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• narodil se 31. července 1949 
•  má šest dětí – Kamilu, Annu, Vladimíra, Jana, 

Františka Antonína a Marjánku
•  před třemi lety přestal kouřit
• vyrůstal ve Vizovicích na Zlínsku

•  zahrál si ve fi lmech Něžný barbar, Zapomenu-
té světlo, Balada pro banditu, Šašek a králov-
na, Poslední leč

•  má rád vážnou muziku i jazz, hlavně Vysocké-
ho, Brella, Dylena, Cohena a Vlastu Rédla

Boleslav Polívka

pomocpomoc
a orientacea orientace

ve světě fi nancíve světě fi nancí

w
w

w
.m

sb
i.c

z

Splnil se mi sen
o koni i o divadle  

 Bolku, prozradíte nám, jaký typ dě-
dečka vlastně hrajete? 
Tenhle dědeček je inovátor a vynález-
ce, který objevil, že se dají čistit zlé 
sny. Do jednoho takového zlého snu se 
dostane, a budou se dít věci. Zajímavé 
třeba je, že v tomhle muzikálu  skoro 

vůbec nezpívám. Zapěji tam pouze jed-
nou, něco jako: „Stalo se, co mělo se stát.“ 

Na náměstí v Písku ale i tančím, řekl bych 
v takovém valašsko – řeckém stylu. Víc ale 

neprozradím, v červnu letošního roku bude 
premiéra, tak se diváci všechno dozvědí.
 Pohádkovou babičku si zahrála Eliška Bal-

zerová. Naposledy jste  spolu hráli jako hod-
ně mladí. Jaké bylo vaše pracovní setkání po 

letech? 
S Eliškou Balzerovou jsme spolužáci ze školy a je 
pravda, že jsem spolu už léta nehráli. Mezitím 
jsme se ale vídali a Eliška hostuje u nás v Divadle 
Bolka Polívky v Brně. Film V Peřině nás zase sve-
dl dohromady a já jsem tomu rád. Eliška je stá-
le krásná, příjemná a voňavá, bylo mi potěšením 
s ní točit.  

 A dědečka jste si zahrál ve fi lmu poprvé? Jak 
jste se  vyrovnal s tím, že jste „dorostl“ do těch-
to rolí? 
V Poslední leči, kterou natočil Vladimír Sís, jsem 
také hrál dědečka. Jmenoval se doktor Burke 
a zažil mnohá dobrodružství, když přijel na-
vštívit starého revírníka. Premiéra proběhla už 
v roce 1981, a to jsme byli s Pécou (Jiřím Pe-
chou) ještě mladí a na dědečky jsme si jen hráli. 
Teď už jsem ve věku, kdy mohu hrát zachovalé-
ho sedmdesátníka nebo vyžilého padesátníka. 
Otevřela se mi tak široká škála možností. 

 Film V Peřině je o snech. Jaké míváte sny? 
Trpěl jste někdy nočními můrami? 
Jako kluka mě občas trápily sny úzkostné, asi 
to bylo tím, že jsem měl staršího otce a pod-
vědomě jsem se bál o rodiče. Honili mě v nich 
černí panteři po mém rodném městě a jindy 
zase něco podivného vylézalo z kamen. Jed-
nou se mi zdálo, že vidím světlo pod dveřmi 
v kuchyni, vešel jsem tam a najednou se ke 
mně začali pomalu otáčet dva kostlivci. Jinak 
mám ale snění rád a zdávají se mi i sny krás-
né. Častokrát jsem se v nich i vznášel. 

 Pojďme k těm snům, které si vytváříme každý 
sám a máme šanci zapracovat na jejich splnění. 
Jaký velký sen se vám splnil?
Vždycky jsem snil o tom, že budu mít svého koně, 
a to se mi splnilo. Říká se, že každý Řek chce byd-
let nad hospodou a mít výhled na moře. Mně se to 
povedlo, ač nejsem Řek. Na své farmě mám byt nad 
hospodou a výhled na krásnou krajinu a na koně. Ti 
nahrazují to vlnící se moře. 

 Je pravda, že na vaší farmě pořádáte i různé ak-
ce a hlavu u vás může složit každý kolemjdoucí?
Farma Bolka Polívky není jen moje sídlo. Bydlím si-
ce s Marcelkou a našimi třemi dětmi nad hospodou, 
ale přijet k nám může kdokoli. S ubytováním není 
problém, pěkných pokojů máme k dispozici spous-
ty, také dvě hospůdky, kde se dá dobře najíst. Najde-
te nás v klidné moravské vesničce Olšany a nemůže-
te zabloudit. Všude visí cedule a navíc jsme na we-
bovkách i na Facebooku. V cíli na vás čeká nádherný 
výhled na Drahanskou vrchovinu, prostorné parko-
viště a v dřevěných ohradách krásní koně. Na farmě 
se můžete ustájit i vy a mohu prozradit, že to je ma-
gické místo, kde se krávy mění v koně. Všechny čte-
náře Metropolu srdečně zvu!

 Na jakou akci se u vás na farmě hodně těšíte? 
Máme spoustu přátel malířů a každé jaro pořádá-
me malířské sympozium. Na naší farmě se sejdou 
čtyři Češi a čtyři Slováci, malují a potom z těch ob-
razů uděláme výstavu. Některé obrázky u nás zů-
stanou a umísťujeme je právě do pokojů pro hos-
ty. Takže naši návštěvníci mají na stěnách pověše-
né úplné skvosty. 

 Splnil se vám i nějaký pracovní sen? 
Jako mladý kluk jsem si strašně přál hrát v Činoher-
ním klubu, jenže kamarádka ze studentských dob 
mi říkala: „Bolku, to asi ne. To je moc vysoká meta.“ 
Vidíte a já tam hrávám pravidelně. Také jsme chodi-
li s tatínkem do pražské kavárny Slávie a sledovali 
jsme, zda z Národního divadla nedorazí na kávičku 
třeba pan Pešek nebo nějaký jiný herecký bard. No 
vidíte a dneska tady sedíme pod obrázkem Jana We-
richa a já dávám rozhovor pro tisk. To bych se tehdy 
nikdy nenadál. Na sny si ale člověk musí dávat i po-
zor a neměl by si přát pro nikoho nic zlého. Někdy 
se zase dlouho vytoužený sen nakonec splní, ale ra-
dost člověku stejně nepřinese. Tak přeji všem do no-
vého roku jen ty sny krásné.

Text: Šárka Jansová, foto: archiv 2media

Skvělý herec, zanícený koňák a farmář, klaun smutný i veselý, šestinásobný tatínek a milý 
společník, Bolek Polívka, si zahrál pohádkového dědečka v muzikálovém 3D fi lmu V Peřině.



www.czechcoal.cz
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Policie zůstala
Jaroměřice nad Rokytnou o po-
licejní služebnu nepřišly. Kvů-
li úsporám policisté chtěli město 
opustit. Radnice jim ale nabídla 
k užívání prostory na radnici, kte-
ré navíc nechala na vlastní nákla-
dy přestavět. Policejní hlídky v Ja-
roměřicích budou sloužit denně 
nepřetržitě, k dispozici mají i slu-
žební auto. 

Dvě třídy sklářů
Umělecké a sklářské obory se od-
razily ode dna. Zájem o tento obor 
se v předchozích letech velmi sní-
žil, u některých, hlavně sklářských 
oborů, skoro zanikl. Nyní je situa-
ce lepší, v jediné škole svého dru-
hu na Vysočině, ve Světlé nad Sá-
zavou otevřou hned dvě plné třídy 
budoucích sklářských umělců.

Klienti azylového 
domu čistí ulice

Muži z jihlavského azylového do-
mu pomáhají čistit ulice krajského 
města. Za čtyři odpracované hodi-
ny dostávají stravenky v hodnotě 
šedesáti korun. Klienty azylového 
domu lze kromě sobot vidět každý 
den na mnoha místech v Jihlavě.

ME v baseballu 
v Třebíči

Třebíč se stane pořadatelským 
městem Mistrovství Evropy 
v baseballu. Baseballová asoci-
ace konání Třebíči odsouhlasila 
v těchto dnech. Šampionát bude 
probíhat ve zbrusu novém base-
ballovém areálu na Vídeňském 
rybníce na jižním okraji města.

Nové kamery 
dohlédnou
na pořádek

Na Vysočině bude letos na pořá-
dek dohlížet víc kamer. Nové ka-
merové body přibudou v Jihlavě 
a Třebíči, strážníci ve Žďáru nad 
Sázavou by měli dostat novou mo-
bilní kameru. V Havlíčkově Brodě 
a Pelhřimově zatím o rozšíření ka-
merového systému v ulicích neu-
važují. (met)

Jihlava | Krajská metropole na 
Vysočině bude mít vlastní novou 
halu pro lední sporty. Magistrát 
už vybral dodavatele stavby za 
skoro 180 milionů korun.

„Město vybralo konsorcium fi rem Pod-
zimek a synové a Metrostav, kteří na-
bídli nejnižší cenu za stavbu. Z této 
sumy by asi 150 milionů měla pokrýt 
dotace z Evropské unie, zbytek pak 
půjde z městské kasy,“ řekl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal.
Samotná stavba by měla trvat osm-
náct měsíců a má vyrůst na místě 
tréninkové plochy vedle Horácké-
ho zimního stadionu. Celý projekt 
však zatím brzdí někteří obyvate-
lé ulice, která sousedí s prostorem, 

Havlíčkův Brod | Obyvatelé, ale 
i návštěvníci Havlíčkova Bro-
du budou mít lepší šanci, jak ve 
městě zaparkovat. Zdejší radni-
ce se rozhodla vyčlenit peníze 
na nová parkoviště. 

Nové parkovací plochy za desítky 
milionů korun mají vzniknout pře-
devším v okrajovějších částech měs-
ta na sídlištích. „Počítáme s vybudo-
váním až stovek nových parkovacích 
míst. Například se jedná o nové parko-
viště v Pražské ulici, druhé má být ne-
daleko, poblíž Základní školy Wolkero-
va,“ uvedl starosta Jan Tecl.
Například na letošní rok připravi-
la radnice rekonstrukci ulice Na Va-
lech, kde ale vznikne pouze pár 
míst. „Chceme tam zrušit nevyužíva-
ný chodník podél zdi školní zahrady 
a zřídíme šikmá stání, což řidiči jistě 
přivítají. Protože bude toto parkoviště 
v centru, bude nejspíše placené,“ uve-
dl starosta.

