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HODONÍNSKO
VČERA
U Čejče se srazila
dvě osobní auta
Čejč – Dvě osobní auta se
včera po poledni srazila Čej-
če. Řidič, který nehodu zavi-
nil, se podle policejní mluvčí
Lenky Drahokoupilové ne-
věnoval řízení. „V nízké
rychlosti vjel do protisměru,
kde se srazil s protijedoucím
autem. Řidiči obou aut utr-
pěli pouze lehká zranění,“
řekla Drahokoupilová. (hag)

Stadion se otevřel
všem bruslařům
Hodonín – Přijít si zabruslit
na hodonínský zimní stadion
mohou lidé i o jarních
prázdninách. Dnes, zítra a v
pátek je stadion otevřený od
půl desáté do půl dvanácté
dopoledne. O víkendu pak od
půl jedenácté do dvanácti
hodin dopoledne. V neděli si
lidé navíc mohou přijít za-
bruslit i odpoledne. A to od
půl třetí do půl čtvrté. (hag)

Snímek představí
život Tibeťanů
Hodonín – Cesta vede do Ti-
betu. Tak se jmenuje uni-
kátní, cenami ověnčený do-
kumentární snímek z roku
1954. Film zachycuje archi-
tektonické památky, život
Tibeťanů i setkání s dalajlá-
mou či stavbu silnice vedoucí
přes nejvyšší hory světa. Film
dnes uvede hodonínské kino
Svět. Promítání začne v půl
šesté. (bs)

Seriál MŠPrušánky

Strážničtí se po letech
dočkají promítání v kině
Strážnice – Obnovení pro-
vozu kina se po více než pěti
letech dočkají lidé ve Stráž-
nici.
Město ve spolupráci s ve-

dením tamního kulturního
domu Strážničan plánují po-
řídit nové digitální techno-
logie, které umožní promítá-
ní i nejnovějších filmů. „Pl-
nohodnotně se tak zapojíme
domoderní filmové nabíd-
ky,“ uvedla starostkaměsta
Renata Smutná.
Provozovatelé kina chys-

tají pro budoucí návštěvníky
řadu programů, mezi které
bude patřit třeba promítání
filmů pro důchodce nebo pro
děti. „Chceme si tak vytvořit
filmového diváka a zvýšit

kulturní život veměstě, “
uvedla starostka.
Promítání v kině skončilo

během roku 2013 z důvodu
přechodu filmů na DVD, čímž
se snížila návštěvnost.
„Dneska už se ale návštěvníci
do kin zase vrací. Já osobně
tedy obnovení kina vítám,“
řekl třeba Petr Skoumal, kte-
rý vminulosti kino často na-
vštěvoval.
Celkové náklady na obno-

vu kina přesahují tři miliony
korun. Část ale pokrývá do-
tace ve výši 850 tisíc korun.
Momentálněměsto při-

pravuje výběrové řízení na
dodavatele. Realizace pro-
jektu začne ještě v první po-
lovině letošního roku. (bs)

HODONÍNSKO
DNES

Foto: Deník/Lubomír BudnýVíce na str. 16

Fotbalové Znojmo čelí 
nařčení ze zmanipulování 
tří přípravných zápasů.

V případě prokázání 
viny mu hrozí vyloučení 
z druhé ligy a pokuta 
až 10 milionů korun.

Klub může přijít také 
o třímilionovou dotaci 
od znojemské radnice.

Znojmu hrozí vyloučení 

VÝLUKA
VE VÝLUCE
Cestující trápí další
omezení provozu vlaků
mezi brněnskými
nádražími
strana 2

Epopej: nová šance na návrat
DALIBOR KRUTIŠ

Praha, Moravský Krumlov –
Cyklus pláten Alfonse Muchy
semůže vrátit doMoravské-
ho Krumlova. Představitelé
pražskéhomagistrátu
Krumlovu nabídli dočasné
umístění Slovanské epopeje.
Mají však striktní podmínky.
„Praha Krumlovu nabídla čas
do konce dubna, aby vyřešil
financování nutné pro vy-
stavení pláten v místním
zámku. Za současných pod-
mínek totiž není možné
v zámku takto cenné dílo vy-
stavit,“ uvedl mluvčí magis-
trátu Vít Hofman.
Pokud Krumlov peníze

v řádech desítekmilionů zís-
ká, metropole chce pokračo-
vat v jednání o vystavení

dvaceti obrazůmalíře Muchy.
Starosta Moravského

Krumlova Tomáš Třetina
dlouhodobě usiluje o návrat
pláten doměsta a připravuje
vše potřebné. „Na zajištění
podmínek pro vystavení plá-
ten na našem zámku potře-
bujeme třicet milionů korun.
Požádal jsem omimořádnou

dotaci ve výši deseti milionů
korun Jihomoravský kraj.
Zastupitelstvo by ji mělo
schvalovat již v únoru,“ řekl
Deníku Rovnost starosta
Třetina.
Dalších deset milionů dá

město, podporumá Krumlov
podle starosty i naminister-
stvu kultury. Minimálně na
dobu pěti let by tedy Epopej
mohla být na tamním zámku.
Obyvatelé Krumlova jsou

zprávou nadšeni. „Máme ne-
výslovnou radost. Všichni si
návrat Epopeje přejeme. Má-
me k ní silný vztah,“ řekla
například Jana Slouková.
Praha si plátna odvezla v

roce 2011. Dílo provází soud-
ní spory, Praha dosud nemá
reprezentativní prostory pro
vystavení obrazů.

Historie epopeje
P 1912–1926 vznik pláten v

ateliéru na zámku Zbiroh.
P 1928 předal Mucha plátna

Praze.
P Za II. světové války byly ob-

razy uloženy na zámku ve
Slatiňanech.

P VMoravskémKrumlově byl
cyklus vystavený v letech
1963–2011.

S k ó r e 
rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz

Bojíte se cukrovky?

91 %

ANO NE

9 %

KRIMI

Ženě hrozí ztráta
domu na Brněnsku.
Kvůli podezření, že
byl zaplacen penězi
z loupeže ...strana 2

Z DOMOVA

Úmrtnost na astma
u nás stoupá. Lidé
často nedodržují
naordinovanou
léčbu strana 5
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Počasí v Jihomoravském kraji

SUPER 

CENA

990

Starobrno

Medium 0,5 l

Váš dobrý sousedVáš dobrý soused
AKCE platí od 13.2. do 24.2.2019

www.brnenka.czwww.brnenka.cz
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Uvidí hru o ženách Dvořáka
DNES, OD 19.00

Jedna a jedna
jsou tři. Tak se
jmenuje diva-
delní hra vyprá-

vějící o dvou osudových
ženách známého sklada-

tele Antonína Dvořáka.
Hru uvede Divadlo ve vě-
ži. Cena vstupenky je 290
korun.
Kdy: dnes v 19.00
Kde: Dům kultury Kyjov

Redaktor
Deníku
Rovnost
Michal
Záboj
doporučuje

  Tipy 
deníku

Ochutnají vína z vinařství Sedlák
DNES OD 19.00 DO 22.00

Celkem deset
vzorků vín z
produkce vinař-
ství Sedlák z

Velkých Bílovic ochutnají
příchozí dnes v Justwine v

Kotlářské ulici. Při de-
gustaci vyzkouší i jejich
nový sekt kvašený v lahvi.
Kdy: dnes od 19.00
Kde: Justwine, Kotlářská,
Brno

Číslo dne

8 649
stavebních povolení vydali lo-
ni stavební úřady na jižní Mo-
ravě. Vyplývá to z nejnovějších
informací Českého statistic-
kého úřadu. Po Středočeském
kraji to byl druhý nejvyšší po-
četmezi všemi kraji. (erm)

Krátce z jižní Moravy

Krátce z černé kroniky

JihMoravy porazil všechny
Jižní Morava – Předčila Jihočeský i další kraje. Jižní
Morava se stala absolutním vítězem ankety Kraj mého
srdce. Zvítězila v pěti kategoriích z deseti vyhlášených.
Konkrétně v letní dovolené, pěší turistice, folkloru a
tradicích, cykloturistice a výletech s dětmi. „Cílem an-
kety je zmapovat ameziročně porovnat vývoj oblíbe-
nosti krajů z pohledu návštěvníků, kde chtějí trávit
svůj volný čas,“ uvedlamluvčí kraje Monika Brindzá-
ková. Celkem se ankety zúčastnilo 17 238 lidí. Oficiální
vyhlášení výsledků bude 21. února v Praze. (hra)

Epidemie: zemřel třetí člověk
Brno, jižní Morava – Už třetí oběť má epidemie chřip-
ky na jihu Moravy. V neděli zemřel pacient ve Fakultní
nemocnici u svaté Anny v Brně. „Čtyři lidé jsou v kri-
tickém stavu, jeden z nich je připojený na mimotělní
oběh, stavy jsou opravdu vážné,“ řekla včera mluvčí
svatoanenské nemocnice Petra Veselá. Podle posled-
ních statistik hygieniků bylo 2034 lidí s respiračními
onemocněními na sto tisíc obyvatel. (hra)

Zneužil děti. U soudu neuspěl
Brněnsko, Olomouc – Získával důvěru žen a jejich
dcery a vnučky poté znásilňoval a zneužíval k výrobě
dětské pornografie. Děti lákal na projížďky na koních
či do jízdárny. Znásilnil jich několik, včetně kojenců a
batolat. Krajský soud v Brně za to loni v listopadu po-
slal Radka Kudličku z Brněnska na osm a půl roku do
vězení. Muž se poté odvolal k Vrchnímu soudu v Olo-
mouci. Ten odvolání včera zamítl. „Soud řešil i odvolá-
ní zástupců oběti, obě zamítl jako nedůvodné,“ potvr-
dil včera Brněnskému deníku Rovnost mluvčí soudu
Stanislav Cik. (erm)

Vzal akordeon za 175 tisíc
Brno – O akordeon přišel pětadvacetiletý člen orchest-
ru ze Slovinska, který byl začátkem února na zkoušce v
brněnském divadle. O případu informovali policisté.
„Po zkoušce si svůj hudební nástroj uschoval na boční
jeviště divadelního sálu a odešel na oběd. Když se vrátil,
akordeon za 175 tisíc korun byl pryč,“ sdělila policejní
mluvčí Petra Hrůzová. Muže, který akordeon vzal, poli-
cisté nakonec našli díky kamerovému záznamu. Nyní je
podezřelý z přečinu krádeže, ale údajně neví, kam
akordeon dal nebo zda jej někomu prodal. (hra)

Páskem zaškrtil ránu, zachránil tak život
MARIYA OSTRENKOVÁ

Z cesty z práce do-
mů se v jeden
okamžik stal boj o
život. Náraz do
dodávky vymrštil

motorkáře HynkaMádla (na
snímku uprostřed) do vzdu-
chu a způsobil mu vážná po-
ranění nohy a tepenné krvá-
cení. „Moje zranění byla na-
tolik vážná, že bych tady
bez pomoci lidí, kteří u
mne zastavili, nejspíš
nebyl,“ děkoval Mádl.
Jeho zachránci za to
včera dostali titul
Gentleman silnic a
odnesli si pamětní
plakety od policistů.
Nehoda se udála

loni v létě v brněnské
Bauerově ulici. „Když

se právník Mádl vracel od
soudu domů namotorce, do-
dávka před ním se najednou
bez varování rozhodla změnit
směr. Řidič motorky neměl
šanci zareagovat a do auta
čelně narazil,“ popsal nehodu

mluvčí policie Bohumil
Malášek.

Zraněného nenechali vy-
krvácet další dvamotorkáři,
před jejichž očima se nehoda
odehrála. Milan Herzog (vle-
vo) se svou kamarádkou
Pavlou hned zraněnému
muži poskytli první pomoc. „I
když jsme u Hynka byli v řá-
du sekund, všude už byla
spousta krve. Krvácení jsme

se snažili zastavit
rukama, pak jsem
vzal pásek a ránu za-
škrtil. Měl jsem po-

cit, jako by se
zpomalil čas,“
vyprávěl Her-
zog.
U nehody po

chvíli zastavil
také hasič v

civilu Jiří Oharek
(vpravo), který
vystřídal zasahu-

jící motorkáře. Titul Gentle-
man silnic získal již v lednu.
„Jsem vděčen všem těm, kdo
poskytovali první pomoc na
místě. Jsem rád, že existuje
něco jako projekt Gentleman
silnic, který podporuje veřej-
nost překonat strach, zasta-
vit, a pomoc poskytnout,“ ře-
kl zraněnýmotorkář Mádl.
Podle šéfa krajského poli-

cejního ředitelství Leoše Tr-
žila se poskytování pomoci
při nehodách ještě nestalo
pravidlem. „Řešíme spoustu
případů lhostejnosti namístě
nehody, kdy řidiči projíždějí
kolem. Projekt Gentleman
silnic mámotivovat řidiče,
aby si pomáhali. Kdokoliv se
může ocitnout v podobné si-
tuaci, a podobný pohotový
zásah zachrání lidský život,“
řekl ředitel.

Foto: Deník/Mariya Ostrenková

Cestující omezení kritizují
Brno – Výluka ve výluce, to je
možné jen v Brně, komentují
cestující dočasné omezení
provozu vlakůmezi brněn-
skými Židenicemi a hlavním
nádražím. Platí od soboty
minulého týdne, skončí v
neděli.
Kvůli opravě zabezpečo-

vacího zařízení na hlavním
brněnském nádraží mo-
mentálně úsekem neproje-
dou některé posilové spoje
linky z Blanska. V Židenicích
končí také vlaky z Veselí na
Moravě. „Žila jsem pět let ve
Francii a šest let v Německu a
nikdy semi nestalo, že by byl
takový problém. A to jsem
jezdila vlakem několikrát
denně,“ kritizovala na sociál-

ní síti například Jana Bora-
nová.
Stížnosti ani komplikace v

dopravě však společnost
Kordis koordinující dopravu
v kraji nezaznamenala. „Pro-
voz byl dosud bez větších
problémů. Zdržení, které
vlaky nabíraly, nezpůsobila
tato výluka,“ zmínil ředitel
společnosti Jiří Horský. (pah)

Zrušené spoje
P Kvůli výluce nejedou posilo-
vé spoje linky S3 z Blanska.

P V Židenicích končí spoje lin-
ky S6 z Veselí na Moravě.

P Nejede většina spojů linky
S33mezi Královým Polem
a hlavním nádražím.

Loupež století: matce
hrozí, že přijde o svůj dům
Brno – Ani více než dva a půl
roku od odsouzení bratrů Do-
líhalových za loupež sedma-
sedmdesáti milionů korun z
auta bezpečnostní agentury u
Slavkova u Brna není případ
u konce. Krajský soud v Brně
včera projednával ještě ma-
jetkové vypořádání. U soudu
mluvila matka odsouzených.
Marie Dolíhalová dostala

od svého syna pozemek i s
rozestavěným domem v
Malhostovicích na Brněnsku.
Za vlastní peníze jej opravila.
Kvůli podezření, že syn po-
zemek koupil z ukradených
peněz, jí mohou stavbu za-
bavit. „Na opravu jsem dala

všechny své úspory, asi devět
set tisíc korun,“ uvedla žena.
Soud projednává i další

majetek v hodnotě několika
milionů korun. „Jsou to třeba
rodinný dům a zahrada v
Nedvědici a orná plocha v
Drásově,“ uvedl předseda se-
nátuMiloš Žďárský.
Podle jejího právníka v

současné době dům chátrá.
„Po skončení řízení bude de
facto na demolici. Klientka se
musela odstěhovat a žije v
domově,“ uvedl Václav Černý.
Líčení bude pokračovat

29. března, kdy soudce vy-
slechne bratry Romana i An-
tonína Dolíhalovy. (oka)

Masky, zvyky,
milosti. V kraji
ožívá fašank
Masopustní veselí zažije
vůbec poprvé romská ko-
munita v Brně. Meziná-
rodní fašank společně již
potřetí oslaví také Češi a
Slováci na státní hranici.

IVA HAGHOFER
ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

Jižní Morava –Někde ostat-
ky, jinde fašank nebo vorač-
ky. Masopust, jehož cílem je
především prezentace lidové
kultury a zachování tradič-
ních zvyků, po roce ovládl
obce aměsta v kraji.
Novinkou je letosmaso-

pustní veselí v takzvaném
brněnském Bronxu, problé-
mové lokalitě v Zábrdovicích.
„Snažíme se podporovat a
spojovat lidi z místa. Chceme
obnovovat svátky a tradice a
zakládat nové. Jedním z nich
je Ghetto fest, který pořádá-
me od roku 2012. Už nyní
máme namasopust ohlasy z
romské komunity. Není
zvyklá jej slavit, takže se jí ho
snažíme co nejvíc přiblížit,“
řekl David Oplatek z komu-
nitního spolku Brněnské
barvy Bronxu.
Poslední únorovou neděli z

náměstíčka Pod Platany po-

blíž Muzea romské kultury
vyjdemaškarní průvod do-
provázený hudebníky a ta-
nečníky. Na jeho organizaci
se kromě spolku podílí i ko-
munitní středisko Savory
Džene a romské středisko
Drom. Oslavy zakončí po-
chováním basy v bývalé káz-
nici na Cejlu.
Obnovit tradici tohoto tří-

denního svátku hodování a
veselí mezi dvěma postními
obdobími – Vánocemi a Ve-
likonocemi – se před pěti lety
rozhodli také ve Velkých
Pavlovicích na Břeclavsku. „V
roce 2015mi ažmoje deva-
desátiletá babička řekla, že se
masopust slavíval i u nás.
Proto jsem ho zkusila obno-
vit,“ vzpomínala Zita Dvořá-
ková, ředitelka velkopavlo-
vického Ekocentra Trkman-
ka, které tamní ostatky po-
řádá.
Spolu s Ledničankou

ZuzanouMartínkovou i pro-
to založila spolek Velkopav-
lovické tradice. Letošní no-
vinkou bude soutěž o nej-
lepší boží milosti, místní
tradiční masopustní pochu-
tinu. „Zatímco dřívemasky
chodily po domech a hospo-
dářích, my zastavujeme u vi-

nařů. Zatančíme jim, zazpí-
váme, poděkujeme za po-
hoštění a popřejeme dobrou
úrodu,“ uvedla Dvořáková.
Dodala, že průvodu se účast-
ní tradiční i netradiční mas-
ky.
V unikátním projektu se

spojili v oslavách fašanku
obyvatelé moravského Slo-
vácka s přáteli ze sousedního
slovenského regionu Záhoří.
Potkali se už dvakrát namo-
ravské straně hranice. Letos
vyrazí veselá chasa ze Slo-
vácka na Slovensko. „První
dva ročníky se setkaly s vel-
kým ohlasem. Sešlo se okolo
tří set účinkujících,“ uvedla
jedna z organizátorek, sta-

rostka Žeravin Ľubomíra
Vařechová. Do Holíče podle
ní vyrazí několik autobusů.
Fašank poctivě slaví také v

Tasovicích a Hodonicích na
Znojemsku. Spolek tasovic-
kých dobrovolných hasičů jej
pořádá pravidelně již od
šestačtyřicátého rokuminu-
lého století. „Je to tradice,
kterou si ze Slovácka přinesli
naši předkové, a my se ji
snažíme udržovat. Slavíme
vždy od soboty do pondělí.
Pořádáme tradiční zábavu se
zvyky, jakými je válení dýní,
šátková, palicová a samo-
zřejmě pochovávání basy,“
vyjmenoval starosta sboru
MiroslavMikulík.

