnosti CCS stoupla průměrná cena
benzinu Natural 95 od minulé středy o 35 haléřů na
30 korun za litr. Naftu motoristé natankují za průměrných 29,02 Kč za litr, což je o 38 haléřů více než
před týdnem. Růst by cena měla i nadále. V tom se
analytici trochu rozcházejí. Zatímco například Miroslav Novák ze společnosti Akcenta předpokládá
růst o korunu na litru v příštích týdnech, analytik
společnosti Chytrý Honza František Bostl předpovídá cenu až 34 korun za litr. (čtk)

Pošta od ledna zdraží posílání do
zahraničí o pět až 20 korun
Praha – Česká pošta od ledna zvýší ceny za posílání listovních zásilek do zahraničí o pět korun, balíky podraží o 20 korun. „Důvodem zdražení je nutnost pokrýt náklady na tyto služby,“ řekl mluvčí
pošty Matyáš Vitík. (čtk)

POKUTA VANDALŮM. Značení
a údržbu turistických tras by nově
mohl upravit zvláštní zákon, který
navrhuje KDU-ČSL. Vlastníky značení
by byly ze zákona Klub českých turistů
a Horská služba. Klub turistů by měl
na starosti označování nových tras. Za
zničení nebo poškození značek by
lidem hrozila až pětitisícová pokuta.
Klub českých turistů spravuje přes 36
000 kilometrů cest. Roční náklady na
údržbu jsou mezi 14 až 15 miliony, byť
značkaři pracují zadarmo. Ilustrační foto: ČTK
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Brněnský deník

TRATĚ PŘIPRAVENY,
BĚŽKAŘI VYRAZILI

Seniorbus: lidé čekají týdny
Seniorbus převážející
seniory či lidi s postižením jezdí v brněnských ulicích už půl
roku. O dva vozy je
obrovský zájem, lidé
čekají i šest týdnů.
RŮŽENA MACHÁLKOVÁ

Brno – Je čtvrtek krátce před
devátou ráno. Merhautovou
ulicí v Brně v dopravní špičce
projíždí množství aut. Dvaasedmdesátiletá Zdeňka Bombíková zatím z ranního chla-

du opatrně nastupuje do vyhřátého bílého vozu. Na jeho
boku červeně září nápis Seniorbus.
Žena dnes míří ke kadeřníkovi. „Do tramvaje se mi
nastupuje velmi těžko. Většinou se dostanu jen na první
schod a dál už ne. Lidé se sice občas snaží být nápomocní, nemohu na to ale vždy
spoléhat,“ popisuje Bombíková. Dnes žena Seniorbusem
za padesát korun vyráží poprvé.
Jízdu si domluvila už před
týdny. „Čekací doba se lidem
může protáhnout klidně i na
šest týdnů. Denně stihnu v

jednom autě objet asi dvanáct lidí, což je poměrně
málo v porovnání se počtem
všech starších lidí v Brně,“
vysvětluje jeden ze šesti řidičů Seniorbusu Petr Petřík.
Za měsíc ujede asi pět tisíc
kilometrů.
Se Seniorbusem jezdí Petřík od června, tedy od vzniku
služby. Předtím dvanáct let
řídil tramvaj. „Oproti ježdění
s tramvají je tahle práce
mnohem klidnější,“ popisuje.
Po vysazení cestující jeho
auto ihned vyráží pro další.
Po dvaceti minutách už zatáčí za roh k řadě bytových
domů na druhém konci Br-

na, v Novém Lískovci.
Pětasedmdesátiletá Marie
Soukupová míří ke svému
zubaři. „Tramvají nemůžu
jezdit vůbec a sanitku mi na
to nevypíší,“ objasňuje.
Své cestující už si Petřík
většinou pamatuje. „Občas
dostanu vynadáno, i když
přijedu dřív. Je to ale práce s
lidmi a k ní takové situace
patří. Většinou jsou cestující
vděční, že se za pár korun
můžou přepravit přímo od
domu,“ sděluje. Do auta se
vejdou čtyři lidé včetně invalidního vozíku. O spolujízdy ale podle něj zatím není
velký zájem.

Písecký deník

Výtržnosti nekončí. Klub bude zase zavřený
agenturu už po prvním letošním incidentu vyměnila
a nyní je prý klid. Jedním
z preventivních opatření je
také to, že do klubu nepouštějí lidi ze seznamu
problémových návštěvníků,
kteří už tady mají nějaký
vroubek.
Uzavření podniku na měsíc využije Martina Klímková k rekonstrukci. „Dáme
nové koberce, vymalujeme,
zkrátka uděláme to, co se za
provozu nedá,“ dodala.

nutí rady města písecký
místostarosta Jiří Hořánek.
Provozovatelka Kanálu
Martina Klímková není
z „trestu“ města nadšená,
ale respektuje ho. „Spíš mě
mrzí to, že si platím bezpečnostní agenturu, pořídila
jsem detektor kovu, a přesto
se tohle stalo. Muž, který
k nám pronesl nůž, ho měl
v botě, což detektor nezachytil. Děje se to všude, to
neuhlídáte,“ podotkla provozovatelka. Bezpečnostní

PO STOPĚ. Příznivé sněhové podmínky v těchto dnech
konečně dovolily milovníkům bílé stopy na Valašsku
nazout běžky. Rolbou upravené jsou například běžecké
okruhy kolem Cábu na Vsetínsku. Strojově upravené
jsou pro běžkaře také čtyři trasy na Pustevnách. Na
běžky je možné vyrazit i do Velkých Karlovic, kde je aktuálně upraveno šest tras v údolí a také hřebenovka
mezi Kohútkou a Kasárnami. (mib), foto: Deník/Jan Karásek

Šumperský a jesenický deník

Agresivní pes znovu útočil, skončil v útulku
Zábřeh – Policisté se zabývají případem nebezpečného křížence stafordšírského
teriéra, který v Zábřehu napadl několik psů i lidí. Poslední incident se stal zkraje
týdne poblíž husitského
kostela u areálu bývalých
kasáren, kde staford zaútočil
na dalšího psa. Toho majitelka právě venčila.
„Agresivní pes utekl člověku, který se o něj v současné době stará. Napadl jiného psa, kterému způsobil
povrchová zranění. Jeho
majitelku nezranil,“ uvedla
mluvčí policie Ivana Paroulková.
Nezvladatelného staforda
nakonec strážníci převezli

do útulku, třebaže zvíře zázemí má. „Dočasný majitel
s umístěním psa v útulku
souhlasil. Případ v nejbližší
době postoupíme Krajské
veterinární správě pro Olomoucký kraj,“ dodala Ivana
Paroulková.
Původní vlastník nezvladatelného staforda je údajně
ve výkonu trestu. O jeho psa
se tak starali jeho příbuzní
a známí, kteří žijí v domě
v ulici 28. října. Obyvatele
vily, kteří prý často holdují
alkoholu i drogám, místní
považují za problémové.
Svěřeného psa evidentně
nezvládali, staford má na
kontě napadení nejméně tří
dalších psů. Jejich majitelé

museli vyhledat pomoc veterináře.
Ošetřovatelky v zábřežském útulku, který se nachází v areálu firmy Ekoservis, si nyní při krmení
nového svěřence počínají
obezřetně. „Upozornili nás,
že si máme dávat pozor. Pes
na mě vrčel, když jsem procházela kolem jeho kotce,
ale to dělá každé vystresované zvíře. Za pár pamlsků
jsem si ho možná koupila,
pak už byl klidnější,“ řekla
ošetřovatelka Dagmar
Štenclová.
V útulku se nyní nachází
čtyři psi, staford si zřejmě
ve svém novém obydlí pobude delší čas. (hak)

1001266754_D

Písek – Historie se opakuje.
Stejně jako před rokem
musel na celý leden zavřít
Cocktail music bar La
Noche, musí tentokrát na
měsíc přerušit provoz Dance
club Kanál, který je jen pár
kroků vedle. Důvod je totožný – město odňalo výjimku prodlužující provozní
dobu, což je pro podniky
s noční otevírací dobou totéž jako úplný zákaz provo-

zu. Stejně jako u La Noche
bylo i tady příčinou chování
některých hostů, respektive
rvačky, ke kterým zde došlo.
Při té poslední vytáhl jeden
z návštěvníků nůž, který
měl v botě, a pobodal jiného muže. „Je jasné, že se lidé
musí bavit, ale na druhou
stranu je třeba si uvědomit,
že město nebude jen přihlížet takovému jednání. Je to
zároveň i signál ostatním
provozovatelům podobných
zařízení,“ vysvětlil rozhod-

1001269676_C

LUCIE KOTRBOVÁ
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ZÁBAVA
Film o Miladě Horákové má
velké ambice. Chce dobýt svět

Kam za kulturou
DIVADLO

KONCERT

Deep Purple
zahrají v Praze

Legendární kapela Deep Purple, která byla
letos uvedena do
Rock'n'rollové Síně
slávy, vyrazí na začátku
roku 2017 na další koncertní turné. Na něm
mimo jiné představí
připravovanou nahrávku inFinite. Ta by měla
spatřit světlo světa na
začátku roku 2017.
První skladba z desky
bude zveřejněna už
20. ledna. Do pražské
O2 areny dorazí kapela
22. května. Oficiální
předprodej lístků na
koncert bude zahájen
12. prosince. (bes)

Kateřina Dušková, která naposled působila
v Horáckém divadle
v Jihlavě, se od nového
roku stane uměleckou
šéfkou Divadla na Fidlovačce. Dušková tak
zpečetila spolupráci
s oblíbenou pražskou
scénou. Pod jejím režijním vedením se
v Divadle na Fidlovačce
na podzim odehrála
Noc divadel. Krom toho se Dušková ujala
režie Shakespearovy
komedie Sen noci svatojánské. (kul)

www.denik.cz/kultura

Fidlovačka
hlásí změny

1001195943_AW

INZERCE

Příběh ženy, která to
nevzdala. A jejíž mravní integrita je sdělná
i za hranicemi. Tak vidí svou hrdinku Miladu Horákovou režisér
David Mrnka, který
film Milada právě natáčí v opuštěném domě nedaleko pražského hlavního nádraží.
JANA PODSKALSKÁ

D

ům č. p. 21 ve Washingtonově ulici
zející už přes 10 let
prázdnotou a vybydlenými prostory se alespoň na čas stal užitečnou
dramatickou kulisou. V části
jednoho patra rozložil Mrnkův štáb svou techniku a
dvě místnosti proměnil ve
výslechovou kancelář.
„Prosím klid, pojedeme, je
to náročná scéna, tak nám
držte palce. Akce!“ zahajuje
režisér jeden z klíčových
obrazů filmu, k němuž si
napsal vlastní scénář. Od
stolu se ze židle zvedá rozcuchaná žena. Má do krve
zbitou tvář a uniformovaný
příslušník ji v poutech odvádí ven. Ve dveřích se
střetne s druhým, jenž přivádí drobnou ženu v černých šatech a vlasech stažených vzadu do ruličky.
Stěží se propletou mezi sebou. „Stop!“ „It doesn´t
work,“ protestuje kameraman Martin Štrba. Natáčení

se vzhledem k účasti zahraničních herců vede v češtině
i angličtině, ostatně na place je právě titulní hrdinka,
již hraje Izraelka Ayelet Zurer. Ta je teď díky dokonale
namaskované, krví zbrocené
tváři téměř k nepoznání.
Záběr se nelíbí ani režisérovi. Chce, aby ženy byly
nakrátko v kontaktu. Ke
slovu se dostává asistent.
„Olivy budou na kraji, princezny uprostřed,“ přiděluje
roztomilým žargonem místa
v záběru „zeleným“ strážným a ženám. Klapka jede
podruhé. Ženy se znovu
míjejí a teď se jejich ruce na
kratičkou chvíli setkají.
„Milado, odpusť, odpusť...“
„Klid!“ ostře je utne vyšetřovatel v gelově sčíslých
vlasech dozadu. Milada
usedne a její tělo se chvěje.
Vyšetřovatel usedne proti
ní, zapálí si cigaretu a kouř
jí vyfoukne do obličeje.
ŠPIČKOVÝ CASTING
„Vy jste si tedy vybrali scénu,“ žertuje režisér a dodává: „Ještě nám zbývají tři
natáčecí dny, pak bude
pauza, po ní jarní dotáčky.“
V tuto chvíli jsou natočeny
dvě třetiny filmu.
Mrnka kvituje, že prostory ve vybydleném domě,
jenž patří státu, se pro natáčení dobového příběhu
výtečně hodí. Mimo jiné
proto, že hledat dnes lokace
s historickou stopou je čím
dál těžší.
Hlavní herečku hledal
dlouho, s Ayelet Zurer je
spokojen. „Má kořeny

SNÍMEK. Vladimír Javorský jako diplomat Arnošt Heidrich s Miladou uprostřed (Ayelet Zurer). Foto: 2media

VÝSLECH. Hlavní roli ztvárňuje Ayelet Zurer. Foto: Deník/Martin Divíšek

v Česku a také tu v minulosti točila, takže pro ni Čechy nejsou neznámé teritorium,“ říká Mrnka, který
sám žije v USA a film točí
v angličtině. Mimo jiné proto, že v Čechách nedokázal
pro Miladu najít dostatek
prostředků, rozpočet končí
kousek pod sto miliony korun. „Všichni mě odmítli,
včetně České televize,“ říká
o filmu, který začíná v roce
1937 a končí smrtí Milady
Horákové v roce 1950.
„Téma je zajímalo, ale
projektu nevěřili. Tomu, že
Milada zaujme i v zahraničí.
Tak jsem hledal venku. A
našel – jsme první hranou
produkcí, na niž přispěla
americká společnost Netflix.
Jsem šťastný, že jsem si
mohl dovolit i špičkový
český casting, ve filmu hrají
Anna Geislerová (nechvalně
známou soudkyni Polednovou-Brožovou), Vladimír Javorský, Ivana Chýlková či
Vica Kerekes.
ZABRAL SILNÝ PŘÍBĚH
A čím vlastně zahraniční
partnery přesvědčil? „Univerzálním silným příběhem,“ říká Mrnka, který
premiéru plánuje na podzim
příštího roku, nejprve v
USA, poté u nás. Politika prý
zabere asi deset procent
příběhu, zejména soudní
scény, přednost má Miladin
privátní život. „Není mnoho

lidí, kteří mají takovou morální sílu a kvalitu osobnosti, jakou měla ona. Ve své
době byla velmi uznávaná,
vždyť o její milost po monstrprocesu žádaly takové
elity, jako byl Albert Einstein nebo Winston Churchill. Rád bych ji ukázal jako
obyčejnou, houževnatou
ženu, žádná pieta. Bylo to i
přání její dcery Jany Kánské,
která mi otevřela rodinný
archív a vyšla vstříc,“ vysvětluje. „Včera se byla podívat na natáčení a rozplakala se, když Ayelet Zurer
viděla. Řekla, že nevěřila, že
bych mohl najít tak uvěřitelnou herečku podobnou
její matce.“
Hana Vagnerová hraje
vyšetřovatelku. Není první,
jednu si už zahrála: v sérii
Expozitura. „Tahle paní v
kostýmku je dost brutální,“
soudí herečka. „Důležité
bylo neudělat z ní karikaturu, ale najít klíč k tomu,
proč se tak chová. Já ji hraju
jako frustrovanou ženskou,
která si na svých obětech
vybíjí vztek.“ A k celému
filmu dodává: „Je to temný
příběh. Uvědomuji si na
něm, jak jsou tyhle tragické
věci pořád někde v pozadí
svědomí české společnosti.
Je důležité o tom mluvit
právě dnes. Protože lidé tu
už skoro přestali věřit v
morální hodnoty a v to, že
stojí za to o ně bojovat.“

Pavel Mikoška: Největší motivací je spokojenost zákazníků
Co pro vás získání ceny „Manažer
kvality roku 2016“ znamená?
Velmi si toho vážím. Cenu vnímám jako doklad toho, že svou
práci děláme spolu s mými
kolegy v týmu dobře a zároveň
je to pro mě hodnotná zpětná
vazba. Ocenění má určitě souvislost s trojnásobným vítězstvím řetězce Albert v Národní
ceně kvality v minulých letech
a s naší letošní úspěšnou účastí ve finále evropské úrovně
soutěže. Podobná ocenění jsou
udělována v osmdesáti zemích
světa. Proto jsme velmi přivítali, že jsme se v letošním roce
mohli stát evropským finalistou a dostali tak příležitost
ke srovnání s nejlepší evropskou konkurencí. V neposlední

spokojenost s nákupem
v obchodech Albert je tím
nejdůležitějším faktorem
naší motivace. Máme nyní
unikátní zkušenosti z účasti
v národních soutěžích i v soutěži na evropské úrovni. Ty
bychom rádi dále zúročili
ve vlastním programu excelence, kde budeme interně
oceňovat své nejlepší dodavatele, inovátory i kolegy.

řadě je to také velký a trvalý
závazek k tomu neustále se
zlepšovat a zákazníkům v obchodech Albert vždy nabízet to
nejlepší zboží a služby.

Motivuje vás ocenění k nějakým
dalším krokům?
Určitě budeme nadále naslouchat přáním a potřebám
našich zákazníků. Jejich

Můžete přiblížit, kdo ocenění
v národních cenách udílí, a za co?
Národní ceny kvality jsou
považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může
firma na tomto poli získat.
Jsou udělovány ve více než
osmdesáti zemích světa

podle stejných, nebo obdobných pravidel a samy o sobě
představují nástroj k dosažení vynikajících výsledků.
Managementu poskytuje
hodnocení v Národních
cenách kvality neocenitelnou
zpětnou vazbu a umožňuje
mu najít cesty, v nichž se
může ještě více zdokonalit.
V podmínkách České Republiky toto ocenění udílí „Rada
kvality ČR“. Letošní ocenění
Národní ceny kvality České
republiky předal osobně
pan prezident Miloš Zeman
v prostorách Španělského
sálu na Pražském Hradě,
a to za účasti také dalších
významných představitelů
státu.