Ledová hala v Jihlavě bude

krát na halu stavební povolení vy-
dal, krajský úřad ho ale znovu po 
námitkách obyvatel Tyršovy ulice, 
která s budoucí tréninkovou ha-
lou sousedí, zamítl a projekt vrátil 
k přepracování.
„Už teď má projekt velké zpoždění, 
nestačíme pokrývat poptávku po le-
du. Kdyby hala stála už dnes, tak je 
plná,“ uvedl jednatel jihlavské Duk-
ly Bedřich Ščerban.
V ideálním případě by se mohlo za-
čít stavět na přelomu jara a léta. Pů-
vodní začátek výstavby byl ale plá-
nován na konec roku 2010. Lidem, 
kteří bydlí v sousední ulici, se nelíbí, 

že by hala měla vyrůst přímo pro-
ti jejich bytům. Sepsali proto petici 
a chtějí se prý bránit i soudně.
Magistrát ale tvrdí, že stavba na-
opak zlepší podmínky pro občany. 
„Dříve na venkovní ledové ploše hrá-
la hudba a svítilo osvětlení pro veřej-
né bruslení, na to si nikdo nestěžoval. 
Nyní bude veškeré dění v uzavřené 
hale,“ dodal primátor Vymazal.
Veškeré orgány včetně hygieniků, 
hasičů i policistů se k projektu už 
dříve vyjádřili souhlasně. Není te-
dy prý důvod, proč projekt nereali-
zovat. Text: Metropol

Vizualizace: www.jihlava.cz

kde má ledová hala stát, proto ne-
má projekt vydán stavební povo-
lení. Stavební úřad už sice dva-

Jedná se tak o nejmladší českou věz-
nici u nás. Objekt na Třebíčsku, jehož 
druhá část byla nyní rekonstruová-
na, zaplní během dvou měsíců ještě 
dalších dvě stě odsouzených mužů. 
Nyní je jich tam už přes tři sta.
„Každý týden sem budeme eskortovat 
dalších přibližně dvacet mužů,“ řekl 
mluvčí rapotické věznice Jan Doležal. 
V přízemí jsou příjemné pokoje s dře-
věným nábytkem. Tato část je oddě-
lení s dohledem, což je ta nejmírněj-
ší forma. „Vedle jsou ale tři cely pro 
trestance, kteří se nějak při výkonu tres-
tu prohřeší. Ty už mají do komfortu da-
leko,“ podotkl mluvčí.
Na těchto celách je na zdech železná 
konstrukce, která po sklopení slouží 
jako postel. Odsouzený dostane mat-
raci. Jinak je tam malé umyvadlo. „Vy-
cházky mají vězni hodinu denně na 
místním dvorku, který je obehnán vyso-
kým plotem,“ uvedl Jan Doležal. Soci-
ální zařízení jsou společná. Odsouze-

ný má právo na koupel teplou vodou 
jednou týdně. Dostane žeton, aby ne-
plýtval vodou. „Teplá voda mu teče tři 
minuty, jinak se mohou sprchovat libo-
volně studenou vodu,“ dodal Doležal. 
Ve věznici pracuje 206 lidí, z toho 
je 86 civilistů a 120 příslušníků Vě-
zeňské služby, 44 procent vězňů jez-
dí denně do práce. Věznice chce ka-
pacitu pracovních míst časem zvý-
šit. Chce proto využít volné pozemky 
u areálu věznice, kde by mohly stát 
dvě výrobní haly, v nichž by pracova-
li odsouzení.  (met)

Lepší parkování v Havlíčkově Brodě 

Plochu s větší kapacitou okolo 90 
míst budou mít ale lidé bydlící v oko-
lí staré kotelny v Pražské ulici. Na 
volném prostranství, kde nyní řidiči 
parkují provizorně, má vyrůst plno-
hodnotné parkoviště. Dalších něko-
lik míst vznikne přebudováním části 
školní zahrady v Šubrtově ulici.

Město chce zlepšit parkovací mož-
nosti třeba u nádraží a před domem 
RossIn, dále také u polikliniky. „Zabý-
vat se budeme určitě i úpravou parko-
viště v Žižkově ulici u kulturního domu 
Ostrov. A výhledově se počítá i s rozšíře-
ním kapacity parkovacích ploch mezi 
bytovkami,“ dodal Tecl.  (met)

Věznice je hotova
Rapotice | Přestavba bývalé armádní raketové základny v Rapoticích 
na Vysočině na moderní věznici je defi nitivně hotova. Zařízení pro 
trestance disponuje kapacitou 500 míst.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
během prosince loňského roku jsem 
hovořil s řadou „odcházejících“ lé-
kařů a musím konstatovat, že jsem 
potkával převážně slušné, pracovi-
té a chytré lidi, kteří používají vlast-
ní rozum, vědí, co chtějí a dovedou se 
o sebe a svůj osud postarat. Většina 
z nich se výrazně lišila od protago-
nistů Lékařského odborového klubu, 
kteří v posledních měsících vyvoláva-
jí obavy pacientů a šíří nenávist vůči 
všem, kteří s nimi nesympatizují. 
S organizátory akce Děkujeme, od-
cházíme, jsem se dlouho a trpělivě 
snažil jednat a naslouchat věcným 
argumentům. Po agresivně stupňo-
vané kampani za několik milionů 
korun, kterou provádí profesionál-
ní marketingová agentura, však ne-
mohu skrývat své rozhořčení. Přes-
tože chápu nespokojenost lékařů 
se špatnými pracovními a mzdový-
mi poměry v nemocnicích, nemohu 
přijmout styl celé kampaně. Vydírá-
ní není cestou k řešení problémů, 
které je možno nalézt pouze u jed-
nacího stolu, bez emocí a s chlad-
nou hlavou.
Ministerstvo zdravotnictví je zřizo-
vatele mpouze malé části nemocnic, 

přesto se však nezříká odpovědnosti 
za úroveň fi nancování všech ostat-
ních. Ve většině zařízení však nemů-
že ovlivnit přesnou výši mezd ani 
úroveň vztahů mezi zaměstnavate-
lem a zaměstnanci. Nemůže přímo 
ovlivňovat ani úroveň nákupu léků, 
materiálů a ani objem výstavby, ale 
naopak je všeobecně známo, že ten-
to rozsah je prakticky všude ovliv-
ňován lékaři a jejich tlaky na nemoc-
niční manažery. Fakt, že vydané fi -
nanční prostředky mohou chybět na 
výplatních páskách, tak není mož-
no svádět jen na politiky a vrcholo-
vé vedoucí funkcionáře.
Do zdravotnictví nikdo dodateč-
né prostředky nedá, dokud i lékaři 
sami nepřispějí k pořádku a zvýše-
ní efektivity práce. Ministerstvo to 
musí samozřejmě podpořit a s re-
formními kroky už začalo. Předsta-
vilo je mj. i na kongresu ČLK. Při-
pravilo novelu zákona o vzdělává-
ní lékařů, jedná o nových vzdělá-
vacích programech pro jednotlivé 
obory a ruší podmínku stabilizač-
ních a kvalifi kačních dohod ates-
tujících lékařů. Projednává mož-
nost zavedení připlácení za nad-
standardní výkony, diskutuje zákon 

o službách včetně nové defi nice le-
ge artis postupu. Hledá nástroje, 
jak motivovat zdravotní pojišťovny 
k odpovědnému chování a lépe pře-
rozdělovat vybrané pojistné tak, 
aby odpovídalo zdravotním potře-
bám pojištěnců.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opakovaně a poctivě zdůrazňuji, že 
vám nemohu zajistit vyšší mzdy již 
letos. Jste – li však ochotni připus-
tit, že se jejich zvyšování nastar-
tuje alespoň příštím rokem, mohu 
vám tento slib s dobrým svědomím 
dát. Hodlám podpořit navyšování 
platů veškerého zdravotního perso-
nálu, a pokud ještě chvíli vydržíte 
snášet svůj pocit beznaděje a neo-
dejdete, zvyšování úrovně fi nanco-
vání nemocnic a mezd začne v příš-
tím roce. Vím, že si to zasloužíte. 
Na reformě zdravotnictví nás čeká 
hodně práce a neexistují zde bohu-
žel žádná zázračná, rychlá ani ná-
silná řešení. To je důvod, proč vás 
žádám, abyste zůstali.

S úctou 
Leoš Heger,
ministr zdravotnictví 
V Praze, dne 12. ledna 2011

Otevřený dopis ministra zdravotnictví

Radek John
v Bydžově

Nový Bydžov | Ministr vnitra Ra-
dek John navštívil na základě do-
pisu starosty Nového Bydžova 
Pavla Loudy město, kde se na kon-
ci loňského roku  vyhrotila bez-
pečnostní situace spácháním ně-
kolika násilných trestných činů. 
Pavel Louda informoval minis-
tra o projektech zaměřených 
na snižování kriminality a in-
tegrace sociálně vyloučených 
skupin obyvatel. Oba se shod-
li na nutnosti zpracování nove-
ly zákona o loteriích, která by 
umožnila samosprávám regu-
lovat počty hracích terminálů. 
Radek John spolu s krajským 
ředitelem Policie ČR Petrem Při-
bylem ujistili starostu, že v pří-
padě dalších problémů je poli-
cie připravena posílit svoji čin-
nost ve městě. (od dop.)
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Digitalizace aneb jak se připravit na digitální televizní vysílání – 3. díl

Jakou anténu vybrat
Neexistuje speciální anténa pro 
digitální příjem. Každá anténa 
umožňující dosud příjem na ana-
logových kanálech je v zásadě po-
užitelná i pro příjem kanálů, na 
kterých jsou vysílány digitální 
multiplexy DVB-T. Jsou to všechny 
širokopásmové antény pro pásmo 
UHF a také antény, jejichž kmito-
čtový rozsah obsáhne kanály jed-
notlivých multiplexů (22. kanál - 
64.kanál). 
 

Při výběru typu antény je třeba 
vycházet mj. z geografi cké vzdá-
lenosti vysílače, jehož signál chce-
me přijímat, a charakteru terénu 
kde bude anténa umístěna. V blíz-
kosti vysílače, s přímým výhledem 
na něj, vystačíme i s některým ty-
pem pokojové antény a kvalita sig-
nálu bude výborná.

A co je důležité? Za nevyhovující lze 
považovat antény, které byly dopo-
sud používány pro příjem v pásmu 
VHF. Poznají se podle výrazně del-
ších konstrukčních prvků.

Příjem digitálního vysílání
na společnou televizní anténu 
(STA)
Nejproblematičtější skupinou an-
ténních systémů jsou tzv. společné 
televizní antény (STA). Ty je potře-
ba při přechodu na zemské digitální 
vysílání speciálně upravit a zkon-
trolovat celkovou kvalitu rozvo-
dů do jednotlivých bytových jedno-
tek. Úpravu by měl zajistit vlastník 
nemovitosti nebo správce objektu 
u specializované fi rmy. 
V případě společné televizní antény 
je nutno upravit systém tak, aby při-
vedl signál obsahující digitální mul-
tiplex do účastnické zásuvky. Na tu 
si pak divák připojí set-top-box ne-
bo televizor s digitálním tunerem. 
Před tímto řešením je třeba udělat 
revizi původních rozvodů a v přípa-
dě starých počítat s nutnou výmě-
nou za nové.
Při úvahách o úpravě STA je nutné 
rozhodnout, zda zdrojem signálu 
bude zemské televizní vysílání nebo 
satelitní vysílání. Možnou alternati-
vou je i příjem z obou zdrojů digitál-
ní televize zároveň.