Kam na fašank?
P 21. února –Mikulov
P 23. února –Holíč
P 24. února – Zábrdovice (Br-
no)

P 1. března –Maloměřice a
Obřany (Brno)

P 2. března –Husovice a Že-
bětín (Brno)

P 2. března – Líšeň (Brno)
P 2. března – Velké Pavlovice
P 2.–4. března –Hodonice
a Tasovice
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HODONÍNSKO | Aktuálně

Krátce z Hodonínska

OSUDY. Putovní výstavu o osudech
židovských dětí v Protektorátu na-
bídne od pondělí základní škola v

Mikulčicích. Výstava z
pražského Židovského
muzea bude ve škole k
vidění do poloviny

března v pracov-
ních dnech od
osmi do tří ho-
din. (mm)

Ve středisku vyrostou byty
Strážnice – Kompletní rekonstrukce se dočkalo zdra-
votní středisko ve Strážnici. Opravy jsou rozdělené do
dvou etap. V první etapě se dělníci zaměřili na opravy
lékařských a komerčních prostor. „Opravovali jsme
mimo jiné i podlahy, ve kterých se ale objevily takzva-
né kaverny, tedy dutámísta,“ přiblížila komplikaci
oprav starostkaměsta Renata Smutná. V březnu začne
druhá etapa, která zahrnuje výstavbu devatenácti jed-
nopokojových bytů pro důchodce. „Středisko se na-
chází v blízkosti obchodů, nádraží i parku. Starší lidé
by takměli všude blízko,“ doplnila starostka. Celkové
náklady přesahují 70milionů korun. Předpokládaný
konec celé akce je stanovený na září. (bs)

Využívají nový laparoskop
Hodonín –Nejbezpečnější a nejrychlejší laparosko-
pické operace s využitím nejkvalitnějšího zobrazení a
nejkratší zotavení po zákroku. Takovými nej semůže
chlubit chirurgie v hodonínské nemocnici. Tamní lé-
kaři mohou jako jedni z mála v kraji využívat speciální
3D laparoskop. Jeho provoz oficiálně spustili v pondělí.
„Naší dlouhodobou snahou je, aby Nemocnice TGM
Hodonín patřila mezi špičková, moderní a kvalitně
vybavená zdravotnická zařízení v kraji,“ řekl krajský
radní pro zdravotnictví Milan Vojta. Hodonínská ne-
mocnice se dočká ještěmoderního kardiologického
ultrazvuku s jícnovou sondou. (bs)

Opraví turistickou cestu

Nová Lhota – Zřejmě v létě opraví v Nové Lhotě zhru-
ba půl kilometru turistické cesty. Obec nyní získala
příslušné povolení stavebního úřadu. „Vede tammod-
rá turistická stezka a úsek chceme opravit, aby pěší
turisté a cykloturisté chodili v trase, jak je vyznačená.
Je to poměrně oblíbená trasa z Filipovského údolí ko-
lem známéhomísta zvaného UHrušky a dál k hotelu
Háj a do vsi,“ uvedl starosta Antonín Okénka. Vyhle-
dávaná trasa vede na oblíbenou Velkou Javořinu.
Představitelé obce plánují, že cestu opraví pravděpo-
dobně v létě. (mm)
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Dobré ráno, Hodonínsko
Zaniklé trati

P odvědomě se vždycky vydě-
sím, když slyším o čemkoli,
co zaniklo, obrůstá nebo ne-

slouží svému původnímu účelu. Přitom
třeba právě historické nádražní budovy a trati mají
i po letech své neopakovatelné kouzlo. Až budete
stát na peronu, zkuste to někdy tak jako já. Zavřete
oči a vraťte se v čase. Kolem vás procházejí dámy v
dlouhých šatech, pánové s obrovskými kufry a z
dáli houká vlak... Iva Haghofer, redaktorka

Lidé vybrali vylepšení:
jurtu, cyklostezku i hřiště
Znojmo – Šestnáct vylepšení
a úprav veřejných prostran-
ství během letoška připraví
znojemští radní ve spolu-
práci s místními. Ti je navrhli
v prvním ročníku programu
Tvoříme Znojmo.
Osm projektů pro centrum

města a osm pro připojené
části vybrali lidé ve Znojmě v
hlasování loni. Teď se dávají
do práce zejména projektan-
ti. „Mluvili jsme už se všemi
autory úspěšných návrhů a
postupně je začneme napl-
ňovat. Například smramo-
tickými hasiči jsme se do-
hodli na překážkách pro je-
jich hřiště a domluvili jsme
se, že tam uděláme i trávník.

Zadali jsme už i projekt pro
cyklostezku na Pražské ulici,“
vypočítal místostarosta Ja-
kubMalačka. Městomá na
celý program v rozpočtu šest
milionů. První záměrymají
být hotové v dubnu.
Do práce se dali i autoři

návrhů. Mladá architekta
Barbora Hora navrhne vy-
hlídkovou lavičku, Eva
Chvátalová z dětského Les-
ního klubu Svatojánek zaři-
zuje stavbu jurty, kde se bu-
de klub scházet. „Klub chce-
me otevřít v září na znojem-
skémHradišti. Domluvili
jsme projektanta jurty i člo-
věka, který ji postaví,“ uvedla
Chvátalová. (mm)

Vyšší hladina ohrozí ptáky
Brněnsko, Břeclavsko –
Hladina střední a dolní nádrže
na novomlýnských nádržích
se podle plánů vodohospodá-
řů ještě letos zvýší až o pěta-
třicet centimetrů. Krokmá
zmírnit dopady sucha, podle
ornitologů ale bude znamenat
katastrofu pro vzácné ptáky.
Objem zadržené vody se

zvětší o devět milionůmetrů
krychlových. Pomůže to ze-
mědělským závla-
hám či průtokům v
Dyji v období sucha.
„Zlepší také pod-
mínky v lužních le-
sích pod vodní nádr-
ží,“ řekl mluvčí Povodí
Moravy Petr
Chmelař.
Proti to-

muto záměru jsou zoologové.
Na ostrovech ve střední ná-
drži hnízdí totiž vzácní ptáci,
jako je rybák obecný „Pokud
zvýšíme hladinu, povede to k
zatopení důležitých útočišť
ptáků,“ uvedl ornitolog Pavel
Horák.
Vodohospodáři s vědci se

shodují, že v případě zvyšo-
vání hladiny je nutné vybu-
dovat nové ostrůvky, které
ohroženým druhům ptá-
ků či obojživelníků po-
slouží. „Jsme si vědomi,
že je třeba přijmout ta-
ková kompenzační
opatření,“ potvrdil

mluvčí vodohos-
podářů Chmelař.

(kil)

Foto: ČSO

Těší mne, že firma zůstane, říká podnikatelka
PAVEL VIČAR

P ráce od rána do
večera s nejistým
výsledkem. Tak
vypadaly začátky
podnikání Jany

Musilové ze Slavkova u Brna
když na začátku devadesá-
tých let společně smanželem
budovali firmu LIKO-S. Vy-
platilo se to. Díky vytrvalosti
patří dnesmezi nejstabil-
nější firmy u nás. Letos se
dokonceMusilová dostala
mezi Top 25 nejlepších pod-
nikatelek v České republice.
Zpočátku smanželem trá-

vila v práci i šestnáct hodin
denně. „Bez volna, víkendů
nebo dovolených. Věřili jsme
ale, že se nám firmu podaří

vybudovat a šli jsme tvrdě za
tím,“ říká žena.
Kdo jí nominoval do

soutěže o nejlepší podni-
katele, neví. „Kdyžmi při-
šlomailem, že jsem no-
minovaná nevěnovala
jsem tomu pozor-
nost. Jen sem si do
kalendáře uděla-
la poznámku
kdy je vyhlá-
šení v Praze.
Nejdříve se
mi tam ani
nechtělo,
ale nako-
nec jsme
jeli. Z oce-
nění mám
radost a
těší mě.

Ale není to nejdůleži-
tější,“ upozorňuje
Musilová.
Její firma vyrábí

příčky, montova-
né haly nebo
chytré izolace. Síť
po pobočekmá po

celém světě pů-
sobí. Musilová
v ní působí
jakomísto-
předsed-
kyně
předsta-
venstva.
I přestože

společnost
funguje dobře a
v současnosti
má asi 250 za-
městnanců

snaží se být stále inovativní. „
Zaměříme se na zelené stav-
by. Chceme vrátit doměst
přírodu, která tam chybí.
Máme na to různé výzkumy a
vidíme v tom budoucnost.
Cestu na trhu si budeme
muset, jako před lety, zase
prošlapat,“ přibližuje žena.
Největší radost má z toho,

žemá spokojené zaměst-
nance. Firma je rodinná za
což před čtyřmi lety získala i
ocenění. „Pracují tu i naše
děti, bez toho aby je někdo
nutil. A to je promne nej-
větší úspěch. Vím, že firma
bude pokračovat i kdyžmy
tady už nebudeme, a že se
povedlo vybudovat něco co
tady zůstane,“ je spokojená
podnikatelka.

Foto: archiv Jany Musilové

Hevlín koupí
nádraží.
Včetně trati
Zrušené železniční tratě
na jihu Moravy získávají
obce. Někde koleje vytr-
hali a udělali místo nich
cyklostezky, v Hevlíně
bude nejspíš muzeum.

DALIBOR KRUTIŠ
IVA HAGHOFER

Jižní Morava –Místo hou-
kání lokomotiv jen ticho a
zajíci poskakující po náspu
trati. V Hevlíně na Znojem-
sku nyní obec zvažuje koupi
zrušené trati i s budovou ná-
draží, trať mezi Uhřicemi a
Ždánicemi na Hodonínsku
nahradila před časem vlaky
cyklostezka.
Do Hevlína přijel poslední

motorový vlak v roce 2010.
Od té doby je trať pustá.
Představitelé obce dlouho-
době zvažují, že trať s nádra-
žím koupí. „Stát nyní prodá-
vá nádraží s tratí jako celek
za nějakýmilion a půl. Za-
stupitelé jsou předběžně
rozhodnuti, že ji koupíme. V

budově nádraží bychom
chtěli mít muzeum. Obavy
máme z dalších nákladů na
roční údržbu trati, kterámá
vyjít na statisíce korun,“ při-
blížil starosta Hevlína Anto-
nín Pichanič.
Jak starosta dodal, snažili

se představitelé obce jednat s
vedenímmístní cihelny o
případném využití trati jako
vlečky pro potřeby cihelny. Z
té podle starosty vyjíždí v
sezoně až devadesát kamio-
nů s cihlami. „Jenže cihelna
nemá zájem o rozvoz po že-
leznici. Chceme s nimi i dál
jednat,“ řekl.
Předseda Spolku pro ve-

řejnou dopravu na jihozá-
padní MoravěMartin Kouřil
poukazuje na nekoncepčnost
státu v železniční dopravě.
„Je to veliká škoda, že cihelna
nechce trať využít. Ilustruje
to skutečnost, že podobné
podniky doplácí na špatnou
dopravní koncepci státu.
Správce železnic tak přistu-
puje k rušení málo využíva-

ných tratí a firmy se logicky
orientují na kamiony. Do-
plácí na to celá společnost,“
myslí si Kouřil.
Na části trati bymohla

jezdit šlapací drezína. „Jako
turistická atrakce by doplnila
nabídkumuzea. Navíc může
znovu nabýt na významu v
souvislosti s modernizací
trati ze Znojma do Břeclavi.
Odborníci stále věří, že se ji v
budoucnu podaří propojit s
rakouským Laa,“ dodal Kou-
řil.
Ve stejném roce jako he-

vlínská lokálka zanikla trať
mezi Uhřicemi a Ždánicemi

na Hodonínsku. Na jejím
místě vznikla deset kilomet-
rů dlouhá cyklostezka. Trať
Čejč – Uhřice nabídl stát k
prodeji v roce 2014. „Naší
snahou je pokračovat dále v
budování cyklostezky,“ řekl
starosta Terezína na Hodo-
nínsku Antonín Hanák.
Takémísto trati Kyjov-

Mutěnice je cyklostezka. „V
případě dráhy, kde nebyl
minimálně pět let objednaný
pravidelný provoz, můžeme
přistoupit k prodeji. Ten se
řídí usnesením vlády,“ nastí-
nil mluvčí Správy železniční
dopravní cesty Marek Illiaš.

Osudy hevlínské lokálky
Trať mezi Hrušovany nad

Jevišovkou a Hevlínem sloužila
145 let. Nádražní budova vy-
rostla podle plánů architekta
Františka Uhla v roce 1910 a
dodnes stojí v téměř původní
podobě. Od roku 2012 je kul-

turní památkou. S tratí se až do
pádu železné opony počítalo
jako s alternativní spojnicí
Brna a Vídně. Namoravské
straně chybí asi jen dva kilo-
metry kolejí. Poslední vlak
odjel z Hevlína v roce 2010.
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Češi se nejvíce školí na
strážné amasérky
PAVEL CECHL

Č
echy práce v prů-
myslu či na stavbách
příliš netáhne. Dale-
ko více je zajímá za-
městnání ve služ-

bách. Alespoň podle počtu
rekvalifikací, které podstu-
pují.
Nejvyšší počet složených

rekvalifikačních zkoušek
totiž byl loni podle Národní
soustavy kvalifikací u profese
strážný, 8655. Toto povolání
se přitom podle analýzy pro-
vedené společností Trexima v
čele žebříčku umisťuje pravi-
delně.

PÉČE ODĚTI
Podle analýzy se počet
úspěšně dokončených
rekvalifikačních kurzů za-
měřených na služby zvyšuje.
„Konkrétně se jednalo o
úspěšně složené zkoušky z
profesní kvalifikace Sportov-
ní masáž a Chůva pro děti do
zahájení povinné školní do-
cházky,“ uvedla Trexima. V
obou případech šly loni počty
těchto zkoušek do tisíců.

Právě služby, u nichž podle
analýzy dochází k nárůstu, se
stávají v Česku poměrně pro-
gresivním odvětvím. Napří-
klad počet turistů, které se na
jejich rozvoji podílejí, loni
podle dat Českého statistic-
kého úřadu dosáhl 21,3 mi-
lionu.
To se odrazilo i na rekvali-

fikačních kurzech. „Vzrostl
zájem o zkoušky v oblasti

péče o tělo, jednalo se zejmé-
na o kosmetičku, manikérku
a nehtovou designérku a vi-
zážistku,“ uvádí analýza.
Vyšší počet lidí se také

ucházel o oprávnění průvod-
ce v cestovním ruchu
a průvodce Prahou a v oblasti
gastronomie.
V technických odvětvích se

pracovníci ucházeli nejčastěji
o kvalifikaci na práci s elek-

trozařízeními nebo CNC
stroji.

CHYBĚJÍ TECHNICI
Rekvalifikace v těchto obo-
rech tak odrážejí současný
nedostatek lidí v průmyslu.
Úřad práce v lednu evidoval
téměř 332 tisíc volných pra-
covníchmíst. „Tradičně velká
poptávka je po technických
profesích,“ říkámluvčí úřadu
Kateřina Beránková. Jedná se
například omontážní dělní-
ky, svářeče, řezače plamenem
nebo páječe.

NÍZKÉ MZDY. Profese strážných patří v Česku mezi ty hůře place-
né, přesto je o ni v rekvalifikacích zájem. Ilustrační foto: Shutterstock

Počty zkoušek
Kolik lidí složilo rekvalifi-

kačních zkoušky:

P Sportovní masáž 2362
P Chůva pro předškolní děti

2300
P Kosmetička 907
P Manikérka 645
P Vizážistka 438
P Sekretářka 358
P Personalista 357
P Montér slaboproudých zaří-

zení 235
P Montér hromosvodů 232
P Montér elektrických sítí

224 Zdroj: Trexima

Babiš píše Hřibovi. Vládní čtvrť asi nebude
KATEŘINA PERKNEROVÁ

Praha – Ambiciózní plán
premiéra Andreje Babiše na
výstavbu vládní čtvrti v Let-
ňanech narazil na seznam
podmínek, kterýmu předlo-
žil primátor Zdeněk Hřib
(Piráti).
Deníkmá k dispozici Ba-

bišův dopis, z něhož vyplývá,
že je považuje za nesplnitel-
né. „Pokud by stát v plném
rozsahu vyhověl všem Vašim
požadavkům, znamenalo by
to porušení platné právní
úpravy. Jistě pochopíte, že to
nemohu akceptovat,“ píše
premiér primátorovi.

PŘÍLIŠ VELKÉ OČI
Magistrát po státu žádá do-
stavbu vnitřníhoměstského
okruhu v hodnotě 60miliard
korun. Dále si vymínil, že za
pozemek v Letňanech chce
získat objekt Karlínských

kasáren, kam by umístil své
zaměstnance, a areál Ne-
mocnice Na Bulovce. „Výraz-
ně to převyšuje hodnotu po-
zemků, o které stát projevil
zájem v lokalitě Letňan,“
míní premiér. Město si přeje
v Letňanech postavit
novou nemocnici
s 950 lůžky
a tamtéž 1300
nových bytů.
Podle od-

borného po-
souzení cena
letňanských
pozemků ve
vlastnictví Pra-
hy činí 401milio-
nů, zatímco areál
Karlínských kasáren byl
v roce 2014 oceněn na
620milionů korun. Nama-
jetek Nemocnice Na Bulovce
bude znalecký posudek
zpracován doměsíce, ale je-
ho pořizovací hodnota činí

2,8miliardy. Cena dalších
160 nemovitostí (142 po-
zemků a 18 staveb), na něž si
Praha činí nárok, zřejmě do-
sáhne podobné výše.
Premiér Babiš přesto na-

vrhuje, aby se pokračovalo
v jednání o směně

pozemků v Letňa-
nech za areál
kasáren „při
dodržení
platné právní
úpravy“.
V dopise se

dále zmiňuje
o tom, že
schéma využití

letňanského
území, jež Zdeněk

Hřib prezentoval vmé-
diích, se „zásadně liší od pro-
jednávané verze“. Ptá se tu-
díž, která z nich platí. Primá-
torův nákres podle Babiše
neodpovídá územnímu
aMetropolitnímu pánu, ne-

boť administrativní komplex
byměl vyrůst na území, jež je
určeno pro nižší budovy typu
garáží a parkovišť. Zasahuje
též do vlastnictví soukro-
mých osob a jeho část se na-
chází na silnici.

HROZBADRAŽBAMI
Zdůrazňuje též, že hlavním
důvodem ke stavbě vládní
čtvrti je nutnost řešit ne-
efektivní situaci, kdy stát
platí ročně půl miliardy na
nájemném. Pokud se Praha
a vláda nedohodnou, bude
muset stát koupit nemovi-
tosti od soukromých subjek-
tů. „V tom případě bymusel
přistoupit k dražbám nepo-
třebnéhomajetku, včetně
nemovitostí, o něž projevuje
zájem hlavní město Praha,“
sdělil premiér primátorovi.
Zdeněk Hřib na dotaz Dení-
ku, co Babišovu dopisu říká,
nereagoval.

„Pokud
by stát v plném
rozsahu vyhověl

všem Vašim požadav-
kům, znamenalo by to
porušení platné právní

úpravy. To nemohu
akceptovat.“

Andrej Babiš

Vtip Marka Simona
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reGlosa Martina Komárka
Jak byl Nečesaný
spravedlivě
souzen
„Rušíme rozsudek, který rušil osvobození“.
Další zápis do dějin české justice přidal
ústavní soud. Případ, známý jako „kauza
Lukáše Nečesaného“, se táhne šest let. Bojují v
ní hradecký krajský, vrchní a nejvyšší soud.
Nyní se přidal ústavní. Ne že by to celé skon-
čilo. Ústavní soudci pouze nařídili vrchním
soudcům, aby se případem zabývali důklad-
něji.
Lukáš Nečesaný byl mladýmuž s poněkud

pochybnou pověstí. Když se v Hořicích někdo
pokusil zabít a okradl kadeřnici, padlo záhy
podezření na něj. Přes perfektní právní po-
moc, kteroumu sehnal jeho otec, ředitel libe-
recké nemocnice, byl hradecký soud zprvu
neúprosný. Mladík dostal šestnáctiletý trest a
šel do vězení.
Odtud ho vysvobodil nejvyšší soud a nařídil

nový proces. Nové stání, nový rozsudek, nové
vězení a nové osvobození. V dalším procesu
ovšem hradecký soud obrátil a Nečesaného
zprostil viny i přesto, že napadená kadeřnice
už byla v pořádku a útočníka poznala…
A tak dále. Na celou věc se můžeme dívat ze

dvou pohledů. První: justice je neschopná,
alibistická a pomalá. Druhý: justice je dů-
kladná
a všechny její údy dohlížejí na to, aby byl
proces spravedlivý. Kdybychom dali hlasovat
v anketě, troufám si tvrdit, že druhý pohled by
získal pouze hlasy soudců a jejich nejbližších
příbuzných. Zdaleka ne všechny.
Je skvělé, že soudy jsou nezávislé a nemají

pána. Na druhou stranu byměly mít i čest a
zodpovědnost. Příběh rozsudků nad Lukášem
Nečesaným bude pro naše soudnictví ostud-
ný, pokud nepřispěje k jeho reformě.
Autor je publicista a bývalý politik.
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Zbytečná úmrtí: astma si
vybírá o třetinu víc obětí
Úmrtnost se zvedá hlavně
kvůli tomu, že lidé neuží-
vají správně své léky.

VERONIKA RODRIGUEZ

P
osledních patnáct
metrů jsem vůbec
nedokázala udý-
chat. Přepadaly
mě ničivé záchva-

ty dušnosti a ztrácela jsem
vědomí, popisuje své zkuše-
nosti z plaveckých závodů
česká rekordmanka a olym-
pionička Petra Chocová.
Od dětství totiž trpí astma-

tem. A jak sama přiznává,
dlouho nedodržovala léčebný
režim. „Byla jsem neposlušná
a nedbala rad lékaře. Pokud se
dostavily problémy, vdechla
jsem jenom sprej na úlevu,
a bylo to,“ říká. Přístup změ-
nila až tehdy, když už ne-
mohla dál. „Pochopila jsem,
že bez pravidelného užívání
protizánětlivých přípravků
to nedám,“ uzavírá.

NEDBALOST
KONČÍ FATÁLNĚ
Pacientů, jako je Petra, jsou
podle lékařů tisíce. „Přede-
psané léky správně neužívá
až polovina z nich. A dvě tře-
tiny astmatiků vůbec nevidí
rozdíl mezi protizánětlivou

a úlevovou léčbou,“ přibližuje
Milan Teřl z Kliniky pneumo-
logie a ftizeologie při Fakultní
nemocnici v Plzni.
Tomá ovšem fatální dopad

na jejich zdraví: pokud se do-
stanou do nějaké zátěžové si-
tuace, nemusí ji vůbec rozdý-
chat. „Počet úmrtí na astma
tak začal pomnoha letech
znovu stoupat, což je alarmu-

jící. Jen za posledních deset let
se úmrtnost zvedla o víc než
třetinu – na 136 případů roč-
ně,“ připomnáMilan Teřl.
Každé z těchto úmrtí je při-

tom podle lékařů zbytečné.
„Pokud se zánět správně léčí,
lze s ním bez problémů žít,
dokonce i sportovat. Bohužel
ale není nic obtížnějšího než
přesvědčit pacienta, který je

zrovna bez obtíží, aby dlouho-
době a pravidelně bral svoje
léky,“ řekl Petr Pohunek z Pe-
diatrické kliniky při Fakultní
nemocnici v Motole.