Co je náplň Vaší práce na pozici
ředitele kvality?
Jsem zodpovědný za to, aby
sortiment v našich prodejnách
vždy odpovídal těm nejvyšším
standardům a aby obchody
Albert odpovídaly představám
zákazníků třetího tisíciletí.
Klíčovým pilířem našeho
podnikání je transparentní
a společensky zodpovědný nákup potravin a dalšího zboží
a podpora lokálních dodavatelů a českých výrobků. V letošním roce jsme například
rozšířili spolupráci s českými
zpracovateli a dodavateli
hovězího a vepřového masa.
Zákazníci tak u nás najdou
100 % stálé nabídky masa
českého původu. (PR)

1001226460_C

Pavel Mikoška je ředitelem kvality v obchodním řetězci Albert. V rámci nedávného udílení Národní ceny kvality získal titul „Manažer kvality roku 2016“.
Ptali jsme ho na to, co ocenění přináší, nebo na faktory, které jsou pro Albert z hlediska kvality klíčové.
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SVĚT CELEBRIT
Citát pro dnešní den

Naposledy zazářil v Českém
nebi, pak se do něj odebral

Foto: ČTK

Na divadle nejvíce zazářil v cimrmanovských rolích jako Varel
Frištejnský, Veverka z Bítýšky nebo Jan Ámos Komenský. Na
filmovém plátně debutoval ve snímku Zločin v šantánu.
Poté už se přesunul spíše za kameru i k zákulisním pracím
a vytvořil několik kultovních snímků, namátkou Trhák
nebo Vrchní, prchni! Především je ale spoluautorem
všech her Divadla Járy Cimrmana a otcem nejslavnějšího,
ač fiktivního, Čecha. Dnes by oslavil pětaosmdesátku.

„Láska k ženě v žádném
případě neznamená, že si muž
nasadí klapky na oči a nevidí
krásu jiných žen.“
Milan Kundera, spisovatel (87)

Krátce
Zakladatel Partičky
se stal potřetí otcem
Šéf a zakladatel Partičky Dano
Dangl (41) s manželkou pojmenoval dceru jménem Sienna,
což evokuje toskánské město.
Zaujalo ho prý ve filmu, kde se
stejně jmenovala hrdinka.

Lady Gaga má stále
trauma ze znásilnění
Už před časem se zpěvačka
italského původu svěřila médiím, že byla v 19 letech znásilněna. Trpí prý posttraumatickou stresovou poruchou a se
syndromem se potýká denně.

Lucie Bílá nahradí
zrušené koncerty
Zpěvačka Lucie Bílá (55) odložila v listopadu dva výroční
koncerty v O2 areně. Nahradí
je oba v jeden den v neděli
8. ledna od 14 a 20 hodin v 02
areně v Praze.

HANA LANGROVÁ

eden z otců Járy Cimrmana, divadelní
i filmový režisér,
scenárista a herec
Ladislav Smoljak by dnes
oslavil 85. narozeniny. Generace Čechů mu vděčí za
nespočet úsměvů, které na
jejich tvářích vykouzlily
nejenom hry Divadla Járy
Cimrmana, u nichž je
u všech spoluautor, ale
i mnoho kultovních snímků,
na kterých se více či méně
podílel.

J

MATEMATIKA A FYZIKA
Český Albert Einstein, jak se
mu přezdívalo nejen kvůli
vzhledu, ale i vzdělání, se
narodil 9. prosince 1931
v Praze. Maturitu složil
v roce 1952 a ještě ten rok
se hlásil na DAMU, obor režie. Neúspěšně! Přijala ho

Vysoká škola pedagogická
obor matematika-fyzika,
kterou v roce 1957 vystudoval, a získal titul promovaný
pedagog. Poté působil na
Fakultě technické a jaderné
fyziky Karlovy univerzity –
i jiných vzdělávacích institucích jako učitel matematiky a fyziky.
KULTURNÍ RECENZENT
V šedesátých letech se živil
recenzováním pro různá,
převážně kulturní, média.
Právě v tomto období založil se Zdeňkem Svěrákem
a Jiřím Šebánkem Divadlo
Járy Cimrmana, konkrétně
v říjnu roku 1966.
První hra Akt měla premiéru 4. října 1967 v Malostranské besedě.
Před kamerou prvně stanul v roce 1968 ve snímku
Zločin v Šantánu. O dva
roky později pak ve filmu

Ladislav Smoljak v Divadle Járy Cimrmana
Afrika (Dr. Žába)
Akt (Láďa)
Blaník (Veverka z Bítýšky)
Cimrman v říši hudby (Inženýr Vaněk)
České nebe (Jan Ámos Komenský)
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
(Bystrozraký)
Dobytí severního pólu (Varel Frištenský)
Hospoda Na mýtince (Vězeň, Hrabě
Zeppelin)
Lijavec (Vrchní inspektor)
Němý Bobeš (Hajný, Baron, Wassermann)
Posel z Liptákova (Standa a Smrtka)
Švestka (Hájek)
Vražda v salonním coupé (Inspektor
Trachta)
Vyšetřování ztráty třídní knihy (Ředitel
nebo Učitel)
Záskok (Prácheňský a Vavroch)

„Pane, vy jste vdova!“
SCÉNOGRAF A REŽISÉR
Dále už se začal věnovat
spíše režii a scénografii.
Kvůli režimu zastával většinou funkci asistenta režiséra. Se Zdeňkem Svěrákem
vytvořili slavné snímky: Jáchyme, hoď ho do stroje
(1974), Marečku, podejte mi
pero (1976) a Na samotě
u lesa (1976), Kulový blesk
(1978), Trhák (1980) a komedie Vrchní, prchni (1980).
Speciální oddíl tvoří tři
cimrmanovské filmy: Jára
Cimrman, ležící, spící (1983),
Rozpuštěný a vypuštěný
(1984) a Nejistá sezona
(1987).
V drobných rolích nemohl chybět ve všech
snímcích Zdeňka Svěráka.
Autorsky se podílel na
všech patnácti hrách Divadla Járy Cimrmana. Se Svěrákem působili jako tvůrčí
tandem. I v osobním životě
byli velcí přátelé.
V žertu si také stěžoval,
že si ho lidé často pletou se
zpěvákem Petrem Spáleným. Těšil se, až si je spletou i naopak.

Na jevišti naposledy stanul 27. května roku 2010.
Ještě v nemocnici věřil, že se
na pódium vrátí. Chlácholil
svého kolegu, že mu koncem června se všemi rolemi
zase pomůže. Bohužel se tak
nestalo. Své dlouhé nemoci
podlehl 6. června 2010
v kladenské nemocnici.

ORIGINÁLNÍ NÁHROBEK.
Hrob Ladislava Smoljaka leží na
Olšanských hřbitovech.
Foto: Deník/Hana Langrová

Živě

Muzikál, opera i syrový rock. Pražský výběr slavil příliš monstrózně
Pražský výběr na
svém největším
koncertě ke čtyřicátinám vzdal hold Radimu Hladíkovi. Politicky angažovaný
Michael Kocáb si také rýpnul do Donalda
Trumpa i Miloše Zemana. Show nabídla
na 150 hostů a sledovalo ji 14 tisíc diváků.
HANA LANGROVÁ

Praha – „A my jsme hráli na
cimbály a všichni myši tancovaly,“ zněl vyprodanou O2
arenou druhý největší hit
a přídavek Chvastoun.
A realita se písni dosti podobala. Taktovku držel or-

elektrickou kytaru a sólovým
duelem s Michalem Pavlíčkem se postaral o jeden
z vrcholů večera.

chestr, u kterého už zvukař
stihl vyladit zvuk, a na pódiu
řádila většina účinkujících.
Konečně se pohnulo i publikum. Chyběli snad jen Monkey Business, kteří si na jednu píseň v začátku odskočili
z Lucerna Music Baru, aby si
na této velké hudební události české scény zahostovali.
Když pak kapela zopakovala hitovku number one
Pražákům, těm je tu hej, jež
už jednou zazněla v polovině
večera, bylo jasné, že se
show chýlí ke konci.

NEDOTAŽENÝ KONCEPT
Divák se nemohl zbavit pocitu, že největší vrcholy má
za sebou. Koncert zkrátka
přirozeně negradoval.
Docházelo tak k nedorozuměním a objevovaly se
propady. Michael Kocáb se
například rozloučil s publikem a vystřídal ho DJ a řada

VELKOLEPÁ SHOW. Oslava Pražského výběru. Foto: Deník D. Šťastný

diváků to považovala za přestávku, ba dokonce konec.
Za pár chvil ovšem přišly
na řadu silné momenty –
píseň Slušný člověk v podání
Ondřeje Soukupa a slovenské
operní pěvkyně Gabriely
Beňačkové či roztomile

ztřeštěná Jana Kratochvílová
s nenapodobitelným kostýmem i líčením připomněly
nejlepší výběrovské časy.
Český národní orchestr řídil světově proslulý dirigent
Steven Mercurio, který u Tatrmana vyměnil taktovku za

DYKOVO JÓDLOVÁNÍ
Z pěveckých hostů se nejvíce
blýskl svým jódlováním ve
Strace v hrsti Vojtěch Dyk.
Skvělé výkony předvedli
i tři vokalisté a nová členka
skupiny Iva Pazderková, jak
ji tituloval Michael Kocáb.
Tatam je její image hloupé
blondýny. S Výběrem je za
čistokrevnou rockerku.
Nejsilnější okamžik večera
přišel s písní Stín, již Michal
Pavlíček věnoval před několika dny zesnulému Radimu
Hladíkovi. „Myslím, že Radim
má v nebi mnoho andělů,
kteří naslouchají jeho krásnému kytarovému vyprávění.“ Hala emotivní gesto odměnila ovacemi ve stoje.
Pražský výběr se při svém

nejvelkolepějším vystoupení
představil v několika kabátech. Večer rozdělil na třetiny. Až se mohlo někomu
zdát, jestli svou dramaturgii
trochu nepřekombinoval.
Záleží na vkusu pozorovatele.
Stále se bylo na co dívat
a přicházela další a další
překvapení.
Show začala v muzikálovém až kabaretním duchu.
Hlavní aktéři vpluli na rozvětvené pódium, kterému
dominoval obří Ropotámo,
jako „štramáci“ v kloboucích
a bílých oblecích. Střední
část akce byla syrově rocková
a nejpřirozenější. Na závěr
koncert sklouzl opět
k větší teatrálnosti.
Nabízí se otázka, jestli by
kapele více neslušela běžná
rocková podívaná bez
pompézností a kýče, jakou
servírovala při comebacku
2012 nebo na festivalech.
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JAK NA TO I Cestování

Lisabonská nostalgie
Stránku připravil Karel Černý

Hledáte
„neproláknutou“
romantiku? Najdete
ji v ulicích Lisabonu,
nejsvůdnějšího města
Evropy. Voní mořem,
touhami po dálkách
i šťastných shledáních.
Mají tu nejsladší dezert
i nejtesknější písně.
říběh nejsladšího dezertu začal
špatnou událostí –
uzavřením kláštera
svatého Jeronýma
ve čtvrti Belém. To bylo roku
1834. Ke klášteru patřil taky
malý cukrovar a obchod se
smíšeným zbožím a po zrušení potřebovali duchovní
i dělníci novou obživu. Začali
tedy prodávat sladké smetanové plněné košíčky s chutí
vanilky, pečené podle vlastního tajného receptu a nazvané podle místa svého zrodu
pasteis de Belém. Jak to
dopadlo? Koupit si je můžete
dodnes, vlastně skoro musíte,
protože jak se píše v turistických průvodcích, navštívit
Lisabon a neochutnat pasteis
de Belém, to je zločin. Prodávají se pořád v ulici Rue de
Belém, v obchůdku, který se
díky nim a taky unikátním
dlaždičkám dostal až na seznam UNESCO. Otevřeno
mají denně. A kolik myslíte,
že se jich každý den prodá?
Neuvěřitelných deset tisíc.
Můžete si je taky dát přímo
na místě, pokud najdete
volné místo.

P

PEVNOST A KOČÁRY

Do Belému ale asi nepojedete
jenom na sladké koláčky, je
to totiž jedna z nejdůležitějších částí města. Leží v ústí
řeky Tejo, a právě odtud se
vydávaly karavely na objevi-

telské cesty. Mniši v klášteře
Jeronimos tak mohli sledovat, jak s nadějemi vyplouvají
další muži rozšiřovat někdejší portugalskou námořní vládu. Ostatně stavbu kláštera,
s níž se začalo po návratu
Vaska da Gama z jeho první
cesty do Indie, inancoval
většinou obchod s kořením.
Nenechte si Jeronimos ujít,
určitě tady líp než z průvodce
pochopíte, co je takzvaná
manuelská gotika, a taky
kvůli námořnímu muzeu.
Právě sem se totiž chodili
modlit námořníci předtím,
než se vydali na další cestu
do neznáma. A zaručeně
nepřehlédnete Torre de
Belém, věž, kterou si nechal
postavit král Manuel I. (ano,
podle něj nese jméno ten
stavební sloh) uprostřed řeky
v roce 1515. Věž sloužila jako
pevnost, ale je navíc krásná: zdobená lany tesanými
do kamene, s balkony s kamenným mřížovím a s mnoha cimbuřími. A v Belému
byste neměli minout ani
nejlepší sbírku kočárů v Evropě. Stojí tady třeba kousky
s pozlacenými sochami,
kterými se vozil portugalský
velvyslanec v Římě.
UMA BICA A PAK NA HRAD

Než se vrhnete na další
památky, je zapotřebí se
bezodkladně najíst. V každém podniku vám zaručeně
nabídnou grilované sardinky
nebo tresku, mořské jídlo
z jedné pánve zvané cataplana nebo pálivé kuře piri-piri.
K tomu všemu se nejlépe
hodí portugalské víno a nakonec malá silná káva. „Uma
bica, se faz favor“, to je věta,
kterou si o to kafe řeknete.
Naučíte se ji určitě okamžitě,
protože ji uslyšíte odevšad,
Lisaboňané se totiž pohybují
na kávový pohon. Pak už
máte zase dost síly vydat se

na další nepominutelnost,
což je hrad. Má především tu
výhodu, že je z něj všechno
vidět. Není totiž kvůli zemětřesení z roku 1755 zcela
historicky věrný. Nemávejte
ale kvůli tomu nad ním
rukou, protože jeho zachovalé kameny pamatují hodně.
Sídlo portugalských králů
tady bylo od roku 1147, než
si po pár stech letech vybudovali něco pohodlnějšího.
Procházka tady je dostatečně
romantická, protože uvnitř
ochozů se tísní uzoučké
dlážděné ulice s miniaturními domky, a vyhlídky jsou
doslova královské. Mimochodem symbolem obnovy
města po zmiňovaném zemětřesení je Vítězný oblouk
na Rua Augusta.

Foto: Shutterstock

VÝTAHEM K ZÁBAVĚ

Určitě jste v nějakých
dokumentech viděli jednu
z nejslavnějších památek
města, Elevador de Santa
Justa. Tenhle železný výtah
sestrojil žák Gustava Eifela
a přepravuje cestující mezi
čtvrtěmi Baixa a Bairro Alto.
Výškový rozdíl není zas tak
velký, jenom dvaatřicet metrů, ale je to nejpohodlnější
způsob, jak se dostat do horní části města. Dvě kabinky
obložené dřevem s mosazným kováním vás vyvezou
do jedné z nejmalebnějších
čtvrtí, původně osídlené
bohatými měšťany, kam se
později přestěhovali bohémové a prostitutky a nakonec se z ní stala módní čtvrť,
sloužící zábavě i nákupům.
Setkávají se tu i mladí módní
návrháři a každý rok se tu
koná akce Moda Lisboa,
při níž můžete nakoupit
opravdu originální kousky
(ta nejbližší bude v první polovině března 2017). Pokud
by ve vás výtah nevzbuzoval
důvěru, dostane vás do Bair-

ro Alto i jiné zařízení – jasně
žlutá lanovka Elevador da
Glória, jezdící od 80. let 19.
století.
TESKLIVÉ FADO

Když jsme zmínili zábavu,
k té samozřejmě patří i hudba. A Lisabon je prodchnut
něčím, co u nás nemáme ani
v nejtesknějších mollových
písničkách. Je to hudební
styl fado, který v Portugalsku
vznikl v 19. století a vyjadřuje saudade, v překladu
nostalgii. Samotné slovo
fado znamená osud, a stejně jako musíte v Lisabonu
ochutnat belémské košíčky,
musíte si poslechnout aspoň
jedno představení fado.
Třeba v podnicích Clube de
Fado (je nedaleko katedrály
ve čtvrti Alfamo), v Adega
do Machado v Bairro Alto (je
to nejstarší klub svého druhu
ve městě), nebo v Café Luso,
které je v budově, která jako

jedna z mála přežila zemětřesení z roku 1755 a jejíž klenby pocházejí až ze 17. století.
A nebo kdekoliv, odkud ho
uslyšíte. Fado zpívá o všem,
o lásce, cestě, smrti, tragédii
nebo štěstí, ale vždycky táhle
a dojemně. Zpívají muži
i ženy, pokaždé je doprovází
speciální guitarra a akustická
kytara. Mimochodem kanadská zpěvačka Nelly Furtado
uvádí, že právě fado ji hodně
ovlivnilo při natáčení alba
Folklore.
AKVÁRIUM A DLAŽDIČKY

Pro toho, kdo je v Lisabonu
s dětmi a navíc miluje moře,
je tady oceanárium. Jeho
největší nádrž je vysoká 23
metrů a 32 metrů široká, k tomu jsou zde další
akvária s dvěma sty druhy
živočichů. Naplánujte si
na to dostatek času, budete
uťapaní, ale nadšení. A krom
toho zároveň uvidíte mo-

derní část města, protože
oceanárium leží v místě,
kde se řeka rozlévá do velké
zátoky a vládne tady současná architektura. A zajděte
si i do Národního muzea
dlaždiček. Zní to možná
praštěně, ale azulejo, tedy
dlaždička, je portugalské národní dědictví, které potkáte
na každém kroku. Jestli se
vám budou líbit, tady se
o nich dozvíte víc.