Co dělat, když nemohu použít
venkovní anténu?
Pokud nemáte možnost instalace 
venkovní antény např. kvůli památ-
kové ochraně vašeho domu nebo je-
jí instalaci nedovolí vlastník objek-
tu a bydlíte v lokalitě blízko vysíla-
če dostatečně pokryté signálem, je 
možné uvažovat o pokojové anté-
ně. Každý set-top-box zobrazuje ve 
svém menu úroveň a kvalitu přijí-
maného signálu. To umožňuje zjistit, 
kde je signál v místnosti nejsilnější 
(je potřeba nalézt kompromis mezi 
sílou a kvalitou). Je však třeba si uvě-
domit, že toto řešení platí opravdu 
jen pro místa s velmi dobrým signá-
lem. Pokud nemáte možnost instala-
ce venkovní antény a bydlíte někde 
v údolí, v přízemí a podobně, je dob-
ré vyzkoušet malou venkovní vše-
směrovou anténu upevněnou napří-
klad na okno nebo využít alternativ-
ní příjem signálu (satelitní, kabelo-
vý nebo IPTV).

A co nás čeká v tomto roce?
V letošním roce dojde v souladu 
s Technickým plánem přechodu k vy-
pnutí analogového vysílání v dalších 
územních oblastech České republiky. 
Na vypnutí vysílačů velkého výkonu 
upozorní Česká televize informací 
(piktogramem) v podobě čtyř čtve-
rečků v pravém spodním rohu obra-

zovky cca 3 měsíce před vypnutím 
a s blížícím se termínem i informač-
ní textovou lištou. TV Nova a TV Pri-
ma před vypnutím konkrétního vysí-
lače vysílají informační spoty.

Digitální signál je mnohem náročnější na kvalitu celé přijímací soustavy a každý nedostatek například v anténních roz-
vodech je znatelný. Je třeba si uvědomit, že kvalitní anténa a anténní kabel jsou základem pro dobrý příjem. I staré an-
tény, které by typově vyhovovaly, ale jsou povětrnostními vlivy zkorodované nebo jsou použity starší typy kabelů, je lé-
pe vyměnit. Při přechodu na zemské digitální vysílání je tedy vhodné anténní systém od střechy až po televizor prověřit, 
nejlépe odbornou anténářskou fi rmou.

Proto, aby byli televizní diváci in-
formováni o všech změnách, kte-
ré bude přechod na digitální tele-
vizní vysílání provázet, byla zří-
zena bezplatná informační linka: 
800 90 60 30, která je v provozu 
v pracovní dny od 8 do 19 hodin. 
Navíc jsou všechny potřebné infor-
mace přehledně umístěny na webo-
vých stránkách www.digitalne.tv.

 analog vysílá

 blíží se vypnutí analogu

 analog vypnut

 územní oblast Jihlava vysílač Javořice 31.května 2011
 územní oblast Brno vysílač Kojál 30. června 2011
 územní oblast Trutnov vysílač Černá hora 30. června 2011
 územní oblast Jeseník vysílač Praděd 31.října 2011
 územní oblast Ostrava vysílač Hošťálkovice 30. listopadu 2011

piktogram informující o blízkém vypnutí 

analogového vysílání

Nové stanoviště 
záchranářů

Další výjezdové stanoviště Zá-
chranné služby Moravskoslezské-
ho kraje slouží od začátku roku  ve 
Vrbně pod Pradědem. Zde je k zá-
sahu v nepřetržitém provozu při-
pravena posádka rychlé zdravot-
nické pomoci. Lokalita je využívá-
na hlavně k lázeňským a rekreač-
ním účelům. Výjezdové skupiny 
v Bruntále a Rýmařově mají na 
svém kontě ročně přes pět set udá-
lostí v oblasti, kde bude nová po-
sádka zasahovat.  

Nejvíce je Jakubů 
a Terezek

Na Karvinsku loni vítězila čes-
ká jména pro nově narozené děti. 
Všude je v oblibě Tereza a Jakub, 
v Bohumíně například vedou Eliš-
ka a Honzík. Hojně se ale dávali 
i Lukášové, Janové, Matějové a Voj-
těchové. V havířově přibylo i 16 Te-
rezek, dále dávali rodiče i jména ja-
ko Natálie, Eliška, Karolína, Kristý-
na a Klára.

Peníze na bydlení 
Město Hlučín bude letos z měst-
ských fondů půjčovat lidem pení-
ze na opravy a rekonstrukce fasád 
domů a na rozvoj bydlení ve měs-
tě. Žádosti je možné podávat do 
14. února. Radnice má k tomu ur-
čené dva fondy. Žádat mohou fyzic-
ké a právnické osoby, které vlast-
ní obytné budovy nebo související 
stavby na území města.

Ostrava | V Ostravě začne letos re-
konstrukce historických budov po 
bývalé koksovně Karolina. Město 
počítá se zhruba 315 milionovou 
investicí. Pomoci mají evropské 
fondy. V areálu by tak mohlo vznik-
nout takzvané zastřešené náměstí.

Na renovaci většího objektu, takzva-
ného dvojhalí, se podílí architekt Jo-
sef Pleskot. Uvnitř má skoro stejnou 
rozlohu jako centrální ostravské Ma-
sarykovo náměstí. „Toto dvojhalí by tak 
mohlo fungovat právě jako zastřešené 
náměstí,“ uvedl architekt. „Půjde o sku-
tečně obrovskou volnou plochu, kde by 
mohly být trhy, nebo by se tam mohly 
konat různé společenské a kulturní ak-
ce, či koncerty,“ uvažuje Pleskot. Úpra-
va prostranství by mohla být letos do-
končena.  (met)

y 
y 
-
-
-

t)

Budou mít zastřešené náměstíMETROPOL 
krátce

V úvodu muzejní expozice, hned za 
unikátním vozem President, je řada 
dalších. Lidé si tak mohou prohléd-
nout vozy, které brázdily ulice v uply-
nulých desítkách let. V muzeu je umís-
těna rozsáhlá sbírka osobních i ná-
kladních vozů Tatra a dalších výrob-
ků této kopřivnické fi rmy. Kopřivnické 
muzeum vzniklo v roce 1947, od roku 
1953 sloužilo jako muzeum automobi-
lového a keramického průmyslu. Kro-
mě toho jsou tu vystaveny i velkofor-
mátové fotografi e zrezivělých a nepo-
jízdných vozidel s názvem Zpět aneb 
putování za vraky. „Na těch třiceti vel-
koformátových speciálně zarámova-
ných obrazech od Vladimíra Cettla lidé 

mohou vidět pohledy do duší těch jed-
notlivých autíček, na kterých se nějakým 
způsobem podepsal zub času. Je to růz-
norodé. Jsou to detailní i celkové pohle-
dy na vozy, zákoutí s kopřivami, se slá-
mou,“ prozradila kurátorka muzea Lu-
cie Kempná. Výstava je navíc putov-
ní a už ji mohli shlédnout lidé v Praze 
i rodném městě Cettla, v Ústí nad La-
bem. Její poslední zastavení je v Kop-
řivnici, kde ale rozhodně nejvíc vynik-
ne její poselství. „Kromě toho mohou 
u nás návštěvníci vidět řadu dochova-
ných vozidel, některé jsou opravdovými 
skvosty a existuje jen jeden exponát, ji-
ných je více,“ podotkla Kempná.
Jsou prý i lidé, kteří mají dodnes 

Záchranáři v jednom
Ostrava | Činnost všech záchraná-
řů v Moravskoslezském kraji řídí 
jedno krajské centrum. Všechny vo-
lající na lokální operační střediska 
už přebírají operátoři nově vzniklé-
ho krajského centra. 
„Pět lokálních operačních středisek 
a zdravotnické operační pracoviště 
v rámci Centra tísňového volání Ostra-
va postupně začátkem roku ukončova-
ly svou činnost a volající z dané oblasti 
začali postupně přebírat operátoři na 
nově vzniklém Krajském operačním 
středisku v budově Integrovaného bez-
pečnostního centra v Ostravě,“ uve-
dl mluvčí záchranářů Lukáš Hum-
pl. Jen za prvních čtyřiadvacet ho-
din plného provozu operátoři zpra-
covali a posádkám k řešení předali 
na 300 výzev k zásahu. „Během stej-
né doby přijali 637 hovorů, téměř pět 
stovek z nich byly přitom telefonáty na 
tísňové lince,“ dodal mluvčí.  (met)

Zašlá sláva Tatry v kopřivnickém technickém muzeu
Kopřivnice | Kopřivnické Technické muzeum vystavuje zašlou slávu znač-
ky Tatra. Ke stálé expozici přibyla i jedna dočasná. 

v garážích a stodolách staré Tatrovky. 
Některé jsou pojízdné, z jiných jsou 
vraky a lidé často ani neví, jaký po-
klad doma mají. Kromě devíti desítek 
vozidel lze spatřit několik samostat-
ných motorů, aby si fanoušci dokáza-
li udělat představu, jak takové „srd-
ce“ Tatrovky vypadá.
Pokud se do muzea vydáte, určitě tam 
spatříte i dávné vládní vozidlo Tatra 
613-4, které má pancéřovanou karosérii 

a jednalo se o prototyp pancéřovaného 
osobního vozu s balistickou ochranou 
s telefonem, vysílačkou a další výbavou. 
Nebo také Tatru 601 Monte Carlo z roku 
1949. Ta byla určena sportovnímu nasa-
zení v automobilové soutěži.
Zajímavý je bezesporu i vůz Ta-
tra 90 z roku 1935. Původně by-
ly postaveny dva prototypy, jeden 
z nich byl vystaven na autosalonu 
v Paříži.  (met, foto: Muzeum)
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Menší hbité vozy lákají obratností. 
Zatímco základní model Citroën C3 
má nakročeno spíše k ženské části 
motoristické veřejnosti, DS3 je dra-
vec s bohatou nabídkou výkonných 
motorů jak se patří. Jenže Fordo-
va Fiesta sportovními atributy také 
přímo čiší. Testované vozy poháně-
ly benzínové šestnáctistovky o vý-
konu 88 kW/120 k. Agregát Citroë-
nu jsme vyzkoušeli již v základním 
modelu C3, ale v „déesu“ se i díky 
nižší váze vozu projevuje agilněji. 
Podvozek sportovního Citroënu pří-
kladně drží stopu v zatáčkách bez 
nejmenších náklonů. Z nudné dál-
nice jsme raději odbočili na úzké 
okresky plné serpentin. Tam s DS3 

Ford Fiesta vs. Citroën DS 3
Obliba sportovních verzí hatc-
hbacků roste. Francouzský Ci-
troën zachytil vlnu popularity 
a z menšího rodinného vozu C3 
vytvořil osobitý derivát DS3. K po-
dobnému tahu má nakročeno 
i Ford. Nová Fiesta ST však vyjede 
až v průběhu motoristické sezó-
ny 2011. Příznivci „modrého ová-
lu“ se zatím musí spokojit s běž-
nou Fiestou. Jenže i ta má výraz-
ný sportovní náboj. Zejména když 
ji pohání motor o výkonu 120 ko-
ní. Stejný výkon vykazoval i agre-
gát speciálu Citroën DS3. 

naplno prožijete jeho „rallyový“ 
charakter. Jenže Fiesta, jako pravý 
Ford, v zatáčkách také umí! Vyladě-
ní podvozku připomíná motokáru. 
Přejezdy nerovností nejsou, podob-
ně jako v DS3, pro změkčilé pova-
hy. V obou vozech zato můžete za-
čít pocit blížící se jízdě ve speciá-
lu pro rallye. Oba zrychlují z klidu 
na sto pod deset vteřin, maximum 
přes 190 km/h uspokojí drtivou vět-
šinu rychlost milujících řidičů. 

