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Jan Svěrák
Tátu jsem
při natáčení
trápil zimou
tři hodiny
ve vaně

4. 3. 2022

…str. 8 a 9

Jarní počasí posílá první pozdravy

VÁLEČNÉ OPERACE

Od Podněstří po Čečensko,
Gruzii a Ukrajinu aneb Ruské
invaze po skončení studené
války v kostce
...str. 12
SOLIDARITA S UKRAJINOU

Uprchlíci i vojáci čelící
agresi Putinova režimu
potřebují pomoc. Kde
a jak můžete přispět? ...str. 13

Na konec února vysoké teploty v minulém týdnu přispěly k tomu, že v řadě jihočeských měst rozkvetly první krokusy
a další jarní květiny. Zima se však ještě nevzdává a po teplých dnech dorazilo ochlazení.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Festivaly plánují naplno
Pořadatelé kulturních akcí se chystají na letní
sezonu. Trápí je třeba i rostoucí honoráře kapel,
zatímco příjmy ze vstupného tak vysoké nejsou.
MARIE KUČEROVÁ
JIŽNÍ ČECHY | Užít si festivalovou atmosféru, obdivovat novou divadelní inscenaci, poslechnout si oblíbenou kapelu či vyrazit do klubu. Tyto dříve běžné
aktivity se v době covidu staly vzácností, velké akce se dva roky rušily a odkládaly. To by se ale letos mohlo změnit.
Do léta je sice ještě čas, ale pořadatelé
už nyní akce naplno chystají.
To se týká i táborského hudebního
festivalu Mighty Sounds, který musel
na dva roky přerušit svou již patnáctile-

tou tradici. Letos si jeho fanoušci do kalendářů píší datum 8. až 10. července.
„Připravujeme se na to, že festival
bude. Plánujeme ho zcela v původní podobě. Seznam interpretů, který jsme
chystali pro rok 2020, se nám podařilo
až na drobné změny překlopit na letošní
rok,“ potvrdila mluvčí festivalu Markéta Štechová.

Rozlučka Footfestu
Pořadatelé lákají hlavně na zámořské
skupiny jako Dropkick Murphys,

Agnostic Front či Social Distortion.
„Máme celou řadu silných kapel, o které jsme každý rok usilovali a podařilo
se nám je domluvit i pro letošek,“ ocenila Štechová.
Na Táborsku však nepůjde o jedinou
velkou akci. Rozlučkový ročník chystá
produkce Footfestu v Želči. „Měli jsme
naplánovaný poslední ročník, který budeme organizovat až letos. Doufám
tedy, že situace dovolí, aby akce mohla
zůstat bez omezení,“ popsal spolupořadatel akce Martin Janoušek.
I organizátorům Footfestu se podařilo udržet většinu kapel bez velkých
změn. Prostor se však zmenší na dvě pódia. V programu se objeví známá hudební jména jako Anna K, UDG, Mňága
a Žďorp či Trautenberk.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

U LÉKAŘE ZDARMA

Přehledně: Pojišťovny
nově hradí řadu dosud
zpoplatněných úkonů

...str. 6

PORADNA

Poznejte bylinky, které
dodají vitaminy a pomůžou
také při hubnutí
...str. 16
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Svět vltavínů je pro mě úplné
zjevení, přiznává Pavel Liška
Herec Pavel Liška pokřtil
v Českých Budějovicích
knihu o vltavínech. Sám
tvrdí, že od natáčení
filmu Zloději zelených
koní ho stále provázejí.
5plus2
■ ROZHOVOR
MICHAL BĚLSKÝ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | S vltavíny je herec Pavel Liška už navždy spjatý, a to
díky roli kopáče Kači ve filmu Zloději
zelených koní. Jak sám přiznává, k zeleným sklíčkům si ihned našel cestu. Liška také před dvěma týdny pokřtil novou
knihu Víta Kršula a Martina Řehouta
s názvem Fenomén vltavín.
Máte k vltavínům stále silný vztah?
Jsem jeden z těch exotů, kteří se o jejich
existenci dozvěděli hodně pozdě. Seznámil mě s nimi až Dan Wlodarczyk, který chystal film Zloději zelených koní.
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
formou elektronické aukce
nebo dražby přes největšího
dražebníka v ČR
JURIS REAL Dražby a.s.
s databází 100 000
registrovaných,
poptávajících klientů.