ČASTĚJI TRPÍ ŽENY
Problém je to přitom rozsáhlý
– astmatem trpí přibližně
800 tisíc českých dospělých
a zhruba 220 tisíc dětí. Asi
desetina z nichmá těžkou
formu astmatu. Další tisíce li-
dí nemají chorobu diagnosti-
kovanou, takže o ní nevědí.
Nemoc si vybírá častěji ženy.
Proč tomu tak je, ale lékaři
nevědí.
Mezi typické příznaky ast-

matu patří zúžení průdušek,
které provází charakteristický
pískot při dýchání či kašel.
„Dýchací cesty jsou zanícené,
nateklé a tvoří se v nich hlen,
který schopnost dýchat ještě
ztěžuje,“ popisuje Petr Pohu-
nek. Dušnost se podle něj ob-
jevuje zejména při zátěži. Po-
kud se lidé správně neléčí,
bývají záchvaty stále častější.
Léčba astmatu vyjde Česko

na stovkymilionů korun.
Třeba největší Všeobecná
zdravotní pojišťovna vydala
na péči o alergiky a astmatiky
v roce 2017 téměř 579milionů
korun. Část léků si přitom pa-
cienti hradí sami.
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nebezpečné záchvaty kašle

180 až 220 tisíc
dětí trápí astma v Česku 
(10 až 12 % populace)

800 tisíc
dospělých lidí trpí 
astmatem v Česku 
(to je 8 % populace)

50 % pacientů 
s astmatem neužívá 
dlouhodobě léky 
tak, jak by měli

72 % pacientů 
nerozlišuje úlevové 
a protizánětlivé léky 
na astma

50 % pacientů 
s astmatem o své 
chorobě neví (nemají 
stanovenou diagnózu)

2010

93 
zemřelo

2011

94

2012

104

2013

115

2014

134

2015

139

2016

136

15 %

intermitentní astma 
(nemoc se občas projeví, 
jinak je pacient bez potíží)

8 % – těžké astma 

35 %

lehké astma

40 %

středně těžké 
astma 2 % – těžké rezistentní astma

(nemoc dostatečně nereaguje 
na maximální obvyklou léčbu)

pacienti

63 %

37 %

Zprávy z domova

Nečesaný uspěl

ZRUŠENÝ VERDIKT. Ústavní soud (ÚS) včera vyhověl
stížnosti Lukáše Nečesaného, který byl souzený za
pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku.
Soudci tak zrušili podzimní verdikt Vrchního soudu
v Praze, jehož postup opakovaně zpochybňovali Ne-
česaného právníci. Vrchní soud totiž do případu opa-
kovaně zasahoval a rušil odsuzující a poté i zprošťující
verdikty Krajského soudu v Hradci Králové. Vrchní
soud navíc svým posledním zásahem nařídil, aby pří-
pad projednal jiný senát. Foto: Deník/Michal Fanta

Češi si spoří na
nevýhodných účtech
Praha – Běžný bankovní účet, kde se úroky po-
hybují hluboko pod úrovní inflace, patří mezi
nejčastější způsoby, jak si Češi ukládají peníze.
Využívá je tak 42 procent lidí. Na druhémmístě je
penzijní spoření, vyplývá z průzkumu ING Bank.
Necelá čtvrtina obyvatel Česka si podle něj ukládá
100 až 500 korunměsíčně, pětina lidí pakmezi
pětistovkou a tisícovkou. (pcl)
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UDÁLOSTI
MOSTECKÝ deník

SeriálMost! vyrábí legendy,
jež turista na severu nenajde
Komediální hit si skutečné
město Most upravil. Nadr-
žený Eda by tam Ježíše
nepotkal.

MARTIN VOKURKA

A
ž si bude chtít
turista užít mís-
ta, kde se natáčel
seriál Most!,
může být trochu

zklamaný. Některé výmysly v
komedii matou dokonce i
místní obyvatele, kteří pod-
lehli téměř dokumentární
autenticitě. Deník proto se-
stavil seznammýtů oMostu,
které seriál s nadsázkou šíří.
Leckdo si můžemyslet, že

namosteckém autodromu se
jezdí noční amatérské závo-
dy, a navíc o peníze. Vždyť
hlavní hrdina Luďan tam vy-
hrál s bratrem Dášou pár ti-
sícovek na splacení dluhu, tak
proč to nezkusit? Jenže pozor,

skutečnost je jiná. „Provozní
doba závodního okruhu končí
v šest hodin večer,“ ujistil
mluvčí autodromu Jan Foukal.
Další zádrhel je s poutním

místem. Poté, co sexuálně
posedlý hospodský
Eda absolvoval na
doporučení opi-
lého faráře kří-
žovou cestu na
mostecký ko-
pec Hněvín,
objevily se na
sociálních sítích
recesistické po-
zvánky na výstup
s Edou, o který pro-
jevilo zájem 39 tisíc lidí.
Naštěstí do Mostu nepřijeli,
protože křížová cesta na
Hněvín neexistuje. „Nebyl
jsem si vůbec jist, zda to tam
je. Už jsem tam dlouho nebyl,“
smál se ve čtvrti pod Hněví-
nem senior z Mostu. Smyš-
lenkou je i kšeftování chudiny

na volně přístupném obřím
smetišti, kam seriálový
Čočkin chodí pro vyhozenou
elektroniku. V reálu by se tam
vůbec nedostal, protože se

jedná o úředně dozorova-
nou skládku komu-

nálního odpadu.
Iluzí je i místo,
kde Dáša za-
číná novou
ka-riéru. Au-
toservis v
městské části
Velebudice
sice funguje,

ale ruční myčku
si tam udělal štáb.

Podobné je to s noč-
ním klubem Citore. Kdo ne-
dával pozor, spojil si ho s
Mostem, ale je v Litvínově.
Klame i scéna nikým neruše-
né hlučné romské párty u
Luďanovy vilky. Ta přitom
stojí v nejklidnější a nej-
lukrativnější městské části

Zahražany, kde se pouliční
diskotéky nekonají ve dne, a
ani za tmy.
Mostem se také nepotulují

party skinů, kteří provokují
Chanov. To už je minulost.
Proto neplatí ani chanovská
hláška „to, že sem přijde ně-
jaká pleška řvát, to vyřešíme,
to ho zmlátíme, pobodáme“.
Neexistuje ani restaurace,
která vykupuje od lidí zvířecí
mazlíčky namaso. Obchodní
středisko Rozkvět, kde v seri-
álu stojí fronta s leguány, ha-
dy amorčaty, ale turista najde
v centru Mostu.
Mylný dojem zMostumůže

vyvolat i fakt, že se neza-
městnaný Luďan, vyhozený
v 1. díle z obchodního odděle-
ní jedné firmy, uchytil jen
u popelářů.
Nezaměstnanost v Mostě je

naopak rekordně nízká a
Luďan by si třeba teďmohl
vybírat z 2000 volnýchmíst.

Deník
sestavil seznam

mýtů o Mostu, které
komediální seriál s

nadsázkou šíří.
V Mostě například

nenajdete
nevěstinec

Citore.

Cesta od energy drinků pokračuje k alkoholu
Praha – Zhruba každý desátý
školák od 13 do 15 let patří
k pravidelným konzumen-
tům energetických nápojů,
jež obsahují kofein a velké
množství cukru. Přílišná
konzumace jimmůže přiná-
šet zdravotní rizika jako zvý-
šený krevní tlak, srdeční pří-
hody či arytmie, změny cho-
vání, agresivitu či deprese.
„V absolutních číslech to

znamená, že je potenciálně
ohroženo 30 tisíc mladých li-
dí,“ řekl Michal Kalman
z Univerzity Palackého
v Olomouci s odkazem na
novou studii, do níž se zapo-
jilo 250 škol. Na dotazy v ní
odpovídalo bezmála 14 tisíc
školáků ve věku 11, 13 a 15 let.
„Studie zkoumá životní styl
mladé generace zmnoha úh-
lů pohledu a hledá vzájemné
souvislosti,“ konstatoval.
Podle vědců z Olomouce se

za problémové konzumování
energetických nápojů pova-
žuje vypití více než dvou ná-
pojů týdně. Časté popíjení
energetických nápojů se pojí

s projevy rizikového chování
školáků – především kouře-
ním, opakovanou opilostí a
konzumací marihuany.
V největší míře děti ener-

getické nápoje popíjejí v Ús-
teckém kraji – tam je dokon-
ce jejich pravidelným kon-
zumentem každý pátý ško-
lák. Jen omálo lepší je situa-
ce v Libereckém a Karlovar-
ském kraji. Naopak v Praze si
je pravidelně kupuje jen
7,7 procenta školáků.
Podle Miroslava Koberny

z Potravinářské komory
ovšem není jisté, zda lze dět-
ským odpovědím beze zbyt-
ku věřit. „Děti mají tendenci
nadhodnocovat a trochu se
předvádět,“ uvedl Koberna.
Důvěryhodnost studie ovšem
nezpochybnil.
Pozor na to, co děti konzu-

mují, by si měli dát i rodiče.
„Energetické nápoje nejsou
primárně určeny dětem, a
my to označujeme na jejich
obalech,“ řekl prezident Sva-
zu výrobců nealkoholických
nápojů Jiří Pražan. (jnd)FOTI/ILUSTRACE: SHUTTERSTOCK ZDROJ: STUDIE HBSC

Účinky energetických nápojů

KDE DĚTI PIJÍ ENERGY DRINKY

S ČÍM SE PITÍ ENERGY DRINKŮ SPOJUJE

20,5 %
15,7 %

 13,7 %

11,2 % 9,3 %

7,7 %

8,5 %

8,0 %

9,5 %

10 %

11,2 %

10,4 %

8,3 %

10,8 %

procenta 
pravidelných 
konzumentů 
energetických  
nápojů mezi  
    školáky

23,9 %

30,9 %

16,9 %

12,0 %

4,2 %

6,0 %

pijí ED 

nepijí ED

pravidelným 
kouřením

opakovanou 
opilostí

užíváním 
marihuany

Zprávy z domova

Muchova epopej se možná
vrátí na Moravu

SLAVNÉ DÍLO. Praha půjčí Moravskému Krumlovu
Slovanskou epopej Alfonse Muchy, ale jen v případě,
že sežene peníze na opravu prostor, kde má být vy-
stavena. Pro obrazy je podle Prahy nutné vytvořit
vhodné podmínky, které moravskokrumlovský zámek
(na snímku) nyní nenabízí. Foto: Deník/Ilona Pergrová

TOP 09 a STAN jdou
spolu do eurovoleb
Praha – Zástupci TOP 09 a STAN se dohodli na
společné cestě do voleb do Evropského parla-
mentu. Do konce týdne budou ladit poslední for-
mulace v koaliční smlouvě pro spolupráci v květ-
nových volbách. (čtk)

Exekutoři plánují změny
Praha – Exekutorská komora chce usnadnit za-
stavování exekucí, zlevnit doručování dlužníkům,
zjednodušit srážky zemzdy či motivovat věřitele
k rychlému podávání exekučních návrhů. Naopak
odmítá novelu exekučního řádu, kterámá spojit
více exekucí u jednoho člověka k jednomu exe-
kutorovi. (čtk)

Šojdrová přivezla seznam
dětí z uprchlických táborů
Štrasburk, Praha – Seznam dětí z uprchlických
táborů, kterým bymohlo Česko pomoci a přijmout
je, přivezla z nedávné návštěvy Řecka česká euro-
poslankyněMichaela Šojdrová. Řekla, že tak rea-
govala na výzvu premiéra Andreje Babiše i minis-
tra vnitra Jana Hamáčka. Europoslankyně za
KDU-ČSL Šojdrová loni přišla s projektem přemís-
tění padesáti syrských sirotků z Řecka do Česka,
Babiš ho ale označil za nesmyslný. (čtk)

Hnutí ANO si pohoršilo
Praha –Hnutí premiéra Andreje Babiše ANO by
při volbách získalo 31,9 procenta hlasů, oproti lis-
topadu si o více než čtyři procentní body pohor-
šilo. Na druhémmístě by skončili Piráti
s 15,7 procenta a na třetím ODS s jedenácti pro-
centy. Komunisté a ČSSD by získali přes osm pro-
cent, SPD 7,7 a KDU-ČSL šest procent, uvádí prů-
zkum agentury STEM. (čtk)
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chytře a navždy

JÍDELNÍČEK 

ZHUBNĚTE

PO ČTYŘICÍTCE

PROČ JE 

POHYB TAK

DŮLEŽITÝ? 

Konečně se  
můžete 

zase najíst!

ZAHÁNÍTE 

JÍDLEM 
STRES? 

Naučte 
se jiné 
metody 

expert
JAK SI HO 
SESTAVIT  
Po čtyřicítce 
potřebujete 
více bílkovin 
a méně příloh

VELKÝ
LEXIKON  

DIET
Které mají 

podle 
odborníků 

smysl?

S námi to 
konečně 

dokážete!

Hubnutí

Startujeme
již 14. února

Přijímací zkoušky nanečisto  
Testy z hlavních předmětů
Správné výsledky a nejčastější chyby
Tipy a rady k úspěšnému 
 zvládnutí zkoušek

• Dostali byste se 
 na střední školu? 
• Víte, co dnes žáci 
 musí umět? 
• Prověřte 
 si své 
 znalosti 

Každý čtvrtek 
ve vašem Deníku

Vyzkoušej si 
přijímačky
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Putinismus tu bude sto let,
tvrdí šéfideolog Kremlu
Šéfideolog Kremlu a ny-
nější poradce ruského
prezidenta Vladimira Pu-
tina Vladislav Surkov tvr-
dí, že „putinismus“ přežije
svého tvůrce a bude světu
vzorem.

LUBOŠ PALATA

P
olicejní a vojen-
ský stát, který si
už ani nehraje na
demokracii. Tak
vylíčil budouc-

nost Ruska namnoho dese-
tiletí dopředu hlavní ideolog
současného putinovského
režimu Vladislav Surkov.
„Všechny instituce jsou

podřízeny základnímu úkolu
– zajistit důvěrnou součin-
nost vládce s občany. Nej-
různější větve státní moci
směřují k osobě vůdce. Jejich
hodnotu určujemíra, s níž
jsou s ním spojeny,“ tvrdí ve
své stati Surkov.
Vůdcovský princip a puti-

novské uspořádání jsou
podle Surkova pro Rusko
přirozené. Fakt, žemasy v
Rusku věří podle autora
pouze vládci, nepopírá, ale
využívá při svém fungování.
„Nové je to, že stát tento fakt

neignoruje, ale bere ho
v úvahu, a vychází z něj ve
svém počínání,“ tvrdí Surkov.
„Iluze volby je tou nejdůleži-
tější iluzí, hlavním trikem
západního způsobu života
obecně a zejména západní
demokracie,“ tvrdí Surkov.

Podle tohoto Putinova po-
radce se ze západu dovezená
demokracie ukázala jako
špatné zboží, protože v sobě
nesla nebezpečí vytvoření
chaosu. Naopak současnému
ruskému režimu předpovídá
dalekou budoucnost.

„Je třeba pochopit a popsat
Putinův systém vlády a celý
komplexmyšlenek a dimenzí
putinismu jako ideologie
budoucnosti,“ uvádí ve své
stati, otištěné v listu Nezavi-
simaja gazeta Surkov.
„Schopnost slyšet a chápat
lidi, vidět přesně, do hloubky
a jednat podle toho – je jedi-
nečnou a hlavní výhodou
Putinova státu,“ tvrdí Surkov.
Podle jeho tvrzení přežije
„putinismus“ svého zaklada-
tele a bude fungovat nejmé-
ně dalších sto let.

SVĚT BEZ PUTINA
Surkovova stať vyvolala vel-
kou pozornost mezi ruskými
politology a dočkala semno-
ha komentářů v ruských
médiích.
Liberální autoři poukázali

na to, že režim není schopen
vyřešit otázku následníka,
a Putin sám tedy nemůže
odejít do politického důcho-
du, na kterýmá ve svých 66
letech pomalu právo.
„Ve stati se dává najevo, že

je tu připravenost budovat
putinismus i bez Putina,“
uvádí například ruský poli-
tický analytik Ivan Preobra-
ženskij.

VLÁDCE. Vladimir Putin je u vesla dvě desetiletí. Putinismus prý
bude v Rusku fungovat ještě dalších sto let. Foto: ČTK/AP

SEPARATISTÉ PŘEDSOUDEM
VZPOURA. Ve španělském
hlavním městě Madridu
včera začal soud s politiky,
kteří se v roce 2017 podíleli
na organizaci neúspěšného
referenda za nezávislost
Katalánska. Dvanáct kata-
lánských vůdců čelí obvině-
ním z několika trestných či-
nů a hrozí jim až pětadvace-
tiletý pobyt za mřížemi. Lídr
tehdejší katalánské vlády
Carles Puigdemont, který
žije v belgickém exilu, bude
souzen v samostatném
procesu. „Je to vůbec nej-
důležitější soud, který jsme
tu od počátku demokracie
měli,“ řekl reportérům
předseda Nejvyššího soudu
Carlos Lesmes. Před budo-
vou tribunálu protestovali
stoupenci separatistů. (rott)

Foto: ČTK/ZUMA

Vyhozené korunovační klenoty jsou pravé
Stockholm – Korunovační
klenoty, nalezenéminulý
týden v odpadkovém koši ve
švédském hlavnímměstě
Stockhomu, jsou pravé. Po-
tvrdila to policie. Historické
artefakty z doby krále Kar-
la IX. byly ukradeny v loň-
ském roce z katedrály ve
městě Strängnäs.
Na pravosti dvou králov-

ských korun, jablka a žezla se
podle policejní mluvčí shodli
forenzní odborníci i zástupci
církve.
V jakém stavu se klenoty,

které byly vyrobeny na po-
čátku 17. století, nacházejí,
zatím není jasné. Podle de-
níku The Local Sweden (LS)
by informaci měla policie

zveřejnit během tohoto tý-
dne.
Pachatelé klenoty loni

v létě odcizili z katedrály ve
městě Strängnäs, které leží
zhruba hodinu cesty od
hlavníhoměsta Stockholmu.
Zmísta činu uprchli na
dámských bicyklech a ná-
sledně vmotorovém člunu.
Policie v souvislosti s krá-

deží zadržela celkem trojici
podezřelých. První z nich,
dvaadvacetiletý muž, se již
dočkal soudního řízení. Podle
LS se přiznal k tomu, že lupi-
čům obstaral dopravní pro-
středky. Jakoukoli další účast
na zločinu však odmítá. (rott)

INSIGNIE MONARCHŮ. Trojice zlodějů ukradla švédské koruno-
vační klenoty ze 17. století loni v létě. Foto: Twitter.com/CourtStudies více na DENIK.CZ

Zprávy ze světa

→Letadla byla loni 

rekordně plná. Největší 

obsazenost hlásí 

dopravci v Evropě

→Královna zamíří do 

Pacifiku. První mise 

nové britské letadlové 

lodě se blíží

Více na deník.cz
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Ford: Politici znevažují vědu

KRITIK. Americký herec Harrison Ford se na Světo-
vém vládním summitu (World Government Summit) v
Dubaji znovu otevřeně postavil na stranu ochránců
životního prostředí a boje proti globálnímu oteplová-
ní. Ve svém projevu kritizoval politické lídry, kteří
„znevažují vědu“ a nepřímo označil také amerického
prezidenta Donalda Trumpa. Foto: ČTK/AP

Fico soudcemnebude
Bratislava – Bývalý slovenský premiér a šéf nej-
silnější vládní strany Směr – Robert Fico se vzdal
kandidatury na ústavního soudce. Expremiér to
řekl novinářům poté, co tříčlenná koalice krátce
před plánovanou odpolední volbou kandidátů ve
sněmovně nenašla v této záležitosti shodu na
společném postupu. Fico zároveň varoval koaliční
partnery před dohodou s opozicí. (čtk)

Mayová chce víc času
Londýn – Britská premiérka TheresaMayová vě-
ří, že může dosáhnout dohody o odchodu země
z Evropské unie, která bude pro parlament přija-
telná. Bude však potřebovat ještě čas. Řekla to
včera v Dolní sněmovně, kterou informovala
o vývoji brexitového vyjednávání. Šéfka vlády
mimo jiné znovu odmítla trvalou celní unii, jak to
navrhují opoziční labouristé, a vyzvala k pevným
nervům v „rozhodující etapě“ rozhovorů. (čtk)

Pompeo varoval Slováky
Bratislava – Rusko se snaží ve světě podkopávat
svobodu, zatímco Čína usiluje o to, aby se stala
silným hráčem. Během návštěvy Slovenska to
všera řekl americkýministr zahraničí Mike
Pompeo. Do Bratislavy přijel z Maďarska v rámci
své cesty po regionu. I ve slovenskémetropoli
Pompeo upozornil na rizika používání technologií
čínské telekomunikační firmy Huawei. (čtk)

Tisíc zatykačů v Turecku
Ankara – Turecko vydalo zatykače na 1112 osob,
které podezírá z napojení na hnutí duchovního
Fethullaha Gülena, jež podle vlády stálo za poku-
sem části armády o puč v létě 2016. Informovala o
tom včera televize CNN Türk. Těžiště operace sice
leží podle CNN Türk vmetropoli Ankaře, ale cel-
kem se zatýká v 76 z 81 tureckých provincií. Další
podrobnosti zatímmédia neuvádějí. Jedná se o
jednu z nejrozsáhlejších operací proti údajným
sympatizantůmGülena od nepodařeného pokusu
o převrat, při kterém přišlo o život 250 lidí. (čtk)
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Ukrajinci už došli. Chce je i Německo

LUBOŠ PALATA

P
aní Anastasie do-
žehlila ve vile
v jedné z luxus-
ních čtvrtí Prahy
dnešní dvacátou

košili. Z kabelky vytahuje ja-
komalý dárek změsíční ná-
vštěvy svého rodného vý-
chodoukrajinskéhoMa-
riupolu hrst tamních bonbo-
nů. „Byla jsem tamměsíc
u dcery a vnoučat,“ vypráví
Anastasie, která dříve na vý-
chodě Ukrajiny pracovala ja-
ko učitelka vmateřské školce.
„Mariupol byl letos o novo-
ročních svátcích obzvlášť
krásný, takový vánoční strom
a trh jsme tam ještě neměli,“
říká nadšeně o přístavním
městě na východě Ukrajiny.
To od fronty s proruskými
separatisty dělí pár desítek
kilometrů. Svůj uklízecí byz-
nysmá už dnes dobře roz-
běhnutý a uvažuje co dál.
„Jsem rozvedená, takže doma
na Ukrajiněmě drží jen dcera
a vnoučata. Amoře, to tady
nemáte,“ usmívá se.
Podobných příběhů dnes

můžete vyslechnout po Česku
desítky tisíc. Ukrajinci se už
před několika lety stali nej-
početnější menšinou
v Česku, když přeskočili Slo-
váky. Jejich počet každý rok
stoupá, jenmezi roky
2017–2018 se jejich počet
zvýšil ze 115 000 na 131 000.
Zároveň jich tu část žije i ne-
legálně, pracuje na krátko-
dobá víza či na základě lehce
získatelných polských povo-
lení. „Počet dvě stě tisíc, o
němž se častomluví, mi při-
jde jakomaximální. Přece jen
doba, kdy na jednoho legálně
pracujícího Ukrajince byl je-
den, který tu pracoval na čer-
no, je užminulostí. Kontroly

jsou přece jen o dost přísněj-
ší,“ uvádí Jana Leontijeva ze
Sociologického ústavu AV ČR.