Příjemně i pevně usazeni 
K razantnímu zrychlení patří ostré 
brzdy, a ty jsou v DS3 podle očekává-
ní špičkové. Avšak ani Fiesta v tomto 
ohledu nezklamala. Ocenili jsme dob-

ré boční vedení sedadel Forda, které je 
vzhledem k charakteru vozu nezbyt-
ností. Citroën DS3 ji v tomto ohledu 
ještě předčí. Koneckonců Francouz 
by měl vykazovat sportovnější cha-
rakter, vždyť je také jako speciál o ně-
co dražší. Škoda jen pětistupňových 
převodovek v obou vozech. Šestka by 
ve Fiestě jistě snížila výslednou spo-
třebu 7,5 l/100 km, s Citroënem jsme 
jezdili za 6,7 l. Měli jsme také mož-
nost vyzkoušet nejsilnější varian-
tu Citroënu DS3 s motorem 1,6 THP 
o výkonu 115 kW/155 k s šestistup-
ňovou převodovkou. Agregát posou-
vá dynamické vlastnosti DS3 o patro 
výš a díky šestistupňové převodovce 
držel spotřebu stále v rozumné výši – 
7,4 l/100 km.

Atraktivní design
Se špičkovými jízdními vlastnostmi 
koresponduje atraktivní design obou 
vozů. Nejen exteriéru. Uvnitř Fies-
ty jsme se cítili velmi příjemně i díky 
perfektnímu zpracování nápaditého 
interiéru. Totéž lze říci o DS3. Fran-

couzský vůz vzbuzuje ještě „cosi“ na-
víc. Vůz si ani na dálku nespletete 
s žádným jiným autem. Designéři vy-
tvořili vpravdě umělecké dílo! V mi-
nulosti jsme možná u některých mo-
delů francouzské značky postráda-
li kvalitu zpracování interiéru, to ale 
vůbec neplatí o DS3. Kombinace měk-
čených materiálů s kovem působí ne-
jen esteticky mimořádně zdařile, ale 
i velmi příjemně. V záplavě současné 
produkce menších vozů, které jsou 
určené především k přepravě z bodu 
A do B, jsou Citroën DS3 i Ford Fiesta 

výjimkou ukazující, že estetika v au-
tomobilovém designu nevymřela. 
Od sportovních vozů čekáme přede-
vším jízdní zážitky, už méně velký za-
vazadelník. Fiesta, byť hodně svižná, 
zůstává ovšem plnohodnotným vo-
zem segmentu B. Základní zavaza-
dlový prostor velikosti 281 l lze sklo-
pením zadních sedadel zvětšit až na 
965 l. Tohle DS3 neumí, sklopit se sice 
dají zadní opěradla, ale spíše se počí-
tá s využitím jen základního objemu 
285 l, který je však překvapivě sklad-
ný.  Text a foto: Manfred Strnad

Technické údaje: DS3 – 1,6 VTi Fiesta 1,6 Ti-VCT

Maximální rychlost: 190 km/h 193 km/h
Zrychlení 0 – 100 km/h: 9,9 1 s 9,9 s
Výkon: 88 kW/120 k/ 6000 ot. 88 kW/120 k/ ot.
Točivý moment max.: 160 Nm/4250 ot. 152 Nm/4050 ot. 
Spotřeba paliva 
(dle výrobce): 5,9 l/100 km 5,8 l/100 km
Délka/šířka/výška: 3,948/1,715/1,458 m 3,958/1,722/1,481 m
Rozvor: 2,464 m 2,489 m
Zavazadelník: 285 l 281 – 965 l
Cena: 420 000 Kč (SO Chic) 394 690 Kč (Titanium)

Oblíbený herec Jiří Mádl si za-
hrál a zatančil v novém 3D fi lmu 
V Peřinách režiséra F. A. Brabce, 
v příběhu o snění a čistírně, kte-
rá umí zařídit, aby se vám zdály 
jenom hezké věci. 

 Koho ve fi lmu hrajete?
Hraju tiskaře Karla, který pořád 
spí, miluje dívku Sen a svým věč-
ným spaním komplikuje lidem ko-
lem život. A vůbec o tom neví. Rejža
F. A. Brabec mě prý do fi lmu obsa-
dil jako prvního, což mě překvapilo, 
protože znám spoustu mladých her-
ců, kteří dobře zpívají a tančí. Bylo 
to pro mě trošku zavazující, ale Ren-
da si mě vzal do parády a snad se to 
povedlo.
 Vzpomenete si na nějaký vypja-

tý či vtipný zážitek z natáčení?
Myslím, že záběry z televizních a ta-
nečních zkoušek mluví za vše a jsou, 
alespoň v mém případě, vtipnější, 
než cokoli bych vyprávěl. Ty ale na-
štěstí diváci neuvidí!

 Dal jste si nějaké předsevzetí do 
Nového roku? Podařilo se vám spl-
nit nějaké z let předchozích? 
Každý rok si dávám předsevzetí, že 
se nesmím fl ákat a musím za ten rok 
stihnout strašně moc věcí. Zatím se 
mi to vždy podařilo splnit a tohle 
předsevzetí jsem si dal i letos. Hor-
ší je to ale s předsevzetím omezit al-
kohol. Piju fakt rád! Ale je pravda, že 
jdu do sebe, protože jsem byl loni, te-
da až na výlet do Itálie se Slemgrup-
pe, výjimečně „asketický“. Asi je to 
i věkem, piju čím dál tím méně. 

 Co podstatného se odehrálo v ro-
ce 2010 ve vašem soukromí? Na co 
určitě nezapomenete?
Docela dost důležitých věcí! Umřela 
mi babička. Úplně poprvé se mi sta-
lo, že mě takhle blízký člověk opustil 

Loňský rok jsem měl samé POPRVÉ 

a já se s tím musel vyrovnat. A k těm 
radostnějším událostem patří, že 
mám od loňska vztah. Je to u mě 
hodně neobvyklé, ale jsem tááááák 
šťastnej.

 Zdá se, že v lásce k vám byl loň-
ský rok štědrý, ale jak se k vám „za-
choval“ pracovně? 
Přinesl mi samé novoty a samé PO-
PRVÉ, i když je to dnes vlastně už 
rok „starý“. Poprvé jsem si zahrál 
v divadle, konkrétně v Divadle Na 
Zábradlí. Poprvé jsem natáčel v se-
riálu, který se jmenuje Znamení ko-
ně. Poprvé jsem ale také zažil medi-
ální svatořečení i mediální linč zá-

roveň ve volebním klipu „Přemluv 
bábu“. No a konečně poslední PO-
PRVÉ je nový fi lmový muzikál V Pe-
řinách.

 V peřinách je jistě v téhle zimě 
báječně. Jestlipak se ale chystá-
te letos v zimě někam na hory za 
sportem?
Ani náhodou, nikam nepojedu. Ho-
rám se v zimě vyhýbám jak čert kří-
ži. Vidím sníh a dělá se mi nevolno. 
Slušně řečeno.

 Když už vás teď sníh nebaví, za-
žil jste alespoň někdy klasický ly-
žák ve stylu fi lmu „Sněženky a ma-
chři“? 

Sněhu jsem si užil při natáčení Snow-
boarďáků až až. Na školních lyžácích 
jsem byl a rád na ně vzpomínám. Vy-
padal to podobně jako ve fi lmu Sně-
ženky a machři, blbli jsme na sněhu 
a po nocích hráli s holkama fl ašku. 
Také jsem se na jednom lyžáku za-
miloval a myslel jsem si, jak umím 
skvěle líbat... 

 Pocházíte z Českých Budějovic, 
kde jste nejen vyrůstal, ale i stu-
doval gymnázium. Co pro vás to-
hle město a jižní Čechy vůbec zna-
menají?
Rodinu, kamarády, dětství, mlá-
dí, spolužáky a taky neřesti, Stud-

nu a Slemgruppe. České Budějovi-
ce jsou ráj na zemi! Bojím se, že až 
se to rozkřikne, všichni se k nám bu-
dou chtít stěhovat, protože každý ji-
ný město je pro mě „B skupina“. Kdo 
má nejlepší ohňostroj? Co myslíte? 

 Smysl pro humor a recesi vám 
rozhodně nechybí. Víte v jakém 
znamení horoskopu jste se naro-
dil? A sedí to na vás? 
Jsem narozen 23. října a někde se do-
čítám, že jsem Váha a jinde zase Štír. 
Já to tedy nevím jistě, ale lidé, kteří 
se horoskopy zabývají, tvrdí, že jsem 
štír. Jsem prý věrný, obětavý přítel, 
ale zlý, závistivý a pomstychtivý ne-
přítel. Vášnivý partner a skvěle prý 
líbám. Hlavně na lyžáku . . . .

 Štíři prý také dávají neradi naje-
vo city a své problémy dusí v sobě. 
Na koho se obracíte, když vám ne-
ní zrovna nejlépe? 
Ačkoli se to nezdá, jsem introvert. 
Nikomu nic moc neříkám, jen zříd-
ka kdy. Neumím to. Potíže spíš du-
sím v sobě a destruktivně se v tom 
plácám a plácám. Naštěstí jsem ale 
po většinu svého bytí šťastný člo-
věk, který má rád své nejbližší a oni 
mne. Chmury mě proto přepadají 
opravdu jen málokdy.