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

Známý herec Pavel Liška (vlevo) v Českých Budějovicích pokřtil novou knihu Fenomén vltavín autorů Víta Kršula
(uprostřed) a Martina Řehouta.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
Když jsem četl tu knížku, myslel jsem
si, že je většina vymyšlená. O to víc mě
překvapilo zjištění, že kopáčství v takovém rozsahu skutečně existuje. Pro mě
to byl obrovský objev. Teprve potom
jsem si o tom začal zjišťovat více, nezajímala mě jen ta jejich magie a spousta
otazníků, co se pojí s jejich vznikem.
Objevil jsem díky tomu s trochou nadsázky Divoký jih. Dodneška si myslím,
že tohle téma vltavínů a jejich kopání
nebylo literaturou nebo kulturou obecně zdaleka vytěžené.
Lákalo vás si najít svůj vlastní?
Rozhodně ano, už jen díky natáčení filmu. Prakticky od začátku mě vltavíny
a vše s tím spojené začalo zajímat. Mám
na jihu Čech chalupu a se synkem jsme
se tu vydávali na hledačské výpravy,
a dokonce i s kopáči.
Takže máte doma i nějaký kousek?
Ano, a mohu říct, že se mi podařilo držet v ruce vltavín, který od doby jeho
vzniku před 15 miliony let nedržel nikdo jiný v ruce.

Ve filmu Zloději zelených koní jste
hrál postavu kopáče Kači. Jak na natáčení vzpomínáte?
Pro mě to bylo zjevení, a to nemluvím
jen o knižní předloze Jiřího Hájíčka.
My jsme si to s Markem Adamczykem,
který hrál studenta geologie Pavla, náramně užili. Představoval jsem ve filmu
hlavně to negativní, co se kolem vltavínů točí, ale to k dolování drahých kamenů zkrátka patří. Přistupovali jsme
k tomu jako k natáčení kovbojky a doslova jsme hltali vyprávění kopáčů, co
všechno při těžbě vltavínů zažili.
Dokážete pochopit zelenou horečku, co kolem vltavínů vypukla?
Podobné věci naprosto chápu, protože
vltavíny si kolem sebe udržují jakousi
magii a sílu. Ty kameny nemají jen duchovní moc, ale lidé to velmi často berou jako drahou věc a obchodní artikl.
Od přírody jsme hodní a zlí a to se právě odráží i v celém fenoménu sběratelství vltavínů. Pak se bezohledně
plundruje příroda a hledají se vltavíny
pouze na zisk.

Co vás pojí s autory knihy?
S Martinem Řehoutem jsem se setkal
právě při natáčení Zlodějů zelených
koní, tehdy nám pomáhal jako odborný
poradce. Seznamoval nás s řadou míst,
která měla zajímavou historii, co se
týče kopání vltavínů. Na řadě z nich
nám umožnil zarýt cepíny do země a vyzkoušet si tu dřinu. Poskytl nám také některé exempláře ze své sbírky. Od té
doby jsme kamarádi a dá se říci, že je
také můj soused, na jihu Čech mám totiž chalupu.
Najdete si někdy při chalupaření čas
na návštěvu vltavínových lokalit?
Chodím si tam při procházkách odpočinout, začal jsem v tom žít. Všímám si,
že spousta lidí si při své vynalézavosti
osvojila různé techniky, jak vltavíny ze
země dobývat. Už to nemá nic moc společného s tím kouzlem hledání krásných kamenů. Stále se sice dá narazit na
hodné a poctivé hledače, kteří po deštích chodí po polích a mají z toho radost. O těch se ale skoro vůbec neví, to
mě trochu mrzí.
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Letní festivaly plánují naplno
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Končíme hlavně kvůli krizi a placení
nákladů na celou produkci. Většina lidí
nám zůstala věrná a lístky si ponechala.
Za to jsme rádi a je to i jeden z důvodů,
proč poslední ročník děláme,“ upřesnil
Janoušek.
Lidé se podle něj za kulturou vrací pomalu. Změnily se jejich návyky a chování. „Jako pořadatelé si to uvědomujeme, ale asi si to neuvědomují kapely.
Ty se vrátily k režimu před covidem,
což bude pro festivaly likvidační. Vstupné neroste tak rychle jako náklady. Navíc nyní je těchto akcí spousta, už to
není nic výjimečného,“ uvažoval.
Na jubilejní 20. ročník, který připadá
na 23. až 25. června, zve Josef Kašpar,
dramaturg festivalu Přeštěnice na Písecku. I na tuto akci si většina lidí lístky ponechala.
„Trošku jsme bojovali s tvorbou seznamu interpretů, protože se hodně
zvedly ceny. K tomu přibyly i nové honoráře. Festival chceme udělat ve velkém, tak jak jsou lidé zvyklí. Ale počítáme i s krizovou variantou, že budou ještě stále platit opatření, co se týče počtu
osob,“ přiznal Kašpar.