PĚTMILIONŮUŽ
V CIZINĚ PRACUJE
Podle ukrajinských odhadů
dnes v zemích Evropské unie
pracuje hodně přes dvamili-
ony Ukrajinců. I díky bezví-
zovému styku s EU. Počty
Ukrajinců, kteří našli práci v
Unii, se už blíží počtu těch,
kteří pracují v Rusku. Nejvíce
Ukrajinců, i díky velmi libe-
rálním podmínkám, pracuje
dnes v Polsku. Téměř dva
miliony Ukrajinců, kteří tam
v posledních letech přišli za
prací, ale jen vykrylo „díru“
na trhu, kterou vytvořil od-
chod stejnéhomnožství
Poláků do Velké
Británie a Ně-
mecka.
Právě Spolková
republika, kde
dnes chybí na
milion pra-
covníků, při-
pravuje ote-
vření svého
pracovního trhu
pro Ukrajince.
Tomůže zásadně změnit
poměry a Češi a Poláci, kteří
jsou vmnoha směrech na
„svých Ukrajincích“ závislí,
o němohou přijít. „Záleží, ja-
kámísta Německo nabídne.
Jazyková bariéra je pro Ukra-
jince v Česku a Polsku o hod-
němenší než v Německu,“
říká však Leontijeva. Podle ní
ale ohlášený zájemNěmců
donutil české zaměstnavatele
i českou společnost jako ce-
lek, aby se tématem ukrajin-
ské pracovní síly začal ko-
nečně seriózně zabývat. „Češi
se často na ukrajinské dělní-
ky dívali jako na věc, kterou si
přivezou, když ji potřebují.
A pak, když ji potřebovat
přestanou, zase vrátí,“ uvádí.
Jedním zmotivů, proč vymě-
nit Česko za Německo, tak
podle ní nemusí být jen

mzda, ale i lepší přístup a so-
ciální podmínky k životu
obecně.
Ukrajinci, jak ukazují prů-

zkumy nejen v Česku, ale i
Polsku, totiž většinou ne-
chtějí v EU jen vydělat peníze,
ale také se tu usadit. Česko je
pro ně i mentálně velmi pří-
jemnou zemí. Pokud je něco
odrazuje, tak je to přístup
českých úřadů. „Celkově ale
nemyslím, že by se tu Ukra-
jinci necítili dobře,“ říká
ukrajinistka Lenka Víchová.
Současně však dodává, že
masivní odchod lidí za prací
do EUmůže vyvolat velký
problém na Ukrajině. „Pro
Ukrajinu by bylo lepší, kdyby
spíše přicházely investice a

občané Ukrajiny ne-
museli migrovat. V
opačném případě
Ukrajina už za
pár let bude
muset řešit
otázku, kým
nahradit pra-
covní sílu,
která emigro-
vala,“ uvádí Ví-

chová.
To si uvědomuje i

ukrajinskýministr za-
hraničí Pavlo Klimkin. „Já
bych samozřejmě byl radši,
kdyby tito lidé nacházeli
práci na Ukrajině. Ale je to
svobodná vůle, kdo kde chce
pracovat,“ uvedl na dotaz
Deníku. „Já jakoministr však
udělám vše proto, aby se tito
lidé na Ukrajinu zase vrátili.
Proto, že tu najdou dobré
podmínky k práci a k životu,“
dodává. Ukrajinští odborníci
před plány Čechů či Němců
namasivní dovoz ukrajinské
pracovní síly varují. Počet
Ukrajinců ochotných odjet za
prací do ciziny totiž klesá. I
díky lepšící se situaci Ukraji-
ny, růstu ekonomiky amezd.

„Jazy-
ková bariéra je

pro Ukrajince v Čes-
ku menší než v Ně-

mecku. Němci nemusí
lákat jen na platy, ale
na celkově lepší so-

ciální podmín-
ky.“

Napište mi:
Čím vás EU štve?

Stojím o vaše názory, pří-
běhy, příklady od vás, z vašeho
nejbližšího okolí. V čem vás
Evropská unie zklamala a čím
vás štve? Co vám přijde, že
Evropská unie rozhodla a dělá
špatně? Kam u vás ve vesnici,
městě či v okrese šly peníze z
evropských fondů a měly jít
zrovna tam? Jsou vám k něče-
mu otevřené hranice uvnitř
Unie, nebo vám naopak berou
pocit bezpečí, jistotu, že stát, v
němž žijete, má svůj osud ve

svých rukou? Měli by mladí
Češi mít možnost pracovat a
studovat v celé Evropské unii?
Je to k něčemu? Máte něco z
toho, že Unie nařídila snížit ce-
ny telefonických hovorů ze za-
hraničí? Vadí vám, že EU zaká-
že plastové příbory a brčka?
Pište na adresu či e-mail:
Evropa pro Čechy
Deník, VLM,
U Trezorky 921/2
158 00, Praha–Jinonice
e-mail: lubos.palata@denik.cz

Váš „pan Evropa“
Luboš Palata
(*1967)

Specialista
na Evropskou
unii a střední Ev-
ropu. Od roku 1991
pracuje jako novinář
v největších českých denících,
několik let byl stálým zahra-
ničním zpravodajem a také zá-
stupcem šéfredaktora sloven-
ského deníku Pravda. Nositel
několika českých i zahranič-
ních novinářských cen včetně
Ceny Ferdinanda Peroutky.

FOTO: DENÍK/LUBOŠ PALATA ZDROJ: MINISTERSTVO VNITRA, ČR, DENÍK

Ukrajinců je už v Česku víc než Slováků deník

POČTY CIZINCŮ V ČESKU (2017) PŘÍJMY UKRAJINY  
z ukrajinských pracovníků v zahraničí

2018 11 miliard dolarů

2017 9,3 miliardy dolarů

2016 7,5 miliardy dolarů

1 dolar = 22,5 české koruny

Ukrajinci  
115 000

Slováci  
110 000

Vietnamci  
59 000 Rusové  

37 000

Němci  
21 000

Poláci  
20 000

ostatní 
178 000

cizinců celkem 
540 000

Rusko  
3 miliony

Polsko  
2 miliony

Česko  
100–200 tisíc

Německo   
50 tisíc

Slovensko  
50 tisíc

POČTY UKRAJINCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAHRANIČÍ

ZEMĚ S NEJVĚTŠÍ UKRAJINSKOU MENŠINOU

Rusko  
1,9 milionu

Kanada  
1,2 milionu

USA  
960 tisíc

Brazílie   
500 tisíc

Moldavsko  
375 tisíc

Kazachstán  
313 tisíc

Příště: Západ EU při-
bývá, východ vymírá

Když hledámpráci
za hranicemi

Č
esko je v Evropě
jednou z výji-
mek, kdy na-
bídkamíst
přesahuje

počet nezaměstna-
ných. Situaci, kdy
někde je vysoká ne-
zaměstnanost a jinde
marně lidi do práce hleda-
jí, pomáhá řešit i EU. Evrop-
ský sociální fond nabízí pod-
poru, která ročně pomáhá

10milionům lidí v EU s hle-
dáním pracovního nebo
učňovskéhomísta.
Pokud nemůžete
najít práci doma, ja-
ko občané Evropské
uniemáte právo
ucházet se o zaměst-

nání v jiné zemi Unie.
K tomu potřebujete pouze

občanský průkaz. Dávky
v nezaměstnanosti můžete
dostávat po celé EU. (lup)

Dotace EU nezmizí, půjdoumenším
Téma Evropy pro Čechy,
které se týkalo omezení
dotací EU pro velké země-
dělce, vyvolalomnoho re-
akcí. Přinášíme zkráceně
dvě nejzajímavější.
Chtěl bych reagovat na Váš

článek... Z článku vyplývá, že
zemědělství v ČR jsou pouze
velké podniky a že by za-
stropování toto zemědělství
mohlo zlikvidovat. Nikde ale
neuvádíte, že do tzv. zastro-
pování se pravděpodobně
budou započítávat i mzdové

náklady, a tudíž se bude tý-
kat až podniků nad 1500 ha.
(1500 ha rozhodně není malý
podnik, průměrná výměra
katastru vesnice je 350 ha,
takže skoro 5 vesnic na 1
subjekt).
Také nikde neuvádíte, že

se zastropováním půjde ruku
v ruce redistributivní platba,
čili o prostředky ušetřené na
dotacích pro velké farmy ČR
nepřijde, ale budou se redis-
tribuovat nejmenším sub-
jektům. Myslím si, že tato

myšlenka je zcela správná,
neboť velké podnikymají
samozřejmě oproti malým
výhodu ze své velikosti. Na-
opak oproti menším subjek-
tůmmají ale i spoustu nega-
tivních dopadů na okolí...
Zbyněk Svačina,
sedlák z Hané

Zájem státu nemůže být
podporování firmy smono-
polem ve třech odvětvích
národního hospodářství...
Z těchto důvodůmá za-

stropování zemědělských
dotací smysl.
– EUmámožnost toto re-

gulovat, stanovit jednoznač-
né podmínky a také rázně
kontrolovat dodržování do-
tačních kritérií včetně sankcí.
– Jednoznačným jednáním

tlumí tvůrce veřejnéhomí-
nění proti EU.
– Potommá EU smysl a je

protiváhou propojení politi-
ky a byznysu v jednotlivých
státech.
Ivan Šmíd

Evropa na každý den Napsali jste nám k tématu Evropy pro Čechy o dotacích pro zemědělce
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Královny na stříbrném plátně
Byly krásné i ošklivé,
moudré i naivní. Podléha-
ly moci, mužům i svým
slabostem. Královny.
Mnohé vstoupily i do po-
myslné síně filmové slávy.

JANA PODSKALSKÁ

V
kinech se nyní
potkávají hned
dva královské
příběhy, oscaro-
vými nominace-

mi ověnčená Favoritka a Ma-
rie, skotská královna. První
z nich líčí pozadí vlády po-
slední královny z rodu Stuar-
tovců Anny, nebohé, bláznivé
ženy, jíž dala skvostný výraz
Olivia Colman. Pojďme si při-
pomenout, které z královen
vminulosti oslovily filmaře
a nás diváky opulentní vý-
pravou a výkony hereček.

KRÁLOVNA POSEDLÁ
Žárlivá stíhačka, navíc s ko-
runou na hlavě – tahle vra-
žedná kombinace se přihodila
v případě královny Johany
Kastilské, které daly dějiny
trefný přídomek Šílená. Roku
1496 byla provdána za Habs-
burka Filipa I. Sličného, k ně-
muž vzplanula vášní, jež už
neměla vyprchat. Jejich vztah
se časem proměnil ve Filipovu
noční můru, neboť Johanina
láska se stala posedlostí, pro-
jevující se záchvaty vzteku
a žárlivosti. Filip nejprve její
závislosti obratně využíval,
posléze ji ale nechal zcela izo-
lovat od společnosti.
Ve španělském filmu Joha-

na Šílená z roku 2001 ji hrála
Pilar López de Ayala – její vý-
kon jí vynesl domácí cenu
Goya a Stříbrnoumušli na
MFF v San Sebastianu. Film
také trhal nebývalé rekordy
ve španělských kinech.
Pak je tu královna Alžběta.

Píše se rok 1558, Marie I. Ang-

lická umírá a vlády se ujímá
její vitální sestra Alžběta. Zá-
hy zjišťuje, že cesta ke stabili-
tě (vlastní i rozkolísané Ang-
lie) vede jedině přes zatvrze-
lost a absenci milosrdenství.

ALŽBĚTY A VIKTORIE
První tvář jí dala na plátně
roku 1912 Sarah Bernhardt.
Současní diváci si ale nejspíš
vybaví zejména Cate Blan-
chett, jež se v této roli objevila
jak ve filmu Královna Alžběta,
tak i v jeho pokračování
s podtitulem Zlatý věk.
Pro zajímavost – v roce

1998, kdy film vznikl, dostala
tato královna hned dvě tváře.
V romanci Zamilovaný

Shakespeare si ji zahrála také
Judi Dench. Byl to zároveň je-
diný rok, kdy byly dvě hereč-
ky nominovány na Oscara za
ztvárnění stejné postavy
v různých filmech.
Pozoruhodnou stopu zane-

chala nejen na své domácí
půdě královna Viktorie. Pře-
žila několik atentátů, vládla
od roku 1837 do ledna 1901,
tedy 63 let – což je nejdelší
doba panování jedné vládky-
ně v historii Británie. Britské
impérium díky tomu dosáhlo
vrcholu a stalo se hlavní poli-
tickou silou světa.
Filmovou podobu dostala

Viktorie několikrát, například
ve snímku z 50. let, uváděném

u nás pod názvemMládí krá-
lovny Viktorie, jí dala tvář
mladičká Romy Schneider.
Před deseti lety se ke krá-

lovně vrátil Jean-Marc Vallée,
jenž do svého historického
dramatu Královna Viktorie
obsadil Emily Blunt. Sleduje
první roky její vlády a zamě-
řuje se na vztah s manželem,
princem Albertem, v němž
našla porozumění.
Při natáčení se využívalo

autentických kulis a kostýmů
(třeba reálné královniny šaty),
přičemž kostýmy byly oceně-
ny Oscarem. V posteli ve scéně
svatební noci si zahrálo
opravdové lože královny
Viktorie. Ve filmu se objevila

i princezna Beatrice z Yorku,
skutečná pra-pra-pra-pra-
vnučka královny Viktorie.

STŘEDOVĚKADNEŠEK
Závěr patří znovu Alžbětě.
A HelenMirren, jež ztvárnila
hned dvě panovnice tohoto
jména. V televizní sérii Krá-
lovna Alžběta (2005) oblékla
coby Alžběta I. oslnivý do-
bový kostým, který o rok
později vyměnila ve Frear-
sově dramatu Královna za
moderní outfit Alžběty II.
Královny dnešní Anglie, jež si
zahrála i v bondovce a s níž
se na rozdíl od svých kolegyň
mohla osobně setkat. To je
už ale jiná historie.

NĚKOLIK PODOBVLÁDKYŇ. Nahoře Emily Blunt, pod ní Helen Mirren a vpravo Cate Blanchett. Foto: Bontonfilm a archiv

Loučení
s režisérem
Vorlíčkem
Praha – Ve strašnickém kre-
matoriu v Praze se včera lidé
od filmu, přátelé a příznivci
loučili s režisérem Václavem
Vorlíčkem, který zemřel mi-
nulý týden ve věku 88 let.
Byli mezi nimi například
herci Jiřina Bohdalová, Pavel
Trávníček, Dagmar Patraso-
vá, Jan Hrušínský, Miluše
Šplechtová i režiséři Zdeněk
Zelenka, Zdeněk Troška a Fi-
lip Renč.
Vorlíčkovy filmy a seriály,

na nichž ve většině případů
spolupracoval se scenáristou
MilošemMacourkem, baví
děti i dospělé už desítky let.
Na obrazovky se stále vracejí
jeho komedie Kdo chce zabít
Jessii?, Pane, vy jste vdova!,
Jak utopit Dr. Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách,
Dívka na koštěti či seriály
Arabela, Létající Čestmír
a Křeček v noční košili. Fe-
noménem se i v Německu
stala pohádka Tři oříšky pro
Popelku – z dalších se patří
připomenout Kouzelnýmě-
šec, Ptáka Ohniváka a Jezerní
královnu.
Václav Vorlíček se narodil

3. června 1930. Už v sedm-
nácti letechměl jasno, že
bude režisérem. Debutoval
roku 1960 snímkem pro děti
Případ Lupínek. (kul)

Mezi smutečními hosty byl i re-
žisér Zdeněk Troška. Foto: ČTK
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ZÁBAVA
Krátce z kultury

Do Prahymíří komici
Představitel Hollyho ze seriálu Červený trpaslík,
britský herec Norman Lovett, vystoupí poprvé
v České republice se svojí stand-up show. Neza-
pomenutelná tvář oblíbeného sitcomu, v němž
ztvárnil řídící lodní počítač s IQ 6000, promluví
před diváky Kina Světozor 3. března od 20.30. Do
Prahy ho přiveze projekt Velvet Comedy, díky
kterému 3. května zavítá do Prahy i světoznámý
newyorský komik Todd Barry. (kul)

Chinaski zase v Lucerně

V době hudebních začátků byl pro Chinaski Lucer-
na Music Bar domovským klubem, kde hráli jednou
měsíčně. Od té doby se tam sice vracejí, ale spíše
sporadicky. A to se letos změní. V netradičním
konceptu pravidelných koncertů Chinaski v Lucer-
na Music Baru odehrají od května do října pět vy-
stoupení. V říjnu zde pokřtí i další desku. (hal)

Sziget odkryl další jména
Největší festival ve střední Evropě přichází s dal-
šími účinkujícími letošního ročníku. Hvězdnou
společnost, kterou tvoří Ed Sheeran, Foo Fighters,
Florence + TheMachine, Twenty One Pilots, The
1975 aMartin Garrix, nově rozšířil americký raper
Post Malone. V programu přibyla i další jména ja-
ko James Blake, Franz Ferdinand, Tove Lo, Years
& Years, Richie Hawtin či Razorlight. Festival Szi-
get se uskuteční od 7. do 13. srpna na samostat-
ném ostrově vmaďarské Budapešti. (hal)

Ladies no Gentlemen
V pražskémDivadle Na zábradlí se s novým
rokem naplno rozběhly zkoušky autorské insce-
nace Davida Jařaba Ladies no Gentlemen. Na je-
višti se postupně sešli všichni aktéři – Magdalena
Sidonová, JohanaMatoušková, Barbora Bočková,
Dita Kaplanová, Miloslav König a hostující Michal
Balcar. Balada o třech obětech a jednommrtvém
budemít premiéru začátkem března. (kul)

Zahraje VadimRepin
Symfonický orchestr hl.
m. Prahy FOK přivádí do
Prahy proslulého houslo-
vého virtuóza Vadima
Repina. Představí se 20.
a 21. února v Obecním
domě v Šostakovičově
Prvním houslovém kon-
certu. Ve druhé polovině
večera zazní pod taktov-
kou šéfdirigenta Pietari
Inkinena Čtvrtá symfonie
BohuslavaMartinů. (gk)

Skandální příběh ženy
Film Colette: Příběh vášněmíří do kin – premiéra
je ohlášena na 28. února. Nabídne osudy ženy,
která se nebála pokládat otázky ohledně spole-
čenskýchmravů, sexuality, rovnosti pohlaví a za-
sadila se o velké změny ve společnosti. V režii
WasheWestmorelanda se v hlavních rolích
představí Keira Knightley a DominicWest. (kul)

Bazaarmá zvučné umělce
Pátý ročník pražského divadelního a tanečního
festivalu Bazaar se uskuteční od 14. do 18. března.
Uvede výrazná představení a ukázky z chystaných
inscenací ze střední a východní Evropy. Letos po-
prvé program doplní také umělci z Blízkého vý-
chodu. Festival zahájí inscenace Gracemeziná-
rodně uznávaného souboru Hodworks výrazné
evropské choreografky Adrienn Hód. (kul)

Zahraje hity i covery. Shakin'
Stevens poprvé v Praze
V osmdesátých letech
vzkřísil rock'n'roll, nyní se
poprvé představí v Praze.