 Tak to vám přejeme rok 2011 
zcela beze chmur. Prozradíte nám, 
kde vás mohou diváci vidět? 
Na mnoha místech. Pokud se budou 
chtít dívat na televizi, tak tam jsem 
určitě ve Stahováku a pak poběží i se-
riál Znamení koně. V Divadle na Zá-
bradlí ve hře Dva chudáci Rumuni 
a v červnu bude mít premiéru fi lm 
V Peřinách. No a jestli mě chce někdo 
potkat živě a soukromě, ať mě kon-
taktuje přes moje webové stránky. 
Zaplatí 100 tisíc a může se mnou jít 
na večeři. Tu tedy ale zaplatí také.
Text: Šárka Jansová, foto: archiv 2media 

Jiří Mádl
• narodil se 23.října 1986 • píše scénáře a divadelní hry • skládá písničky • zajímá se o  psychologii, astrologii a gra-
fologii • tančil v soutěži Bailando • zahrál si ve fi lmu Snowboarďáci, Rafťáci, Jak se krotí krokodýli, Gympl, Taková 
normální rodinka, Milionář,  Peklo s princeznou • v TV společně s Vojtou Kotkem uvádí pořad Stahovák
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Kartářka Jája Marková vyložila 
karty na stůl a zeptala se jich, ja-
ký nás čeká rok 2011…  

 Jak se bude podle vás vyvíjet po-
litická situace v naší zemi?
Naši politickou scénu čeká v prv-
ním čtvrtletí tohoto roku opravdu 
rušné období. Budou probíhat svá-
ry a hádky na více úrovních. Ti, kte-
ří mají velké očekávání, projdou pro-
hrou a smutkem. Spory se povedou 
kolem fi nancí a fi nančních toků, bu-
dou odhaleny neočekávané úniky. 
Do půl roku se zviditelní muž, který 
se pokusí garantovat zlepšení vzta-
hů mezi stranami, půjde do plného 
nasazení i s čistým úmyslem, ale ne-
bude vyslyšen. Jeho návrhy způsobí 
více rozruchu, než nápravu situace. 
Ještě ve třetím čtvrtletí budou probí-
hat neklidná jednání a situace se bu-
de hrotit. Více ovšem v zákulisí, ve-
řejnost bude spíše hýčkána. Koncem 
roku dojde k odhalení korupce, která 
posílí změny pro rok 2012. 

 Odrazí se nějak politická situace 
na chování občanů?    
V prvním čtvrtletí roku budou sílit ne-
pokoje mezi lidmi, objeví se i otevřený 
a hromadně vyjádřený vzdor. Dojde 
k vyjednávání. Karty také ukazují, že 
do půl roku se situace zklidní, objeví 
se i radost a budou vznikat nové sku-
piny s novými ideály. Do třičtvrtě roku 
se objeví dva muži, stojící proti sobě, 
kteří způsobí nové výkyvy názorů me-
zi lidmi, které přinesou ale spíše více 
depresí, než nějaká vhodná řešení.

Rok 2011 bude přát odvaze a upřímnosti

Rok 2011 bude politicky velmi ne-
stálým a rušným rokem. Na prud-
ké politické zvraty si ale ještě po-
čkáme. 

 Co si pro nás přichystala „mat-
ka příroda“? 
V prvních třech měsících roku 2011 
se ukazuje brzké oteplování a bude 
více deštivo. Koncem tohoto období 
dojde ještě na krátkou dobu k náh-

lému návratu zimy. Jaro nás uvítá 
teplé, ale deštivé. Slunce si plnými 
doušky užijeme až v létě. Nejistotu 
zažijeme při cestování, ovlivní nás 
silné proudění větru. Letní teplo-
ty se protáhnou až do podzimních 
dnů. Zima ale nastoupí rychle a bu-
de velmi mrazivá. V tomhle období 
se ukazuje oheň a led jako nepřítel 
číslo jedna.

 Co říkají karty na naše partner-
ské vztahy a lásku?
V partnerských vztazích budou dozní-
vat rozpory minulého roku. Mnoho li-
dí bude řešit, zda jejich vztah je ten 
pravý, který chtějí opravdu žít. Rozho-
dování bude složité. Ti, kteří jsou sa-
mi, se velice snadno seznámí s novým 
partnerem. Je nutné ovšem dát na in-
tuici a cítění. Zároveň bude také mezi 
lidmi probíhat mnoho virtuálních, vy-
sněných vztahů, které nikam nepove-
dou. Krásné milostné vztahy navážou 
lidé, kteří odvážně vyjdou svým šan-
cím vstříc a budou k sobě i partnero-
vi upřímní. Ten, kdo zahodí své staré 
zvyky a strachy, zažije v partnerství 
zázraky. Mnoho rodin se ale bude vy-
rovnávat s rozpory mezi sebou. Roz-
dílnost názorů na způsob života bude 
zdrojem svárů a výkyvů emocí.

 Polepšíme si v době „utahování 
opasků“ s fi nancemi? 
V první polovině roku se ukazuje 
mírný vzestup fi nancí jednotlivců, 
s ním jdou ale vyšší výdaje a s tím 
i spojený stres. Těm, kteří si udrží 
naději ve stoupání příjmů, se situa-
ce zklidní a v druhé polovině roku 
je čekají vysoké příjmy. Někteří však 
zůstanou uzavřeni v nedůvěře ve 
zlepšení a u nich se ukazuje silný se-
stup fi nancí. Víc než kdykoli jindy, je 
třeba si udržet i v materielních otáz-
kách naději a víru. „Vše, čeho je nám 
třeba, dostáváme a přijímáme.“
Více na www.ordinacesrdce.kx.cz 
nebo na jaja.cestasrdce@email.cz.

Text a foto: Šárka Jansová

 Kdo je pro vás sportovní jedničkou 
roku 2010? 
Martina:  Je těžké odpovědět, ale velký 
dojem na mě v uplynulém roce udělal 
veslař Ondra Synek, který se stal popr-
vé mistrem světa. Vím, jak je těžké pro-
lomit bariéru druhých a třetích míst. 
Petr: Pro mě je to jasné. Prioritu mají vý-
sledky na olympiádě. Martina dvě zla-
té, Bauer dvě bronzové, Záhrobská jed-
na bronzová. Potom hodnotím mistrov-
ství světa v olympijských sportech. Zís-
kal Synek titul mistra světa? Získal! Musí 
být před tím, kdo má stříbro, a tak mů-
žeme postupovat dále. Proto jsem nikdy 
neuvažoval, že by Martina mohla v an-
ketě roku 2008 porazit medailisty z let-
ní olympiády.  Na sportovních novinářích 
se mi nelíbí, že někdy dávají do popředí 
někoho, kdo nikdy nestartoval na olym-
piádě ani na mistrovství světa. S Marti-
nou moc dobře víme, jaký je rozdíl mezi 
čtvrtým místem a medailí. A jaký je roz-
díl mezi stříbrem a zlatem. Jsi třetí a není 
to nic! Ani druhému hymnu nezahrají!  

 Jak těžké je najít po dvou zlatých 
z olympiády další motivaci k dřině, kte-
rou vám trenér ordinuje? Neměla jste 
chuť si jednu sezónu odpočinout? 
Martina: Pořád v sobě mám pocit, že chci 
vyhrávat. To je největší driák, který v so-
bě může sportovec mít, co ho pohání ku-
předu. Už jenom když přijedu na závody 
a vidím ostatní kolem sebe, tak mě to na-
dchne. Sport mě strašně baví, to je pros-
tě to nejlepší!
Petr: V tom je mezi námi s Martinou 
obrovský rozdíl. Já už bych měl skon-
čit! Na rozdíl od ní. S Martinou, ale ne-
jen s ní, jsem získal všechny medaile na 
těch největších soutěžích. Jako trenér 
jsem si kdysi předsevzal, že chci slyšet 
hymnu po velkém závodě a slyšel jsem 
ji hrát na mistrovství Evropy, světa i na 
olympiádě. Martině říkám: já jako tre-
nér už dosáhl všeho, ale ty jako závod-

Martina Sáblíková má zakázáno zamilovat se
Dvě zlaté olympijské medaile ve Vancouveru vynesly Martině Sáblíkové 
očekávaný triumf v anketě Sportovec roku 2010.  Žebříček českých spor-
tovců suverénně ovládla již loni a v roce 2007. Rychlobruslení, donedáv-
na u nás „sport nula“, přináší Martině slávu a také slušné živobytí. Kdo 
na tom má větší zásluhu, ona, nebo její trenér Petr Novák, který promě-
nil rychlobruslení ve zlatý důl českého sportu posledních let? 

nice ještě ne! Můžeš dál překonávat re-
kordy, posouvat se ve světovém žebříč-
ku nahoru. Pravda je, že bych u toho 
chtěl ještě být (směje se).

 Trénink Martiny je nepochybně mi-
mořádně tvrdý. Přitom vypadá vedle 
svých soupeřek s mohutnými stehny 
křehce. Jak dlouhou sportovní karié-
ru může před sebou ještě mít?  
Petr: Co se týká svalů, kdysi mi říkali, že 
Martina není na rychlobruslení typ. Není 
však důležitý objem svalu, ale jeho kva-
lita. Podstatné je, aby kyslík a všechno, 
co podporuje výkon, proudilo v krvi, jak 
má. Trénink Martiny je tvrdý, ale ne tak, 
aby ji zničil. Tělo sportovce přirovná-
vám k počítači, který můžu přetížit, ale 
jen do té míry, abych ho mohl restarto-
vat. U sportovce se nesmíte dostat do fá-
ze přetížení, kdy počítač klekne a musíte 
natahovat nový program. Pokud Marti-
nu nepotká zásadní zdravotní problém, 
může ještě dalších dvanáct let závodit. 
Věřím, že ji čekají ještě tři olympiády.
Martina: Nedívám se tak daleko dopředu, 
protože člověk neví, co se může stát. Ur-
čitě však chci rok za rokem dokazovat, že 
pořád mám na to získávat medaile. Nej-
dál přemýšlím o roku 2014 a další olym-
piádě. 

 Nedávná nemoc Martiny z úvodu 
sezóny byl ten případ přetížení s nut-
ností natahovat nový program?
Petr: Kdepak, přetažená nebyla. Sporto-
vec ve vrcholné formě je prostě náchyl-
nější k infekci než běžná populace. Ga-
rantuju vám, že když nás tady bude se-
dět deset a jeden z nás bude vrcholový 
sportovec v plném tréninku, tak bacil, 
co poletí kolem, chytne právě on. 
Martina: Už se cítím fi t.

 Výkonnostně na sto procent?
Martina: To nevím, záleží, jak se to vez-
me. Myslím, že na dlouhých tratích 
mám výkonnost dobrou, ale otázkou 
jsou sprinty.

 Krátké tratě z dalšího závodního 
programu vypouštíte?
Martina: To nemůžeme, protože pěti-
stovka je na programu mistrovství Ev-
ropy v italském Collalbu. 

 Dlouhé tratě jsou vaší doménou. Cí-
títe, že se můžete i na těch kratších 
ještě zlepšovat?
Martina: Nejde o to, co cítím, ale jde 
o to, co řekne on! Protože když on řek-
ne, že mám ještě nějaké dispozice k to-
mu, že se můžu zlepšovat, tak já mu 

stoprocentně věřím a budu se snažit. 
On je trenér a on podle měření v tré-
ninku ví, na co moje tělo má. On to po-
zná, od toho je trenér.