V Krumlově bude 31. ročník
hudebního festivalu
Sází převážně na české obsazení. „Nakonec nemůže kapela Slade, kterou
jsme měli domluvenou už minulý rok.
Vsadíme na jistotu a ponecháme hlavně
české kapely, které mohou doplnit některé zahraniční,“ nastínil.
Do Přeštěnic by měly dorazit kapely
Jelen, Harlej, Arakain s Lucií Bílou, ale
například i Hand Grenade či Totální nasazení.
Výroční rok připadá i na několik kulturních akcí v Bechyni na Táborsku.

Na výstavišti
ukončilo provoz
očkovací centrum
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Očkovací a odběrové centrum na budějovickém výstavišti minulý pátek ukončilo svůj provoz. Od března je pro zájemce o očkování proti covidu objednané přes centrální
rezervační systém připravené ve vybrané dny dočasné miniOČKO v ambulancích v přízemí pavilonu I v nemocnici.
Očkovací centrum na výstavišti obnovilo provoz 18. listopadu. Zdravotníci
v něm aplikovali přes 61 tisíc vakcín.
V posledních týdnech ale zájem o jeho
služby významně poklesl.
Celkový počet dávek od začátku ledna 2021 narostl na 260 tisíc a tím se stalo pátým nejvýkonnějším očkovacím
centrem v zemi.
(fil)

Žánrový festival Mighty Sounds musel na dva roky přerušit svou patnáctiletou tradici. Letos si jeho fanoušci do kalendářů píší datum 8. až 10. července.
FOTO | MAFRA
Bude to 30. ročník divadelní přehlídky
Divadlo v trávě s tradičním termínem
na začátku června. Chystá se i 50. ročník koloběžkové grand prix. „Už potřicáté připravíme festival dechových hudeb, který bude stejně jako loni v zámeckém parku,“ upřesnil ředitel Kulturního
střediska Štěpán Ondřich.
Také na oblíbených místech u českých přehrad se v létě plánují festivaly.
Ke klasickým místům na Seči a Vranově návštěvníci budou moct nově vyrazit

i třeba do Veselských pískoven u Veselí
nad Lužnicí. Pátý ročník přivítá kapely
Mňága a Žďorp, Mirai, Jelen, UDG či
Atmo music, které doplní také Pokáč
nebo Pekař.
Český Krumlov každoročně hostí mezinárodní hudební festival, letos napíše
31. ročník. „Měli jsme štěstí, že jsme nemuseli svou tradici přerušit a poslední
dva ročníky jsme i přes velmi napjatou
situaci uspořádali,“ sdělila za pořadatele Gabriela Rachidi. Diváci se letos mo-

hou těšit na 17 koncertů na jedenácti
místech města i jeho okolí.
Akce pokračují i v hudebních klubech. V budějovickém Tempu znají program na celou jarní sezonu. „Tento týden se na pódiu ukáže kapela Monkey
Business. V březnu pak nabídneme
v programu také komorní koncert
Emmy Smetany a Jordana Haje, kapelu
Zrní nebo rock’n’roll v podobě The Silver Spoon a Deaf Heart,“ pozvala dramaturgyně Adéla Kolářová.

INZERCE

Pohřební služba
Otýlie s.r.o.
Biskupská 6,
České Budějovice
zajištuje veškeré

AUTOVRAKOV

pohřební a kremační
služby.

Ekologická likvidace autovraků
Zdarma včetně odvozu a odhlášení

Kancelář: Biskupská 6

www.autovrakov.cz

Po–Pá: 7.00–15.30
So–Ne: 9.00–13.00

Bezplatná nonstop linka:

800 111 002

Stálá služba:
602 443 478, 602 443 475

777 816 749
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Česká republika

U lékaře
ponovu
a zadarmo
Spousta pacientů to možná
ani neví, ale už od začátku
roku je řada lékařských
úkonů nově proplácena
zdravotní pojišťovnou.
Pomůže to například
lidem ohroženým
rakovinou či rodičkám.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Ještě před pár týdny dopláceli Češi
za speciální zubní korunku v ordinaci tisíce korun. Při nepovinném očkování na
klíšťovou encefalitidu museli dát za každou z nutných tří dávek 900 korun.
A když poprosili „domácí sestru“ o předepsání gázy či stahovacích punčoch, ona
odmítla s tím, že je může předepisovat jen
lékař. Všechny zmíněné případy už tento
rok neplatí. Pojišťovny totiž rozšířily seznam úkonů, které uhradí, a lékaři i sestry
získali některé nové pravomoci.
Nová pravidla byla schválena už loni
v létě, platná jsou od letošního ledna. Jak
upozorňuje ministerstvo zdravotnictví, jde
o jednu z nejrozsáhlejších změn ve veřejném zdravotním pojištění za poslední dvě
dekády. Novinky se kromě úhrad za lékařské úkony dotýkají téměř všech činností
pojišťoven. Například toho, jak řešit zamítavé stanovisko pojišťovny při vzácných
onemocněních. „Neúspěšní pacienti se často obraceli na soudy, které však nerozhodovaly jednotně. Nově musí každá pojišťovna zřídit odvolací orgán – revizní komisi,
která bude obsazena odborníky na zdravotnictví a právo stojící mimo pojišťovnu,“ vysvětlila za ministerstvo mluvčí Gabriela
Štěpanyová.
Mimochodem, vláda Petra Fialy chce
také zavést dobrovolnou přímou spoluúčast na zdravotní péči, což by do hry mohlo vrátit některé „nadstandardy“, o které se
ne příliš úspěšně snažil před 10 lety ministr zdravotnictví Leoš Heger v Nečasově kabinetě. V praxi by si v budoucnu pacienti

připláceli za lepší kyčelní kloub či oční
čočku. Současný mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob v té souvislosti sdělil
serveru Lidovky.cz, že lidé by nemuseli
platit nic navíc oproti stávajícímu stavu.
„Je to jenom dobrovolné doplňkové připojištění na to, co si již nyní lidé sami u lékaře hradí. Určitě to nebude tak, že by bylo
něco nového zpoplatněno,“ ujistil.

Očkování několika druhů
Zpátky ovšem k současnosti, kdy už od ledna nemusíme za některé úkony u lékaře platit. Jde třeba o v úvodu již zmíněné nepovinné očkování na klíšťovou encefalitidu.
„Od roku 2022 mají všichni pojištěnci starší 50 let hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud
nebylo z veřejného zdravotního pojištění
hrazeno vůbec,“ říká Viktorie Plívová,
mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny
(VZP), která je s téměř šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v Česku.
Dalším příkladem je očkování proti
chřipce, kde se dosud hradily jen ty nejlevnější vakcíny. Pojištěncům nad 65 let je
nově plně hrazeno nepovinné očkování
proti chřipce všemi dostupnými vakcínami. Nově mají zdarma nárok na vakcínu
proti chřipce i zdravotníci, těm se ovšem
hradí „ekonomicky nejméně náročné va-

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

rianty“. Kdo si vybere dražší, musí rozdíl
doplatit. Dále je zdarma již delší dobu proplácena vakcína proti covid-19, pneumokokové infekci (kojenci, věk nad 65 let
a rizikoví pacienti) či meningokokovým
infekcím (kojenci a starší děti) a další.

Šance zjistit rakovinu dřív
Od ledna došlo ke změnám v případě
úhrad u asistované reprodukce. Nově je věkovým limitem 40 let (místo 39), přičemž
umělé oplodnění je zdarma maximálně třikrát za život. Od letoška jsou také pojišťovnou hrazeny některé další úkony novorozeneckého screeningu. „Přidala se úhrada při
zjišťování spinální svalové atrofie (SMA)
a těžké kombinované imunodeficience
(SCID),“ říká mluvčí Plívová.
Spinální svalová atrofie je genetické
onemocnění, které postihuje schopnost člověka chodit, jíst a nakonec i dýchat. Postihuje přibližně jednoho z 10 tisíc
lidí a je hlavní genetickou příčinou úmrtí
u kojenců.
Těžká kombinovaná imunodeficience
se projeví nepřítomností bílých krvinek.
Kojenci pak mají zvýšenou náchylnost
k infekcím. Léčba spočívá v transplantaci
kostní dřeně, která bývá v 90 % úspěšná,
bez ní pacienti umírají do jednoho roku života. Screening se provádí vyšetřením suché kapky krve z patičky novorozence

Zubní korunky bez doplatku, u mladých lidí i rovnátka
■

Trápily vás před několika měsíci zuby? Pokud vám
dentista dal zubní korunku, museli jste si ji doplatit.
Letos už tomu tak není, tedy pokud jde o zákrok
nově hrazený pojišťovnou. „Jedná se o korunky
estetické plášťové z kompozitního plastu na přední zuby, které
byly doposud hrazeny se spoluúčastí,“ vysvětlila mluvčí VZP
Viktorie Plívová. Co se týká zubních protéz,
ty jsou nadále plně hrazeny v základním
provedení. „Nově ale pojišťovna částečně
přispívá i na snímatelné náhrady, které
doposud hrazeny nebyly. Jde o výrobky
z nových materiálů či za použití nových
technologií,“ dodává mluvčí.