HANA LANGROVÁ

P
roslavil se písnič-
kami jako This
Ole House, Oh Ju-
lia, You DriveMe
Crazy, Green Door

a hlavně vánočním hitem
Merry Christmas Everyone.
Poslední deska Shakin' Ste-
vense Echoes Of Our Times
vyšla v roce 2016.

To albummá zajímavé po-
zadí. K jeho napsání vás in-
spirovalo pátrání po vašich
předcích. Můžete o tématech
říci více?
Na desce je například

skladba Secret and Lies, která
je o pátrání vmém dětství,
o mnoha věcech, o kterých
jsem neměl ani tušení. Jedna
z nich je to, žemámnevlast-
ního bratra, což jsem celý ži-
vot nevěděl. Řekl bych, že
každá rodinamá tajemství,
o kterých se nemluví.
Další písnička je o tom, jak

čas rychle plyne, další omé
babičce, která byla v Armádě
spásy a hrála i v tamějším
orchestru. Tihle lidé udělali
mnoho práce. Echoes Of Our
Times je velmi osobní al-
bum, jak jistě tušíte. Původ-
něměla být na obalumoje
fotografie, ale nakonec jsme
se rozhodli dát tamměděné
historické hodiny, které se
vážou ke kopáčůmmědi,
o kterých zpívám. Myslím, že
se výtvarná stránka obalu
velmi povedla.

Jak jste právě nakousl, té-
matem desky nejsou pouze
vaši předkové, ale i těžký ži-
vot tehdejších lidí.
Ano, další písnička Down

in the Hole je právě o těža-
říchmědi, kopáčích, kteří
pracovali v Cornwallu. Když
došlo k zánikuměděných
dolů, odjeli do jiných států,
například doMexika.
Podmínky jejich práce byly

úděsné, pracovali ve výko-
pech, kam se spouštěli po
žebřících. Slézt po nich dolů
jim trvalo až osm hodin.
Mnozí únavou ztráceli rov-
nováhu a padali z nich.

I žánrově se na první poslech
zdá, že to není deska sou-
časná, ale spíše starší, vzpo-
mínková. Přesto je patrný
vliv blues a folku. Já vás
mám spojeného spíše
s rock‘n‘rollem.
To je pravda, ale

před časem jsem
vydal takovou
přechodovou
desku, která
se jmenuje
Now Listen.
Rock‘n‘roll
mě proslavil,
ale na tomto
albu je slyšet
můj zájem o jiné
styly. Rock‘n‘ roll je
můj deštník. To už jsem řekl
mnohokrát. A pod něj se ve-
jde folk, cajun, blues, rock…
Všechno hezky vedle sebe.
Dřív se to dělilo mnohem
přísněji.

V Česku vystoupíte úplně
poprvé. Byl jste někdy v této

zemi třeba na výletě a proč
zde koncertujete až nyní?
Už jsem u vás jednou sou-

kromě byl, ale už je to hodně
dávno.

Váš koncertní program
se jmenuje Greatest
Hits andMore!
Které kusy
z vaší kariéry
jste vybral?
Budu hrát
a zpívat věci

jako You Drive
Me Crazy a This
Ole House a tak

dále. Další, které
jsem si do programu

připravil, jsem nezpíval
pěkně dlouho. Posluchači se
dočkají i balad. Prostě to
všechno vezmu a zamíchám.

V playlistu najdeme i cover-
verze od Beatles či Creeden-
ce Clearwater Revival nebo
další, které jste nahrál i ve
studiu. Jak jste je vybíral?

Vždycky jsem byl velký fa-
noušek Johna Fogertyho.
Vybírám je, protože je rád
zpívám a lidé je chtějí slyšet.

Díky vašemu setlistu jsem
zjistila, že píseň GotMy
Mind Set on You je původně
od Jamese Raye a George
Harrison ji převzal. Kterou
verzi budete zpívat?
Já jsem udělal svoji vlastní

verzi, která se objevila na al-
bu Now Listen.

Vaší nejhranější skladbou je
vánoční hit Merry Christmas
Everyone z vánočního alba
z roku 1991. Nemrzí vás, že to
není jiná písnička? V únoru
se jí asi na koncertě nedo-
čkáme, že?
To nikoliv, ale existují in-

terpreti, třeba RoyWood, ten
je schopný zpívat své vánoč-
ní songy i v létě.

Jaké tři písně považujete za
svoje zásadní?
Musím jich říci více. První

úspěšná byla v Británii Hot
Dog, Marie, Mariemi otevřela
dveře do Evropy. This Ole
House už se dostala do celé-
ho světa. Další oblíbená je
moje spolupráce s bubení-
kemQueen Rogerem Taylo-
rem v písničce Radio. Písnič-
ka zazní i na koncertě, jen se
obávám, že Rogermě tento-
krát na bicí nedoprovodí.
Další píseň je How Could It
Be Like That s Tony Joe
Whitem. Ten už je bohužel
po smrti. Taky jsem nazpíval
song Teardrops s Hankem
Marvinem ze Shadows. Due-
tů jsem natočil za ta léta více.

Ano, třeba v osmdesátých
letech Rockin‘ GoodWay
s Bonnie Tyler. Sešli jste se
teď někdy, abyste si tento
duet zazpívali společně?
Společně jsme ho nezpívali

od doby, co jsme jej nahráli.
Když písnička vyšla, propa-
govali jsme ji a to bylo napo-
sledy, co jsme spolu zpívali.

Shakin' Stevens
23. února
od 20 hodin
Forum Karlín Praha
1690–2190 Kč

„Můj hit
Merry Christmas
Everyone v Praze

neuslyšíte. Ovšem
existují interpreti, tře-

ba Roy Wood, kteří
jsou schopni zpívat

vánoční songy
i v létě.“

SHAKIN' STEVENS patřil v 80. letech k nejúspěšnějším britským
hudebníkům. Jako jediný vzkřísil v této době rock'n'roll. Foto: Live Nation
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Český venkov podle románu Jáchyma Topola
Praha – Jevištní adaptaci ro-
mánu Jáchyma Topola Noční
práce uvede 14. a 15. února ve
světové premiéře pod názvem
Kouzelná země pražské Sta-
vovské divadlo. Evokuje pří-
zračný svět české pohraniční
vesnice v čase okupace ČSSR
vojsky zemí Varšavské smlou-
vy. Bratři Ondra a Malej jsou
sem „uklizeni“ svým otcem,
který má blíže neurčené tajné
poslání a nemůže se o kluky
starat. Ti se tak stávají jakým-
si majetkem vesnice a záro-
veň kanálem, jímž protéká
zjitřená kolektivní paměť.
„Osmašedesátý rok – jako

výchozí bodmé knihy – je ve
mně silně přítomen. Je to ta-
kový předěl, možná ažmánie.
Jsem poslední generace, která

si ho pamatuje. Bylo mi šest,
tehdejší dění mám pořád
v hlavě: tanky, výstřely... Tak
jsem to použil,“ říká Jáchym
Topol. „Ostatně taky je v tom
dobrodrůžo z neznáma. Totéž

co táta, který nás v létě 68
odvezl z Prahy na ves, udě-
lalo víc lidí. Má o tom pěkné
poznámky třeba Bohumil
Hrabal. Ten dobře popisuje, že
z Prahy plné demonstrací

a peticí utíkali intelektuálové
na venkov. Takže tento zma-
tek, v němž pražský kluk pře-
sídlí na venkov amusí se vy-
rovnávat s tamními kluky, ve
mně je,“ doplňuje spisovatel.
V divadelní adaptaci jeho

díla hrají v režii Jana Miku-
láška Johanna Tesařová, Lucie
Juřičková, David Prachař či
Pavel Batěk. „Vidět vesnici
pomocí dospívajícího Ondry
je nesmlouvavým a chvílemi
krutým příběhem. Jáchym
Topol odkrývá dávnomrtvé
příběhy amýty, které se stá-
vají součástí našich životů.
Vytváří tak zcela svébytný
svět českého venkova, jenž je
opakem vesnické idyly či hra-
balovské Vesničky středisko-
vé,“ uvádí David Prachař. (gk)

KOUZELNÁ ZEMĚ. V popředí herečka Johanna Tesařová. Foto: M. Špelda
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ProgramTV, křížovka, horoskop, sudoku

     5.55 Snídaně s Novou 8.40 Novashop-
ping 8.55 Ulice (3612). Seriál ČR
(2019) 9.45 Ordinace v růžové 
zahradě 2 (871). Seriál ČR (2019)
11.00 Co na to Češi 11.50 
Tescoma s chutí 12.00 Polední 
Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.25 Krok za 
krokem IV (1). Sitcom USA (1994)
12.45 Ordinace v růžové zahradě
2 (390). Seriál ČR (2012) 14.05
Mentalista (7). Krimiseriál USA
(2008) 15.00 Mentalista (8). Krimi-
seriál USA (2008) 15.55 Krimi-
nálka Miami VI (19). Krimiseriál
USA (2007) 16.57 Odpolední 
Počasí 17.00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny 17.25
Co na to Češi 

  18.25 Ulice (3613)
Možná je to vaše ulice. Možná
jste to vy. Seriál ČR (2019). Režie
K. Hanzlík

  19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí

  20.20 Výměna manželek X

  21.40 MasterChef Česko
  22.50 Námoční 

vyšetčovací služba XV (23)
Přes palubu. Krimiseriál 
USA (2018)

  23.50 Beze stopy VII (18)
Světlo na konci tunelu. Krimi -
seriál USA (2008)

     0.45 Mentalista (7) 1.35 Mentalista (8)
2.15 Kriminálka Miami VI (19)
3.15 Co na to Češi 3.55 Ordinace
v růžové zahradě 2 (390)

     6.30 Ben 10 (22). Animovaný seriál
USA (2016) 6.45 My Little Pony
VIII (20). Animovaný seriál
USA/Kan. (2018) 7.30 M.A.S.H
(108). Válečný seriál USA 
(1972-1982) 8.15 M.A.S.H (109).
Válečný seriál USA (1972-1982)
8.55 M.A.S.H (110). Válečný seriál
USA (1972-1982) 9.30 Policie 
v akci 10.25 Rosamunde Pilche-
rová: Nad oblaky. Romantický
film N (2006) 12.20 Polední
zprávy 12.30 Jake a Tlusťoch V
(21). Krimiseriál USA (1987-1992)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy
II (12). Seriál N (2009) 14.30 Komi-
sař Rex IV (12). Krimiseriál N/Rak.
(1998) 15.30 Komisař Rex IV (13).
Krimiseriál N/Rak. (1998) 16.35
Odpolední zprávy 16.50 Policie 
v akci 17.50 Prostřeno! 

  18.55 Velké zprávy
  19.40 Divošky
  19.55 TOP STAR
  20.15 Modrý kód (153)

Míjení. Seriál ČR (2019). Hrají: 
S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, 
D. Gránský. Režie V Moravec

  21.35 Show Jana Krause
  22.40 Kapitán Exner (6)

Bláznova smrt. Detektivní seriál
ČR (2017). Hrají: M. Dlouhý, 
V. Kerekes, D. Novotný a další

     0.25 Policie v akci 1.20 Komisař Rex IV
(12). Krimiseriál N/Rak. (1998)
2.15 Komisař Rex IV (13) 3.10 
Doktor z hor: Nové příběhy II (12)

     5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, 
napsala X. Krimiseriál USA 
(1984-1996) 9.45 Doktor Martin
VIII. Seriál VB (2017) 10.35 Příběhy
slavných... Miloslav Šimek 11.30
AZ-kvíz 12.00 Zprávy ve 12 12.20
Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00 Herečka.
Povídka z cyklu Bakaláři ČR
(1981) 14.20 Columbo. Krimiseriál
USA (1975) 15.55 To je vražda, 
napsala X. Krimiseriál USA 
(1984-1996) 16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce 

  18.00 Události v regionech
  18.25 Kde domov můj?
  18.55 Události za okamžik a počasí
  19.00 Události
  19.50 Branky, body, vtečiny
  19.59 Losování Sportky a Šance
  20.00 Nejlepší trapasy

  21.15 Černí baroni (6/11)
Spiknutí. Komediální seriál ČR
(2004). Hrají: A. Hryc, B. Polívka, 
R. Holub, V. Jandák. Režie J. Herz

  22.09 Výsledky losování Šťastných 10
  22.10 Grantchester (6/6)

Reverend Sidney Chambers na
stopě zločinu. Detektivní seriál 
VB (2014)

  23.00 Pčípady detektiva Murdocha IX
Právo na prohibici. Krimiseriál
Kan./VB (2016)

  23.45 Kriminalista
Mezi přáteli. Sympatický policista
jde s ohromující důkladností po
stopách každého případu. 
Krimiseriál N (2006-2014). Hrají:
Ch. Berkel, F. Giering, S. Jappová

     0.45 AZ-kvíz 1.10 Máte slovo 
s M. Jílkovou 2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci 5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech 

     5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná 
školka 9.00 České stopy v zemi 
na rovníku 10.00 Afghánská 
Šangrila – Pan doktor a jeho král
10.50 Osudové dny 1. světové
války (3/3) 11.40 Srpen 1944: 
Vylodění v Provence 12.35 
Tajuplný podzemní svět (6/14)
13.05 Skrytý život mloků 13.15
Náš venkov 13.45 Ta naša kapela
14.15 Folklorika 14.40 Příběhy
domů 15.00 Evropa dnes 15.25
Taxikářem v New Yorku 16.20 
Klíč 16.50 Evropská rodina 
Coudenhove-Kalergi 17.45 
Lidé z manéže (6/10) 

  18.45 Večerníček
  18.55 Babylon
  19.20 Cesta ke kameni (6/6)
  19.40 Postčehy odjinud
  19.50 Zprávy v českém znakovém 

jazyce
  20.00 Kamera na cestách: 

Nádherné Španělsko (3/3)

Nejkrásnější města a vesnice
  21.00 Na cestě po jihoafrickém 

Zululandu
  21.30 Alpami nejen za sněhem (6/8)
  21.55 Uzamčený svět (4/6)
  22.40 Hitler a holokaust (6/6)
  23.30 Batesův motel V (6/10)
     0.15 Příběh služebnice (5/10). Sci-fi 

seriál USA (2017) 1.05 Rodina je
nejvíc (5/7) 1.50 Chcete je? 1.55
Vesnicopis 2.15 Když žena trápí
muže 2.30 Příběhy železné 
opony 2.45 Hranice dokořán – 
Rozmówki polsko-czeskie 3.10
Babylon 3.40 Ze zoo do zoo 4.05
Hypermarket na sněhu

TV program /Středa, 13. února/

ČT 1 ČT 2

NOVA PRIMA

Tip

Tip

Tip

Tip

9.05 Top Gear 2008 10.10 Špinavá práce
(12) 11.10 To nejlepší z Top Gearu (2)
12.20 Futurama VII (8) 12.50 Simp -
sonovi XIV (21, 22) 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XV (1, 2) 14.50 Teorie 
velkého třesku V (6, 7) 15.45 Futurama
VII (9) 16.05 COOLfeed 16.10 Špinavá
práce (13) 17.10 Top Gear 2008 18.15 
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XV (3, 4, 5, 6)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (24)
21.20 Teorie velkého třesku V (8, 9)
22.15 Partička 23.00 COOLfeed 23.10 
Špinavá práce (13) 0.10 Partička

11.30 Krásy Řecka: Od hor k pobřeží (1)
12.35 Amerika z ptačí perspektivy (11)
13.35 Síla strojř (6) 14.50 Tajemství 
bioniky (7, 8) 15.50 V zákulisí megaletiště

PRIMA COOL
6.45 Raymonda má každý rád (20, 21)
7.55 Amerika hledá topmodelku VIII (3)
9.15 Ohnivý kuře II (11) 10.25 Prostřeno!
11.25 Nikdo není dokonalý 12.45 
Amerika hledá topmodelku VIII (4)
13.35 Dvě tváře lásky (90, 91) 15.25
Grand hotel II (18) 16.20 Dvě tváře lásky
(92, 93) 18.00 Má tlustá Valentýna 
(20, 21) 20.00 Rosamunde Pilcherová:
Kouzelné léto 21.55 Grand hotel II (19)
22.50 Krejzovi (41) 0.05 Má tlustá 
Valentýna (20, 21) 1.40 Ano, šéfe 
s Gordonem Ramsaym USA III (6) 2.25
Nikdo není dokonalý 

PRIMA LOVE
7.20 My Little Pony VIII (19) 7.45 Ben 10
(21) 7.55 Velké zprávy 9.15 Vítejte doma!
IX (27, 28) 11.00 Hvězdná brána VII (17)
11.55 Ostrov ztracených duší 14.05 Naši
a já 15.55 Duše špióna 18.10 Nebezpečná
lekce 20.00 Chlapec v pruhovaném 
pyžamu 22.00 Nekonečný víkend 23.45
Zástupce velitele. Akční film USA (2006)

PRIMA MAX

6.15 Mentalista (5, 6) 8.05 Sherlock 
Holmes: Jak prosté (3, 4, 5) 10.50 
Teleshopping 11.20 28 dní. Komedie USA
(2000) 13.20 Teleshopping 13.50 Hněv
Titánř. Fantasy film USA/Šp. (2012)
15.40 Captain America: Návrat prvního
Avengera. Akční film USA (2014) 18.10

NOVA CINEMA
12.25 Sportovní zprávy, PP 12.55 BBV po
25 letech 13.05 Téma pro hosty ČT sport
13.25 Alpské lyžování 15.00 S ČT sport na
vrchol aneb nová energie českého 
lyžování 15.15 Vertikal 15.35 Olympijský
magazín 16.00 Svět motorř: Speciál 16.15
Svět motorř: MČR v motoskijöringu 

ČT Sport

PRIMA ZOOM

(5) 16.50 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím
(2) 17.55 Přežití v divočině (7) 18.55 
24 hodin v divočině II (6) 20.00 Nejdivo-
čejší Afrika II (3) 21.05 Cirkus na obloze
22.15 Lovec zbraní (5) 23.20 Jak skončí svět
(2) 0.15 Válečné projekty třetí říše (2) 

V zemi Jane Austenové. Komedie USA
(2013) 20.00 Smrt jí sluší. Komedie USA
(1992) 21.55 Hlas. Komedie USA (2013)
23.45 Kapitán Phillips. Drama USA (2013)
2.15 Porotce. Drama USA (1996) 4.35
O panně Mahuleně. Pohádka N (2015) 

Letohrad 16.30 Svět motorř 16.45 
Sportovní legendy: Jiří Holík 17.00 Hokej:
BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno, PP
20.45 Volejbal: VK Karlovarsko – ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle 23.00 Fotbal: Liga
mistrř UEFA, PP 0.00 Basketbal

20.00 Události v kultuře, PP 20.20 
Vermeer a jeho odkaz 21.10 Na plovárně
s Dinou Štěrbovou 21.40 To je opera
22.30 Jak se máte, co děláte? 23.00 Jamie
Cullum – Live at Jazz in Vienne 23.55 The
Backwards: Příběh košických broukř 1.35
Fotografie 2.00 Nová krev

ČT ART

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

Křížovka

Sudoku

Tajenka: Má dost, kdo je spokojen jen s málem.

SROVNÁNÍ 
PARTNERŮ! 
Je váš partner ten správný?  
Odpovím jasně a rychle!

Napište SMS na číslo  
904 30 55 s kódem 75TDB  
a vaše data narození!
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Kartářka Berta

BERAN PANNA VODNÁŘ

BÝK VÁHY RYBY

BLÍŽENCI ŠTÍR

RAK STŘELEC

LEV KOZOROH

Graduje atmosféra v mezilidských vztazích. Jste 
podráždění a stačí málo, abyste své blízké zpražili ně-
jakým nevybíravým slovem. Následně je vám to líto.

Pracovitost Býků nabírá na intenzitě s každým dal-
ším dnem. Nejvyšší bude v pátek, ale ani uprostřed 
pracovního týdne vás nemůže nikdo strčit do kapsy. 

Kamarádi vás rozveselí vždycky a všude. Máte-li 
pocit, že se proti vám spojil celý vesmír, zvedněte 
telefon a popovídejte si, co vám leží na srdci.

Unáhlená investice by vás vyšla draho a neměli bys-
te z ní žádnou radost. To, co dnes vypadá jako extra 
výhodná koupě, je nakonec úplně jiná pohádka.

Přinese třináctka štěstí nebo smůlu? Hvězdná 
konstelace se přiklání spíše k super programu, kdy 
prožíváte klid jak v soukromí tak na pracovní půdě.

Vesmír přeje dohazovačským aktivitám vašich blíz-
kých. Komunikativní schopnosti i sebevědomí jsou 
aktuálně na maximu, takže můžete udělat první krok.

Do poloviny měsíce jsou povolené i riskantní kroky. 
Věnujte se obchodování, jednejte, cestujte, navazuj-
te nové kontakty. Profesní život zažívá rozmach.

V partnerství vzplanou drobné konflikty, ale uhasí se 
rychleji než se objevily. Protějšek se na vás nedoká-
že zlobit. Dočkáte se sladkého usmiřování.

Znamení Ryb nemyslí jenom na sebe. Aktuálně pro-
cházíte úspěšným obdobím, kdy sršíte dobrou nála-
dou. Tou nakazíte i jedince, kteří důvod nenachází.

Zaláskovaní Štíři zažívají pocit štěstí. Díky růžovým 
brýlím se vám zdá úchvatný i chmurný únor. Optimi-
stická nálada se odrazí ve všech sférách. 