 Martino, říká se, že vám trenér za-
kazuje zamilovat se…
Martina: O tom zamilování je to tak, 
že člověk musí pořád vědět, co chce. 
A mít sport na prvním místě. Kvůli ně-
komu určitě nešidit trénink. Myslím si, 
že když to budu mít v hlavě dobře srov-
nané, nebude žádný problém.

Martina Sáblíková je nejúspěšnější českou olympioničkou v zimních sportech. Na-
rodila se 25. května 1987 v Novém Městě na Moravě, je svobodná. Pod vedením tre-
néra Petra Nováka začala pravidelný trénink ve Ždáru nad Sázavou v deseti letech. 
Předtím hrála basketbal. Její doménou jsou dlouhé traťě, prosazovat se tedy zača-
la nejprve v závodech na 3000 a 5000 metrů. Již na olympiádě v Turinu v roce 2006 
nesla vlajku české výpravy. Čtvrté místo ze závodu na pět kilometrů tehdy obrečela. 
Již o rok později zvítězila na mistrovství Evropy ve víceboji (500 m, 1500 m, 3000 m 
a 5000 m) a zlato získala ve světových rekordech na obou delších tratích. V roce 2007 
se poprvé stala sportovkyní roku ČR. Od té doby přiváží z vrcholných soutěží medai-
le pravidelně. Na olympijských hrách ve Vancouveru vybojovala loni dvě zlaté me-
daile ze závodů na svých oblíbených tratích, bronzovou přidala v patnáctistovce. Po 
letech 2007 a 2009 jí to vyneslo potřetí do čela žebříčku českých sportovců.

Petr: Mezi námi je jasno. Pokud chce 
Martina dál jezdit špičku a pódium, 
musí si být vědomá, že se nemůže za-
láskovat, zamilovat a tak dále. To mi po-
řád někdo vyčítá, ale já svěřencům ne-
zakazuju kontakty s lidmi. Jenom jim 
říkám: nezblbni! Pojedeme například 
do Kanady na mistrovství světa a na-
jednou přijde esemeska, že přítel jde 
na diskotéku. Holka má před závodem 
a co ji může napadnout? On tam něko-
ho potká, bude mít něco s někým.... Ale 
já potřebuju, aby Martina měla čistou 
hlavu a odvedla stoprocentní výkon! 
Aby o ty čtyři desetiny vteřiny, o kte-
ré vyhrála pět kilometrů na olympiádě, 
aby o ty čtyři desetiny neprohrála. Mar-
tina to má už v hlavě srovnaný, protože 
zná osudy některých svých spolužaček 
a spolužáků, kteří nejen že mají dvě dě-
ti, ale jsou už třeba i rozvedený.

 Kdo má na vašich medailích větší 
podíl, vy, nebo trenér? 
Martina: Na tohle je těžké odpovědět, 
to musí trenér.
Petr: Na začátku, kdy bylo Martině 
deset, jsem to byl já, kdo se snažil 
vštípit jí do hlavy, že když mě bude 
na slovo poslouchat, může být jed-
nou dobrá. Samozřejmě by to bez ta-
lentu Martiny nešlo. Říkal jsem teh-
dy, že znám systém, jak konkurovat 
světu i v našich podmínkách. V této 
fázi je práce trenéra strašně důležitá. 
Přesvědčit člověka, zblbnout ho pro 
sport! Aby přestal chodit na všelijaký 
diskotéky a do kaváren se svými vrs-
tevníky. Jistěže od nich Martina slyše-
la: trenér je debil, všechno ti zakáže, 
co máš ze života!? Tohle období mu-
sí trenér umět překonat, musí nasta-
vit závodníka tak, aby měl srovnanou 
psychiku. Protože na startu už je člo-
věk sám. Psychika je strašně důležitá. 
U fyzicky dobře připraveného spor-
tovce hraje roli minimálně z 50 až 60 
procent právě psychika. Na počátku 
práce se závodníkem je to z 90 pro-
cent zásluha trenéra. Později bych ře-
kl, že se podíl na výsledcích vyrovná 
50 na 50. Při samotném závodě je zá-
vodník skoro důležitější. 

Text: Manfred Strnad, foto: ČTK

Benátská noc 
začíná

Praha | Lednovým koncertem 
skupiny Eddie Stoilow se v Hard 
Rock Café rozjíždí pražské kon-
certy festivalu Benátská noc.

Koncerty kapel, které hrály nebo 
budou hrát na letošním 19. roční-
ku festivalu Benátská noc (29.7. – 
1. 8. 2011), odstartují letošní za-
hřívací kolo festivalu. Netradič-
ně, místo Malé Skály, v pražském 
Hard Rock Café. V úterý 25. ledna 
vystoupí stále populárnější kape-
la Eddie Stoilow,  právě ohlásivší 
nové CD, které vyjde v březnu. 
Během vystoupení zazní její hity, 
například Hey You, Floating, Fro-
zen a další. Na dalších koncertech 
se  vystřídají Děda Mládek Illegal 
Band (22. 2.), Screamers (16.3.), 
Škwor (29. 4. spojené s křestem 
CD) a IMT Smile (5.5.)
Festivalový program v malebném 
prostředí Malé Skály už zná prv-
ní jména vystupujících: Chinaski, 
Lucie Bílá, Kryštof, Katka Knech-
tová, Aneta Langerová, Divokej 
Bill, Gipsy.cz a Sunfl over Caravan. 
Předprodej vstupenek v síti www.
tisketportal.cz. Aktuálně lze kou-
pit cenově výhodné vstupenky na 
celý festival Benátská noc za pou-
hých 900 korun.  (od dop.)
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Staré kosti a mladé stromky se snadno lámou (Ovidius) bylo správné znění tajenky z minulého čísla. Na  vstupenky na ABBA THE CONCERT se může těšit 
Jaroslava Neradová z Polné. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží opět vstupenky na ABBA THE CONCERT (dle výběru: České Budějovice, Zlín, 
Ostrava). Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: METROPOL MANAGEMENT, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz 
(napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 28. ledna 2011. 

23. 2. PRAHA • 12. 3. OSTRAVA
Vstupenky, více info: tel.: 222 897 333

WWW.TICKET-ART.CZ

KONGRESOVÉ CENTRUM HALA SAREZA

největší světové hity ve stylu gregoriánských chorálů
Carmina Burana (Carl Orff) – Hells Bells (AC/DC) – Stripped (Depeche Mode)

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, 
www.platmobilem.cz

KDY SE DOČKÁTE 
OSUDOVÉHO SEZNÁMENÍ? 

Zavolejte mi! Kartářka 
Světlana na tel.: 906 706 506

ČÍM BUDE ROK 2011 JINÝ? 
Sestavím vám osobní horoskop, 
zavolejte mi! Astroložka Olivie! 

Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.:::::::: 999999999000000000666666666 777777777000000000666666666 555555555000000000666666666

na období 21. 1. – 3. 2. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Pro spoustu osob budete na-

tolik přitažliví, že jim bude stát za 

to, aby kvůli vám naprosto změnily 

svůj zavedený životní styl. Zájem 

vám půjde k duhu.

Beran 20. 3.–20. 4.

více na tel.: 906 706 506

Obrovský průlom zažijete 

hned na začátku roku v  partner-

ském vztahu. Nemusí to být nutně 

nepříjemná situace, nezadaní do-

konce najdou toho pravého.

Býk 20. 4.–21. 5.

více na tel.: 906 706 506

Nová láska vás úplně dosta-

ne. Budete stoprocentně přesvěd-

čeni o  tom, že je osudová, i  když 

je váš nový protějšek jen dobrý 

herec a ještě lepší hráč.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Na co nyní sáhnete, to vám 

vyjde. Svými schopnostmi dokon-

ce velmi zaujmete ty správné lidi, 

takže váš život se bude nadále vy-

víjet opravdu uspokojivě.

Rak 21. 6.–23. 7.

více na tel.: 906 706 506

Sami víte, že plány, které jste 

si do nového roku dali, jsou nad 

vaše síly. Máte však štěstí na přá-

tele, kteří vám výrazně pomohou 

aspoň v začátcích.

Lev 23. 7.–23. 8.

více na tel.: 906 706 506

Nebraňte se kontaktům s ne-

známými osobami, jen tak vám 

může do života vstoupit zajímavý 

člověk. Převrátí vám ho v dobrém 

slova smyslu celý naruby.

Panna 23. 8.–23. 9.

více na tel.: 906 706 506

V zaměstnání dojde ke změ-

nám. Oproti veškerému očekává-

ní zrovna vám teď zvýší plat, což 

ovšem budete muset kompenzo-

vat nepředvídatelnými přesčasy.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Váš nejbližší člověk dokáže, 

že mu na vás opravdu záleží, když 

vás obdaruje neutuchající pozor-

nosti, k  níž přidá horu laskavosti 

a milostných zážitků.

Štír 23. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Trošku jste to na Vánoce pře-

pískli, když jste svůj protějšek roz-

mazlili nákladným dárkem. Bude 

teď po vás vyžadovat víc, než co 

jste mu schopni dát.

Střelec 22. 11.–22. 12.

více na tel.: 906 706 506

Neměli byste se moc předvá-

dět. Pokud lehce zvládnete nahra-

dit nemocného kolegu, udělejte 

to obezřetně, aby si někdo nemys-

lel, že mu berete práci.

Kozoroh 22. 12.–20. 1.

více na tel.: 906 706 506

Čekají vás těžké chvíle, které 

vám pomůže zvládnout jistá oso-

ba. Po této zkušenosti si začnete 

ještě více vážit přátelství, jež vás 

provází od mládí.

Vodnář 20. 1.–19. 2.

více na tel.: 906 706 506

I když vám budou známí tvr-

dit opak, poznáte, že obětavost 

v rodině se vám jednoznačně vy-

platí. Brzo totiž budete sami nut-

ně potřebovat pomocnou ruku.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, www.platmobilem.cz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Ljuba astrologie, karma
specializace těžké životní situace
JE K VÁM ŽIVOT NESPRAVEDLIVÝ? 
Spolu vaše ztracené štěstí najdeme, 
zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Samuel karty, kyvadlo
specializace finance, povolání
TRÁPÍ VÁS NEDOSTATEK FINANCÍ? 
Povím vám, kdy se budete mít lépe! 
Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Dita karty, astrologie
specializace partnerství, kariéra
STOJÍ ZA VAŠÍ PARTNERSKOU 
KRIZÍ NĚKDO TŘETÍ? 
Povím vám to, obraťte se na mě!

Tel.: 906 706 506

Eva astrologie
specializace láska, vztahy
NACHÁZÍ SE TEN PRAVÝ 
PROTĚJŠEK VE VAŠÍ BLÍZKOSTI?  
Prozradím vám to, volejte!