■

V případě rovnátek je to složitější. Lékařské výkony jsou pojišťovnou hrazeny u pevných
i snímacích rovnátek u pacienta ve věku do 22 let. U starších jen v případě, že jde
o pacienty, kteří mají ještě nějaké další závažné onemocnění - například rozštěpy rtu,
čelisti a patra a další. Materiál je u pevných i snímacích rovnátek hrazený bez omezení
věku pouze lidem s již uvedenými dalšími onemocněními.

48 až 72 hodin po narození, celkem se
zkoumají dvě desítky možných chorob.
Lidé v České republice mají od roku
2022 také větší šanci, že včas zjistí, zda jim
plíce nezasáhla rakovina. Díky nově spuštěnému programu včasného záchytu karcinomu plic se mohou zdarma nechat vyšetřit
kuřáci, a to současní i bývalí, jejichž kuřácká minulost představuje alespoň 20 cigaret
denně po dobu 20 let a jsou ve věku 55 až
74 let. Indikovat pacienta na CT vyšetření
může praktický lékař či pneumolog.
Kromě toho v Česku fungují další hrazené preventivní programy. Jde o screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie (u žen nad 45 let), screening nádorů
tlustého střeva a konečníku (u osob nad
50 let) a screening nádorů děložního hrdla
(u žen nad 15 let). U rakoviny prostaty probíhají studie a plány, zda se v budoucnu
bude také provádět „na pojišťovnu“.
Rozšířil se rovněž seznam hrazených
zdravotnických prostředků. „Je to například terapeutická úprava obuvi, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, přibyly
nové kategorie ortéz pro děti,“ vypočítává
mluvčí VZP s tím, že se zvyšil počet hrazených pomůcek, jako jsou bílé, červenobílé
a signalizační hole pro hluchoslepé nebo
rozšíření věkové skupiny (do 17 let) u brýlí a čoček pro korekci poruch zraku.

Víc pravomocí pro sestry
Lékaři a sestry získali několik nových pravomocí. Domácí péči (14 dní, v případě
paliativní péče až 3 měsíce) mohou indikovat lékaři z dalších odborností jako ambulantní specialisté nebo lékaři na pohotovosti či urgentním příjmu. Všeobecné
nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí (sestra v domácí péči) mohou předepisovat vybrané zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii, inkontinentní
pacienty a pro pacienty se stomií či krycí
a obvazový materiál. Dosud měli tuto
kompetenci výhradně lékaři.
Změny se týkají i lázeňské péče. Návrh
na hrazenou lázeňskou péči může nově nejen podat, ale i vystavit lékař, ambulantní
specialista, jenž péči doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh ale nadále
schvaluje pojišťovna. Změna nastala i u termínu nástupu na léčení – ten se nyní počítá
ode dne schválení návrhu pojišťovnou.

premiéra
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Synové s otci mají v popisu
práce se navzájem chránit
Na spolupráci otce Zdeňka Svěráka a jeho syna
Jana jsou filmoví fanoušci zvyklí už pěknou řádku let.
Ovšem na novém snímku Betlémské světlo, který
míří do kin, se podílel i zástupce třetí svěrákovské
umělecké generace - střihač František, syn režiséra.
„Ten svěží vítr náš stárnoucí tandem sakra
potřeboval,“ přiznává pro 5plus2 Jan Svěrák.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Od Akumulátoru 1 přes oscarového
Kolju, úspěšný Tmavomodrý svět po třeba pohádku Tři bratři. Spolupráce otce
a syna Svěrákových dala české kinematografii řadu hitů, které ocenili nejen diváci,
ale většinou i filmoví kritici. Další společný počin právě míří do kin. Zdeněk Svěrák je v tomto případě nejen autorem knižní předlohy a spolutvůrcem scénáře, ale
také představitelem titulní postavy.
„Táta je pořád ve formě, a přitom jsme ho
v hlavní roli neviděli od Vratných lahví
z roku 2007,“ říká režisér Jan Svěrák.
Název Betlémské světlo by mohlo někého zmást, že jste s otcem natočili
další pohádku, ale tak tomu není, že?
Není, je to veselohra o stárnoucím spisovateli, kterému jeho rozepsané postavy začínají pronikat do reálného života. A ten
chudák spisovatel, jehož hraje můj táta,
musí kličkovat nejen před nimi, ale i před
svou manželkou v podání Daniely Kolářové, která by ráda, aby už psaní nechal a věnoval se jí. Všechny ty postavy něco chtějí, což moc dobře známe, protože i my stále něco od života chceme – lásku, manželství, zdraví, úspěch – a my můžeme spolu s tím spisovatelem pohlédnout na ty
postavy a jejich roztomilou bláhovost. A to je dobrý námět na komedii, ne?