Kam vyjet
z města?
Do Sintry. Poskytuje
chladné útočiště v lesích,
a proto tady panovníci
trávili léto. Obrovské
komíny nad palácovou
kuchyní si určitě zapamatujete. Dostanete se sem
například příměstskou
železnicí.
Do Cascais. Sem pro
změnu jezdí na léto portugalský prezident. Je to
módní a zároveň příjemné
rekreační středisko. Kdysi
byl velice oblíbeným
přístavem.
Do Estorilu. Tomu se
říká portugalská Riviéra
a za sídlo si ho vybrali
četní panovníci, kteří museli utéct do exilu, třeba
italský král Umberto II. či
rumunský král Karel.
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Kardinál Beran je svatým už teď
Pronásledovali ho jak
nacisté, tak komunisté. Jediný Čech, který
je pohřben ve svatopetrské bazilice
v Římě, slaví výročí.

J

JANA KAŠPAROVÁ

osef Beran byl označován za druhého
sv. Vojtěcha. Včera se
v katedrále na Pražském hradě konala
mše, která připomněla
70. výročí jeho uvedení
na Svatovojtěšský stolec.
O tom, v čem je 33. pražský
arcibiskup výjimečný, hovoří Stanislava Vodičková
z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dala by se osobnost kardinála shrnout do pár vět? Proč
bychom si ho měli připomínat?

Každá doba, a snad mohu
říct, že ta naše obzvlášť, potřebuje osobnosti, k nimž se
můžeme vztahovat. Všichni
bez rozdílu si neseme v
srdci touhu po ryzosti, po
lásce, statečnosti, upřímnosti a hledáme vnitřní
svobodu chudoby, bez pout
chamtivosti, vypočítavosti,
lži a přetvářky. Všichni hluboko uvnitř víme, co je
dobré. Životní příběh a
osobnost kardinála Berana
tuto naši touhu naplňuje a
tím je inspirativní pro nás
všechny.
Kterou událost z jeho života
považujete za nejdůležitější či
nejzlomovější?

Těch milníků je několik.
Uvedla bych tři nejvýraznější. Určitě je to uvěznění
na začátku heydrichiády.
Gestapo pro něj přišlo
6. června 1942 přímo do
kostela. Po domovní prohlídce následoval brutální
výslech a převoz do věznice
na Pankráci. Beran očekával,
že bude během stanného
práva popraven. Byla však
pro něj připravena jiná cesta. Nacisté ho převezli do
věznice gestapa v Terezíně,
kde bylo postavení kněží
všech konfesí mnohem
horší než politických vězňů,
dozorci je ponižovali a týrali. Beran byl přiřazen k
úpravě trati, kde spolu s židovskými vězni rozbíjel lomový kámen na štěrk. V
srpnu 1942 byl transportován do koncentračního tábora Dachau.
To pro něj muselo být strašné, jak se zachoval?

V těchto otřesných podmínkách se nedalo dlouhodobě nic předstírat, tady se
brzy ukázala pravá podstata
každého. O život šlo doslova
každou minutu. On i v této
těžké situaci dodával ostatním odvahu a klid, zpovídal
a vedl tajnou pastoraci mezi
spoluvězni. V místě, kde jste
mohli pro skývu chleba přijít o život, rozdával z toho
mála, co měl nebo dostal v
balíčcích z domova. V krutých zimách se zase podělil
o přikrývku. Poté, co byl
převeden do komanda jako
strážce zeleninového skladiště, se pokaždé otočil zády, když si některý z vyhladovělých vězňů přišel pro
pár brambor.
Jaké byly další milníky
jeho života?

tvořili Češi. Josef Beran v té
době pracoval v kanceláři a
každý den vystavoval pro
tento blok navíc lístky, které zajišťovaly dostatečné
množství jídla pro nemocné.
Tady už nešlo „o pár brambor“. Rok a půl denně o 250
lístků na chleba více, než
bylo dovoleno. Pokud by na
to nacisté přišli, hrozil by
mu trest smrti.
V čem myslíte, že kardinál
komunistickému režimu nejvíce překážel?

Každému totalitnímu režimu vadí lidé, kteří se nedají
zastrašit nebo koupit. Arcibiskup Beran měl navíc odvahu dělat těžká rozhodnutí
ve složité době. Pevně prosazoval morální hodnoty a
dodržoval je. Náročný
oříšek pro každý režim.

Dalším milníkem
byl střet s ko„Každému
Z čeho pramenil
munismem.
Přes ohromný totalitnímu režimu jeho vliv a obnátlak a vyvadí lidé, kteří se liba mezi věřícími?
dírání odmínedají zastrašit
On byl oblíben
tal ředit víru
nejen mezi
a podřídit
či koupit.“
katolíky, křesfungování
Stanislava
ťany obecně, ale
církve komui mezi nevěřícími.
nistům. Čekala
Vodičková
Oslovovala je jeho
ho za to šestnáctiryzí víra, věrnost Kristu a
letá internace na růzpapeži, přirozená skromných místech republiky,
nost, silné sociální cítění,
izolace, a jak komunisté
vlídnost, pokora a bezpoddoufali, zapomnění. Jeho
mínečná láska. Miloval svůj
věrnost Bohu, církvi a papeži však zavazovala kněze i
laiky k následování, k jednotě, vytrvalosti a přijetí
„křížové cesty“.
A ten třetí milník?

Ten vlastně souvisí s předchozím. Komunisté se chtěli
zbavit nepohodlného arcibiskupa, tak ho postavili
před rozhodnutí, které po
něm opět vyžadovalo osobní oběť. Po šestnáctileté internaci musel opustit svou
vlast, a to bez možnosti návratu. Za to mu komunisté
nabídli výměnu v řízení arcidiecéze. Za původně jimi
navrženého kolaboranta
mohl nastoupit řádný biskup František Tomášek.
Beran tedy odešel do nuceného exilu, ale nikdy nepřestal doufat, že se domů
vrátí alespoň zemřít.

„dobrý český lid“ a ten mu
lásku oplácel. Nazývali ho
„biskupem srdce“, a to mluví za vše.
V roce 1963 podepsal slib
věrnosti republice a dostal
milost, tato událost by se
dalo interpretovat jako zrada
vlastních ideálů, jak bychom
ji podle vás měli chápat?

Je třeba věci vnímat v širším kontextu. Arcibiskup
Beran se mohl už několikrát
předtím vykoupit z internace, kdyby podepsal věrnost komunistickému státu.
Dokonce mu za to slibovali
návrat na biskupský stolec.
Nejprve v roce 1956 a poté v
roce 1962. Pokaždé odpověděl, že to podepíše, ale
nejdříve musí žádat zplnomocnění od papeže. Vždy
totiž postupoval v souladu s
Vatikánem. Komunistický
režim umožnil vatikánskému diplomatu Casarolimu
setkat se s arcibiskupem
Beranem poprvé v polovině
května 1963. Datum Beranova podpisu na prohlášení
je z října tohoto roku. Nepochybuji proto, že slib
věrnosti podepsal s vědomím papeže.
Komunistický režim se údajně bál osobnosti Josefa Berana i po jeho smrti, jak se to
projevovalo?

Zpráva o úmrtí kardinála

Josefa Berana obletěla celý
svět, jen Praha se tvářila, že
o ničem neví. Na výzvy papeže, aby jeho ostatky převezli do vlasti a pohřbili je
ve svatovítské katedrále,
nereagovali. Československá
rozvědka totiž vypracovala
pro vládu analýzu, podle níž
by tichý obřad přerostl v
mohutné protirežimní nepokoje většího rozsahu než
při Palachově pohřbu. V
Praze tedy raději dělali tzv.
mrtvého brouka. Papež
proto rozhodl zcela nečekaně a proti všem zvyklostem.
Dne 21. května byla rakev
přenesena z římské koleje
Nepomucenum do baziliky
sv. Petra, kde se druhý den
konaly pohřební obřady.
Pohřbu se zúčastnil proti
všem zvyklostem i papež
Pavel VI. se svým doprovodem a osobně vykropil rakev. Kardinál Beran od té
doby odpočívá v bazilice sv.
Petra v Římě. Věřím, že
jednou dojde k převezení
ostatků do Prahy a ve všech
kostelích pražské arcidiecéze se rozezní zvony, které
budou vítat pražského arcibiskupa zpět v jeho rodné
zemi.
Napsala jste životopis Josefa
Berana, co vás k tomuto tématu přivedlo?

Vlastně taková náhoda. Při
studiu publicistiky jsem dostala za úkol napsat seminární práci o kardinálu Beranovi. Přitom jsem zjistila, že
o této významné osobnosti
moderní historie není napsána monografie, která by
jeho život představila v celé
šíři. Začala jsem shromažďovat různé dokumenty, jezdit
do archivů a musím říct, že
mě jeho život zcela ohromil.
Od 90. let probíhá proces jeho blahořečení, měl by kardinál patřit mezi české svaté?

Podle mě je mezi nimi už
dávno.

Josef Beran
narodil se 29. 12. 1888
v Plzni, zemřel 17. 5. 1969
v Římě
P byl katolickým duchovním
a teologem, 33. arcibiskupem pražským a primasem
českým v letech 1946–1969
P stal se politickým vězněm
nacismu i komunismu
P poslední dva roky života
strávil jako vyhnanec v Římě
P v roce 1998 byl zahájen
proces jeho blahořečení
P jako jediný Čech je pohřben
ve svatopetrské bazilice
v Římě
P

Jaký okamžik podle vás nejvíce vypovídá o jeho osobní
odvaze?

Teprve nedávno jsem se
dověděla o něčem, co podtrhává jeho odvahu. Jeden z
uvězněných německých
kněží, otec Henkes, se v době tyfové epidemie nechal
přeložit jako ošetřovatel na
tzv. uzavřený blok, kde většinu nemocných vězňů

KARDINÁL JOSEF BERAN je jako jediný Čech pohřben ve svatopetrské bazilice. Jeho hrobu se v roce 1994 poklonil také prezident Václav Havel (první snímek zleva). Na dobové fotografii z roku 1947
je arcibiskup Beran poprvé v rodné Plzni (třetí snímek zleva). Plzeňané tehdy zaplnili celé náměstí. Na druhém snímku zleva je arcibiskup při oslavách 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha.
Foto: Danuše Kavinová-Beranová, ČTK/Michal Doležal a Česká biskupská konference, archiv Stanislavy Vodičkové
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V SOBOTU 26. listopadu jsme se s dětmi z naší místní organizace zúčastnili
posledních závodů a to halových závodů v rybolovné technice v Nymburce.
Tak jako celý rok, tak i zde naši mladí závodníci ukázali své kvality a zúročili
své natrénované hodiny. Soutěž proběhla ve dvou disciplínách – Skish a
Ahremberg a to dvoukolově. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií – začátečníci, žáci, žákyně a junioři. Závodů se zúčastnilo 33 dětí ze čtyř středočeských místních organizací. S výsledky našich mladých rybářů jsme
spokojeni. Začátečníci: Šedivý Vojtěch – 1.místo, Vokáč Štěpán – 2.místo,
Červenka Jiří – 6.místo, Červenková Jana – 10.místo. Žáci: Linhart Jan –
4.místo. Junioři: Šimáček Jan – 4.místo. Foto a text Jan Linhart
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DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI

ZÁŽITEK ROKU - divácká anketa 2015/2016
Městské divadlo Mladá Boleslav a Boleslavský deník

vyhlašují anketu o nejoblíbenějšího herce, herečku a inscenaci.
Vyplněný anketní kupon odevzdejte nejpozději do 31. prosince 2016.

Inscenace:
DOBROVOLNÍCI chodí v nemocnici jako Mikuláši každý rok.

anketa

CHAPLIN - P. Khek & L. Smrčková

MIKVE - Hadar Galron

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI
FILIPA - Oscar Wilde

KABARET

SLÍDIL - Anthony Shaffer

MAŠKARÁDA - M. J. Lermontov

J. Kander & F. Ebb & J. Masteroff

ZAVÍTALI také na porodnici.

Herečka MDMB:
Alena Bazalová
Sandra Černodrinská
Karolina Frydecká
Hana Marie Maroušková
Lucie Matoušková
Svatava Milková
Ivana Nováčková
Eva Reiterová
Dagmar Teichmannová

Herec MDMB:
Miroslav Babuský
Petr Bucháček
Martin Hrubý
Luděk Jiřík
Radim Madeja
Petr Mikeska
Aleš Petráš
Petr Prokeš
Libor Stach
Roman Teprt
Ivo Theimer

P

Zaškrtněte minimálně 1 a maximálně 3 oblíbené herečky, herce a inscenace.
Z anketních lístků losujeme 3 výherce. Každý z nich obdrží 2 vstupenky na premiéru dle vlastního výběru.
Vyhlášení výsledků a slosování výherců proběhne na slavnostním Galavečeru, který se uskuteční 28. ledna 2017.

Jméno: ......................................................................................
Adresa: ......................................................................................
Telefon:......................................... Předplatitel Boleslavského deníku:

ANO

NE

Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat ve foyeru divadla, v obchodním oddělení v Husově ulici nebo v redakci Boleslavského deníku v Železné ulici.

VEDOUCÍ dobrovolníků Monika Theimerová jako čert. Foto: KN
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DVEŘE vchod. plast. , zl. dub nebo bílé. Nové z neuskutečněné stavby, s
dokladem. Levně. Doprava zdarma.
Tel: 777106709

1001243450_A

MINCE jakékoliv, bankovky, řády,
hodinky. Tel. 602 802 040.

1001257567_A

1001268666_A

EL. ohradník na sít i baterii 12V dobrý
na ovce - 5.J za 1800Kč, nový. Tel.
776569075.

KOUPÍM náčiní ze starých tělocvičen,
i větší množství - žíněnky, kozy, koně,
švédské bedny aj. Tel.: 607 484 363
p. Šmaha

1001257877_A

VÝPRODEJ-MONTÉREK, laclů a blůz
jen za 150Kč. T: 723 300 902

1001269063_A

AŽ 30 000 Kč za hodinky HEUER (prodáváno dříve též v prodejnách TUZEX),
až 3000 Kč za krabičku k těmto hodinkám. Vše i silně pošk., beru vše.

1001263086_A

TOPINAMBUR med,mák 606616710.
1001267409_A

KOUPÍM různé druhy křesel. Tel.: 777
158 819, Souček.
1001266481_A

FOTOAPARÁTY a objektivy Pentacon Six, Leicu, měchové aj. Dobře zaplatím. Tel.: 548 538 503
1001267661_A

STARÝ perský koberec i pošk. dobře
zaplatím. Tel. 602340489

20TÝDENNÍ snáškové kuřice. Tel.:
603 326 248
1001200065_A

PRODÁM selata. Mělník. tel. 311 263
442.
1001268728_A

1001256410_A

PEUGEOT 508 HDi, 1. maj., spotř. 4,5 l
nafty, max. výbava, jako nové, nutno
vidět, PC 628 000 Kč, nyní 186 000 Kč.
Pozůstalost vyřešena. Tel.: 604 164
384.

NABÍZÍM za tato křesla až 7 000 Kč.
Koupím nábytek z chrom. trubek.
mail: stary.nabytek@seznam.cz
Telefon: 777 126 007 Trávníček

500–30 000 Kč za kapesní i náramkové hodinky OMEGA, BREITLING,
PRIM, SCHAFFHAUSEN, DOXA, ORLÍK,
SPARTAK, LONGINES, Glashütte atp.,
dále hodinky se stopkami, černým
číselníčkem. Vše i silně poškozeno,
též celé hodinářské pozůstalosti.

1001270714_A

1001257886_A

KOUPÍM tento lustr za 600 Kč. P. Křeček. Tel.: 777 110 069.

KRÁSNÁ Š Fabia 1.4 MPi, naj. 55 000
km, STK 2018, garážováno, 69 900 Kč.
Tel: 604 164 384.
1001270714_B

1001265878_A

ŠKODA Yeti. Tel.: 777 855 017.
1001270821_A

EXPRES SEZNAMKA!
Vážné seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70
a spojíme Vás!
SYMPATICKÁ pětapadesátnice Ludmila k sobě hledá partnera do nepohody
z okolí Pha! Více zjistíš na t.906702070.
HLEDÁM hodného citlivého muže zatím na přátelství, procházky s pejskem.
Vlasta, 70, Středoč. kraj, t. 906702070!
ANNA,72,SLANÝ nechce zůstat sama.
Najdu přítele na popovídání, procházku i víc? Stačí vytočit 906 702 070.
NAJDE se pán z okolí, co neholduje
alkoholu, rád houbaří a užívá rodinnou pohodu? Tel. 906 70 20 70, Zdeňka /60/ Stř.k.
EVA/78, Střed. kraj, by k sobě chtěla
najít muže na procházku, divadlo a
občasný taneček! Volej na 906702070!
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

1001265086_BL

BODÁK, dýku, šavli, tesák, helmu, vyznamenání, voj. odznaky, vzduchovku, flobertku, hasičskou helmu ap. T.
603 499 724.

SBĚRATELSKÝ KABINET,
Praha 4, Michelská 12A, VYKUPUJE
ZA HOTOVÉ, PLATBA IHNED.

KULTIVOVANÉHO přítele z Prahy do
63 roků hledá pohledná SŠ
58/163/66kg. Kultura, chalupa, moře.
Tel.: 777 5789 77.
1001270038_A

ŠKODA Citigo. T: 777 855 017.