Tel.: 906 706 506
Pavlína astrologie
specializace náhledy do budoucna
JAKÝ OSUD VÁM PŘICHYSTALY 
HVĚZDY? 
Sestavím vám osobní horoskop, zavolejte!

Tel.: 906 706 506

Tvůrčí skupina představuje svá díla 
již popatnácté. Vznikla před téměř 
30 lety v tehdejším Útvaru hlavního 
architekta hl. m. Prahy, který se stal 
základem současného Útvaru roz-
voje města. Aktivní umělecká tvor-

ba představuje pro členy skupiny od-
reagování od náročné práce. „Mnoho 
z nás má podíl na vypracování územ-
ního plánu, dalších základních urba-
nistických dokumentů, ale také třeba 
strategického plánu rozvoje Prahy,“ ří-

Nový sál architektů otevře jubilejní bienále výstavy
Po kompletní rekonstrukci je znovu zprovozněn Sál architektů na Staro-
městské radnici v Praze. Zbrusu nové prostory otevřela téměř symbolic-
ky výstava Tvůrčí skupiny při Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.  

ká ing. arch. Alena Hořejší, jedna ze 
zakládajících členů Tvůrčí skupiny. 
„Umění je tvořivá práce, která rozvíjí 
fantazii a tím nám významně pomáhá 
při naší práci,“ dodává. 
Mezi díly členů skupiny, jejichž 
činnost nepodléhá komerčním zá-
měrům, převažuje klasická malba 
a kresba, ale zastoupeny jsou i ji-
né techniky, například art protis ci 
různé kombinované techniky. Tvůr-
čí skupina představuje různoro-
dou společnost, kterou dohromady 
spojuje láska k výtvarnému proje-
vu. Prošla jí řada autorů rozdílné-
ho zaměření a věku. Vystavovateli 

jubilejního 15. ročníku jsou Alfréd 
Brunclík, Alois Doležal, Jana Haupt-
mannová, Alena Hořejší, Emil Hy-
sek (in memoriam), Milan Jíša, Mi-
roslav Kubový, Jozef Macko, Rudolf 
Mach, Jiří Mejstřík, Milan Myslive-
ček, František Novotný, Ivo Ober-
stein, Jarmila Růzhová, Hana Sluko-
vá a Tatiana Tichá. 
Výstava, která se koná pod záštitou 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, potrvá 
do 13. února 2011 a je otevřena den-
ně úterý až neděle od 9 do 18 hod 
a v pondělí od 11 do 18 hod. Vstup 
je volný. 

Foto: Útvar rozvoje hl. m. 

Tatiana Tichá: Schody ve skále, tem-
pera

Ivo Oberstein: Veselý den, kombinova-
ná technika
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Zleva: Dana Morávková,  Prof. Dr. Luboš Kropáček (Karlova univerzita),  Prof. Dr. Eduard Gombár ( Karlova univerzita), Ing. Re-
náta Janů (autorka), Petr Baláš (Computer Press), Dr. Hynek Kmoníček (velvyslanec v Austrálii ), Karel Vágner (Multisonic).

Dana Morávková a Karel Vágner 
stihli ještě na prahu Nového ro-
ku pokřtít nádhernou Arabskou 
kuchařku.    

„Žila jsem půl roku v Egyptě. Tatínek 
tam kdysi přednášel na univerzitě. Moc 
si toho ale bohužel nepamatuju, by-
ly mi jen čtyři roky,“ poodkryla svůj 
vztah k arabskému světu hvězda se-
riálu Ordinace v růžové zahradě, kte-
rá se opět stala půvabnou tmavovlás-
kou. Arabská kuchařka je plná ne-
všedních receptů, ale i obrázků a mě-
la by přispět k rozšíření povědomosti 
nejen o typických arabských jídlech 
a postupu jejich přípravy, ale rovněž 
o arabských zemích. O knize promlu-
vil Hynek Kmoníček za diplomatický 
sbor a pan prof. PhDr. Eduard Gom-
bár, CSc. za Ústav Blízkého Východu 
a Afriky Univerzity Karlovy v Praze.

Text: Šárka Jansová, foto: Archiv 

Dana Morávková pokřtila Arabskou kuchařkuJan Koller je 
skromný
fotbalista

Fotbalovým nadšencům udělá ra-
dost kniha Jan Koller, která pojedná-
vá o životním příběhu dvoumetro-
vého kanonýra, který se stal jednou 
z nejvýraznějších postav českého 
fotbalu. Napínavý příběh vyučené-
ho mechanika a také kluka, který 
vyrostl na vesnickém hřišti a prošel 
okresními týmy, až se přes angaž-
má ve Spartě dostal do zahraničí. 
Tam se stal hvězdou a později nej-
lepším střelcem v historii české re-
prezentace. Dvoumetrový obr svě-
tu dokázal, že skvělý fotbalista ne-
musí být nafoukaná primadona, ale 
„obyčejný člověk“, který si víc než 
slávy váží vlastní rodiny.  (šj)

Leona Machálková 
vystoupí

v Divadle Kalich
V pátek 28. ledna se se svým kon-
certním programem představí Le-
ona Machálková v cyklu Koncer-
ty osobností v Divadle Kalich. Ve 
svém profi lovém programu nazva-
ném „Srdce na dlani“ představí Le-
ona největší  hity své dosavadní bo-
haté kariéry. Ve dvou hodinách tak 
zazní hity nejen popové, ale i muzi-
kálové a šansonové.

Leonu doprovodí její sehraná ka-
pela v obsazení Petr Berki – piano, 
Ivan Koreny – kytara, František Ra-
ba – basová kytara a Pepa Cigánek 
– bicí. Moderní zvuk navíc obohatí 
i dvě nové vokalistky.
Na letošní rok připravuje Leona Ma-
chálková nové album, které tento-
krát nebude sázet pouze na předě-
lávky světových hitů, ale z větší čás-
ti se zaměří na původní tvorbu čes-
kých nebo i slovenských autorů. 
Koncert v Divadle Kalich začíná 
v 19.00 a vstupenky můžete zakoupit 
v pokladně divadla nebo v předpro-
deji na adrese www.ticketart.cz. (šj)

Několikanásobný stříbrný Sla-
vík a hvězda českých muzikálů, 
který získal nominaci na cenu 
Thálie 2004 za roli Athose v mu-
zikálu Tři mušketýři, si opět za-
šermuje v roli Athose v lednu 
a únoru 2011 v pražském Diva-
dle Hybernia.

Slavní Tři mušketýři Alexande-
ra Dumase se stali podkladem pro 
představení, které nese všechny 
prvky moderního divadla. Netra-
diční používání projekcí, které se 
promítají přímo na účinkující, přes 
200 kostýmů, mobilní scéna pl-
ná překvapení, kombinace Černé-
ho divadla a Laterny Magiky. Na to 
všechno se mohou diváci opět tě-
šit. V hlavních rolích se kromě Pet-

Praha vzpomíná
na Wericha

Při příležitosti 106. výročí naroze-
ní českého velikána Jana Wericha 
proběhne od 14. ledna do 6. února 
2011 v Cafe Patio na pražské Ná-
rodní třídě ojedinělá výstava.

„Vzpomínkovou akci jsme připravi-
li ve spolupráci s fi lmovým histori-
kem Pavlem Taussigem. Návštěvní-
ci si po celou dobu budou moci pro-
hlédnout vzácné archivní fotografi e 
i osobní věci pana Wericha nebo ori-
ginály kostýmů, které oblékal třeba  
ve fi lmech Císařův pekař a Pekařův 
císař. Připravena bude i ochutnávka 
menu připraveného podle jeho oblí-
bených receptů. Celkovou atmosféru 
naladí doprovod klavíru s melodie-
mi Jaroslava Ježka,“ říká iniciátor-
ka celé akce Jana Sommerová ze 
společnosti Expo JS s.r.o. 

Text: Šárka Jansová, foto: Archiv

Petr Kolář vytasí opět kord

ra Koláře objeví Ilona Csáková, Mo-
nika Absolonová, Radka Fišarová, 
Linda Finková, Martin Maxa, Bo-
houš Josef, Pavel Vítek, Lešek Se-

melka, Richard Genzer, Michal Su-
chánek a řada dalších. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv divadla Brodway

„Prostě mi vypověděl kyčel, tak jsem Váno-
ce, silvestra, Nový rok i další týdny strávila 
po pražských nemocnicích. Ale nemohu si 
stěžovat, protože páni doktoři i sestřičky by-
li zlatí a všem jim chci moc poděkovat, jak 
se o mne skvěle starali a starají,“ prozradila 
Metropolu usměvavá Hanka Křížková.
Kvůli operaci musela rodačka ze Strako-
nic odříct některé závazky a na čas zpo-
malit. „Ještě chvilku potrvá, než se budu 
moct vrátit plně do života, ale už se na to 
těším. Práce, zpívání, hraní – to je můj ži-
vot a jen tak se povalovat v posteli mne ne-
baví,“ svěřila se zpěvačka a herečka, kte-

rá září nejen v muzikálech. Její kamarád 
a krajan z jižních Čech Zdeněk Troška 
neví, kam dřív skočit. Vánoce i Nový rok 
přešel s přehledem a teď už zase naplno 
pracuje. „Dokončujeme teď v Praze pohád-
ku Čertova nevěsta, kterou jsme v létě toči-

li v jižních Čechách, na jižní Moravě a na 
severu Čech. Na konci dubna se diváci mo-
hou těšit na premiéru a samozřejmě chys-
tám další projekty,“ svěřil se aktivní reži-
sér a stále dobře naladěný Zdeněk Troš-
ka. V zásobě má další pohádku, k tomu 
historický seriál, komedii i sci-fi . Do jaké-
ho z projektů se nakonec pustí, neví ješ-
tě ani on sám. „Bude záležet na penězích 
a čase, ale nejradši bych natočil hned všech-
no, i když vím, že to nejde,“ dodal Troška, 
který dokončil i zábavně naučný televiz-
ní dokument Vinařská odysea, který se 
věnuje vínům a vinařství vůbec.  (met)

Křížková po operaci, Troška fofruje
Praha | Dvě vždy milé a usměvavé osobnosti českého šoubyznysu vstoupily do letošního roku s velkou energií. 
Zatímco zpěvačka a herečka Hanka Křížková je po operaci a sbírá síly do práce a nových projektů, její kama-
rád, režisér Zdeněk Troška neví, kam dřív skočit.