S jakými pocity budou diváci podle
vás odcházet z kina?
Přál bych si, aby vycházeli povzneseni
a s nadějí, že to naše pinožení má nějaký
smysl. Ale bude mi úplně stačit, když se
aspoň někteří budou usmívat.
Námět filmu je do značné míry magický, možná přímo pohádkový...
Vyprávíme o spisovateli a část příběhu se
odehrává v jeho fantazii, tedy v jeho hlavě. Aby psal dobře, musí jeho postavy být
co nejvěrnější, co možná nejživější. A dobrým spisovatelům se stává, jak přiznávají,
že se jim postavy takzvaně

vymknou a začnou si jednat po svém. Autor už je neřídí rozumem, jednají samy.
A odtud byl už jen krůček k tomu pustit takové samostatné postavy do autorova světa reálného a sledovat, co se bude dít. Musím říci, že vytváření téhle fantazijní roviny mě opravdu bavilo.

Legenda o betlémském světle je o rytíři, který plamínek zapálený v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus, udržel a dovezl navzdory bitvám a nesnázím křížové výpravy z Palestiny až
na Apeninský poloostrov. Může název
vašeho filmu souviset s tím, že díla vašeho tatínka a pak i ta vaše udržují plamínek českého humoru, laskavosti,
lidskosti a srdečnosti?
To je hezké vysvětlení a hezky se to poslouchá. Náš film se jmenuje podle jedné
z tátových povídek, která před pár lety vyšla knižně, v té povídce betlémské světlo
přímo figuruje. Mně se ten název líbil, protože má mnoho významů, určitě pro každého z nás znamená trochu něco jiného,
ale nikoho nenechá chladným. Otvírá
v nás emoce a řekl bych, že jako zaklínadlo probouzí něco lepšího
v nás.

V posledních letech jste prý moc režírovat nechtěl. Přesvědčilo vás to, že
nový film by mohl být dárek vašemu
tátovi k 85. narozeninám, které během natáčení oslavil?
Prací na filmu doslova strávíte dva roky života. Pořád se něco plánuje a připravuje
a zkouší, říkám tomu období „život v budoucnosti“, až konečně přijde premiéra a… člověk se náhle probudí v přítomnosti, kterou ovšem dva roky nežil. A mně
už se nechtělo. Ale táta mě přemlouval, dokonce vyhrožoval, že „něco umět a nedělat to je hřích“ a že pro mě napíše další pohádku. Její příběh mě ale nebavil, navíc
jsem pohádku dělal nedávno, a to Tři bratry v roce 2014, a děsně nerad se opakuji.
Ale stejně jsem vyměkl a nechal se filmem
zase zlákat. Místo pohádky jsem si pohrál
s tátovými povídkami a spojil tři v jeden
příběh postavou spisovatele Šejnohy.
Toho si mohl dokonce táta zahrát. A tahle
příležitost mě také nadchla, táta je pořád
ve formě, a přitom jsme ho v hlavní roli neviděli od Vratných lahví z roku 2007.
Je pro syna čirá radost točit film se
zkušeným 85letým otcem v hlavní
roli, nebo to má své stinné stránky?
Čirá radost to vždycky tak úplně není.
Je krásné být zase spolu a něco tvořit, ale
cítil jsem se zodpovědný za jeho zdraví,
nejen abychom film dokončili, ale abych
mu neublížil, aby se nepřetáhl,
aby neonemocněl. Mohl by si
za to sám, samozřejmě, že mě do
dalšího filmu nutil… ale stejně,
synové s otci mají v popisu práce
se navzájem chránit.