KOUPÍM skořepinová křesla. Tel.: 777
158 819, Souček.

AŽ 10 000 Kč (ale i více) za zlatý
SVATOVÁCLAVSKÝ DUKÁT, též jiné zlaté
mince, dále i mince stříbrné či z obecného kovu, různé sbírky, polosbírky,
sbírky neuspořádané i amatérské
či domácí nálezy, co zbylo z cest.

KOUPÍM do sbírky Škodu 110R,
1000MB,Garde,Rapid.T:733173290.

1001266475_A

1001266066_A

FELÍCII do r. 1964, chrom. díly a plechařinu T. 723 114 262
1001259202_A

NADŠENEC koupí Škodu RAPID,
GARDE,110R,Spartak,LADA,TATRA,
Volha,JAWA 350,ČZ,i ND! 737218032

1001257956_A

MUZEUM OBCHODU, pohostinství,
živnosti a řemesel - starožitnosti - pozůstalosti. Veškeré vybavení starých
domácností, různé sběratel. předměty, nábytek, technické kuriozity. Staré
plech. reklamní cedule na kávu, pivo,
oleje apod. Auto-moto veterány, díly
a vše z motorismu. Prosím nabídněte.
Čestně. Soukr. muzeum. T.:737 366
099.
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dále též přilby, řády a vyznamenání, vše
vojenské.
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KOUPÍM tato skořepinová křesla.
Tel.: 607 484 363, p. Šmaha.

PŘIJEDEME KAMKOLI v ČR.

KOUPÍM srovnávačku s protahem
KDR nebo Rojek.Tel.603 165 320

KOUPÍM Herbalife.Tel.602712525

KUPON

KOUPÍM tato křesla, cca 7000 Kč. Tel.:
607 484 363 p. Šmaha

1001268976_A

1001269055_A

1001260226_A

1001270219_A

ŠACHOVÉ knihy. 608 884 985.
1001196463_A

AUTOMOBIL, i poškozený, od r.v.
95-2016.Nabídněte. 606861822

1001270523_A

PIANINO nebo křídlo. 603806202
1001249507_A

PRO SOUKROMOU ŘÁDKOVOU INZERCI

KOUPÍM květinovou stěnu cca 6000
Kč. Tel.607 484 363 p.Šmaha
1001269045_A

Inzerát prosím uveřejnit v: (oblast, kraj nebo deník zakroužkujte)

55
43
37
37
25
25
18

zaměstnání - poptávka
nemovitosti - nabídka
nemovitosti - poptávka
pronájem - poptávka
byty - nabídka
byty - poptávka
byty výměna

 11. automobily - nabídka
 12. automobily - poptávka
 13. přívěsy
 14. motocykly
 15. obytné přívěsy
a karavany
 16. zemědělské stroje

 17. příslušenství
 18.
 19.
 20.
 21.
 23.

prodám
koupím
zvířata
různé
ztráty a nálezy

1001270300_A

PRODÁM na TERU pojezdovou převodovku (T-20) s řazením za 4.300 Kč.
T. 608 469 766

KOUPÍM i chromovaný nábytek. Tel.:
777 158 819, Souček.
1001266491_A

PRODÁM-VARI s nářadím. Pěkný
stav. 17.400 Kč. T. 731 082 633
1001270374_C

KOUPÍM TERU. Tel. 733 230 626
1001270374_A

KOUPÍM Mf 70. T:608 982 473.
1001268977_A

PR. drtič E 514/12. T605539369
1001270599_A

KOUPÍM Tera-Vari.T: 728826125.
1001267860_A

KOUPÍM křesla, 7000 Kč. Tel.: 777 158
819, Souček.
1001266502_A

ŠKODA 1000MB/100/110/120/110R/
Rapid - koupím jakékoliv NEPOUŽITÉ
náhradní díly ke karoserii, motoru,
nápravám.Tel: 602271336 nebo mail:
222@centrum.cz
1001266388_A

KOUPÍM AUTO-MOTO+DÍLY Škoda,
OCTAVIA,Tatra,Wartburg,JAWA,ČZ,
Velorex,PAV.Do 1970.775262334
1001268803_A

1001269036_A

CHROMOVANÝ nábytek koupím,
starý a starožitný nábytek, nábytek z
chromovaných trubek, koberce, obrazy, celé pozůstalosti.
Tel.: 777 158 819,
e-mail: maca.soucek@seznam.cz

PRODÁM v Bavorově 3039 m2 st. parcely vhodné pro stav. firmu. Inž. sítě
na hr. pozemku.Nejvyšší nabídce.
V.Bobr@seznam.cz
1001270471_A

1001268378_A

a na 30 dnů i na serveru inzerce.denik.cz

Cena celkem
včetně DPH (21%)

Uvádějte svou úplnou adresu. P.O.BOX nestačí. V případě nečitelně vyplněného kuponu neodpovídáme za vzniklé chyby.
Za každým slovem a znaménkem je nutné dělat mezeru. Finanční obnos zaplaťte poštovní poukázkou typu C na níže uvedenou adresu. Doklad o zaplacení (ústřižek poukázky) nám zašlete, prosím, s Vaší objednávkou. Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty prospektové přílohy
VLTAVA LABE MEDIA, a.s., ve spojení s právě platným ceníkem. Vyplněný kupon zašlete na níže uvedenou adresu a nebo se můžete zastavit na kterékoliv naší
pobočce - adresy jsou uvedeny v tiráži novin.

Obnos byl zaplacen:

jsem předplatitelem

Jméno:

nejsem předplatitelem

chci být předplatitelem

sympAtIcká Mirka (42, Benešov). Toužím po zralém a zkušeném muži, který mi předvede
vášnivý sex a dovede mě k vyvrcholení! Vytoč 909 80 50 40
nebo mi napiš SMS na 909 15 40
s kódem 32UBJ a tvůj text!

909260001 rychlovka 26 Kč/min
1001270203_B

1001253250_A

KOUPÍM tato křesla.
Tel.: 607 484 363 p. Šmaha.

Text inzerátu:

Váš inzerát vyjde zdarma na webu i v novinách

vdANÉ STŘEDOČEŠKY! Zanedbávané a chtějí zálet! Ulev
jim! Piš SMS ve tvaru 75GED
a text na 909 15 50

1001261117_A

–

 24.
 25.
 26.
 27.
 28.

a náhradní díly
ona hledá jeho
on hledá ji
ostatní seznámení
pozdravy a vzkazy
služby - poptávka

Rozvod mě dostal na kolena
a ještě tam vydržím, pokud to
tak máš rád. Zdenka 53, MB. T:
909 801 801 kód KUN84

PRODÁM pluh troják 16000 Kč, míchárnu směsí 14000Kč a ŽTR 216cm
23000 Kč. Tel. 723763566

KOUPÍM TERU,malotraktor MT8,TK i
traktor.T.774 125 492

cena pro jeden deník

Požadovanou rubriku zaškrtněte:

 1.
 3.
 4.
 7.
 8.
 9.
10.

I po šedesátce se dají v posteli dělat divy! Jsem toho důkazem! Iva 61, Hostivice. Zavolej
mi na 909 90 99 25 kód GBH90

1001270374_B

84
72
66
55
37
37
25
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E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let,
1sms/50Kč 1min/90Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8, Zetor
koupím. Tel: 603 897 100.

Cena pro soukromou řádkovou inzerci je stanovena za jeden řádek včetně DPH 21%
Pondělí – Sobota
Pátek
Oblast inzerce
(mimo pátku)

Česká republika
Čechy
Morava
Praha + Středočeský kraj (11 deníků)
Středočeský kraj (10 deníků)
Praha
Kladno, Rakovník, Beroun, Příbram, Mělník
Boleslav, Benešov, Kutná H., Kolín, Nymburk
Nymbursko týdeník

PRODÁM štěpkovač na dřevo, naviják, rozm.hnoje, disková rotačka, fekál, obr.sena 5m, shr.sena 2,5m, zrnomet, brány, čert, postřikovač. Tel.
606687525.
PROD čelní mulčovač, otočnou radlici,2bubnovou rotačku a sypač k
MT8-050 a jiným.Dále mobilní profi
štěpkovač. 608032560

1001268958_A

KOUPÍM staré moto.T:608773933

1001266778_A

KOUPÍM les a pole.
Platba v hotovosti. Tel. 607 594 506.

1001259557_A

!!! LIKVIDUJEME CELÉ POZŮSTALOSTI !!!

1001268137_A

VŠE po hodináři. Tel.602303309

1001269078_A

NÁVŠTĚVY U NÁS VŽDY
PO TEL. DOMLUVĚ.
TEL. 721 305 777, 721 305 950

STARÉ trámy a prkna z demolic, popř. provedu demontáž zdarma. Tel.:
608 080 077.

MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNYČZ, Jawa, Indian, Praga, Škoda apod.
Motory, rámy, části a díly do r.1970.
Koupím i různé starožitnosti, kuriozity, sběratelské předměty i celé pozůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně.
Soukr. muzeum. Tel.: 737 366 099.
1001269910_A

DÁLE VYKUPUJEME NÁBYTEK do r. 1970,
lampy, lustry, sklo, porcelán, betlémy,
váhy a hmoždíře, šicí a psací stroje,
housle.
BEREME prostě téměř VŠE.

1001270529_A

1001253550_A

KOUPÍM tato křesla. Tel.: 777 126 007
Trávníček.

1001269038_H

a

1001269071_A

1001258021_A

1001269913_A

MALOTRAKTOR
TOR.T603170926

KOUPÍM chromový nábytek. Tel.:
607 484 363, p. Šmaha.

ÍČKO
AŽ 30 000 Kč za AUTÍČKO
etrvačník. Té
na kabel, bowden, setrvačník.
Též
autobusy, valníky atp. Též angličáky
j é,, i po
pošk.
šk.
a jiné,

1001266472_B

1001267866_A

KOUPÍM Jawu 500 OHC za 200 000
Kč. P. Horák. T 608 360 063

1001270463_A

KOUPÍM tato i jiná skořepinová křesla. Tel.: 777 126 007 Trávníček
stary.nabytek@seznam.cz

ŠTĚSTÍ s Bavorákem, 604273327

1001265637_BU

KOUPÍM květinovou stěnu, 6000 Kč.
P. Horák. Tel: 608 360 063.

1001265858_B

1001270821_B

OBRAZY známých i méně známých
autorů s náměty krajin, měst, kytice,
akty, moderna aj. Platba v hotovosti.
Solidní jednání, po tel.dohodě přijedu kamkoliv. Tel. 724033733 p. Adámek
1001262755_A

KOUPÍM obrazy malířů Vysočiny:
Emler, Hanych, Sodomka, Macoun,
Wagner, Jambor, Blažíček, Kaván, Bubeníček a jiné. Přijedu, vyplatím. Sklo
ze Škrdlovic. Tel.: 603 294 594

NEDEJTE SE OŠIDIT!

PŮDA má CENU
ptejte se na  220 922 711
www.FARMY.CZ, info@farmy.cz

Přijmeme řidiče MKD, turnus 3+1
výplata od 40 tis.Kč, náborový příspěvek 10 tis.Kč.
Tel. 605 260 208
1001265851_A
Střední Čechy

EXPRES Seznamka!

pro muže

Volejte na 906 70 50 40 a my Vás spojíme!
NA vzhledu příliš nezáleží, ráda bych ale
poznala sympatického, milého, nehádavého chlapa s vyř. minulostí. Pavlína/55,
Říčany
MÁM ráda život, jsem vitální a usměvavá. Najdu partnera stejných vlastností?
Co si společně vyjít někam na skleničku? Eva (61), Praha
RÁDA bych našla akčního pána na přátelství i víc. Vzhled neřeším, klíčové jsou
sympatie. Alena/72, Králův Dvůr
NECHCI ztrácet čas sledováním televize. Hledám sympatický protějšek, se
kterým bych se pobavila. Dagmar, 70,
Rožďalovice
RÁDA se procházím, ale nemám s kým.
Najdu veselého, vitálního společníka?
Ukážu ti svoje oblíbená místa! Marie
(72) od Dobříče
RÁDA čtu, vařím a chodím do přírody. Ale nemám pro koho a s kým. Máš
zájem? Budu ráda za přátelství i víc.
Necháme se překvapit, co nám osud
nachystá. Irena /76/ Poděbrady
KVĚTA (77), od Berouna čeká na milého
pána, kterému je také smutno. Pojďme
spolu zapomenout na všechny chmurné myšlenky!

Pro další kontakty volejte na 906 70 50 40
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč vč. DPH,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

1001264028_BL

Kontakty
z celé ČR

1001232977_A

v hotovosti

poštovní poukázkou typu C

Termíny:

Příjmení:
Ulice/číslo:

Počet uveřejnění:

PSČ/obec:

Datum:

Telefon:

Podpis:

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., inzerce, U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5,
tel.: 608 155 312, e-mail: radkova@denik.cz

IHNED zaplatím za starý nábytek,
knihy, perské koberce, obrazy, pohledy, mince, pianino, sklo, porcelán,
betlém. Vyklidím celou pozůstalost.
Jezdím i na Moravu. Tel.: 731 835 301
1001259015_A

KOUPÍM soustruh na kov, frézku vertikální nebo univerzální, sloupovou
vrtačku a další stroje na kov. T: 605
891 390.
1001268565_A

KOUPÍM plechové, plast. autíčka
80 let i starší.T:728826125.
1001268985_A

Ve dvou se to
lépe táhne!
Pomůžeme Vám najít
partnera ve vašem městě.

Více na tel.: 906 70 50 40
Poskytuje: E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
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STŘEDNÍ ČECHY | Sport
Trenér Příbrami Petr Rada se chce poprat o záchranu, ale zároveň si uvědomuje:

Příbram – V závěrečných
čtyřech kolech podzimu jako jeden ze čtyř týmů ani
jednou neprohráli. Přesto si
prvoligoví fotbalisté Příbrami náladu před odchodem
na zimní přestávku příliš
nezvedli. Po katastrofálním
vstupu do soutěže totiž nadále zůstávají poslední, s
šestibodovou ztrátou na
první nesestupovou příčku.
„Podzim byl neúspěšný, to
víme. Devět bodů je hodně
málo,“ souhlasí před odchodem mužstva na zhruba
třítýdenní dovolenou trenér
Petr Rada, jenž naskočil do
příbramského vlaku (spíše
stojícího) po úvodních
čtyřech porážkách.
Prezident klubu Jaroslav
Starka se nechal slyšet, že i
přes chabý bodový zisk se
budete rvát o záchranu do
poslední chvíle. Vidíte to
stejně?

Nic jiného nám nezbývá.
Dokud je i třeba minimální
šance, tak se o ni hráči
musejí poprat. Do této situace jsme se dostali sami.
Musíme bojovat dál a snažit
se ligu zachránit. Žádná jiná
cesta nevede.
Pokud bychom začali od
konce. Nemrzí vás, že podzim
skončil? V závěru jste přece
jen posbírali nějaké body…

To je vždycky. V závěru
jsme udělali nějaké body a
každý by si přál, aby to pokračovalo. Ale končí to. Pro
nás je nepříjemné, že jsme
ve dvou venkovních zápasech mohli uhrát víc než
dva body. Když si to vezmete zpětně, tak by možná
bylo lepší jeden vyhrát a
jeden prohrát, a furt máte
tři. Opticky jsme neprohráli
čtyři kola, ale sbírat po bodu, je málo, i když remízy z
Brna a hlavně z Mladé Boleslavi mají svou cenu.

Zvedly tyto výsledky hráčům
alespoň sebevědomí, které
utrpělo dlouhou sérií bez
vstřeleného gólu a bodu?

Ta série byla nepříjemná.
Když nevyhráváte a nedáváte góly, to vás ubíjí. V závěru jsme branky vstřelili,
ale moc důvodů k radosti
není. Výkony v zápasech s
Duklou, ve druhém poločase, a v Brně byly nadějné.
Pak přijde zápas s Jihlavou,
znovu spadneme do něčeho
a neurveme vítězství. Forma
by měla být víc konstantní,
aby to nebyly takové skoky.

Jednou se hraje dobře a pak
přijde zápas, který bychom
chtěli vyhrát, a nevyjde to.
Psychika u hráčů je pořád
hodně labilní. Každý bod
vám nalije víc optimismu,
ale když to shrnu, je devět
bodů málo.
Šest z nich jste uhráli v posledních čtyřech kolech. Do té
doby jste dostávali laciné góly a na své se hodně nadřeli…

Šancí jsme měli dost, ale
neproměňovali jako třeba se
Slováckem. Z gólů, co jsme
dostali, jsme si jich patnáct
prakticky dali sami bez přičinění soupeře. To byly fatální chyby, které nás strašně srážely. Každá branka,
kterou vstřelíte, přináší povzbuzení. Dali jsme jich
dvanáct, což je z mého pohledu hodně málo a svědčí
to o devíti bodech, které
máme. Mrzí to a jsme s tím
nespokojení.

uvědomit, že jde o jejich
bytí. Je rozdíl hrát první a
druhou ligu. Dostat se zpátky je hrozně těžké. Budeme
se tím zabývat celou zimní
přípravu, abychom se dobře
připravili na jaro. Pokud je
jakákoli šance, musíme se ji
snažit využít.

měla sérii třinácti zápasů.
To byl asi nejsvětlejší moment. Celkově je liga pro mě
trochu šedivá. Není, co bývala. Všichni říkají, nevracejte se zpátky, ale před třiceti lety se chodilo na fotbal, dnes je to většinou o
boji.

Když odhlédneme od Příbrami, co vás celkově na podzim
v lize překvapilo či zaujalo?

Blíží se Vánoce. Co by Petr
Rada rád našel pod stromečkem?