CD Homo Sapiens? je pokračováním úspěš-
ného alba Restart současné pětice Arakainu 
a jejich typického vystavění skladeb na tvr-
dém základu s nadstavbou melodického proje-
vu, charakteristického pro široký rejstřík Hon-
zy Toužimského. Skladby místy neúprosně ne-
kompromisní dokážou během tří minut smést 
posluchače, jindy se převrátí do křehkých aran-
ží v pasážích, které byste u Arakainu nečekali. 
Skladby Homo Sapiens, Forsage, Strážnej anděl 
nebo Babylon a další jsou toho důkazem. Turné 
kapely potrvá dva a půl měsíce a bude čítat ke 
třiceti koncertům. Díky velkému zájmu ze stra-
ny pořadatelů tak letošní turné předčí i největší 
koncertní šňůry z minulých let. Premiéra bude 
na tradičním místě, na zámku v Polné u Jihlavy 
už 4. března, poslední koncert se pak uskuteč-
ní 21. května v Živančicích u Parbubic. Fanouš-
ci nebudou ochuzeni ani na dalších místech ČR, 

kapela za nimi přijede například do Plzně, Mos-
tu, Kolína, České Lípy, Domažlic, Vsetína, Jab-
lonce nad Nisou nebo Prostějova. CD se bude 
křtít koncem března v Brně a o měsíc pozdě-
ji Praze. Ani letos nebudou chybět hosté, kte-
ří budou hned tři. Celé turné společně s Araka-
inem absolvuje vsetínská formace Ascendancy. 
Jedná se o nadějnou mladou melodickou meta-
lovou kapelu, která vznikla teprve v létě 2009. 
Za svou krátkou existenci stihli vydat EP The 
Primacy of reason, které bylo velmi dobře přija-
to. Stejně jako Arakain na turné představí svo-
je nové a zároveň první CD. Dalšími hosty, kte-
ří se budou na koncertech střídat, jsou pražští 
Merlin, v čele s charismatickým Danem Hory-
nou. Ti představí své aktuální album Tibet. Dal-
ší partou, tentokrát z Českých Budějovic, je trio 
Menhir. Kapela fanouškům představí svůj aktu-
ální počin Rány osudu.  (iv)

Skupina Arakain dokončuje desku a chystá velké turné
Jedno z nejrozsáhlejších turné ve své historii chystá legendární formace Arakain na jaro to-
hoto roku. Kapela momentálně dokončuje svoji novou řadovou desku s názvem Homo Sapi-
ens?, kterou se chystá představit na připravovaných jarních koncertech.
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Unikátní Hradní muzeum

Projekt zrealizovaný Národním pa-
mátkovým ústavem je výjimečný cha-
rakterem muzejní expozice. Předsta-
vuje zde exponáty ze zámeckých de-
pozitářů vztahující se k rožmberským, 
eggenberským a schwarzenberským 
vlastníkům krumlovského panství. 
„Hradní muzeum se inspiruje zlatou 
érou evropských muzejních instala-
cí v 19. století. Pro ty byla typická ná-
paditost, vynikající kvalita řemesla 
a pestrost expozice,“ popsal historic-
ký charakter muzejní expozice kas-
telán hradu a zámku Český Krum-
lov Pavel Slavko. Hradní muzeum je 
umístěno v dosud nevyužité budově 

Český Krumlov | Nejen Jihočeši, ale i návštěvníci z Prahy, středních, východních, nebo třeba severních Čech i Moravy 
se mohou přijet podívat do nově otevřeného unikátního Hradního muzea v Českém Krumlově. Naši i zahraniční turis-
té jistě ocení, že objekt v areálu zámku bude otevřen celoročně a představí to nejlepší z dosud ukrytých sbírek. 

takzvaného Hrádku, která stojí na 
druhém zámeckém nádvoří a kdysi 
v něm byly i byty.

Při rekonstrukci objektu byla obno-
vena kachlová kamna, zrestaurová-
na byla světelná tělesa i původní vý-
malby místností. Kromě řady cen-
ností je k vidění i unikátní relikviář 
s kostrou sv. Reparáta, mučedníka, 
světce z Římských katakomb, který 
zemřel ve 4. století. 
„Jedná se o naprostou výjimečnost, 
kdy kostra je složena i z více částí těl. 
V tomto případě hlava je mužská, ale 
třeba lopatky jsou ženské, protože kost-
ra nebyla kompletní,“ říká kastelán. 

V přízemí muzea je také umístěna 
kavárna, prostor ke vzdělávacím ak-
tivitám, muzejní obchod a vstup-
ní centrum. Zde si návštěvníci pro-
hlédnou maketu českokrumlovské-
ho hradu, která zachycuje jeho po-
dobu v polovině 16. století, jejímž 
autorem je Jiří Krampera. V nepo-
slední řadě okouzlí návštěvníky ta-
ké dosud neznámé výhledy na měs-
to Český Krumlov. 
Město zapsané na světových sezna-
mech památek UNESCO tak získalo 
další lákadlo pro milovníky historie 
a krásných věcí, které se už dneska 
tolik nevidí.  (met)

Masopust patří k lidovým zvykům 
a obyčejům v Čechách i na Moravě již 
od 13. století. Je to třídenní svátek, 
který nemá nic společného s liturgií, 
přesto je podřízen běhu církevního 
kalendáře. Slaví se ve dnech předchá-
zejících Popeleční středě, kterou začí-
ná 40denní půst před Velikonocemi. 
Protože datum velikonočních svátků 
je pohyblivé, je pohyblivým svátkem 
i masopust.

Přípravou na masopustní období je 
čtvrtek před masopustní nedělí, na-
zývaný také „tučný čtvrtek“. Pano-
valo přesvědčení, že v tento den má 
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl 
celý rok při síle. Hlavní masopustní 
zábava začínala o masopustní neděli 
a často se protáhla až do pondělka. 
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, 
kdy vesnicemi procházely průvody 
maškar. K tradičním maskám patřil 

medvěd nebo šiml. Masky byly ve 
všech staveních pohoštěny, a tak se 
veselí a rozpustilost ještě zvyšovaly. 
Téměř všude končila masopustní zá-
bava přesně o půlnoci, protože nasta-
la středa a s ní předvelikonoční půst.  
Masopustní tradice se v mnoha ob-
cích na Moravě, méně už v Čechách, 
stále dodržují. Přejeme, aby v tomto 
období bylo všude hodně veselo.
 (zdroj: Wikipedie)

Lidové zvyky a obyčeje – masopust

 Co byste doporučil každému člo-
věku obecně?
Najít si pohyb, který ho baví a přiná-
ší mu uspokojení. Může to být sviž-
ná chůze v přírodě, jízda kole, plavá-
ní, stejně jako návštěva fi tness centra. 
Rozhodně by se neměl k ničemu nu-
tit. Důležitá je motivace – např. vypa-
dat dobře a cítit se dobře. Každý, kdo 
chce začít s pravidelným pohybem, by 
měl nejdříve buď sám, nebo ještě lépe 
u praktického lékaře reálně vyhodnotit 
svůj zdravotní stav a tomu přizpůsobit 
aktivity a také stravovací návyky. 

 Návštěvnost fi tness center se po 
vánočních a novoročních svátcích 
zvyšuje až o 40 procent, po několika 
měsících ale znovu ubývá. Co pora-
díte těm, kteří právě začínají a chtě-
jí vydržet?
Aby se nebáli na cokoliv zeptat kvali-
fi kovaných lidí. Může to být buď ob-
sluha fi tness centra, nebo ještě lépe 
osobní trenéři, kteří během tréninko-
vých jednotek zpočátku navedou kli-
enta, jak cvičit správně a tak, aby se 
přitom cítil pohodlně, příjemně, bavi-
lo ho to a neublížil si. Zároveň každé-
mu doporučí optimální jídelníček. 

 Jak taková tréninková jednot-
ka vypadá, kolik stojí a může cvičit 
opravdu každý?
Tréninková jednotka je ryze individu-
ální záležitost. Trvá od 45 do 90 mi-
nut a cena se pohybuje od 200 do 450 
korun. Cvičit může opravdu každý, 
věk roli nehraje stejně jako zdravotní 
stav, protože tomu se dá trénink při-
způsobit. Znám například kardiaky, 
kterým pravidelné cvičení pomohlo 
snížit dávky léků.

 Podívejme se teď na stravování. 
Co je nejdůležitější?
Stručně řečeno omezit tuky, na které 
je nabídka potravin a hotových jídel 
u nás bohatá. Paradoxně na jedné stra-
ně chceme zdravě jíst a předejít tak 

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří ta o zdraví – většinou se 
chceme více hýbat, být zdravější a cítit se lépe.  Právě začátek nového ro-
ku je skvělou příležitostí pro změnu životního stylu. Jednou z možností 
je pravidelné cvičení a zdravá strava. O tom jsme si povídali s diplomo-
vaným trenérem kulturistiky a fi tness Radkem Čejkou.

kardiovaskulárním a cévním choro-
bám, jejichž léčení je fi nančně nároč-
né, na druhé straně patří suroviny pro 
zdravou výživu k nejdražším. Třeba 
v sousedním Německu tomu tak není. 

 Jak by měl vypadat jídelníček, 
abychom nehladověli a přitom mě-
li dostatek energie? 
Ideální je jíst pravidelně pětkrát den-
ně v menších porcích, protože tím se 
urychlí metabolismus. Začněte po-
řádnou snídaní, která tvoří až čtvr-
tinu denního příjmu energie. Ko-
nec konců jedno moudré přísloví ří-
ká: „Snídej sám, obědvej s přítelem 
a večeři dej nepříteli“. Denní strava 
by měla být bohatá na cereálie, libo-
vé maso, tepelně upravené bez tuku, 
čerstvé ovoce a zeleninu a mléčné vý-
robky, které jsou zdrojem kvalitních 
bílkovin. A aby to pro začátečníky ne-
bylo tak kruté, ať vydrží alespoň šest 
dní v týdnu bez tuku, jeden den mo-
hou sníst cokoliv. Více informací na-
jdete na www.radekcejka.com. 

Text: Metropol, foto: Petr Buňata

Jak zlepšit kondici

„Hudba k baletu je složena z Janáčkových skladeb, z nichž 
mi právě symfonická suita Taras Bulba dala ten rozhodující 
impuls,“ prozradil režisér. „To není zrovna běžná předloha 
k baletu. Pro citovou rozkolísanost Othella, která balancuje 
mezi žárlivostí a výbušnými projevy lásky, se ale přesně tento 
styl hodí. Janáčkova hudba je expresívní, plná pohybu, s ce-
lou paletou nálad a přesto jasná,“ vysvětluje Youri Vàmos.
Umělecký šéf baletu, Petr Zuska, pak dodal jednu 
zvláštnost: „Jsme v Čechách, Othella napsal Angličan, je 
choreografován Maďarem působícím v Německu a hudbu 
má na svědomí Moravan a ještě k tomu na ruské hudební 
téma!“ Text:Šárka Jansová, foto: Archiv ND

Othello bude žárlit v Praze
Národní divadlo uvede 5. a 8. února 2011 celove-
černí balet Othello. Příběh vášně, žárlivosti a in-
trik podle Shakespearovy tragédie vytvořil ori-
ginální choreograf a režisér Youri Vàmos. 