FOTO | ARCHIV J. SVĚRÁKA
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Kdo se na filmu víc nadřel? Vy, nebo
otec?
Táta víc trpěl třeba zimou, když byl tři hodiny namočený v březnu ve vaně. Koupelnu jsme postavili ve staré garáži a teplou
vodu mu nosili v kyblíkách. Tam jsem ho
litoval. Ale jinak se na filmu nadře víc režisér než herec. Pro herce končí práce posledním natáčecím dnem, pro tátu tedy loni
v květnu. V létě se na nás chodil táta dívat
do střižny a jen se divil, jak se film střihá
pomalu. Myslím, že to bylo poprvé, co viděl tenhle proces takhle zblízka, scenáristé
a herci u střihu totiž nebývají. A před Vánoci, když jsme pracovali na zvuku, se nechal slyšet, jestli každý film trvá tak dlouho. No, trvá. V průměru dva roky.
Do vzniku filmu se zapojil i váš syn
a Zdeňkův vnuk František Svěrák. Byl
střihačem. Co vnáší do rodinné filmařské spolupráce třetí Svěrák?
Franta nás dobře doplňuje, protože je intuitivní a přitom dokáže nápady rychle uskutečnit. Já třeba ještě dumám o logice střihu a on už vyzkoušel tři alternativní možnosti, které by mě nenapadly. Myslím, že
kdyby se nestal střihačem můj syn, tak
takhle mladého střihače bych si na film nevzal. A byla by to škoda, protože ten svěží
vítr ten náš stárnoucí tandem sakra potřeboval. Kromě toho má tahle spolupráce
i další výhody rodinného podniku – jako
je důvěra, radost ze společně prožitého
času a dobrodružství.
Jak František svého slavného dědu
vnímá?
Franta by asi řekl, že svého dědu vnímá
s úctou a láskou, ale jak si asi dokážete
představit, ono to není v tomhle případě nijak těžké. Navíc to táta, tedy Frantův
děda, s vnoučaty vždycky uměl, věděl, jak
s nimi jednat, a ony poznaly, že je bere
vážně. Když Franta ještě běhal na chalupě
po lese a měl s ostatními vnoučaty partu
Ohnivý kamzík, byl to právě táta, komu
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Jan Svěrák

Narodil se 6. února 1965 v Žatci.
Vystudoval pražskou FAMU,
Katedru dokumentární tvorby.
■ Je držitelem dvou Oscarů:
za studentský film Ropáci (1989)
a za nejlepší cizojazyčný film Kolja
(1996). S celovečerním hraným
debutem Obecná škola (1991) se
probojoval až do nominací na Oscara.
■ Za akční fantasy Akumulátor 1 (1994)
si z MFF v Benátkách v roce 1994
odvezl Cenu týdne kritiky.
■ K dalším divácky mimořádně
úspěšným filmům patří Tmavomodrý
svět, Vratné lahve, Kuky se vrací,
Po strništi bos či pohádka Tři bratři.
■ V roce 2019 mu vyšel knižní román
Bohemia.
■
■

bylo jako jedinému z nás dospělých nabídnuto členství. Takže znal jejich tajné plány a směl do týpíčka.
Je vztah Jan a František jiný, než byl
v počátcích filmové spolupráce vztah
Zdeněk a Jan?
Je to v lecčems podobné, také mě teď ještě
ctí, jako já tátu při prvním společném filmu.
Ale je mi jasné, že později přijde nevyhnutelný moment, kdy mě i můj syn domněle
nebo skutečně přeroste, a jestli se dočkáme
následného zklidnění doprovázeného opět
čirou radostí ze společné tvorby, tak to
bude nádherné a úplně jako podle šablony.
Čemu jste se během natáčení nejvíce
zasmál?
Když Vojtu Kotka, který hraje ve filmu
dvojroli lamače ženských srdcí a ňoumy,
v maskérně oholili a on přišel na další scénu bez vousů. Po týdnech, kdy chodil
s foťákem a pistolí pod koženou bundou
a Tereza Ramba jako krásná lékárnice
z něj šílela, najednou přišel před kameru
v bleděmodré mikince a tvářil se, jak mu

Dlouhých 15 let se Zdeněk Svěrák neobjevil
v hlavní filmové roli.
Po Vratných lahvích
z roku 2007 (na snímku
vpravo s režisérem Janem Svěrákem při premiéře ve Slovanském domě)
jde nyní do kin snímek
Betlémské světlo. Režisérské taktovky se opět ujal
Svěrákův syn Jan.
FOTO | ARCHIV
MAFRA A J. SVĚRÁKA

jeho druhá role předepisovala, jako skutečný bulík. Ta jeho vnější, ale i vnitřní proměna byla tak nečekaná, že jsem chvíli nevěděl, kdo ten chlapec je a co chce. Všichni kolem kamery ztichli, ale Vojta nám nepomohl a jen se takhle tvářil dál. Pak se někdo začal smát a konečně nám došlo, že
Vojta jako „lamač“ je minulostí a stojí
před námi někdo úplně jiný.
Práce jsou u konce, teď ještě premiéra. Při čem si nejlépe odpočinete?
Domíchali jsem zvuk ve formátu Atmos,

což byla velká zábava. Místo ze sedmi reproduktorů máte zvuk, jehož zdroj a pohyb je prakticky neomezený. U filmu
jako je Betlémské světlo, který pracuje
s hravostí a fantazií, je to další skvělý nástroj, jak sebe i diváky pobavit. Pak jsem
si dal na pár dní oddechový omikronek
a teď šup do muzikálu, který poslední
dva roky připravujeme s Tomášem Klusem. Začínáme zkoušet, abychom ho
v květnu mohli uvést. Pak si lehnu na
záda někam na louku, budu pozorovat
mraky a odpočívat.