Partnerství pro vás představuje bezpečný přístav, 
díky němuž je vše hezčí. Na lásku si nemůžete stěžo-
vat. Všechno klape a táhnete za jeden provaz.

Hvězdy slibují lásku i upevnění vztahu. Se svým mi-
láčkem nevysedávejte u televize. Romantická večeře 
či večerní procházka rutinní partnerství okoření. 

Horoskop VĚŠTBA LÁSKY! Miluje vás? Ano nebo ne? Ptejte se! Pište SMS ve tvaru 55RBR a svou otázku na 904 30 46

E.M.A. Europe s.r.o., P.O. Box14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Lehké   Střední     Těžké
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Aktuality a zajímavosti

Nejvyspělejší z Lexusů

Vývoj nového crossoveru Lexus UX 250h s hyb-
ridním pohonem čtvrté generace a autonomním
dobíjením trval bezmála pět let. Pod kapotoumá
řadový benzínový čtyřválec o objemu 2,0 litru,
který využívá řadu vyspělých technologií. Reku-
perace tepla z výfukových plynů umožňuje rychlé
zahřátí motoru, systém proměnného časování
ventilů VVT-iE zlepšuje výkonové parametry
a současně snižuje emise. Hybridní převodovka
na přední nápravě propojujemotor a dvamotor-
generátory. Cena začíná od 949 000 Kč. (jh)

Mondeo kombi je i hybrid

Ford zatím s elektrifikací nespěchá. Přesto již ny-
ní začal nabízet tuzemským zákazníkůmMondeo
s karosérií kombi s hybridním pohonem. Záže-
hový dvoulitrový agregát doplňuje elektromotor,
do kterého přichází energie z akumulátoru s ka-
pacitou 1,4 kWh. Celkový výkon pohonného
ústrojí dosahuje 187 koňských sil. Cena tohoto
provedení činí 946 900 Kč. Mondeo se ovšem dá
pořídit i levněji. Pětidveřová varianta s dvoulit-
rovým dieselem (výkon 88 kW) stojí 701 900 Kč.
Za karosérii kombi se připlácí třicet tisíc Kč. Mezi
motory převažují diesely, zážehový agregát je
k dispozici jediný – 1,5 Ecoboost. (pe)

Zájem o asistence narůstá
„Ze statistik vyplývá, že řidiči na svých cestách
potřebují pomoc asistenční služby třikrát častěji
při poruše vozidla než v případě nehody,“ uvedla
Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské po-
jišťovny. Ze zahraničních zásahů jich polovina
byla v sousednímNěmecku, které bývá často
tranzitní zemí právě při cestách na dovolenou.
ČPP v roce 2018 zajišťovala v zahraničí celkem
2367 zásahů. Asistenční služby jsou tak jednou
z nejcennějších součástí povinného ručení a ha-
varijního pojištění. Motoristé je mají k dispozici
24 hodin denně, sedm dní v týdnu. A často si
i připlácejí za rozšířené varianty těchto služeb,
kde získají řadu věcí navíc nad rámec základních
balíčků. (pi)

Hyundai pojede na vodík

V samém závěru letošního roku začne Hyundai
nabízet i českým zákazníkůmmodel Nexo (na
snímku), tedy vůz využívající ke svému pohonu
elektrickou energii vyrobenou ve vodíkových pa-
livových článcích. Ještě předtím se však představí
řada jinýchmodelů. Po nyní uváděných verzích
i30 Fastback N a i30 Fastback N Line to bude
v dubnu hybridní verze oblíbeného SUV Tucson,
v srpnu hybridní verze crossoveru Kona a v říjnu
tento pohon získá i model i30. Se zcela novou po-
dobou přijede v závěru roku i městskýmodel i10.
„Celkově chceme letos obhájit naše výborné po-
zice na trhu a prodat přes dvacet tisíc vozů,“ uvedl
na výroční tiskové konferenci generální ředitel
českého zastoupení korejské automobilky Vladi-
mír Vošický. Z tohotomnožství mají plné tři
čtvrtiny tvořit typy automobilů, které jsou vyrá-
běny v Nošovicích. (ra)

TEST KIA CEED SPORTSWAGON

Kufrový rekordman
Objem zavazadlového
prostoru. To je hodnota,
která obvykle v první řadě
zajímá zájemce o tradiční
rodinné kombi. V poslední
době už bývá prakticky
standardem šest stovek
litrů.

RADEK PECÁK

N
apříklad Ford
Focus kombi,
Hyundai i30
kombi, Volks-
wagen Golf

Variant nebo i taková Škoda
Octavia se ovšem přes tuto
hodnotu dostávají jen o pár
litrů. Kia, která na přelomu
loňského a letošního roku
začala nabízet již třetí gene-
raci Ceedu SW, dokonce
o celých 25 litrů.

To je
samozřejmě pádný
argument. Jak jsou na tom
ostatní stránky vozu, jsem
zkoumal v týdenním testu,
při kterém jsemměl k dispo-
zici nejvýkonnější provedení.
Pod jeho kapotou se skrýval
zážehový turbomotor se
zdvihovým objemem válců

1,4 litru. Ukrývá se v něm až
140 koní, což je slušné stádo
i na rozpohybování již po-
měrně velkého auta. V po-
rovnání s předcházející ge-
nerací totiž Ceed Sportswa-
gon (odtud zkratka SW), po-
vyrostl o celých deset centi-
metrů aměří tak na délku již
460 těchto jednotek.

POHODLÍ I VZADU
Tomá příznivý vliv nejen na
výše zmiňovaný „kufr“, ale
i na prostor pro lidi vzadu.
Posadí se tu pohodlně i lidé
s výškou nad sto osmdesát
centimetrů i v případě že
před nimi budou sedět stejně
vzrostlí jedinci. Před koleny
i nad hlavou pak budoumít
ještě několikacentimetrovou
rezervu.
Zavazadlový prostor je

rozčleněn do několika pro-
storů. Ten hlavní se nachází
mezi roletou a podlahou,
která tvoří „rovinu“ se sklo-
penými zadními sedačkami,
ovšem pod ní je stále ještě
hodněmísta v plastovém or-
ganizéru a úplně vespod je
ještě rezervní kolo. Někomu
bymožná více vyhovovalo,
kdyby byl kufr „hlubší“
a v případě potřeby se dal se
sedačkami srovnat „faleš-
nou“mezipodlahou.
Kia si v porovnání s „dvoj-

kovým ceedem“ dala velmi
záležet na kvalitě materiálů
v interiéru. Velká část má
měkký povrch, palubní deska
vypadá skoro tak, jako by
byla potažena kůží. Design je
podřízen účelnosti, což v pří-
padě rodinných přepravníků
není určitě na závadu. Z hle-
diska ergonomie je také vše
v pořádku, zejména proto, že

tvůrci interiéru nepodlehli
módním vlivům a zachovali
pro spínání a vypínání kom-
fortních a dalších funkcí

klasická tlačítka
a knoflíky.

JSTE
ONLINE
Rozhod-
ně si ale
ani ne-
můžou
stěžovat
ti, kteří
potřebují

být neustále
online. Například ve středové
konzole je jedna USB zásuvka
určena výhradně pro dobíje-
ní mobilních přístrojů a dru-
há slouží po propojení
s multimediálním systémem
vozu.

Kia Ceed SWnebude
kmání v provedení GT, tudíž
motor 1,4 T-GDI je tím nej-
výkonnějším, co lze koupit.
Jeho zvuk je příjemně odtlu-
men, pouze ve vyšších otáč-
kách proniká do prostoru
jemné bručení. Je i výborně
sladěn s šestistupňovouma-
nuální převodovkou. Komu
se ovšem nechce řadit, může
si připlatit za sedmistupňový
automat. Je ovšem třeba říci,
že motor působí při jízdě
velmi pružně, pokud ne-
chcete sportovat, můžete
i padesátkou jet na šestý
převodový stupeň.
Při běžné jízdě spotřeba

nepřesahovala sedmilitrovou
hranici, což lze považovat za
solidní průměr.

KIACEEDSPORTSWAGON – karosérie: pětimístné pětidveřové
kombi; motory/spotřeba: zážehový čtyřválec 1,4/100 koní – 6,1,
přeplňovaný tříválec 1,0/120 koní – 5,2 litru, zážehový přeplňova-
ný čtyřválec 1,4/140 koní – 5,6 litru, vznětový přeplňovaný čtyřvá-
lec 1,6/116, 136 koní – 3,9 litru; převodovka: šestistupňová ma-
nuální, sedmistupňová automatická; vnější rozměry: 4600 x 1800
x 1465 mm; rozvor: 2650 mm; zavazadlový prostor: 625/1694 l;
max. rychlost: 183–210 km/hod.; zrychlení 0–100 km/hod.:
9,1–12,9 s; cena: od 384 980 Kč

Naše hodnocení
+ objemný kufr
+ kvalitní interiér
+ pružnýmotor

– zavazadlový
prostor nelze
prohloubit

– hluk od zadních
kol

– nudnější design

VÍCE NA

Passat podstoupil omlazovací kúru

J
eště letos na jaře sjede
z výrobní linky Volks-
wagen Passat s pořa-
dovým číslem 30mili-
onů. Stane se tak ně-
kdy na jaře, v době,

kdy už byměl být zahájen
předprodej faceliftovaného
provedení.
Passat byl a zůstává velmi

důležitýmmodelem největší
evropské automobilky. Řadu
let plnil i roli takzvané vlaj-
kové lodi, z čehož plyne, že
techniku v něm využitou
postupně přebírala i řada
dalšíchmodelů koncernu,
včetně těch zmladobo-
leslavské Škody.
Passat je zajímavý i proto,

že jeho následující generace
se už bude vyrábět v soused-
ství superbu v Kvasinách. Na
to, jak bude vypadat, si ještě
musíme pár let počkat. Při
faceliftu současné generace

se zatím po vizuální stránce
mnoho nezměnilo. Jen na
předním nárazníku si všim-
nete změněného tvarumlho-
vých světlometů, a na středu
víka kufru se objevilo výraz-
né označení modelu. Také
grafika světlometů je jiná.
Uvnitř je markantním

rozlišovacím znakem od-
stranění analogových hodin
z prostřední části palubní
desky. Teď je na stejném
místě pouzemalý nápis

Passat a trojúhelníček pro
spouštění varovných světel.
Passat nadále budou po-

hánět zážehové a vznětové
motory. Základním vzněto-
vým agregátem je tradičně
dvoulitrový čtyřválec, kte-
rý je naladěn na 110 kW
(150 koní). Jde o evoluci tra-
dičního TDI. Nyní má ovšem
na kilometr jízdy o deset
gramů nižší emise CO₂ a je to
vlastně předzvěst zcela nové
generace dieselovýchmoto-

rů, které Volkswagen ještě
hodlá uvést na trh.
Benzinovémotory budou

mít tři výkonové verze
150, 190 a 272 koňských sil.
Diesely začnou na výkonu
120 koní (tento agregát
ovšem přijde až později),
následovat budou verze se
150, 190 a 240 koňmi.
Nejnižších emisí ovšem

dosáhne varianta GTE. V je-
jím případěmá pohonný
systém jako celek výkon
160 kW (218 koní). Zároveň
se oproti dosavadní verzi
prodloužil i dojezd na baterii.
Podle staršího homologač-
ního cyklu NEDC činí 70 ki-
lometrů, podle realističtější-
hoWLTP 55 km. Je to i díky
o 31 procent zvětšené kapa-
citě baterie. (ra)

Více na našemwebu

12 13. února 2019Deník
www.denik.cz



NAŠE ŠKOLKA |

Seriál
Když jsem šel poprvé do školky, byla ve mně malá 

dušička. Nevěděl jsem, jak to bez mámy a táty 

zvládnu. Dnes už bych se ale bez školky neobešel 

a chci, abyste všichni viděli, kam chodím a jaké 

tam mám kamarády!

Moje
první 

tablo

Předškoláci zMateřské školy v Prušánkách

Předškoláci zMateřské školy v Prušánkách

Příští týden představímeMŠUhřice

Školka dětemnabízí jógu
nebo plavecký kurz
Prušánky –Mateřská ško-
la v Prušánkách poprvé
zahájila provoz 8. listopadu
1967. Od 1. ledna 2003 je
součástí Základní školy
Prušánky.
V roce 2010

se budova do-
čkala celkové
rekonstrukce.
Areál školky se nachází v
klidné části na okraji obce.
Kolem se rozprostírá velká
zahrada, kterou čeká v le-
tošním roce přeměnu na
zahradu, která bude za-
měřená na výchovu k re-
spektu a lásce k životnímu
prostředí.
V současné době se ve

školce nachází čtyři třídy,
pátá třída je na odlouče-
ném pracovišti v základní
škole. Dvě třídy Broučků a
Berušek jsou určené pro
předškolní děti. Ve školce
je k dnešnímu dni zapsáno

celkem devadesát dětí.
Předškolní děti mohou

navštěvovat školní kni-
hovnu, každý týden cvičí s
projektem Školky v pohy-

bu. Také na-
vštěvují
Předškoláčka,
tedy přípravu
na vstup do

první třídy, kurz grafomo-
toriky a na podzim úspěš-
ně absolvovaly plavecký
výcvik v Hodoníně.
Školka nabízí i výtvarný

kroužek, dětskou jógu a
hravou angličtinu s rodilou
mluvčí. Již několikátým
rokem se účastní malířské
soutěže Čarovné barvy ze-
mě, a dokonce se několi-
krát umístila na předních
místech. „Během roku po-
řádáme i různé akce k da-
nému ročnímu období či
ke svátkům,“ uvedla uči-
telka Lucie Drejčková. (bs)

1313. února 2019 Deník
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Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene. 
Ten, kdo Tě miloval, ten nikdy nezapomene. 

Dne 13. 2. 2019 uplynulo  
již 23 smutných roků,  

co nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

JOSEF PEŘINA 
Stále vzpomínají a za vzpomínku děkují 

manželka, dcera, zeť a vnoučata.

NEDEJTE SE OŠIDIT!
PŮDA má CENU

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

SBĚRATELSKÝ KABINET,
Praha 4, Michelská 12A, 
VYKUPUJE ZA HOTOVÉ, 

PLATBA IHNED.

GRAMOFONOVÉ DESKY, 
KNIHY A ČASOPISY, 

POHLEDNICE, OBRAZY, RÁMY, 

HOUSLE, KLARINETY I JINÉ 

HUDEBNÍ NÁSTROJE, 

VEŠKERÉ MINCE (I ZBYTKY 

Z CEST, POLOSBÍRKY, ATP.), 

VEŠKERÉ NÁRAMKOVÉ 

A KAPESNÍ HODINKY 

(I NEFUNKČNÍ, ČI TORZÁLNÍ 

STAV), STARÉ KNOFLÍKY, 
PAROŽÍ, FOTOAPARÁTY, 

NÁBYTEK DO R. 1975, 

VŠE Z JANTARU, BIŽUTÉRII, 

KORÁLE, RÁDIA (I NEFUNKČNÍ), 

LAMPY, LUSTRY, STARÉ 
NÁŘADÍ, MALÍŘSKÉ VÁLEČKY, 

ZINKÁVOVÉ KONVICE, KÝBLE, 
LAVORY, STARÉ NÁDOBÍ, 

PŘÍBORY, KONVICE NA MLÉKO, 

UHLÁKY, ŠICÍ A PSACÍ STROJE, 
SKLO, PORCELÁN, RYBÁŘSKÉ 
POTŘEBY (NAVIJÁKY, PRUTY, 

PODBĚRÁKY), STARÉ ZBRANĚ 

(BODÁKY, ŠAVLE), UNIFORMY 

(HLAVNĚ POHRANIČNÍ 

STRÁŽ), MEDAILE, ODZNAKY, 
ŽEHLIČKY, HMOŽDÍŘE, 

ZAPALOVAČE, VÝVRTKY, 

TEXTILIE, KABELKY, KUFRY, 

STARÉ HRAČKY 
(AUTÍČKA NA KABEL, 

ANGLIČÁKY ATP.), VÁNOČNÍ 
OZDOBY, BETLÉMY 

(I PAPÍROVÉ), FORMIČKY 

NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ ATP., 

PROSTĚ BEREME TÉMĚŘ VŠE, CO 

TAK NĚJAK PŘIJDE POD RUKU.

Sberatelskykabinet@post.cz 

TEL. 721 305 777, 

721 305 950 
!!! LIKVIDUJEME CELÉ 

POZŮSTALOSTI !!!

PŘIJEDEME KAMKOLI v ČR. 

NÁVŠTĚVY U NÁS VŽDY 
PO TEL. DOMLUVĚ. 

JE mi pouhých 54 let a ráda bych našla 
alespoň touto cestou milého a usmě-
vavého přítele z  Jihomor. kraje. Tel. 
906 70 20 70. Božena, Hodonín.

JARMILA, 75, Brno, 906 70 20 70. Ráda 
bych našla příjemného pána, který by 
si na mě udělal častěji čas. Jedině tak 
se můžeme dobře poznat.

HLEDÁŠ teplo domova? Vykouzlím 
ho pro Tebe! Jsem pečujicí typ rozdá-
vající lásku. Pokud máš zájem, ozvi se. 
Eva, 60, J. Morava, 906 702 070.

UPOVÍDANÁ, milá, kamarádská milov-
nice zvířat Miluška/59, Brno, tel.906 702 
070 by ráda našla spřízněnou duši!

MARIE, 65, z  Brna, 906 702 070, hledá 
příjemnou společnost. Vyjedeme si na 
výlet do hor, nebo mě pozveš na pěknou 
výstavu? Těším se už teď!

IVA (67), si ráda popovídá s  osamělým 
pánem z Jižní Moravy. Třeba to všechno 
neskončí jenom u jednoho rande. Tel. č. 
906 702 070!

BOŽENA/63/IVANČICE. Hledám obyč. 
mužského, který rád cestuje a poznává 
svět! Mám cestovatelskou duši a hledám 
někoho podobného. Tel. 906 702 070.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 20 70 a sdělte své požadavky.

Přijmeme řidiče MKD, turnus 3+1

výplata od 40 tis.Kč, náborový příspěvek 20 tis.Kč. 

Tel. 386 355 587

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

 ke koupi nemovitost k re-HLEDÁME
konstrukci. Dohoda jistá. Tel.
604 697 683

 s rodinou hledá RDPODNIKATEL
k bydlení. Jaro 2019. Tel. 732 798 770

 MOTO A DÍLY Škoda Tatra Wart-AUTO
burg JAWA ČZ PAV. 775262334

 od r.v. 95-2018 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822

 moto Ceskoslovenske vyrobyKOUPIM
,Jawa,CZ,Stadion Jawetta ,Velorex v ja-
kemkoli stavu,popripade pouze na-
hradni dily k temto motocyklum. T:
722491746

 Jawa ČZ. T: 607 874 048KOUPÍM

 nářadí k T4K-14 i jiným:rotavá-PROD
tor,pluh,sazeč brambor,vlek,postřiko-
vač,mulčovač,čelní sekačku i samostat-
ně.608032560

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

 UNC 060 nebo Locust 750 čiKOUPÍM
752 + příslušenství nebo jakýkoliv pá-
sový nebo kolový bagr. Tel.
602 279 965

 jakýkoliv traktor tovární výro-KOUPÍM
by – i nepojízdný i veterán i pásový. Tel.
602 230 773

 Vari-Tera.T:728826125KOUPÍM

 JELENÍ, DANČÍ, SRNČÍ SHO-KOUPÍM
ZY A TROFEJE A JINÉ. CELÁ ČR. 
EMAIL: TROFEJEEU@GMAIL.COM, 
TELEFON 773 191 811

 PRAHA, VŠECH HODINEK.VÝKUP
KRAMERIOVA 3. TEL. 602 303 309.

 chromovaný nábytek. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 perský koberec i pošk. dobřeSTARÝ
zaplatím. Tel. 602340489.

 dobře zaplatím za tato křesla.VELMI
Tel.: 608 081 696.

 staré motocykly Jawa ČZ, Sta-KOUPÍM
dion, Velorex, Simson, poškozené i ne-
kompletní. Tel. 777 158 819
moto.muzeum@seznam.cz

 květinovou stěnu, 6000 KčKOUPÍM
pan Horák. T.: 608 360 063.

 5000 Kč/ks i koulové i velké.KOUPÍM
Křeček 777 110 069

 nábytek s chromovanýmiKOUPÍM
trubkami. Psací stůl, křesla, knihovny,
židle. Tel.: 777 158 819 
kresla.muzeum@seznam.cz

 ČZ,MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY-
Jawa, Indian, Praga, Škoda apod. Moto-
ry, rámy, části a díly do r.1970. Koupím
i různé starožitnosti, kuriozity, sběratel-
ské předměty i celé pozůstalosti. Kvali-
tu ocením. Čestně. Soukr. muzeum.
Tel.: 737 366 099.

 ZNĚTÍNEK_1973-1974
Magda, Renata, Eva, Barbora, Tamara,
Tomáš, Michal. Kdo pamatuje, ozvěte
se tel. 721 544 409, nebo 
Miroslav.zitek@seznam.cz

 VYPLATÍME Vaše dluhy, zástavy! 
Výkup nemovitosti s možností 
doživotního užívání! 737352730

 12t - kontejner Stavební společ-MAN
nost se sídlem v Dolních Břežanech, za-
bývající se výstavbou ing. sítí v Praze
a okolí, přijme řidiče vozidel Man
12tun - kontejner. Nabízíme trvalou
práci během celého roku včetně pří-
spěvku na ubytování. Tel. 602261072 i.
vavrina@plynovodypraha.cz

 Milovice vyhlašuje konkursníMĚSTO
řízení na obsazení pracovního místa ře-
ditele/ředitelky Základní umělecké ško-
ly Milovice, Komenského 501, Milovice-
Mladá. Předpokládaný nástup je 1. 6.
2019. Lhůta pro přidání přihlášek je
25. 2. 2019 do 17. hod. Bližší informace
naleznete na www.mesto-milovice.cz,
tel.: 325 517 151 nebo email:andrea.fir-
tova@mesto-milovice.cz.