Myslím, že sezona běží,
jak se předpokládalo. Největším překvapením je Slavia,
která

Hlavně zdraví pro celou
rodinu, pro všechny lidi, a
mír, abychom si života užívali a bavili se jím. Přeji
všem, aby si užili Vánoce,
bylo méně negativních věcí,
pomlouvání, závisti a naopak víc vstřícnosti, která se
vytrácí.
Jak jste na tom s nakupováním dárků?

Už nejsme ve věku, kdy
bychom to nějak přeháněli.
Vánoce jsou dny radosti,
takže bychom si ji měli
dělat. Vánoce si chci v
klidu užít, dárky
až tolik neřešíme.
Děti už
máme
velké.

Čemu přisuzujete zlepšení v
posledních kolech?

Jsem tady tři asi měsíce. Každý trenér má
svůj systém. Přešli
jsme na jiný režim.
Zlepšení není
otázkou ze dne na
den. Dali jsme si
nějaká pravidla
a od nové sezony to musíme dát do
lepší fazony,
abychom na
jaře dělali
body ve větším množství
a zápasy dotáhli k vítězství.

↑ DOCHYTAL. Aktuální změny u
extraligových hokejistů Mladé
Boleslavi se týkají nejen realizačního,
ale také hráčského týmu. V něm podle
informací z klubu po vzájemné dohodě
skončil brankář Tuomas Tarkki.
Šestatřicetiletý Fin si během
boleslavského angažmá připsal čtyři
starty v extralize a jeden v Lize mistrů.

Dohrávka tečkou za podzimem
Střední Čechy – Krajské fotbalové soutěže půjdou
na rozdíl od první ligy do nového roku s čistým
stolem. Jediné utkání, které zbývá dohrát z podzimní části, je na programu zítra od 13 hodin v Poděbradech. Na tamní umělé trávě nastoupí k dohrávce čtrnáctého kola I. A třídy s domácí Bohemií
nováček ze Záryb. (lk)

Rytíři se podepíší fanouškům
Kladno – Předvánoční autogramiádu uspořádají
hokejisté Kladna v místním obchodním centru Oaza. Uskuteční se v pondělí 12. prosince od 18 hodin
za účasti největších hvězd týmu Petra Tona a Jiřího
Burgera. Podepisovat se bude také asistent trenéra
František Kaberle, bývalý skvělý hráč a majitel pěti
světových titulů a jednoho Stanley Cupu. Dorazí
rovněž Petr Tenkrát, brankáři Lukáš Cikánek s Miroslavem Hanuljakem, Jiří Cetkovský a Jakub Strnad. Zajímavý bude také hudební doprovod akce,
který obstará hudební skupina Lola. Ta navíc chystá ještě před koncem roku (15. 12.) kladenský křest
svého alba Jako divoký koně. Titulní píseň alba
Kladnou hlavou je o Jaromíru Jágrovi, který si zahrál také ve videoklipu. (rm)

Za Pumprlu v Nymburku
zaskočí mladý Američan

Bude součástí
příprav na
klíčové jaro
výrazné posílení kádru?

Nad tím
ještě budeme sedět s
vedením a
musíme
vyhodnotit
situaci. Počítám, že k
nějakým razantním změnám kádru
nedojde.

TRENÉR PŘÍBRAMI Petr Rada. Foto: ČTK

LUBOŠ KURZWEIL

lubos.kurzweil@denik.cz

Devět bodů je strašně málo

S tak nízkým počtem
bodů se v novodobé české
lize povedla záchrana jen
dvěma týmům. Bude Příbram
po Blšanech a Hradci třetím?

Musíme v to věřit. Když
to děláte, chcete se zachránit. Hlavně hráči si musejí

Nymburk – Nymburské
basketbalisty posílí americký křídelní hráč Chris Hass.
Vedení klubu se jeho příchodem rozhodlo reagovat
na dlouhodobé zranění českého reprezentanta Pavla
Pumprly. Dvaadvacetiletý
absolvent univerzity
Bucknell přichází z německého celku Phoenix Hagen.
„Každý hráč je individualita, proto nečekejme stoprocentní náhradu Pavla,
jehož těžištěm byla především defenzivní činnost.
Náš nový hráč je více do
útoku. Chrisovým postem je
pozice číslo tři, ale umí
dobře alternovat i na pozici
dva. Je to chytrý hráč a vý-

borný střelec,“ řekl trenér
Ronen Ginzburg.
Hass v minulé sezoně
univerzitní soutěže NCAA za
Bucknell sbíral v průměru
17,2 bodu, čtyři doskoky a
dvě asistence na utkání.
V létě se vydal poprvé do
Evropy, kde v jedenácti zápasech za Hagen nastupoval
v průměru na 25 minut. Byl
čtvrtým nejužitečnějším
hráčem týmu, nejlepším
střelcem za tři body a s
průměrem 11,2 bodu na zápas byl třetím nejlepším
střelcem klubu.
Hagen však musel snížit
rozpočet a s Hassem se rozloučit, čehož využil Nymburk. (čtk)

Majitel Mladé Boleslavi Plachý: Za odvoláním Jelínka stojím já
LUBOŠ KURZWEIL, ČTK

Mladá Boleslav – Nepochopitelné. Nedůstojné. Je
lepší odvolat trenéra, než
půlku kádru... Konec Mariana Jelínka u extraligových
hokejistů Mladé Boleslavi
budí u řady fanoušků vášnivé reakce. Předseda představenstva a většinový spolumajitel Bruslařského klubu Jan Plachý ale za rozhodnutím ukončit se zkušeným odborníkem spolupráci stojí.
Podle včerejšího vyjádření

Jana Plachého pro klubový
web šlo čistě o jeho rozhodnutí, za které se nezříká
zodpovědnosti. „Stále se
nelepšil obraz naší hry, výsledky nepřicházejí a začala
na nás padat deka nejen na
ledě, ale i v kabině,“ objasnil
svůj krok.
Nový vítr do kabiny týmu,
který prohrál sedm z posledních deseti zápasů, má
přinést Boris Žabka, bývalý
obránce Bruslařů, působící
dosud jako asistent trenéra
u juniorky. „Bude na zimáku
doslova spát a dá do toho

srdce a emoce,“ slibuje si
Plachý.
Úterní odvolání jednoho z
koučů, s nimiž mladoboleslavský klub v loňské se-

HOKEJ
zoně dosáhl na své historické maximum v podobě
účasti v extraligovém semifinále, překvapilo nejen příznivce. Zaskočilo pochopitelně i samotného Mariana
Jelínka. „Nečekal jsem, že se

situace bude řešit tímto
způsobem. Žádné indicie
jsem dopředu nedostal.
Když se člověk zamýšlí,
možná se něco dělo a já o
tom ani nevěděl. To tak
většinou bývá,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport.
Plachý rozumí tomu, že
Jelínka tento postup zaskočil. „To, že se podle výroků v
tisku Marian zlobí, lidsky
chápu, ale takový je sportovní život, pro nikoho z
nás to není jednoduché.
Marian je natolik zkušený
člověk, který velkou část

svého života věnuje přednáškám ve firmách a pro
vrcholové manažery, takže
ví, že v určitou chvíli se
manažer musí rozhodnout a
věci řešit. A to přesně jsem
udělal já,“ vzkázal Jan Plachý, který prý vůbec neuvažoval nad tím, že by odvolal
kompletní rovnocennou
dvojici trenérů, tedy i Františka Výborného. „Žije pro
hokej, končil tady jako hráč,
začínal jako trenér a závěr
své trenérské kariéry spojil
zase s Mladou Boleslaví. I
pro něj je to nesmírně lid-

sky složitá situace, byli s
Marianem trenérská dvojice.
Budeme bojovat společně
dál a uděláme vše proto,
abychom se tabulkou posunuli nahoru.“
Mladoboleslavští jsou po
sedmadvaceti odehraných
kolech devátí a od začátku
října nedokázali vyhrát
dvakrát za sebou. „Předpokládám, že celé kabině a
všem hráčům je jasná jedna
věc, a to že už se nemají za
co schovat, teď je to jen a
jen na hráčích,“ dodal Plachý.
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BOLESLAVSKO | Sport
Předseda okresní komise rozhodčích Michal Tylchert prožil klidný podzim. Přesto říká:

Okres nemůžou pískat ligoví rozhodčí
JAROSLAV BÍLEK

Bota vás asi tlačí i v sekci
delegátů...

Jaký máte pro rozhodčí připravený program na zimu?

Neděle 11. prosince
BASKETBAL – II. liga: Auto Škoda – Brandýs (10) – SH Mladá Boleslav. Krajský přebor: Auto Škoda B – Beroun (13.30)
– SH Pastelka.
FLORBAL – Divize: FA Mladá Boleslav – Vinohrady B (13) –
SH Mladá Boleslav.
FUTSAL – Krajský přebor: Atmos Bělá – Akademie Kladno
(18) – SH Bělá.
HOKEJ – Liga Boleslavského deníku: Katusice – Bradlec
(16.45) – Arena. NHL MB: Mystery – Medvědi (18.30) – malá
hala. Bousov – Stars (18.45), Panthers – Flóra (20.30) – oba
Arena.

Co se týká delegátů, tam
jsem zklamaný. Na podzim
nám skončili hned dva delegáti, řekněme z pracovních a rodinných důvodů.
Bohužel v tom počtu, který
aktuálně máme k dispozici
je to výrazná ztráta. A sehnat někoho nového do
pozice delegáta na adekvátní úrovni a s odpovídajícími
znalostmi je velmi složité.

Jak jste spokojený s uplynulým podzimem z pozice předsedy komise rozhodčích?

Spokojenost je na místě.
Stabilizovali jsme stav i kolektiv rozhodčích, podařilo
se nám rozšířit jejich řady a
to dokonce i o ženský prvek.
Tedy rozhodně převažují
pozitiva.
Co vás z vyjmenovaného tedy
potěšilo nejvíce.

MICHAL TYLCHERT má důvody k úsměvu. Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Musím pochválit za skvělou spolupráci také ostatní
členy komise rozhodčích. A
co bych chtěl asi nejvíc vyzdvihnout, je fakt, že na
rozdíl od sousedních okresů
se nám daří z 99 procent

obsazovat okresní přebor
třemi delegovanými rozhodčími.

Postoj klubů. Některé
kluby si myslí, že když hrají
okresní přebor, tak je budou
pískat ligoví rozhodčí. Tak
to samozřejmě není, stejně

Co vás naopak nejvíc trápí?

Házenkáři boleslavské
staré gardy ovládli turnaj v
Praze, když neztratili ani
jeden bod.

28.
kolo hokejové extraligy
má dnes na programu
kompletní rozpis všech
sedmi zápasů. Kromě
souboje Mladé Boleslavi
a Olomouce poutá pozornost také televizní
utkání Komety Brno,
která doma přivítá hradecký Mountfield. Mistrovský Liberec by měl
potvrdit roli favorita na
ledě karlovarské Energie, stejně tak Sparta
Praha, která hraje v
Pardubicích. Třinec jede
do Plzně.
INZERCE

DŮM ZA 50% CENY
1001268044_AM

Máme opět připravené
školení rozhodčích, které se
bude konat koncem března
v Benátkách nad Jizerou,
kde jsme našli ideální podmínky pro celý kurz. Jak co
se týká zázemí pro samotný
seminář, tak fyzické testy,
ale i následnou regenerační
složku. Doufám, že se tam
opět sejdeme v plném počtu.

Benátky se projedou autobusem
Benátky nad Jizerou – Po domácí středeční výhře 4:2 nad
Kadaní čekají nyní na hokejisty Benátek tři venkovní
utkání. Zítra je čeká daleká cesta do Frýdku-Místku, ve
středu jednou do Ústí a poté v sobotu do Přerova. (jb)

Už bez Jelínka vyzvou doma Kohouty

ZÍTRA ČTĚTE

INZERCE

Pátek 9. prosince
HOKEJ – Extraliga: Mladá Boleslav – Olomouc (17.30). NHL
MB: Bradlec – Butchers (19.15) – malá hala.
Sobota 10. prosince
BASKETBAL – II. liga: Auto Škoda – Příbram 2000 (17) – SH
Pastelka.
FLORBAL – Divize: FA Mladá Boleslav – Bohemians B (16) –
SH Dukelská.
FUTSAL – Okresní soutěž: Malibu B – Black Cocks (15),
Hradiště – FKMB (16), Hearts Bělá – Nakaši (17), Bakov –
Březina (18), Lucky – Řepov (19), Cobra – Inferno (20),
Doubrava – Hattrick (21) – vše BIOS Hradiště. Turnaj starých gard (15) – SH Mladá Boleslav.
GOLF – 3. adventní turnaj na rány (10) – Golf Srbsko.
HOKEJ – Krajská liga: Mladá Boleslav B – Mělník (17) – malá
hala.
TURISTIKA – Adventní zájezd (8, bus) – 5 kilometrů.
VOLEJBAL – II. liga mužů: Mladá Boleslav – Velké Meziříčí
(10 a 14) – Gymnázium MB. Krajský přebor žen: Auto Škoda
– Suchdol (9 a 12.30) – SH Mladá Boleslav.

jako oni hrají fotbal na
okresní úrovni, tak je pískají
rozhodčí této kvality. Stejně
jako trenéři pracují s hráči z
okresní kvalitou, tak i my
pracujeme s tím, co máme.

Mladá Boleslav – Spokojený se skončenou půl sezonou v okresních fotbalových
soutěžích může být předseda komise rozhodčích Michal Tylchert. Jeho svěřenci
během podzimu nenapáchali žádná alotria a celkově panuje napříč fotbalovými kluby s jejich prací
spíše spokojenost. To musí
Michala Tylcherta rozhodně
těšit.

KAM O VÍKENDU ZA SPORTEM

Rodinný dům v obci Čistá, okres Rakovník.
Dražba 24.1.2017 v 11:20 hod.,
na www.eurodrazby.cz. Nejnižší podání
500.000 Kč, tržní odhad 1.000.000 Kč,
min. příhoz 50.000 Kč.
www.eurodrazby.cz, 800 900 490

JAROSLAV BÍLEK

Mladá Boleslav – Po změnách v realizačním týmu BK
Mladá Boleslav je čas soustředit se znovu na hokej.
Další kolo nejvyšší české
soutěže se totiž hraje už
dnes a Bruslaři v něm v
Mladé Boleslavi přivítají v
souboji dvou tabulkových
sousedů HC Olomouc.
Domácí Boleslav aktuálně
drží deváté místo v tabulce,
Kohouti z Hané jsou desátí.
V dosavadních dvou odehraných vzájemných zápasech padlo jenom pět branek, přičemž oba dva zápasy
vyhrála Mora. V Mladé Boleslavi hned ve druhém extraligovém kole 2:0, v domácí plechárně pak po podobném průběhu zápasu 2:1.
Klíčovým motivem zápasu
bude účast nového asistenta
hlavního trenéra Borise
Žabky, který k týmu nastoupil místo odvolaného
Mariana Jelínka.
„Manažer prostě někdy
musí rozhodnout a věci ře-

FRANTIŠEK VÝBORNÝ už se bude muset dnes obejít bez Mariana
Jelínka. Novým asistentem je Boris Žabka. Foto: ČTK/Radek Petrášek

šit. A to jsem udělal já v
případě Mariana Jelínka. Je
to moje rozhodnutí,“ řekl k
celé situaci klubovému
webu předseda představenstva BK Jan Plachý.
Ten zároveň burcuje kabinu: „Teď už se budeme jen

soustředit na sebe, na hokej
a na to, aby Bolka byla zase
to, co být má! Předpokládám, že celé kabině a všem
hráčům je jasná jedna věc, a
to že už se nemají za co
schovat, teď je to jen a jen
na hráčích!“

1001270735_A
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SPORT | Publicistika a servis
Číslo 69 žije! Jak to nezmar Kafka vlastně dělá?
Ač je florbal pořád
ještě mladý sport,
má už svoje legendy.
Třeba brankáře
Tomáše Kafku, jenž
je na svém devátém
mistrovství světa.
Martin Mls
Původní zpravodajství
z Rigy

P

řed turnajem si
o sobě četl v internetových diskusích
i tohle: „Nechceš
se už na nároďák vykašlat?
Vzdej se nominace a udělej
místo mladším. Buď soudný,
Bolku.“
Bolek alias Tomáš Kafka
udělal přesný opak. Dřel víc
než dřív a v osmatřiceti je
na svém devátém mistrovství světa.
Makal s kondičním trenérem.
Chodil po rehabilitacích.
Upravil jídelníček a po
dvou letech se zase dostal
pod 100 kilo, některé pásky
mu přestaly stačit.
VĚKOVÉ PARADOXY
„Proč bych končil, když mě
florbal pořád baví?“ říkal
před včerejším čtvrtfinále
MS s Estonskem (hrálo se
po uzávěrce tohoto vydání).
Z Čechů v Rize je suverénně nejstarší, v týmu jsou
už jen tři další třicátníci.
Pro srovnání: když měl
Kafka v únoru 2000 reprezentační premiéru, dnešnímu benjamínkovi Ondřeji
Němečkovi bylo teprve 20
měsíců. A když se narodil
druhý český brankář Lukáš
Souček, Kafka se chystal do
sedmé třídy.
„Docela paradoxy, viďte?“
usměje se chlapík se žlutou
maskou a dresem číslo 69.
Na srazech s dávnými
spolužáky z vysoké zjišťuje,
že stárne pomaleji než vrstevníci. „O deset patnáct let
mladší spoluhráči mě
omlazují, ale…“ nadechne se.
Ale, Tomáši?
„Doba se změnila. Mezi
mnou a mladší generací je
trochu díra, dnešní mladí