 česnek,fialový,velmi ostrý Tel:DOMÁCÍ
604779185

 týdenní snáškové kuřice. Tel.:20
603 326 248

Vše o sportu ve 
vašem okolí 

i ve světě.

Každé 
pondělí 
v Deníku

Předplaťte si Deník 
a získejte dárekj

www.mojepredplatne.cz

Tipy Deníku: Co se děje na jižní Moravě

SLUNCE

Slunce vychází v 7.07 a zapadá
v 17.09 středoevropského času.

Měsíc dorůstá do úplňku, vychází
v 11.05 a zapadá v 1.14.

MĚSÍC

STŘEDA 13. ÚNORA
5.00 Dobré ráno, Moravo!
Ranní proud informací a české
hudby. Moderuje Pavel Kašpar.
9.04 Srdcovky Zdeňka Junáka
Legendární humorné scénky
i Deníček Josefa Veselého.
10.00, 11.00 Apetýt
Hostem bude Simona Elsnerová,
restauratérka z několika úspěš-
ných brněnských podniků. Spo-
lečně s ní přijde Michal Hrubec,
její spolupracovník, polovina
známého cukrářského manžel-
ského dua, který se po šesti le-
tech přesunul z Prahy do Brna.
Moderuje Jana Kobylinská.
12.04 Morava, krásná zem
Nejhezčí písničky v pořadu urče-
ném pro gratulace, poděkování a
pozdravy. Moderuje Jiřina Ostrá.
13.00, 14.00, 15.00 Vysíláme
Vesele i Vážně
Odpolední proud zajímavých in-
formací, výprav na netradiční
místa i inspirativních setkání.
Moderuje Borek Kapitančik.
16.04 Humoriáda
Scénky v hodině plné humoru na
přání. Scénky nabízí Jiří Krampol,
moderuje Pavel Kučera.
17.04 Den na Moravě

Zpravodajsko-publicistický pod-
večerní souhrn.
17.35 Co vy na to?
Je Moravský Krumlov schopen
splnit podmínky hlavního města
Prahy pro dočasný návrat Slo-
vanské epopeje? Hostem Miloše
Šenkýře bude starosta Morav-
ského Krumlova Tomáš Třetina.
17.50 Den na Moravě
18.04 Morava, krásná zem
19.04 Na moravskou notu
Putování za moravskou písní na-
příč folklorními regiony. Připravil
a slovem provází Petr Mička.
19.34 Zlaté hity Jirky Svátka
19.45 Stretnutie
Vysílání nejen pro slovenské
spoluobčany.
20.04 Kontakt
Živě vysílaný kontaktní pořad.
Host: Michal Brozman, spisovatel,
inspirátor a numerolog. Tématem
bude stav zamilovanosti. Mode-
ruje Pavel Kučera.
21.04 Country dostavník Mirka
Černého
Evergreeny i novinky naší scény
country, folku a trampské písně.

Více informací na
brno.rozhlas.cz

VÝLUKY KVŮLI OPRAVĚ ZÁBRDOVICKÉHOMOSTU
TRAMVAJE
2 – Bude v provozu pouze v úseku
Modřice, smyčka / Ústřední
hřbitov-smyčka – Tkalcovská –
Francouzská. Vynechá zastávky
Vojenská nemocnice, Kuldova
a Stará osada. Část spojů bude
ukončena již na Malinovského
náměstí a linka bude v zastávce
Francouzská provozně propojena
s linkou 3.
3 – Bude v provozu pouze v úseku
Rakovecká – Jugoslávská –
Francouzská. Vynechá zastávky
Vojenská nemocnice, Kuldova
a Stará osada, v zastávce Fran-
couzská bude provozně propojena
s linkou 2.
4 a 11 – Obslouží mezi zastávkami
Tkalcovská a Trávníčkova / Jugo-
slávská v obou směrech navíc za-
stávku Francouzská.
12 – Pojede podle upraveného
jízdního řádu s prodloužením
všech spojů do smyčky Juliánov.

TROLEJBUSY
25, 26 – Běžně ukončené v za-
stávce
Vozovna Husovice budou
odkloněny na Starou osadu. Linky
tak nebudou obsluhovat zastávky
Náměstí Republiky a Vozovna
Husovice (s výjimkou spojů vypra-
vovaných z Vozovny Husovice).
Navíc obslouží zastávku Stará
osada při jízdě na Osovou /
Kamenný vrch v přeložené poloze
na nástupišti 3.
27 – Bude mimo provoz. Spojení ze
sídliště Vinohrady na Starou
osadu zajistí linka 202 (popř.
spoje linek 25 a 26, které jedou
závlekem přes Starou osadu),
do přestupního uzlu Dělnický dům
pak nově zavedená linka linka x27.
x27 – Zajistí spojení sídliště Vino-
hrady s přestupním uzlem Dělnic-
ký dům (možnost přestupu na lin-
ku 12) a bude v provozu po trase
Bzenecká – Pálavské náměstí –

Mutěnická – Bořetická – Čejkovic-
ká – Malá Klajdovka – Juliánov –
Dělnický dům (vzájemný přestup
s linkou 12) – Gajdošova – Stará
osada (nástup: nástupiště 8).

AUTOBUSY
55 – Bude od zastávky Židenice,
nádraží (přeložené zastávky)
prodloužena do zastávky Lazaret-
ní, kde bude provozně propojena
s linkou 58 (vozy budou pokračo-
vat dále bez nutnosti přestupu).
Autobus vynechá navíc zastávku
Kuldova.
58 – Bude v provozu pouze v
úseku Líšeň, hřbitov – Dělnický
dům
a dále pojede obousměrným od-
klonem přes zastávky Otakara
Ševčíka (zastávky tramvaje) –
Mošnova (jen směr Lazaretní) /
Buzkova (jen směr Líšeň) – Jílkova
– Uzavřená – Tomáškova – Vo-
jenská nemocnice – Lazaretní,
kde bude provozně propojena
s linkou 55. Vynechá zastávky
Gajdošova, Stará osada, Kuldova
a Židenice, nádraží.
64 – Pojede mezi zastávkami Ži-
votského – Uzavřená obousměr-
ným odklonem a vynechá za-
stávky Geislerova, Buzkova,
Mošnova a Jílkova. Navíc obslouží
zastávku Stará osada při jízdě do
Komárova v poloze na nástupišti
9.
82 – vynechá v obou směrech
zastávku Poliklinika Židenice, ná-
hradou obslouží v obou směrech
zastávku Juliánov. Dále pojede
mezi zastávkami Geislerova –
Dětská nemocnice obousměr-
ným odklonem, vynechá zastávky
Uzavřená, Tomáškova a Vojenská
nemocnice, na odklonové trase
obslouží pouze zastávky Fran-
couzská (jen směr Valašská) a
Jugoslávská (jen směr Pálavské
náměstí).

Zdroj: IDS JMK

Středa 13. února
Poslední rozloučení v krema-
toriu města Brna, Jihlavská 1:
9.30 Aleš Laštůvka (1983) – Brno,
13.15 Mgr. Květoslava Dostálová
(1941) – Brno, 14.00 Marie Poříz-
ková (1922) – Brno, 14.45 Herbert
Veith (1941) – Brno

Čtvrtek 14. února
Poslední rozloučení v krema-
toriu města Brna, Jihlavská 1:
12.30 Oldřich Sova (1926) – Brno,
13.15 Věra Jílková (1927) – Brno,

14.00 PaedDr. Jindřich Kubát
(1938) – Kuřim, 14.45 Zdenka
Padalíková (1946) – Šlapanice,
15.30 Anna Prokešová (1931) –
Brno

Pátek 15. února
Poslední rozloučení v krema-
toriu města Brna, Jihlavská 1:
10.15 Josef Borkovec (1932) –
Bezděkov, 11.45 MUDr. Zora
Ellingerová (1932) – Brno, 14.45
Věra Pýšová (1928) – Brno, 15.30
Marie Cásková (1947) – Brno

POHŘBY V BRNĚ

ČESKÝ ROZHLAS BRNO PROGRAMKIN
BRNĚNSKO
BRNO
Kino Lucerna
Minská 19,
tel. 549 247 070
Raubíř Ralf a internet 14.00
Psí domov 16.15
Ženy v běhu 18.15
Ticho před bouří EN 20.30

Kino Scala
Moravské nám. 3
tel. 608 330 088
V Mosulu 15.00
Bohemian Rhapsody EN 17.30

Kino Art
Radnická 4
tel. 513 039 035
Anomalisa EN 15.30, 20.30
Studená válka 18.15

Cinema City Velký Špalíček
Mečová 2
tel. 255 742 021
Alita: Bojový anděl EN 20.00
Aquaman 12.00, 16.20
Bohemian Rhapsody 17.30, 19.30
Lego příběh 2 3D 13.40, 16.10
Lego příběh 2 11.20, 12.20, 14.40

17.10
Marie, královna skotská 14.50

18.20, 20.20
Potomek 16.00, 18.30, 20.40,

22.15
Psí domov 11.50, 14.00
Raubíř Ralf a internet 11.30, 12.40

15.00
Skleněný 19.10
Složka 64 13.50
Ticho před bouří 21.10
Úniková hra 17.30
Ženy v běhu 11.20, 13.30, 15.40,

17.45, 19.50, 22.00

Cinema City Olympia
U Dálnice 777, Modřice
Alita: Bojový anděl 3D 19.00
Bohemian Rhapsody 17.00, 20.00
Favoritka EN 19.50
Ledová sezóna: Medvědi jsou
zpět 15.00
Lego příběh 2 3D 16.50
Lego příběh 2 16.00, 18.20
Marie, královna skotská 16.00

18.30, 21.10
Na střeše 15.20, 19.10, 21.30
Ovečky a vlci: Veliká bitva 15.10
Potomek 15.00, 17.20, 20.20
Psí domov 15.30, 17.40
Raubíř Ralf a internet 16.30
Skleněný EN 19.30
Úniková hra 17.30, 19.40
Ženy v běhu 15.15, 16.10, 17.20,

18.10, 19.30, 20.40, 21.40
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Začíná tuhý boj o šestku

Do konce základní části
hokejové extraligy zbývá
deset kol. Kometa se dnes
střetne v přímém souboji
o šestku s Mladou Bo-
leslaví na jejím ledě.

VLADIMÍR FORMÁNEK

Brno – Vytyčili si cíl, který
zatím plní. Hokejisté Komety
se drží v extraligové tabulce
na šesté příčce. Pozici, která
zajišťuje přímý postup do
čtvrtfinále play-off. „Přesně,
jak jsem čekal. Brno si před
vyřazovací částí potrénuje a
připraví se na důležitou část
sezony, na které jí záleží,“
poznamenal hokejový expert
Milan Antoš.
Obhájce Masarykova po-

háru se v základní části ni-
kam nežene. Netrhá rekordy
v nastřílených gólech či zís-
kaných bodech. Ví, kdy si má

správně načasovat ideální
formu.
Jenže v této sezoně je něco

jinak oproti posledním dvě-
ma ročníkům. Kometa neu-
stále hledá ideální složení
formací. Na plné obrátky
šlape jen první lajna. Proto
majitel a hlavní kouč Libor
Zábranský už několikrát sáhl
do skladbymužstva. „Na
moje gusto Brno udělalo
hodně korektur v kádru.
Jestli jsou změny k lepšímu,
uvidíme až v play-off, proto-
že Kometa nikdy nevypadá v
základní části tak dobře jako
ve vyřazovací části,“ nabídl
pohled Antoš.

TLAK JIM SEDÍ
V aktuálním ročníku Kometa
nezvítězila víckrát než třikrát
po sobě. Jenže pokaždé, když
byla pod tlakem a potřebo-
vala nutně vyhrát, zvládla to.

„Nevím, jestli nám tlak vy-
hovuje, ale vím, že když po-
třebujeme, dokážeme zápasy
zvládnout. Možná se k tomu
stavíme trochu jinak. Pro nás
play-off začíná už teď. Musí-
me udržet šestku, abychom
měli větší klid,“ sdělil brněn-
ský bek Jan Štencel.
Nyní brněnský celekmusí

opět zabrat, aby udržel kýže-
nou pozici v tabulce. Extrali-
gový kolotoč se totiž znovu
po reprezentační přestávce
rozjíždí a Kometa dnes od
pěti hodin a dvaceti minut
večer hraje na ledě sedmé
Mladé Boleslavi.
Úřadující mistr má na

Bruslařský klub náskok pou-
hé dva body. V případě pro-
hry přijde o šestou příčku.
„Jde o důležitý zápas. Hraje se
o šest bodůmezi námi. Navíc
po reprezentační přestávce,
takže je třeba do extraligy

vstoupit naplno a Boleslav
porazit, abychom si udrželi
odstup na šestémmístě,“
uvědomil si třiadvacetiletý
Štencel.

ČILIAK, NEBO VEJMELKA?
Do klíčové fáze základní části
vstupuje brněnský tým už
i s gólmanemMarkem Čilia-
kem. Slovenský fantom do
Komety přišel jedenatřicáté-
ho ledna, poslední možný
den přestupového okna.
Brankářský tandem nyní v

Brně obstarává právě Čiliak a
Karel Vejmelka, který v ak-
tuálním ročníku oplývá sta-
bilní formou. „Nepřemýšlím
nad tím, jestli jsem, nebo
nejsem jednička. Prostě jsem
v bráně, stojím tam, proto si
místo chci udržet výkony,“
pravil Vejmelka, který od-
chytal posledních šest extra-
ligových klání.

Program 
Komety do konce 
základní části

Dnes v 17.20
Mladá Boleslav – Kometa

Pátek 15. února 18.00
Kometa – Pardubice

Neděle 17. února 15.00
Třinec – Kometa

Úterý 19. února 18.00
Kometa – Hradec Králové

Pátek 22. února 17.30
Karlovy Vary – Kometa

Neděle 24. února 16.00
Litvínov – Kometa

Pátek 1. března 18.00
Kometa – Vítkovice

Neděle 3. března 16.00
Liberec – Kometa

Úterý 5. března 17.30
Kometa – Sparta

Pátek 8. března 18.00:
Zlín – Kometa

Tabulka extraligy po 42. kolech
Pořadí  Z  V  VP  PP  P  Skóre  Body

1. Liberec 42 25 3 4 10 140:99 85
2. Třinec  42  24  3 3 12 128:93 81
3. Plzeň  42  20  7  5  10  142:92  79
4. Hradec Králové  42  20  6  4  12  119:104  76
5. Vítkovice  43  21  3  3  16  112:106  72
6. Kometa Brno  42  18  5  4  15  124:115  68

7. Mladá Boleslav  42  21  1  1  19  105:100  66
8. Olomouc  42  18  2  6  16  102:116  64
9. Sparta Praha  42  17  5  2  18 114:109 63
10. Litvínov  42  18  3  1  20  98:108  61
11. Zlín  42  15  3  5  19  113:117  56
12. Karlovy Vary  41  12  3  3  23  103:120  45
13. Chomutov  42  10  2  3  27  92:142  37
14. Pardubice  42  7  2  4  29  80:151  29

Tabulka extraligy po 42. kolech
Pořadí  Z  V  VP  PP  P  Skóre  Body

1. Liberec 42 25 3 4 10 140:99 85
2. Třinec  42  24  3 3 12 128:93 81
3. Plzeň  42  20  7  5  10  142:92  79
4. Hradec Králové  42  20  6  4  12  119:104  76
5. Vítkovice  43  21  3  3  16  112:106  72
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7. Mladá Boleslav  42  21  1  1  19  105:100  66
8. Olomouc  42  18  2  6  16  102:116  64
9. Sparta Praha  42  17  5  2  18 114:109 63
10. Litvínov  42  18  3  1  20  98:108  61
11. Zlín  42  15  3  5  19  113:117  56
12. Karlovy Vary  41  12  3  3  23  103:120  45
13. Chomutov  42  10  2  3  27  92:142  37
14. Pardubice  42  7  2  4  29  80:151  29

Extraligový finiš o lepší pozice. Barážový strašák a bitva o play-off
MICHAL SEDLÁK

Praha – Přestože tradiční
klišé praví, že vyřazovací boje
jsou úplně jiná soutěž, není
na škodu si před závěrem
základní části hokejové ex-
traligy vybudovat příjemnou
pozici a s ní související větší
sebevědomí či pohodu.
Třicet bodů je ještě ve hře

pro většinu týmů (Vítkovice
mají zápas navíc, Karlovy
Vary utkání k dobru), pořadí
se tedymůže výrazně pro-
míchat. Co je v sázce pro zá-
věrečných deset kol extraligy

a kterých celků se jednotlivé
minisouboje týkají?

VÍTĚZ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Na prvnímmístě si v tuto
chvíli hoví liberečtí Bílí tygři
se čtyřbodovým náskokem
před Třincem. „Neupínám se
na to, ale samozřejmě skon-
čím radši první než druhý,“
řekl diplomaticky liberecký
kouč Filip Pešán.
Severočeskému celku by

mohla uškodit absence
útočníka Tomáše Filippiho,
který se zranil v reprezentaci.
Z prvníhomísta bude chtít

Liberecké sesadit tradičně
silný Třinec, o čemžmůže
hodně napovědět už dnešní
vzájemný souboj. Přidat se
může také Plzeň, která těží ze
spolupráce hvězdného dua
Kovář–Gulaš amá nejlepší
formu. Vyhrála devětkrát
z posledních deseti zápasů.
Tip Deníku: Liberec pr-

venství udrží, před Třinec se
ještě vmáčkne na druhé
místo Plzeň.

BITVAO PLAY-OFF
Souboj o elitní šestku (po-
tažmo desítku) možná bude

nejzajímavější. Zapojit se do
něj může až sedm týmů.
HradeckýMountfield na
čtvrtémmístě byměl být
celkem v klidu, zato páté
Vítkovice bymohlymít ještě
problémy. Na sedmouMla-
dou Boleslavmají náskok
šesti bodů, jenže odehrály
o zápas víc. Středočeši navíc
mají po Plzni a Liberci nej-
lepší bodový zápis z uplynu-
lých deseti utkání.
Poslední příčku, která za-

jišťuje přímý postup do vy-
řazovacích bojů, drží Kometa.
Pro Brňanymůže být nevý-

hodou, že doma odehrají už
jen čtyři zápasy. Naopak
Mladá Boleslav sedm, při-
čemž právě dnes vyzve ob-
hájce posledních dvou titulů.
Do boje o šestkumohou

reálně promluvit také Olo-
mouc, Sparta či Litvínov.
Tip Deníku:Mladá Bo-

leslav bude kousat, ale šestka
jí těsně unikne. Kometa se
dostane před Vítkovice, Zlín
už desítku nedostihne.

ČERNÝ PETR
Vyhnout se baráži, to je po
bídném startu hlavní cíl

Chomutova. „Honit manko
půl sezony stojí spoustu sil,“
potvrdil i útočník Tomáš
Svoboda. Piráty navíc tradič-
ně trápí finanční problémy,
což na pohodě nepřidá.
Jako hlavní cíl si trenér

Růžička vytyčil dotáhnout se
před play-out co nejvíce na
dvanácté Karlovy Vary. Ro-
zestup je v tuto chvíli osm
bodů. Kdo se přidá k téměř
jistému účastníkovi baráže
Pardubicím?
Tip Deníku:Nehokejové

problémy Pirátům uškodily.
Baráži se nevyhnou.

VÝSLEDKOVÝSERVIS

ATLETIKA

Czech Indoor Gala, mezinárodní halový
mítink v Ostravě. Muži – 60 m: 1. Rogers
(USA) 6,56, ...4. Stromšík 6,72, 300 m: 1.
Maslák 32,79, 2. Omelko (Pol.) 33,32, 3. Te-
sař 33,48, 800 m: 1. Tuka (Bosna) 1:46,75, 2.
Šnejdr 1:46,99, ...4. Sasínek 1:47,75, 6. Hod-
boď 1:48,35, koule: 1. Bertemes (Luc.) 20,50,
...6. Prášil 18,97, 8. Novák 18,94.
Ženy – 1500 m: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:05,22,
2. Vrzalová (4:05,73 – český rekord, ...6.
Mäki 4:12,18, 7. Mezuliáníková 4:12,42, tyč:
1. Švábíková 425.

BASKETBAL

NBA: Chicago – Milwaukee 99:112, Cleve-
land – New York 107:104, Denver – Miami
103:87, Detroit – Washington 121:112,
Houston – Dallas 120:104, Indiana – Char-
lotte 99:90, Minnesota – Clippers 130:120,
Oklahoma – Portland 120:111, Toronto –
Brooklyn 127:125.

FOTBAL

Anglický liga – 26. kolo: Wolverhampton –
Newcastle 1:1.
Španělská liga – 23. kolo: Alavés – Levante
2:0.
Příprava: Vítkovice – Velké Meziříčí 6:2,
Karlovy Vary – Sokolov 0:3.

HOKEJ
NHL: Philadelphia – Pittsburgh 1:4 (0:1, 0:1,
1:2). Branky: 56. Voráček – 9. Crosby, 28.
Bjugstad, 55. Guentzel, 60. Letang. Hvězdy
zápasu: 1. M. Murray, 2. Crosby (oba Pitt-
sburgh), 3. Voráček (Philadelphia).
Washington – Los Angeles 6:4 (2:2, 3:1, 1:1).
Branky: 27. a 56. Kuzněcov, 4. Ovečkin, 16.
Connolly, 31. Djoos, 34. Vrána (Kempný) – 5.
a 51. A. Wagner, 18. Toffoli, 24. Fantenberg.
Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov (Washington),
2. A. Wagner (Los Angeles), 3. Ovečkin
(Washington).
Vancouver – San Jose 2:7 (1:3, 0:3, 1:1).
Branky: 20. Horvat, 53. Pouliot – 4. a 25. E.

Kane (na druhou Hertl), 2. Meier, 9. M.
Karlsson, 32. Hertl, 38. Labanc, 55. Pavelski.
Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. E. Kane, 3. Vlasic
(všichni San Jose).
KHL: Vladivostok – Omsk 0:2, Chabarovsk –
Ufa 3:2 (za domácí Kolář 0+1), Astana – No-
vosibirsk 5:2.

LYŽOVÁNÍ

MS v alpských disciplínách v Aare – závod
družstev: 1. Švýcarsko (Holdenerová, Dani-
othová, Yule, Zenhausern), 2. Rakousko, 3.
Itálie, … Česko (Zabystřan, Berndt, Capová,
Dubovská) vypadlo v 1. kole s Norskem.

TENIS

Turnaj mužů v Rotterdamu – 1. kolo: Ber-
dych – Simon (Fr.) 7:6 (10:8), 6:4, Raonic (4-
Kan.) – Kohlschreiber (Něm.) 7:6 (10:8),
Shapovalov (10-Kan.) – Škugor (Chorv.) 7:5,
6:3, Verdasco (Šp.) – Ebden (Austr.) 7:5, 6:4.
Turnaj žen v Dauhá – 1. kolo: Strýcová –
Nabháníová (Omán) 6:1, 6:1, Muchová –
Stosurová (Austr.) 6:4, 6:2, Mertensová
(Belg.) – Siniaková 6:4, 6:2, Blinkovová
(Rus.) – Sevastovová (7-Lot.) 7:6 (7:5), 6:4,
Kontaveitová (Est.) – Lin Ču (Čína) 7:6 (7:3),
6:3.
Turnaj žen kategorie ITF v Trnavě – finále:
Hradecká – Kučová (SR) 6:4, 3:6, 7:6 (7:0).

VOLEJBAL

Extraliga mužů – 19. kolo: Odolena Voda –
Lvi Praha 1:3 (22, -24, -19, -15).

VÝHRY

Šťastných deset – úterý poledne
8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 31, 38, 39, 40, 44, 52,
57, 61, 63, 67, 70, 77, 80. Šance milion: 7, 4, 6,
6, 6, 2. Královské číslo: 31.
Šťastných deset – úterý večer
1, 7, 8, 13, 15, 25, 29, 34, 37, 38, 42, 47, 48, 55,
59, 61, 64, 70, 74, 80. Šance milion: 3, 3, 7, 8,
5, 1. Královské číslo: 25.
Korunka – úterý
I. tah: 1, 17, 20, 29, 37, 42. II. tah: 10, 17, 28,
29, 40, 46. (bez záruky)

Vrzalová překonala 28 let starý
rekord. Maslák spokojený nebyl
Ostrava – Skvělé dny prožívá
atletka Simona Vrzalová.
Vítkovickámílařka se potom,
co v neděli v Liévine vylepši-
la český halový rekord na
nemistrovské trati 1000
metrů, blýskla podobným
kouskem i včera namítinku
Czech Indoor Gala v Ostravě
a o 49 setin vymazala
po 28 letech z historických
tabulek dosavadní maxi-
mum Ivany Kubešové.
V závodě na 1500metrů

zaostala na druhémmístě
časem 4:05.73 o 51 setin za
vítěznou Polkou a novou re-
kordmankoumítinku Sofii
Ennaouiovou. „Že se povede
kilometr, jsem čekala, ale o
patnáctistovce jsem si mys-

lela, že ji nezvládnu. Hodně
mi ale pomohla Sofia. Věděla
jsem, žemě v cíli předběhne,
ale pořád jsemmusela běžet
nadoraz,“ uvedla Vrzalová,
která by se na blížícím se
halovémME v skotském
Glasgow ráda dostala do fi-
nále, která nyní figuruje na
třetímmístě evropských ta-
bulek.
Nejlepším evropským

a čtvrtým světovým časem
(0:32.79) vyhrál běžec Pavel
Maslák na nemistrovské trati
300metrů. „Čas není, jaký
bych čekal. Myslel jsem, že
poběžím rychleji, ale musel
jsem se vyrovnat s nachlaze-
ním a asi se to projevilo,“
přiznal Maslák. (hek)

Získáte:
■ Slevovou nabídku s�přesným zacílením 

na�váš okres či region.
■ Zdarma inzertní plochu v�nejšířeji distribuovaném 

titulu zdarma v�ČR DENÍK EXTRA a�ve 
vybraných�přílohách Deníku.

■ Zdarma inzertní plochu na�největším 
regionalizovaném webu v�ČR denik.cz.

Cena partnerství již od 2000 KčZajistěte si svoji účast včas! Zeptejte se na možnosti spolupráce manažerky 
projektu Martiny Bernardové, e-mail: martina.bernardova@vlmedia.cz 

   Staňte se partnerem 
a oslovte až 6 500 000

potenciálních zákazníků!
8.–14. dubna 2019
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Číslo dne

10
kol zbývá do
konce základní
části hokejové
extraligy. Ko-
meta v nich
chce potvrdit
šestémísto.

Výsledkový servis dnes
najdetena straně 15

Útočník Sígrs
získal ocenění
Brno – Cenu pro nejužiteč-
nějšího útočníka nejvyšší
české soutěže amerického
fotbalu získala zahraniční
opora brněnských Sígrs Mi-
chael Lindsey. „Jsem velmi
vděčný a vážím si toho. Dou-
fám, že se do Česka brzy vrá-
tím,“ vzkázal Lindsey. Další
Američan z týmu Sígrs Tyro-
ne Clark obsadil v kategorii
nejužitečnějších obránců
druhémísto. Brněnský celek
jako nováček vminulém roč-
níku postoupil do play-off.
Další sezona amerického fot-
balu začíná v dubnu. (pev)

„Závidím hokeji v Brně.
Ale i mymusíme dát li-
dem o sobě vědět. Že
hrajeme nejvyšší soutěž
amůžeme spolu napsat
pohádku.“
řecký trenér basketbalistů egoé Brno

Chris Chugaz o obrovském rozdílu v divác-

kém zájmu mezi hokejem a basketbalem

Kempný nahrál
Vránovi na gól
Washington – Potvrzuje
formu. Hokejový obránce
Michal Kempný zaznamenal
další bod za nahrávku na
branku českého parťáka Ja-
kuba Vrány.Washington
Capitals i díky přispění zmí-
něné dvojice na domácím
ledě zdolali Los Angeles
Kings po desítigólové pře-
střelce 6:4. Kempný doposud
v aktuálním ročníku NHL
nastřádal osmnáct bodů za
pět přesných zásahů a třináct
asistencí. V utkání proti Los
Angeles na ledě strávil osm-
náct minut a osmnáct vteřin.
Rozdal čtyři hity a zblokoval
dvě střely soupeře. (vfo)

Znojmu po podezření
chybí peníze na výplaty
Druholigový fotbalový
klub může přijít kvůli po-
dezření ze zmanipulova-
ných zápasů také o dotace.

JAROSLAV KÁRA
DALIBOR KRUTIŠ

Znojmo – Přišel o peníze od
sponzora, další můžou chy-
bět změsta, k tomu hrozí
mnohamilionová pokuta,
nebo dokonce vyloučení z
druhé ligy. Majitel znojem-
ského fotbalového klubu Jiří
Tunka (na snímku) prožívá
hodně chmurné období po
nařčení, že jeho hráči zma-
nipulovali tři přípravné zá-
pasy. „Samozřejměmě to
hodně zneklidňuje. Jsem
nervózní, ale jsme si jistí, že
jsme nevinní,“ prohlásil
Tunka.
Jeho tým čelí podezření

kvůli podivným sázkám na
dva zápasy Tipsport ligy s
Táborskem a Nitrou i utkání
na chorvatském soustředění
s Lokomotivou Záhřeb. Další
duel s polským Sosnowiecem
zasemohli ovlivnit rozhodčí.
„Je to šílenství. Nechápu, kdo
kauzu vymyslel a vytáhl.
Máme určité indicie, že šlo o
úmysl, aby nás poškodili. Je
to hon na nás čtrnáct dní
před začátkem ligy,“ uvedl
stoprocentní vlastník zno-
jemského klubu.
Včera podal trestní ozná-

mení na neznámého pa-
chatele za poškození dob-
rého jména. „Ať to policie
prošetří a budeme podá-
vat žaloby,“ pravil.
Stejný krok údajně

učiní také chorvatský
investor Goran Spa-
hič, se kterým klub
na začátku nového
roku navázal spo-
lupráci aměl do
něj vložit až čtyři
miliony korun.
Znojmu zařídil ta-
ké dvě soustředění
na Istrijském polo-
ostrově a přivedl čtyři
hráče ze zemí

bývalé Jugoslávie, o kterých
semluví právě v souvislosti s
podezřelými sázkami. „Pře-
rušili jsme se sponzorem
styky až do vyřešení. Uvidí-
me, co se bude dít, ale kauza
může ohrozit malé i velké
sponzory, ovlivnit dotace z
města,“ líčil Tunka.
Znojemský starosta Jan

Grois nevylučuje pozastavení
dotace fotbalistům. Rada již
dřív peníze pro klub projed-
návala a zastupitelům dopo-
ručuje přidělení tří milionů
korun. Zda je klub dostane,
není nyní jasné. Zastupitel-
stvomá dotace schvalovat
příští pondělí. „Pokud by to,
co se objevilo vmédiích, byla
pravda, může to určitě mít
vliv na přidělení dotace. Tyto
informacemne velmi zne-
pokojily,“ prohlásil Grois.
Vedení radnice však ctí

presumpci neviny. „Je na or-
gánech činných v trestním
řízení, co případně
zjistí,“ dodal
starosta.
Znojemští

policisté včera
odpoledne
okolnosti
nevyšetřo-
vali. „Neevi-
dujeme

žádné podané trestní ozná-
mení související se znojem-
ským fotbalem,“ vzkázala
policejní mluvčí Lenka Dra-
hokoupilová. Stejné vyjád-
ření Deník Rovnost získal
také od Okresního státního
zastupitelství ve Znojmě.
Přerušení spolupráce s

chorvatským partnerem však
už v nejbližší době nejspíš
pocítí hráči třináctého celku
druholigové tabulky. „Hrá-
čům výplaty dátmusíme, ale
peníze potřebujeme nejdřív
sehnat. Případně se domluví-
me, že nám týden nebo čtr-
náct dní počkají, a mezitím je
seženeme. To není tak velký
problém,“ informoval Tunka.
Dohodu se Spahičemmu

podle jeho slov doporučili
předchozí dlouholetýmajitel
klubu Ota Kohoutek i nynější
sportovní ředitel Leoš Kal-
voda. „Na jejich základě jsme
se spojili. Přiváděl sem hráče

už před pěti šesti lety.
Měl zájem u nás opět
některé uplatnit,
aby se rozehráli a
mohl je prodat,
potřeboval je zvi-
ditelnit. To je pro
něj byznys, je je-

jich

manažer. Nevíme, jak bude-
me spolupracovat dál,“ po-
krčil rameny Tunka.
Na podezřelé sázky na pří-

pravná utkání Znojma upo-
zornila společnost FederBet,
která se zabývá odhalováním
podvodů ve fotbale. Česká
asociacemá jako smluvního
partneramonitorujícího
sázky Sportradar, který na
rozdíl od FederBetu pokrývá
víc území, třeba i v Asii.
Od Sportradaru Fotbalová

asociace České republiky
však neobdržela žádné po-
tvrzení podezření. „Zmédií
jsme ovšem zaznamenali
informaci, že nad regulér-
ností utkání vznikly po-
chybnosti, a tak jsme
kontaktovali právě Fe-
derBet, ačkoliv s touto
společností není pode-
psaná smluvní spolu-
práce. Přičemž s policií
jsme na toto téma již v
kontaktu a veškerý
spisovýmateriál jí
obratem předáme po
jeho kompletaci,“

vzkázal Rovnosti Michal
Jurman, ředitel oddělení

komunikace fotbalové aso-
ciace.

Co Znojmu hrozí?
„Pokud se prokáže, že je na

vině klub, hrozí disciplinární ří-
zení, v jehož rámci může být
klubu uložen disciplinární trest
v podobě kontumace utkání,
odebrání soutěžních bodů až
do výše dvaceti bodů nebo
vyloučení družstva ze sou-
těže, popřípadě i peněžitá po-
kuta až do výše 10 milionů
korun. V případě, že by se jed-
nání dopustil hráč bez přičině-
ní klubu, může být potrestán
zákazem činnosti na dva
roky až na dvacet let nebo
zákazem účasti na všech akti-
vitách spojených s činností
FAČR na dva roky až dvacet let,
nebo vyloučením z FAČR,
popřípadě i peněžitou pokutou
až do výše 10 milionů korun.“
Michal Jurman, ředitel oddělení

komunikace Fotbalové
asociace České republiky

Hodonín smutní, v Evropě ale zažil průlom
VÁCLAV PETRŮ

Hodonín – Cíl splnily, přesto
zavládlo zklamání. Stolní te-
nistky Hodonína si totiž
uvědomovaly, jakmálo chy-
bělo k postupumezi nejužší
evropskou smetánku do se-
mifinále Ligymistryň.
Hegemon české extraligy

ovšem neudržel ve čtvrtfi-
nálovém souboji se čtyřná-
sobným vítězem soutěže TTC
Berlín vedení 3:1 na zápasy z
domácího utkání a po prohře
v odvetě 0:3 v německém
hlavnímměstě se rozloučil se
soutěží. „Před sezonou jsme
měli za cíl postoupit do
čtvrtfinále. Když jsme Berlín
v prvním zápase porazili, vě-
řili jsme, žemůžeme i dál.
Cítíme zklamání a holky se z
toho dostávají,“ tvrdil trenér
stolních tenistek Jaroslav
Mikeska.
Senzační hodonínskou

jízdu nejprestižnější evrop-

skou soutěží zastavila také
smůla. Hrdinku prvního
čtvrtfinálového klání Rui-
chen Guovou skolily v odvetě
horečka a celková nevolnost.
I proto Číňanka svůj duel
prohrála 1:3 na sety. „Je to je-
den zmomentů, proč jsme
vypadli. Guová nemohla v
Německu podat optimální
výkon. Kdyby byla stopro-
centně v pořádku, zápas tře-
ba zvládne,“ smutnil Mi-
keska.
Zbylé dvě hráčky hodo-

nínského celku Natalia Par-

tyková a Iveta Vacenovská
dotáhly své zápasy do pátého
setu. V rozhodujících sadách
ale na soupeřky nakonec ne-
stačily.
Až přebolí zklamání z těs-

ného vyřazení, dost možná
nastane zadostiučinění. Ho-
donín zažil v Lizemistryň na
české poměry dosud nevída-
nou jízdu, do čtvrtfinále se
probil jako první český žen-
ský celek. „Jde o průlomový
výsledek pro celý zdejší stol-
ní tenis. Dokázali jsme si, že
můžeme hrát s kýmkoliv,“
pochvaloval si Mikeska.
Pod historický počin se

podepsala také patrně nej-
slavnější hodonínská od-
chovankyně Vacenovská.
Dvojnásobná olympionička
se domateřského klubu před
sezonou vrátila po patnácti
letech v zahraničí. „Je na ní
dost vidět, jak chce Hodoní-
nu vrátit, co jí v mládí dal.
Taky byla ze všech holek z

vyřazení nejvíc zklamaná. Je
to jednoznačně ikona klubu,“
vyzdvihl kvality dlouholeté
reprezentantkyMikeska.
Cesta Ligoumistryň dodala

jemu i jeho svěřenkám kuráž
do dalších ročníků prestižní
soutěže. „Určitě se chceme
dál posouvat a vylepšit
čtvrtfinále,“ podotkl trenér.
Ve zbytku sezony čeká je-

ho svěřenky zdánlivá rutina.
Pošesté v řadě ovládnout
domácí extraligu. PokudMi-
keska postaví nejsilnější se-
stavu, půjde jen o formalitu.
„Holkám udělá každé vítěz-
ství v play-off radost. Je stej-
ná, i když se vyhrává pravi-
delně,“ uvedl kouč.
V tomto ročníku domácí

soutěže nechal přední hráčky
často odpočívat, i proto Ho-
donín po letech prohrál dva
zápasy základní části, přesto
je druhý s duelem k dobru. „V
play-off počítáme i s opora-
mi,“ uzavřel Mikeska.

Hodonín v Evropě
Liga mistryň
Skupina D:
Hodonín – Linec 3:1
Tarnobřeh – Hodonín 1:3
Linec – Hodonín 1:3
Hodonín – Tarnobřeh 0:3
Čtvrtfinále:
Hodonín – TTC Berlín 3:1
TTC Berlín – Hodonín 3:0

Foto: www.1scznojmo.cz

Bude Dočkal
sparťanem?
Praha – Vyjednávání o ná-
vratu bývalého fotbalisty
Sparty Bořka Dočkala z čín-
ského angažmá nabralo
podle signálů z Letné jasnější
obrysy. Třicetiletý záložník
má v klubu Che-nan ještě
kontrakt na dva roky, ale
Pražané se prý už s Číňany
domluvili na odstupném,
které bylo původně nad
možnosti Sparty. Po disku-
tabilní nedělní výhře nad
Bohemians by se Dočkal tre-
nérovi Zdeňku Ščasnému asi
hodil. Se Spartou navíc s vě-
domím Che-nan už od listo-
padu trénuje, a dokonce s ní
byl i na soustředění ve Špa-
nělsku. (spo)

Odešla legenda.
Gólman Banks
Londýn – Jeden z nejlepších
brankářů fotbalové historie a
anglickýmistr světa z roku
1966 Gordon Banks zemřel v
81 letech. Bývalý hráč Stoke
City, který nastoupil v 73 re-
prezentačních zápasech, vy-
nikal neobyčejnoumrštnos-
tí. (spo)

Hertl bodoval,
Pastrňák nemohl
NewYork – Skvělá série po-
kračuje. Tomáš Hertl se v
utkání NHL gólem a nahráv-
kou podílel na výhře San Jose
7:2 ve Vancouveru a dočkal se
zároveň ocenění pro nejlep-
šího hráče večera. Pětadva-
cetiletý útočník Žraloků po-
sbíral v posledních třech
duelech sedm bodů za 4 góly
a 3 přihrávky. Celkemmá na
kontě 53 bodů (26+27). Smůla
potkala nejproduktivnějšího
Čecha Davida Pastrňáka,
který semusel podrobit ope-
raci. Útočník Bostonu, který
nastřádal 66 bodů (31+35), si
při návratu ze sponzorské
akce zranil palec tak ne-
šťastně, že ho čekáminimál-
ně třítýdenní půst. (spo)

Tenistkymají
Kanaďanky
Londýn – České tenistky se o
udržení v elitní skupině Fed
Cupu utkají ve dnech 20. a 21.
dubna doma s Kanadou.
„Věřím, že budeme favority.
To znamená, že budou hrát
holky, které z nás favority
udělají,“ řekl kapitán Petr
Pála. Teoreticky by semohla
do sestavy vrátit Petra Kvi-
tová, která vynechala 1. kolo,
v němž Češky neuspěly proti
Rumunkám. Problémem
může být i volbamísta utká-
ní. „Najít volnou halu v době
Velikonoc, kdy bude vrcholit
hokejová extraliga, není
snadné. Vedeme několik
jednání, jedním z favoritů je
Prostějov,“ uvedl Miroslav
Černošek, majitel České
sportovní, která je promoté-
rem utkání. (spo)

Orli bodovali
do nadstavby

Znojmo – Vstup do nadstav-
bové části Erste Bank
Eishockey Ligy zvládli Orli
Znojmo skvěle. Ve spodní
skupině o konečné umístění
po vyrovnaném zápase po-
razili Villach 4:0. O vítězství
Znojemští rozhodli v závě-
rečné třetině, kterou vyhráli
3:0. Důležitou druhou branku
dal ve 43. minutě v přesilovce
RadimMatuš. Pojistku na
plný bodový zisk pak třetím
gólem Anthony Luciani po-
hotovou střelou z otočky z
pozicemezi kruhy. Vyjma
krátké šarvátky odehráli do-
mácí závěr zápasu v naprosté
pohodě. (spo)

Orli Znojmo 4
EC Villacher SV 0

Třetiny: 1:0, 0:0, 3:0. Bran-
ky a nahrávky: 18. Luciani
(McPherson, Vainonen), 43.
Matuš (McPherson, Luciani),
54. Luciani (Matuš, McPher-
son), 56. McPherson (Luciani,
Vainonen). Rozhodčí: Gruber,
Trilar – Bärnthaler, Zgonc. Di-
váci: 2262.