TAK TROCHU JINÝ VETERÁN. Pokud Tomáš Kafka včera po uzávěrce tohoto vydání nastoupil do čtvrtfinále MS s Estonskem, odchytal už 117. zápas za národní tým a osamostatnil se na třetím místě historického pořadí. Víc startů má už jen Radim Cepek (127) a Tomáš Sladký, jenž včera mohl Cepka vyrovnat. Foto: Martin Flousek, Český florbal

frčí na něčem jiném, než
jsme kdysi frčeli my,“ řekne.
„Bývaly časy, kdy se společně bavil celý tým. Všichni
jsme šli na diskotéku nebo
do hospody. Zato dneska je
těžké strhnout tým, aby
něco dělal společně.“
ACH TI MLADÍ!
Z Kafky nemluví emoce,
vypráví o tom věcně. V civilu se živí jako kontrolor
podvodů a nedávno si na
školení potvrdil svoje teorie.
„Školitel nám říkal, že jsme
byli poslední generace, která
měla kamaráda se vším
všudy a chtěla ho zahrnout
do všech svých aktivit. Ale
dneska? Mladí mají jednoho
kamaráda na počítačové

hry, jednoho na florbal,
jednoho na sázení… Dnešní
generace nechce svoje kamarády mixovat, navíc Pokémoni, mobily či počítače
konzumují spoustu jejich
sociální energie.“
Mluví dlouze a košatě, pro
reportéry je oblíbeným respondentem. Nedělá mu
problém hodinu a půl odpovídat na dotazy fanoušků
v online rozhovoru a klid
z něj čišel i poté, co mu
Švédové během půl hodiny
nasázeli šest gólů: v mixzóně se opřel o plůtek a mluvil, dokud se žurnalisté nepřestali ptát.
Před 12 lety byl na mistrovství světa v Curychu
u historického stříbra, hrál

na povedeném domácím
MS, kroutil hlavou nad sedmým místem v roce 2012…
„Z florbalu se stal rychlejší a víc fyzický sport,“
srovnává. „Je tvrdší a díky
vývoji hokejek i technologii
míčků se zrychlila střelba.“

Karabach – Fiorentina 1:2 (0:0)
Branky: 73. Reynaldo – 60. Vecino, 76.
Chiesa. ČK: 84. Chiesa.
Konečná tabulka:

Konečná tabulka:

HRAJ, DOKUD MŮŽEŠ
Když o tom vypráví, ihned
zpozorní. „Nesmí se změnit
naše české vlastnosti: florbalově jsme horší než Švédové nebo Finové, což musíme nahradit bojovností
a týmovým výkonem. Pokud tohle budeme mít
v hlavě, můžeme uspět.“
Dlouhověkost brankářů
platí napříč sporty: za anglickou fotbalovou reprezen-

taci kdysi ještě v jednačtyřiceti chytal kudrnatý Peter
Shilton, české házenkáře
pořád drží Petr Štochl (40)
s Martinem Galiou (37) a
florbal má svého Kafku.
Jak dlouho ještě? Často
si připomíná slova svého
strýce, bývalého ragbyového
reprezentanta Pavla Jágra:
„Dokud můžeš, tak hraj.
Jakmile přestaneš, už není
cesty zpět.“
„Zatím se toho držím,“
poznamená ještě. „Jediná
otázka je, jak dlouho to
půjde. Sám jsem na to
zvědavý.“
Jen pro zajímavost – za
dva roky se koná šampionát
doma v Praze. Nebylo by to
ideální loučení?

Program
V Rize včera po uzávěrce
tohoto vydání začala
nejzajímavější část turnaje:
Češi ve čtvrtfinále vyzvali
Estonsko.
V případě postupu si
Česko v sobotním
semifinále zahraje s lepším
z dnešního čtvrtfinále
Finsko vs. Dánsko.
Zápas o bronz a finále jsou
na programu v neděli.
Zpravodajství, ohlasy
a videa z Rigy najdete
na denik.cz/sport.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
BASKETBAL
NBA:
Atlanta – Miami 103:95, Brooklyn – Denver 116:111, Charlotte – Detroit 87:77,
Dallas – Sacramento 89:120, Houston – LA
Lakers 134:95, LA Clippers – Golden State
98:115, Milwaukee – Portland 115:107,
New York – Cleveland 94:126, Orlando –
Boston 87:117, Phoenix – Indiana 94:109.

FLORBAL
Mistrovství světa v Rize – čtvrtfinále:
ČR – Estonsko 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Šebek (Jelínek), 11.
Ondrušek (Dóža), 33. Sýkora (Ondrušek),
33. Matejčík (Sladký), 40. Jendrišák (Curney), 40. Suchánek (Tomašík), 43. Ondrušek (M. Koutný), 60. Ondrušek (M. Koutný)
– 8. Wöiduma (Kareliusson), 13. Kareliusson (Markus). Diváci: 833.
Švédsko – Německo 11:0 (2:0, 5:0, 4:0).

lek, Dočkal, Mareček, Čermák (79. Sáček)
– Lafata (74. Pulkrab).
Southampton – Beer Ševa 1:1 (0:0)
Branky: 90. van Dijk – 79. Buzaglo.
Skupina E:
Viktoria Plzeň – Austria Vídeň 3:2 (1:2)
Branky: 44. Hořava, 72. a 84. Ďuriš – 19.
Holzhauser z pen., 40. Rotpuller. ČK: 19.
Hejda. Diváci: 9117.
Plzeň: Kozáčik – Petržela, Řezník, Hejda,
Kovařík – Hromada, Hrošovský – Kopic (83.
Bakoš), Hořava (90.+1 Poznar), Zeman –
Krmenčík (58. Ďuriš).
Austria: Hadžikič – Larsen, Rotpuller, Filipovič, Martschinko – Serbest, Holzhauser – Pires (77. Tajouri-Shradi), Prokop (70. Friesenbichler), Venuto (85. Kvasina) – Kayode.
Astra Giurgiu – AS Řím 0:0
Konečná tabulka:

FOTBAL

1.
2.
3.
4.

AS Řím
Giurgiu
Plzeň
Austria Vídeň

6
6
6
6

3
2
1
1

3
2
3
2

0 16:7 12
2 7:10 8
2 7:10 6
3 11:14 5

Evropská liga:
Skupina K:
Inter Milán – Sparta Praha 2:1 (1:0)
Branky: 23. a 90. Éder – 54. Mareček. Diváci: 5000.
Inter: Carrizo – Murillo, Anderolli, Ranocchia, Minague – Éder, Ansaldi, Melo,
Biabiany – Pinamonti (80. Bakayoko), Palacio (46. Perišič).
Sparta: Koubek – Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Costa – Juliš (89. Dudl), Ho-

Skupina J:
PAOK Soluň – Liberec 2:0 (1:0)
Branky: 29. Rodrigues, 67. Pelkas.
PAOK: Glykos – Matos, Varela, Crespo,
Leovac (82. Malezas) – Cimirot, Caňas –
Pelkas (80. Šachov) – Campos, Athanasiadis (71. Kuluris), Rodrigues.
Liberec: Dúbravka – Karafiát (46. Bartl),
Coufal, Pokorný, Bartošák – Folprecht (80.
Kubyškin), Breite – Ekpai (65. Sýkora),
Ševčík, Vůch – Komličenko.

1.
2.
3.
4.

Fiorentina
PAOK Soluň
Karabach
Slovan Liberec

6
6
6
6

4
3
2
1

1
1
1
1

1
2
3
4

15:6 13
7:6 10
7:12 7
7:12 4

Skupina A:
Luhansk – Manchester United 0:2 (0:0)
Branky: 48. Mchitarjan, 88. Ibrahimovic.
Feyenoord – Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:1)
Branka: 22. Sow.
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.

Fenerbahce
6
Manchester United6
Feyenoord
6
Luhansk
6

4
4
2
0

1
0
1
2

1
2
3
4

8:6 13
12:4 12
3:7 7
2:8 2

Skupina B:
APOEL Nikósie – Olympiakos 2:0 (1:0)
Branky: 19. vlastní Da Costa, 83. De Camargo.
Young Boys Bern – Astana 3:0 (0:0)
Branky: 63. Frey, 66. Hoarau, 71. Schick.
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.

APOEL
Olympiakos
Young Boys
Astana

6
6
6
6

4
2
2
1

0
2
2
2

2
2
2
3

8:6 12
7:6 8
7:4 8
5:11 5

Skupina C:
Anderlecht Brusel – St. Étienne 2:3 (2:0)
Branky: 21. Chipciu, 31. Stanciu – 62. a 67.
Söderlund, 74. Monnet-Paquet.
Mohuč – Gabala 2:0 (2:0)
Branky: 30. Hack, 40. De Blasi.

1.
2.
3.
4.

St. Etienne
Anderlecht
Mohuč
Gabala

6
6
6
6

3
3
2
0

3
2
3
0

0
1
1
6

8:5 12
16:8 11
8:10 9
5:14 0

Skupina D:
Alkmaar – Zenit Petrohrad 3:2 (2:0)
Branky: 7. Rienstra, 43. Haps, 68. Tankovic
– 58. Giuliano, 80. vlastní Wuytens.
Maccabi Tel Aviv – Dundalk 2:1 (1:1)
Branky: 21. Ben Haim II. z pen., 38. Miha –
27. vlastní Dasa.
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.

Petrohrad
Alkmaar
Maccabi T. Aviv
Dundalk

6
6
6
6

5
2
2
1

0
2
1
1

1 17:8 15
2 6:10 8
3 7:9 7
4 5:8 4

Skupina H:
Konyaspor – Gent 0:1 (0:0)
Branka: 90.+4 Coulibaly.
Braga – Šachtar Doněck 2:4 (1:2)
Branky: 43. Stoiljkovič, 89. Vukčevič – 22.
a 62. Kryvcov, 39. a 66. Taison.
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.

Šachtar Doněck
Gent
Braga
Konyaspor

6
6
6
6

6
2
1
0

0
2
3
1

0
2
2
5

21:5 18
9:13 8
9:11 6
2:12 1

Skupina L:
Osmanlispor – FC Curych 2:0 (0:0)
Branky: 73. Delarge, 89. Kilicaslan.
Villarreal – Steaua Bukurešť 2:1 (1:0)
Branky: 16. Sansone, 88. Trigueros – 55.
Achim. ČK: 73. Tamas (Steaua).
Konečná tabulka:

GOLF

4:5 po nájezdech, Čerepovec – Jaroslavl
3:2, Nižnij Novgorod – Lada Togliatti 2:1 po
nájezdech, CSKA Moskva – Viťaz Podolsk
5:2, HK Soči – Kazaň 1:2, Jokerit Helsinky
– Slovan Bratislava 1:3 (za hosty Kundrátek 0+1), Petrohrad – Dynamo Moskva 2:1
po nájezdech, Spartak Moskva – Nižněkamsk 3:1, Dinamo Riga – Záhřeb 0:4.

1. kolo Ladies European Tour v Dubaji:
1. Parkerová (Angl.) -5, ...17. Spilková -1.

VOLEJBAL

1.
2.
3.
4.

Osmanlispor
Villarreal
FC Curych
Steaua Bukurešť

6
6
6
6

3
2
1
1

1
3
3
3

2
1
2
2

10:7 10
9:8 9
5:7 6
5:7 6

Mistrovství světa klubů v Japonsku:
Předkolo: Kašima – Auckland 2:1 (0:0).

HOKEJ
Předehrávka 28. kola hokejové extraligy:
Plzeň – Třinec 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Branka a nahrávka: 57. Marosz (J. Petružálek). Vyloučení: 4:2. Diváci: 3075.
Plzeň: Machovský – Čerešňák, Frühauf, P.
Kadlec, D. Sklenička, Slovák, Pulpán – T.
Svoboda, Kracík, D. Kubalík – Kratěna,
Stach, Lev – Vondráček, Koreis, Hrnka –
Indrák, Preisinger, Johnson. .
Třinec: Hrubec – Roth, Linhart, Krajíček,
Hrabal, Nosek, M. Doudera – Hrňa, Marosz, J. Petružálek – Irgl, Kane, Adamský
– Dravecký, Kreps, Rákos – Martin Růžička, Špirko, J. Sýkora.
NHL:
Toronto – Minnesota 2:3, Washington –
Boston 4:3 v prodl. (Pastrňák 1+0), San Jose – Ottawa 2:4, Anaheim – Carolina 6:5 po
nájezdech (Kaše 1+1 – Nestrašil 0+1).
Kontinentální hokejová liga:
Čeljabinsk – Chabarovsk 3:1, Magnitogorsk – Vladivostok 5:3 (za domácí Kovář
a Filippi oba 1+1), Ufa – Kunlun Red Star

Liga mistrů, skupina B – 1. kolo:
Liberec – Rzeszów (Pol.) 2:3 (-14, -16, 21,
23, -15).
Vyzývací pohár – úvodní zápas:
Kazincbarcika – České Budějovice 0:3 (24, -17, -17).
Uniqa extraliga volejbalistek – 8. kolo:
Prostějov – Frýdek-Místek 3:0 (22, 22, 13).

VÝHRY
Šťastných deset – čtvrtek poledne:
2 – 5 – 8 – 9 – 10 – 21 – 25 – 33 – 34 – 35 – 38
– 42 – 52 – 54 – 62 – 68 – 69 – 75 – 77 – 78.
Šance: 0 – 7 – 6 – 3 – 2 – 8. Kr. číslo: 8.
Šťastných deset – čtvrtek večer:
4 – 9 – 12 – 15 – 21 – 23 – 26 – 27 – 28 – 35 –
40 – 41 – 46 – 55 – 59 – 63 – 65 – 68 – 73 –
78. Šance: 7 – 7 – 8 – 4 – 0 – 4. Kr. číslo: 9.
Zlatých 11 – čtvrtek:
1 – 2 – 7 – 11 – 15 – 20 – 23 – 33 – 34 – 43 –
51 – 54 – 55 – 58 – 62 – 63 – 66 – 74 – 76 –
79. Denní číslo: 9 – 8 – 4 – 0 – 9 – 1.
Korunka – čtvrtek:
I. tah: 1, 24, 32, 33, 41, 44.
II. tah: 6, 10, 37, 38, 39, 46.
(bez záruky)
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SPORT
Fanfáry po neúspěchu. Sparta neobrala Inter,
Plzeň slavila, Liberec se zázraku nedočkal
MARTIN JŮZEK
VOJTĚCH ŽIŽKA

T

ři zápasy, tři čeští
zástupci, tři různé
osudy. Včera večer
se hrály závěrečné
zápasy základních skupin
Evropské ligy. Radosti bylo
přiměřeně.
Z tuzemských zástupců
měla jako jediná postup
v kapse Sparta, a tak jí ani
nemrzela porážka na Interu
Milán 1:2. Plzeň už byla bez
šance, ale se svými fanoušky se rozloučila dramatem
s výhrou 3:2 nad Austrií Vídeň. Liberec marně usiloval
o senzaci, načež padl na
půdě PAOK Soluň 0:2.
Mužstvo zpod Ještědu tak
ve skupině obsadilo se čtyřmi body poslední čtvrtou
příčku. Málo platné, na postup to tentokrát nebylo…
LIBEREC BYL POZADU
„Nezasloužili jsme si postoupit,“ uznal pak trenér
Jindřich Trpišovský.
Zimní pauza přichází pro
severočeský tým v pravou
chvíli. Podzim se mu totiž
vůbec nevydařil – ani na
mezinárodní scéně, ani na
domácích trávnících, kde ho
dělí jen dva body od sestupu. Nevalná forma Liberce
byla znát i včera v Soluni.

TĚLO NA TĚLO. Aleš Čermák neměl moc prostoru. Bránil ho domácí kapitán Marco Andreolli. Foto: ČTK

Hosté se sice snažili, leč bylo znát, že fotbalově na domácí celek nemají.
„PAOK nás zatlačil a hrál

dobře. Je to škoda, že jsme
nedali podzimu nálepku
v podobě postupu. Doufám,
že třeba příště už to vyjde,“

řekl kapitán Lukáš Pokorný.
Největší problém Slovanu
je defenziva: i v posledním
zápase skupiny dostal zby-

tečné góly. Gólman Martin
Dúbravka nebude mít čisté
svědomí (ale spoluhráči mu
také nepomohli).
„V možnostech Liberce
dostat se do skupiny a vydělat přes 100 milionů je
neskutečný úspěch. Nám se
to navíc povedlo druhou
sezonu po sobě. V Evropě
jsme se dostali přes Larnaku, která byla možná ještě
lepší než PAOK,“ zhodnotil
Trpišovský.
Plzeň se ocitla v jiné situaci. S trochou nadsázky
o nic nehrála (šlo jen o čest
a o miliony).
„Lidé si zaslouží dárek
k Vánocům,“ vykládal před
zápasem Roman Hubník.
A přestože to tak zprvu nevypadalo, nakonec Viktoria
opravdu nadělovala.
Po strašidelném úvodu
ale mnozí asi litovali, že do
zimy na stadion vyrazili.
Už v 18. minutě viděl červenou kartu Lukáš Hejda
a Austria šla do vedení po
proměněné penaltě. Ještě
hůř bylo po trefě Lukase
Rotpullera z rohu, leč těsně
před přestávkou snížil Tomáš Hořava a ve druhé půli
otočil skóre dvěma góly
střídající Michal Ďuriš.
„Smekám. Podali jsme až
fantastický výkon,“ povídal
kouč Roman Pivarník.

Nabízí se stručnější hodnocení. Konečně! Nelichotivá plzeňská série čtrnácti
pohárových zápasů bez výhry je u konce.
I vzhledem k předchozí
mizérii tak na západě Čech
panovaly smíšené pocity.
„Měli jsme na postup,“ uvedl
Milan Petržela.
Cítil závist: rival ze Sparty
totiž v Evropě žije dál.
Ze skoro prázdného San
Sira si rudí domů vezli nešťastnou porážku. Mohli
vyhrát, jenže Bořek Dočkal
nedal penaltu.
V OSUDÍ JSOU GIGANTI
Ač už fotbalisté mohou na
dovolenou, právě na Spartě
si ještě všichni neodpočinou. V kalendáři mají pondělí, Nyon. Nedivte se: losuje
se jarní vyřazovací fáze.
Letenští ovládli skupinu
Evropské ligy, z osudí však
mohou dostat hned na úvod
velkoklub.
Nabízí se třeba Manchester United, Villarreal či Anderlecht. A potom jsou tady
týmy z Ligy mistrů: hrozí
německý Mönchengladbach
nebo Razgrad, který v létě
vyřadil Plzeň.
To by byla asi ta nejhorší
varianta. Ale: sparťané už
v loňském ročníku dokázali,
že umí překvapit.

1001198294_W
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ČTENÍ NA VÍKEND
Třiadevadesátiletá spisovatelka a malířka DAISY MRÁZKOVÁ řekla Deníku:

Knížky jsem začala psát kvůli našim dětem
RADEK GÁLIS

T

ky byly jako všecko náhražkové, z papíru, takže pod tíhou pověšených věcí jednou
rozbředly a na nás v noci
spadlo mokré ložní prádlo.
Takhle jsme tam spolu žili.

o se vám píší a ilustrují knížky pro
děti, když vám rodiče dali jméno
Sedmikráska (angl. Daisy).
Známá spisovatelka a malířka Daisy Mrázková (93)
z Prahy dostala do vínku od
anglické maminky a českého tatínka kromě poetického jména i řadu hřiven,
které díky trpělivosti a citu
proměnila v napsání a ilustrování knížek pro děti
a jejich rodiče. Křehké příběhy o malých hrdinech
a přírodě přitahují už půl
století čtenáře, kteří znovu
podléhají kouzlům zdánlivě
obyčejných příhod, čekajících venku na každého
z nás. Možná, že některou
z knih objeví děti pod vánočním stromečkem letos
i u vás doma.

Vzpomínáte na to dnes
s úsměvem?

Válka byla sice strašná,
nemusím vykládat, co se
všechno dělo, ale Vysočina
byla tehdy tak krásná a my
jsme byli mladí. Vařit jsem
neuměla, stejně tenkrát za
války nebylo žádné maso,
akorát jsem uměla bramborové placky. Brambory
jsme měli, takže placky z
nich jsme jedli velice často.
Jenže krásná kachlová
kamna s troubou byla stará,
už se trochu hýbala a z otvorů mezi kachlíky unikal
kouř. To nám ale s Jiřím
nevadilo. Chodili jsme do
lesa na šišky, kterými jsme
topili. Když jsou mokré, trvá
dlouho, než uschnou a začnou hořet. Když se pak ale
rozhoří, hoří báječně. Napsala jsem o tom knížku
pohádek, která se jmenuje
Chlapeček a dálka, kde je to
všechno věrně zachycené.

Vzpomínáte si na nějaký
vysněný vánoční dárek
v dětství, který vás rozradostnil?

Měla jsem moc ráda panenku, kterou jsem dostala
k Vánocům, když mi bylo
pět let. Velice jsem si ji
tenkrát přála. Panenka měla
skutečné vlasy, a když se
předklonila, tak říkala: Mama. Velmi jsem ji milovala a
dosud ji mám doma schovanou ve skříni. Řekli mi
tenkrát, že jí musím dát
jméno, a to nejkrásnější,
které jsem znala, bylo Lilinka. Nevěděla jsem, že pro
panenku stačí jen křestní, a
myslela jsem si, že má mít
také příjmení. A nejkrásnější nebo nejctihodnější
příjmení, které jsem tehdy
znala a co mi můj tehdejší
duševní obzor dovoloval,
bylo Masaryk. Moje vysněná
panenka byla tedy Lilinka
Masaryková. Jinak jsem ráda
kreslila a nic jiného nechtěla, než aby mi dávali
malé náčrtníky. Vždycky
jsem dostala blok a pastelky
a kreslila. Malování mě bavilo a malířkou jsem chtěla
být už odmalička. Každý mi
tenkrát říkal: Z tebe bude
malířka. Dodneška tvrdím,
že nejlepší je všechno nakreslit.
Váš tatínek byl krejčí, který
si z Anglie přivezl domů švadlenku, vaši maminku.

Táta se vyučil v Čechách
krejčím a jako všichni čeští
krejčíři jel i on na zkušenou
do světa. Nepotřebovali
tenkrát ani pas, vzali housle,
sedli na kolo a jeli. Cestovali
přes Německo až do Paříže,
kde kreslili modely, které
pak po návratu v Praze šili.
Moji rodiče se poznali v
Anglii. Táta kvůli praxi odjel
na několik let do Londýna.
Pracoval ve velkém oděvním
domě na Down Street, kde
se oblékal celý svět a kde
stály krejčovské domy jeden
vedle druhého. Čeští krejčíři
si chodili sníst oběd nebo
svačinu do zahrady se švadlenkami odnaproti. Aby se
jako učili anglicky, tak chodili s místními švadlenkami.
Moje maminka žádnou školu nestudovala. Její rodiče
měli sedm dětí a nemohli je
dát všechny na studie. Protože byla šikovná na šití,
našla si místo švadleny v
oděvním domě naproti domu, kde dělal můj táta. Byla
nadaná na vyšívání a všeli-

Z vašich knížek je znát, že
vycházíte z vlastních zážitků.
Říkala jste, že malířkou jste
chtěla být odmalička, ale co
spisovatelkou?

UNIKÁTNÍ KOSTÝM. Šaty pro loutku kouzelníčka jsou ušité z odstřižků pláště pro operní pěvkyni Emu
Destinnovou. Foto: Deník/Radek Gális

jaké ozdoby toalet, které se
tenkrát nosily. Vzali se roku
1908 v Londýně.
Jak dlouho žili na ostrovech?

Bydleli tam spolu ještě
čtyři roky. Tatínek se pak
chtěl vrátit domů do Čech
a maminka jela s ním. Tatínek se anglicky naučil, ale
maminka se česky nenaučila nikdy. V Londýně bylo
hodně českých krejčířů
a tatínek se tam seznámil
s kolegou Baštářem, mým
budoucím strýčkem. Když se
vrátili do Čech, měli firmu
Modes robes Troníček a
Baštář. Baštář si vzal potom
tátovu sestru, takže jsme s
nimi bydleli ve Vladislavově
ulici, kde měli krejčovskou
dílnu. Ten dům už je zbořený. Z dílny jsme mívali
doma spoustu odstřižků.
Dodnes mám postavičku
kouzelníčka, část jeho šatů
je z odstřižků divadelního
pláště, který v dílně šili pro
paní Emu Destinnovou. Tatínek taky jezdil do Lán,
protože šil pro paní Charlottu Masarykovou. Maminku brával do malého kočáru
s koněm s sebou, aby s paní
prezidentovou mohl někdo
mluvit anglicky.
Na vaše jméno Daisy, v angličtině znamenající Sedmikráska, přišla tedy maminka?

Ano, v Praze se jí stýskalo
po Anglii. Měla ráda sedmikrásky, pěstovala je za ok-

nem našeho bytu ve třetím
patře ve Vladislavově ulici,
kde jsem se narodila.
A když se jí večer stýskalo,
protože s nikým nemohla
mluvit, dívala se na ně a asi
takhle mi našla jméno. Vyprávěla mi, jak si ji mezi
sedmým a desátým rokem
k sobě vzali dědeček a babička na malý ostrůvek jižně od Anglie, aby trochu
ulevili své dceři, která měla
sedm dětí. Bydleli na venkově, v neděli chodili do
kostela a maminka s nimi.

Kdy jste se začala malování
více věnovat?

Za války jsem se po maturitě na Učitelském ústavu
dostala na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou, obor
dětská ilustrace, k profesoru
Antonínu Strnadelovi. Jenže
Němci pak školu zavřeli. To
už jsme se znali s Jiřím
Mrázkem, mým budoucím
mužem. Spolužáci tento fakt
řešili všelijak, někdo musel i
na práci do Reichu. My dva s
Jiřím jsme situaci jako mladí
blázni nebo mudrci vyřešili

„Mé psaní začalo tím, že jsem chtěla naše děti
naučit anglicky. Vysvětlovala jsem jim tu
nejjednodušší gramatiku a pak jim začala psát
jakousi učebničku angličtiny.“
Byla úplně okouzlená krásnou přírodou. Šla za nimi po
louce a sledovala, jak dědeček a babička kráčejí v trávě
a pošlapávají sedmikrásky,
kterých tam rostla spousta.
Museli přejít sedm luk,
ohrazených nízkým plotem
kvůli krávám, a branky postupně otevírali a zase zavírali. Sedmikrásky, na které
dědeček s babičkou šlápli, za
nimi maminka vždycky narovnávala. Mně pak pokaždé, když jsem byla malá, říkala: Nenarovnávej je, vždyť
samy vstanou po dešti a
zase budou dobré. Ale sama
to také nevydržela a narovnávala je zas.

tak, že jsme se vzali. Přátelé
na Vysočině nám sehnali v
jedné chaloupce světničku,
velice malou a úzkou. Byly
tam jen dvě postele za sebou
a stoleček. Měli jsme dvě
utěrky a jednu dávali místo
ubrusu na stoleček, kam se
vešly sotva dva talíře. Když
jednou Jiří štípal ve dřevníku
dříví, odlétlo mu polínko na
talíř, který ležel na zemi se
zbytky jídla pro kočku Absolonovic – to byli ti, kterým
chalupa patřila. Pak jsme
měli už jen jeden talíř, ze
kterého jsme oba jedli. Nad
postelemi jsme měli provazy
a na nich sušili mokré
prádlo. Jenže provazy za vál-

Mé psaní začalo tím, že
jsem chtěla naše děti naučit
anglicky. Veronika už chodila do školy a Cyril, který
byl o čtyři roky mladší, začal
chodit také. Mezi nimi byla
prostřední Anna, která nám
později umřela na zánět
ledvin. Babička jim zpívala
anglické písničky a recitovala všelijaká říkadla. Vysvětlovala jsem jim tu nejjednodušší gramatiku a pak
jim začala psát jakousi
učebničku angličtiny. Nechtěla jsem ji dělat suchopárně, aby vypadala jako
učebnice s frázemi: „Tady je
sešit nebo Kniha je na stole.“ To přece nemůže nikoho zajímat. Koupila jsem si
proto nový památník a získala prázdnou, ale hezkou
vázanou knížku, kterou
jsem nazvala Old Brumly is
slowly. Do ní jsem kreslila
barevně obrázky o holčice v
červených šatech a medvídkovi, jak sedí u ohýnku v
lese a opéká si buřty.
Děti jsem naučila anglicky
pár hlavních slov a ještě jim
zpracovala přehledy na velké archy papíru, které jsem
připíchla v kuchyni na zdi.
Jedna zeď, druhá, třetí, všude visely plakáty. Na jednom bylo časování, na druhém skloňování, na třetím
anglická říkadla.
Od angličtiny tedy nebylo
u vás doma úniku?

Přesně tak, děti ji měly
pořád před očima i s uvedenou výslovností v závorce.
Vybrala jsem několik hlavních slov jako svět, hvězdy,
země, voda, ano, ne, chci,
nechci, půjdu, nepůjdu,
smích, pláč, k tomu přidala
nějaká zájmena a napsala je
na dlouhé pásy kreslícího
papíru. Pak jsem slova rozstříhala, takže vznikala jakási
skládanka. Tu jsem dala na
stůl a řekla klukovi, kterému
bylo tenkrát šest let: „Skládej
si tady.“ Dělala jsem, že myju
nádobí, ale koukala nenápadně, co dělá. On se na pa-

pírky díval a skládal, skládal,
až složil dlouhatánskou větu
a pak utekl. Šla jsem se podívat, co napsal, a přečetla si:
I dont know, why heaven is
so far away – Já nevím, proč
je nebe tak daleko. To bylo
tak krásné, že jsem tak později nazvala i poslední kapitolu ve své nejmilejší knížce
Haló, Jácíčku.
K vašim nejznámějším knížkám patří Můj medvěd Flóra,
kterou má doma mnoho dětí.

Medvěda Flóru našel náš
kluk venku na sněhu, jenže
mu nebylo šest jako chlapci
v knížce, nýbrž osmnáct.
Tenkrát chodil na Vinohrady
k malíři Honzovi Kotíkovi,
kterému pomáhal napínat
plátna, a domů se vracel už
potmě. Jednou přišel, stál
támhle ve dveřích a držel
Flóru za nohu. Ta visela
hlavou dolů, šatičky žádné, a
říká: „Hele, tohle jsem našel.
Já jsem to tam nemohl nechat, vidíš ty oči?“ Moje maminka v kuchyni jen koukala, jak to bylo špinavé, a já si
v duchu říkala: Propána, tohle se teda u nás vyhodit
nesmí! Tak jsem řekla: „No,
to je moc hezké. To je dobře,
že jsi ho přinesl, posaď ho
v pokoji za kamna a jdi si
umýt ruce, máš je strašně
špinavé.“ Pak přijel táta domů z Letné, kde měl ateliér,
šel rovnou do pokoje a za
kamny uviděl Flóru. Povídá:
„Jé, copak to tady sedí?“
Moje maminka by řekla: Vyhoďte to, kdoví, kdo to měl!
A měla by pravdu. Ale on
hned s těma očima: „Vidíš ty
jeho oči?“ Když všichni druhý den odešli, tak jsem
medvěda umyla. Kdepak,
žádná Helenka jako v knížce.
Příběh jsem si přizpůsobila,
abych z něj udělala dětskou
knížku. Připravila jsem pěnu
a medvěda v ní důkladně
vymydlila a vykartáčovala,
takže začal být opravdu zlatý, jak píšu v knížce. Pacičky
měl bílé, jedno očičko přeražené. Syn říká: „Já jí udělám nové očičko a nové
ouško“ (to také měla jen
jedno). Tak jsme ji utřely
ručníkem a dostala šatičky
po panně. Ušila jsem jí čepičku, ouška pod ní nebyla
vidět, tak jsme nemusely šít
druhé. A že má jedno očičko
přeražené, to se ztratí.
Kde je teď Flóra?

Bydlí u nás doma v šuplíku i s dalšími kamarády
Teddy Mrázkem a Opinkou.
Počkejte, ukážu vám je…

DAISY MRÁZKOVÁ
● Narodila se 5. května
1923 v Praze jako
nejmladší ze tří dětí.
● V letech 1943–1944
studovala UMPRUM u
prof. Antonína Strnadela,
obor dětská ilustrace.
● Od roku 1958 vystavuje.
Je členkou Umělecké besedy. Věnovala se olejomalbě.
● Od 60. let píše a ilustruje knihy pro děti,
např. Neplač, muchomůrko, Chlapeček a dálka, Haló, Jácíčku, Můj
medvěd Flóra, Nádherné
Úterý, Slon a mravenec,
Písně mravenčí chůvy.
● Jejím manželem byl
malíř Jiří Mrázek
(1920–2008), se kterým
měla tři děti. Žije v Praze.
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KŘÍŽOVKA

Deon Meyer: 7 dní

HOROSKOP
www.astrohled.cz
hl d
Beran
21. 3. – 20. 4.
Jupiter s Plutem signalizují, že je vhodné podívat se za
scénu, ovládnout emoce a položit si
otázku - do jaké míry jsou pro mne
investice výhodné?
906 70 60 70
Býk
21. 4. – 21. 5.
Krizovými hodinami se ukazují ty kolem poledne. Jste-li
na volné noze, přesvědčte se, že vám
váš podnikatelský plán přináší uspokojení a radost.
906 70 60 70
Blíženci 22. 5. – 21. 6.
Nebojte se být v lásce více
upřímní, vaši milovaní si to
rozhodně zaslouží a vy také budete mít
hned mnohem lepší pocit. I vám upřímnost přinese úlevu.
906 70 60 70
Rak
22. 6. – 22. 7.
Pokud jste nuceni držet se
zpátky, nezoufejte, v následujících hodinách přichází uvolnění! V období pozdního večera můžete provádět i větší investice.
906 70 60 70

PARTNERSKÝ
H
OROSKOP
HOROSKOP
Jak vám to bude spolu
klapat? Astroložka
Chantal odpoví!
Zavolej mi na
906 70 60 70
nebo pište SMS
ve tvaru 60BLP
a vaše data
narození na číslo
904 30 55

Jihoafrický policejní sbor čelí
největší možné hrozbě – neznámý odstřelovač si vybral za cíl
policisty a vyhrožuje, že se budou útoky opakovat každý den,
dokud nebude zatčen vrah mladé ambiciózní právničky Hanneke Sloetové. K vyšetřování případu, který uvázl na mrtvém
bodě, je povolán Benny Griessel.
Čeká ho sedm dní pekla.
Vydalo
Nakladatelství
JOTA, Škárova 16, Brno, tel.
539 086 580. Knihu lze zakoupit
též na www.jota.cz se slevou.
Vyluštění křížovky pošlete do úterý
na lístku s heslem PÁTEK na novou adresu: Deník, U Trezorky 921/2, 15800
Praha 5, nebo e-mailem na
krizovkapatek@denik.cz. Pět luštitelů
získá uvedenou knihu.
Tajenka z minulého týdne: V šíleném
světě jsou příčetní pouze šílenci.
Knihu DOCTOR WHO z Nakladatelství JOTA dostanou poštou: G. Vrlová,
Ostrava; J. Mertová, Šumperk; D.
Jasoňková, Slavkov ; V. Vráž, Praha; B.
Kopáč, Plzeň.

ČT1

Lev
23. 7. – 22. 8.
Finančně se vaše situace jeví
jako velmi uspokojivá, ovšem
v případě, že nemávnete rukou nad
menšími varovnými signály. Všechno
několikrát zvažte!
906 70 60 70
Panna
23. 8. – 22. 9.
Jste realisté a ve inančních
záležitostech se řídíte selským
rozumem. Doma si ale budete připadat trochu pod pantoflem, ale naštěstí jenom částečně.
906 70 60 70
Váhy

23. 9. – 23. 10.
Ocitáte se v období, ve kterém
máte zvýšené možnosti k rozmnožení svých inančních prostředků.
Může jít o náhody menší, i pořádně veliké a navíc cenné.
906 70 60 70

Štír
24. 10. – 22. 11.
Po stránce inancí si dejte pozor na bleskové investice. Reklamní lákadla a TV shopy vám totiž
mají tendenci udělat průvan na účtech
ale i v peněžence.
906 70 60 70

NOVA

PRIMA

PRIMA COOL

BARRANDOV

5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III. Smrt podle dohody. Americký
seriál (1984–1996) 10.10 Hubert
a Staller IV. Německý krimiseriál (2015)
11.00 Reportéři ČT 11.40 Černé ovce
11.55 StarDance VIII... kolem dokola
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď
počasí, sportovní zprávy, Události
v regionech plus 12.30 Sama doma.
Být doma neznamená šeď a nudu.
Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend 14.00 StarDance VIII...
když hvězdy tančí 16.05 Cestománie.
Francie – Gaskoňsko – Ve stínu Pyrenejí
16.30 Tak neváhej a toč speciál 17.30
AZ-kvíz 18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka
9.00 Pan Selfridge III (2/10) 9.45 Kdo stál
za vraždou princů v Toweru? 10.35 Kde
pramení Amazonka 11.05 Cestománie
11.35 Postřehy odjinud 11.40 S kuchařem
kolem světa: Senegal 12.35 Divoká Francie
(2/4) 13.20 Potřebujeme skřivana? 13.40
Chcete mě? 14.10 Špion II (8/11) 14.30
Poutní místa: Jan Nepomucký a Zelená
hora 14.50 Yucatan prodchnutý tajemstvím Mayů 15.45 Legendární letadla východní fronty: Il-2 a Airacobra 16.35
Fighting Lady: Letadlová loď Yorktown
17.40 Počesku. Kutná Hora 17.50
Příběhy předmětů. Teplo domova 18.15
Habsburkové: Soumrak bohů (6/7) 18.45
Večerníček 18.55 Kvarteto 19.20 Na pomoc životu – CHOPN 19.40 Postřehy
odjinud 19.50 Zprávy ve znakovém jazyce

ČT2

5.55 Snídaně s Novou 8.30 Novashopping 8.45 Ulice (3144) 9.40 Ordinace
v růžové zahradě 2 (696) 11.00 Co
na to Češi 11.50 Tescoma s chutí. Tipy
na víkend s Ivanem Vodochodským
12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.25 Dva a půl
chlapa IX (24) 12.55 Ordinace v růžové
zahradě (46) 14.05 Mentalista (18).
Vražda a hypnóza. Přímo na policejní
stanici dotáhne muž v balíku mrtvolu
ženy... 15.00 Mentalista (19). Tucet
rudých růží 15.55 Námořní vyšetřovací
služba VI. Zástěrka 16.57 Odpolední
Počasí 17.00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny 17.25 Co
na to Češi 18.25 Ulice (3145). Možná
je to vaše ulice 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ferda Mravenec (52) 6.50 Ninjago
7.35 M*A*S*H (31) 8.35 Polda (7).
Alibi na míru 9.55 Místo činu: Kolín
(23). Kontraband. Německý krimiseriál
(2010) 12.00 Polední zprávy 12.10
Siska VI (4). Nenávist je tichý vrah
13.35 Návrat komisaře Rexe X (8).
Osamělý muž 14.35 Castle na zabití
VII (21). Hrozba ve vzduchu 15.35
Rosamunde Pilcher: Zbloudilá srdce.
Německo-rakouský romantický příběh
z cyklu televizních filmů podle románů
Rosamunde Pilcher (1996). Režie K.
Meeder 17.30 Odpolední zprávy 17.45
Prostřeno! Zábavná porce vašeho
oblíbeného pořadu Prostřeno! Tento
týden navštívíme Liberecký kraj 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

6.30 Hvězdná brána I (8) 7.20 Teleshopping 7.40 Top Gear 2011 8.50 Teleshopping 9.15 Griffinovi VIII (4) 9.40 Námořní
vyšetřovací služba L. A. III (2). Únos
10.40 Spravedlnost v krvi V (15). Nátlak
11.40 Autosalon 12.45 Simpsonovi
IX (17, 18) 13.45 Simpsonovi IX (19,
20) 14.45 Teorie velkého třesku VI
(17, 18) 15.40 Griffinovi VIII (5) 16.10
Hvězdná brána I (9) 17.10 Top Gear
2011 18.15 Simpsonovi IX (21, 22)
19.15 Simpsonovi IX (23, 24) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (15,
16) 22.10 Mythica: Boj o Darkspore.
Americký fantasy film (2015). Režie
A. K. Black 0.25 Komplikace (5) 1.20
Applikace 1.45 Agresivní virus II (1) 2.45
Alias V (11, 12) 4.10 Agresivní virus II
(1). Brooklyn, New York

5.15 Naše zprávy 5.50 Animáček. Winx
Club a Dětský reportér 6.30 Klenot.TV
8.45 Soudkyně Barbara 9.50 Nebezpečné vztahy. Láska je krásná věc.
Dokud se nezvrhne v nenávist 11.05
Klenot.TV 11.35 Soudkyně Barbara
13.05 Doktor z hor (95) 14.15
Soudkyně Barbara 15.35 Česká tajenka.
Pořadem vás provede Vlasta Korec
16.10 Popelka 17.10 Soudkyně Barbara
18.30 Naše zprávy 18.55 Exploziv
krimi 19.20 Exploziv 20.00 Nejlepší
horoskopy 20.05 Nejlepší počasí 20.20
Vyměněné životy. Turecký romantický
seriál (2011) 0.00 Soudkyně Barbara
1.10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní
oběti X (20) 2.05 Naše zprávy 2.45
Nejlepší horoskopy 2.50 Nejlepší počasí
3.00 Na plac! 3.35 Julie a Nikolas (46)

20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Láska na vlásku
Slovenská pohádka (2014). Režie
M. Čengelová-Solčanská
21.55 Všechnopárty
Zábavná talk show Karla Šípa
22.50 Kolo plné hvězd
Zábavný večer Aleše Cibulky
23.44 Výsledky losování
Šťastných 10
23.45 Případy detektiva
Murdocha VIII

20.00 Zázračná planeta:
Nejtroufalejší zlodějíčci
ve zvířecí říši
21.00 Český žurnál: Krtek a Lao-C’
Režie F. Remunda
22.15 Šaráda
Americká krimikomedie (1963).
Režie S. Donen
0.05 Hrdelní zločiny:
Když vraždí ženy
1.05 Pološero – Do zbraně
1.30 Babylon

20.20 Nejkrásnější hádanka
20.15 Přístav (82)
Česká pohádka (2007). Hrají:
Utopenec. Český seriál (2016)
J. Dolanský, V. Kubařová, L. Pot- 21.40 27 šatů
měšil a další. Režie Z. Troška
Americká romantická komedie
22.20 Smrtonosná zbraň 2
(2008). Hrají: K. Heigl, J. MarsAmerický akční film (1989). Hrají:
den, B. Kerwin, J. Greer a další.
M. Gibson, D. Glover, J. Pesci,
Režie A. Fletcher
J. Ackland, D. O’Connor, P. Kensit 0.05 Místo činu: Kolín (23)
a další. Režie R. Donner
Kontraband. Vražda kurýra, který
0.35 Mentalista (16)
převážel drogy z Afghánistánu,
Krevní msta. Americký krimisepřivede policisty na stopu pašeráků... Německý krimiseriál (2010)
riál (2008)

0.30 AZ-kvíz 0.55 Banánové rybičky 1.35
Dobré ráno 4.05 Po stopách hvězd. Tentokrát Věry Špinarové 4.35 Žiješ jenom 2x.
Z antuky ke sporáku 5.00 Hobby naší doby

1.55 Chcete je? 2.00 Náš venkov: Já
a můj bratranec 2.30 Bohu, co boží 2.55
V zajetí železné opony 3.10 Zašlapané
projekty 3.25 Stopy, fakta, tajemství

1.25 Mentalista (17) 2.05 Prásk 2.50
Kolotoč 3.15 Co na to Češi 3.55
Ordinace v růžové zahradě (46). Klidně
si sáhněte 4.50 Novashopping

ČT SPORT

2017

TAROT
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FINANCÍ!
Kdy se vaše
VLWXDFH]OHSåt"
Pište SMS ve tvaru 70PPE
DVYRXRWi]NXQDĀtVOR904 30 46

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Chcete se ubírat vlastní cestou, při které nemáte strach
používat neortodoxních způsobů
a metod, což navrch přeje navýšení vašich vlastních inancí.
906 70 60 70
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Merkur zajišťuje správné rozhodování ohledně financí.
Jako zdroj zisku se ukazuje vaše profese a to prioritně díky vaší schopnosti
jednat, obchodovat.
906 70 60 70
Vodnář
21. 1. – 20. 2.
Vaše nevšední kreativita je
nyní lépe prodejná. Venuše
se skví v tom nejlepším světle! Finance mají nejvyšší tendenci plynout ze
zahraničních zdrojů.
906 70 60 70
Ryby

21. 2. – 20. 3.
Nějaký inanční rest, který byl
dosud trochu tabu, se nyní podere znovu do popředí. Neostýchejte
se pustit korunky například na vylepšení své image.
906 70 60 70
E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max.55Kč,
1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz

NOVA SPORT

6.00 Fotbal: Inter Milán – AC Sparta Praha.
Záz. zákl. sk. Evropské ligy UEFA 7.45 Panorama 8.10 Florbal: MS 2016 Lotyšsko.
Zázn. čtvrtf. na svět. šamp. mužů 9.55 Golf
Minute Magazine 10.25 Olympijský magazín 10.45 Vertikal 11.05 Běžkotoulky 11.20
Biatlon: SP 2016/17 Slovinsko. Přímý přenos sprintu mužů/10 km 13.05 FIFA magazín MS 2018 13.35 Magazín SP v alpském
lyžování 14.05 Biatlon: SP 2016/17 Slovinsko. Přímý přenos sprintu žen/7,5 km
15.40 Florbal: MS 2016 Lotyšsko. Zázn.
čtvrtf. na svět. šamp. mužů 17.10 Hokej:
HC Kometa Brno – Mountfield HK. Přímý
přenos Tipsport extraligy 20.40 Florbal: MS
2016 Lotyšsko. Zázn. čtvrtf. utkání na svět.
šamp. mužů 22.30 Biatlon: SP 2016/17
Slovinsko. Zázn. sprintu mužů/10 km

9.00 Sportovní noviny 9.05 FC Viktoria
Plzeň – FK Austria Vídeň. Zázn. UEFA Europa League 11.00 Sportovní noviny 11.05
Teleshop 11.25 Házená: Bundesliga. Füchse
Berlin – MT Melsungen 12.50 Teleshop
13.00 Sportovní noviny 13.05 New York
Islanders – St. Louis Blues. Zázn. NHL 14.55
NBA – akce měsíce 15.05 PAOK Soluň
– FC Slovan Liberec. Zázn. UEFA Europa
League 17.00 Teleshop 17.10 Los Angeles
Kings – Carolina Hurricanes. Zázn. zápasu
NHL 18.50 NHL News 19.00 Sportovní
noviny 19.05 GOAL (50/2016) 20.00 Sestřih Evr. ligy UEFA (6/2015) 20.25 Element
(322) 20.40 Rugby: Northampton Saints
– Leinster Rugby 22.35 KOTV Weekly
(50/2016) 23.00 Sportovní noviny 23.05
European Poker Tour – Season 11 (28/2016)

2.00 Siska VI (4). Nenávist je tichý
vrah. Komisař Siska a jeho tým vyšetřují
sebevraždu úspěšné podnikatelky...
Německý krimiseriál (2004)

PRIMA LOVE

NOVA CINEMA

6.25 Svatby v Benátkách (67) 7.40 Teleshopping 8.00 Prostřeno! 8.55 Teleshopping 9.15 Cesty domů III (323, 324)
11.50 Closer VII (10). Pronásledování
12.45 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (2) 13.40 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym III (3) 14.45 Chůva k pohledání II (12) 15.15 Wolffův revír I (5)
16.20 Closer VII (11) 17.15 Přístav (81)
18.40 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym
III (4) 19.45 Chůva k pohledání II (13)
20.15 Zločiny ze sousedství I (15) 21.15
Sběratelé kostí V (5) 22.15 Gigolové IV
(1) 22.50 Sběratelé kostí V (5) 23.45
Volejte Věštce 1.55 Cesty domů III (323,
324) 3.50 Jsem do tebe blázen (2)

6.55 Sněženka a Růženka. Něm. pohádka
(2011) 8.00 Mentalista (16, 17) 9.45 Vánoční příběh 2. Am.-kan. rod. film (2012).
Režie B. Levant 11.25 Teleshopping
11.50 Casanova. Am. komedie (2005).
Režie L. Hallström 14.00 Teleshopping
14.20 Superman 4. Brit.-am. film (1987).
Režie S. J. Furie 16.05 Láska ke hvězdám
(3, 4) 17.50 Ring volný. Am.-něm. film
(2003). Režie Ch. S. Dutton 20.00 Santa
má bráchu. Am. komedie (2007). Režie
D. Dobkin 22.15 Misery nechce zemřít.
Am. horor. Režie R. Reiner 0.25 Šílenci
na prknech Am. komedie (2001). Režie B.
a E. Malloyovi 2.00 Misery nechce zemřít.
Am. horor (1990). Režie R. Reiner

FANDA

PRIMA MAX

PRIMA ZOOM

RELAX / REBEL

8.05 NHL 16/17. New York Islanders – St.
Louis Blues. Zázn. zápasu NHL 10.00
Extrémní sporty 2016 11.00 Revoluce II
(12) 11.40 Válka skladů Kanada II (19, 20)
12.35 Teleshopping 12.55 Walker, Texas
Ranger II (15, 16) 14.35 Teleshopping
14.55 Walker, Texas Ranger II (17, 18)
16.40 Revoluce II (13) 17.30 Válka skladů
Kanada II (21, 22) 18.30 Walker, Texas
Ranger II (19, 20) 20.20 Kriminálka New
York VIII (15, 16) 22.00 Válka skladů
Kanada II (23, 24) 23.00 Revoluce II (14)
23.50 Kriminálka New York VIII (13) 0.35
NHL news 16/17 0.55 NHL akce měsíce
– říjen 2016 1.05 NHL 16/17 3.30 Kriminálka New York VIII (14) 4.10 Kriminálka
New York VIII (15) 4.50 Kriminálka New
York VIII (16)

7.45 Zpravodajství FTV Prima 8.55
Ninjago 9.25 Ferda Mravenec (52)
9.55 Vítejte v novém těle II (9) 10.55
To je vražda, napsala X (22). Hnízdo
zmijí 11.55 Policejní bažanti IV (13).
Když jsou vidět hvězdy 12.50 Božské
dorty od Markéty 13.25 To je vražda,
napsala XI (1). Vražda v Amsterdamu
14.25 Policejní bažanti V (1) 15.20
Můj vysvlečenej deník. Česká komedie
(2012). Režie M. Dolenský 17.35 Božské
dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém
těle IV (1) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Kellyho hrdinové. Americký válečný
film (1970). Režie B. G. Hutton 23.20
Rozbouřená řeka. Americký film (1998).
Režie B. Pittman 1.15 Tajný agent
v sukni. Americká komedie (2012)

7.10 Nejdůležitější bitvy (1). Souboj o Tichomoří 8.10 Nacistický útok na Ameriku.
Am. dok. (2015) 9.15 Ťan-šan: Země
medvědů a koní 10.30 Iberská přírodní
hranice. Špan. dok. (2015) 11.35 Vězněm
v cizině (8) 12.35 Sousedské noční můry
II (8) 13.35 Zavolejte Cesara Millana III
(14) 14.35 Město ledních medvědů (1)
15.45 Alexandr Veliký (1) 16.50 Tajemství
britských hradů (1) 17.50 David Attenborough: Život savců (10) 18.55 Noc na Zemi: Afrika (2/2) 20.00 Neznámé útesy.
Am. dok. (2012) 21.10 Nejdivočejší ostrovy II (3). Vancouver: Ostrov života 22.15
Svědci paranormálních jevů III (14) 23.10
Hangár 1: Akta UFO II (5) 0.05 Exodus:
Hledání pravdy (1) 2.25 Indická výprava
s Guyem Martinem (2/2)

8.30 Právo na lásku (6) 9.30 Jsi můj
život (219) 10.30 Ostře sledovaný vlak
11.30 Regionální zprávy 11.45 Národní
zprávy 12.15 Poznej svůj osud 14.50
Vladimír Hron. Poslední zhasne! 16.30
Živě z PALLADIA 17.40 Regionální zprávy
18.00 Sabrina, mladá čarodějnice 18.30
Milady (73) 19.30 Právo na lásku (7)
20.30 Krampovoloviny 21.25 Vladimír
Hron. Poslední zhasne! 22.45 Sabrina,
mladá čarodějnice 23.15 Sabrina, mladá
čarodějnice 3.20 Ostře sledovaný vlak

SUDOKU

ŘEŠENÍ

Lehké


 

REBEL

3.00 Pravá rocková muzika 6.00 Ranní
vyprošťováky 9.00 IQ kvíz 12.00 Pravá
rocková muzika 15.00 CZECHPARÁDA
16.00 Pravá rocková muzika 20.00
CZECHPARÁDA 22.00 TVŮJ VÝBĚR

Střední

 


 
 

 
 




 


 
 

   


 

Těžké



 





 






 





 


Jak luštit sudoku

   


 
  









  
 


   

Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3x3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
Hlavolamy poskytuje 1. český Sudoku server www.sudokuonline.cz















































































































































































































































