INZERCE

Jak pomohla Renta z nemovitosti manželům Fridrichovým
Většina seniorů v České republice je relativně bohatá, vlastní totiž nemovitost a peníze v ní mají
„zmrazené”. Na českém trhu dnes již existuje řešení, jak se k části peněz z nemovitosti dostat
formou Renty z nemovitosti. Ta pomohla i manželům Fridrichovým.
Manželé Fridrichovi žijí v pěkném třípokojovém bytě v Praze na Proseku. Do bytu se nastěhovali jako jedni z prvních
a v domě se znají s většinou sousedů. Paní Janě je 66 let
a její manžel je o 6 let starší.
Manželé měli při odchodu do důchodu našetřeno přes 200
tisíc korun. Ale vzhledem k výši jejich důchodů, dohromady
19 tisíc korun měsíčně, se jim úspory rychle snižovaly. To přitom nemají žádné velké výdaje. Nejvíce utrácejí za provoz
domácnosti a za náklady spojené s autem. Jejich jediným nešvarem je kouření, za cigarety utratí téměř 2 000 Kč měsíčně.

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Když se v novinách dočetli o Rentě z nemovitosti, tak se
o tuto možnost začali zajímat. Zvažovali také možnost prodeje bytu a přestěhování se do menšího. Ačkoli by prodejem
mohli získat větší sumu peněz najednou, přišli by o své známé prostředí a navíc - stěhovat se na stará kolena opravdu
nechtěli. Proto se nakonec rozhodli pro Rentu z nemovitosti.
„Jsme nadšeni, že jsme se o Rentě z nemovitosti dozvěděli.
Perfektně vyřešila náš problém,” říká pan Fridrich.
Fridrichovi zvolili variantu měsíčních plateb. Po dobu 10 let
budou dostávat téměř 9 000 korun měsíčně. Záměr pořídit
si Rentu z nemovitosti probrali se svou dcerou.
„Chtěli jsme, aby o našem rozhodnutí věděla. Utrácíme sice
naše peníze, ale přeci jen tím ukrajujeme z jejího dědictví.
Dcera naše rozhodnutí respektuje.“ Vysvětluje pan Fridrich
a dodává, že chvíli trvalo, než se rozhodl.
„Ze začátku jsem měl trochu obavy, zda peníze opravdu
na účet přijdou. Všechno ale proběhlo hladce a nyní jsem už
úplně klidný. Peníze chodí na účet pravidelně a my si můžeme
dovolit mnohem víc než dřív, dokonce můžeme občas přilepšit
i dceři a vnoučatům. Navíc je byt nadále náš a tak s ním můžeme nakládat po svém. ” Uzavírá pan Fridrich.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Juditin most
strhly kry ledu
Rozvodněná řeka Vltava
před 680 lety rozlámala
most, „korunu království“.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Jeden z nejstarších kamenných
mostů v Evropě stál uprostřed Prahy.
Rozlámaly ho kry, s jejichž silou italští
stavitelé možná nepočítali. Kdo se chtěl
severně od Alp projít kolem roku 1172
po kvalitním kamenném mostě, mohl se
vydat maximálně do čtyř měst – do
Drážďan, Würzburgu či Řezna. Nebo
také do Prahy, kde byl právě v tom roce
dokončen Juditin most, první kamenný
most v českých zemích.
Na jeho stavbu dohlížela učiněná krasavice. Byla to Judita Durynská, teprve
druhá česká královna a druhá choť druhého českého krále Vladislava II., Přemyslovce, který pravděpodobně založil
tradici lva jako znaku české státnosti.
Jenže Vladislav, coby vůdce evropského formátu, dlel neustále na cestách

nebo v bojích. Věrně mu v tom pomáhal
pražský biskup Daniel, jeho rádce a „ministr zahraničí“. „K radě biskupa svého
Daniela pojal Vladislav za manželku Juditu, paní vzrůstem a krásou takřka nadlidskou, vznešenou a velmi počestnou,
znalou velice umění literního a řeči latinské, což nejvíce povznáší krásu paní
vysokých,“ napsal o ní kronikář Vincensius. Dále prozradil, že je „ducha neobyčejného a téměř mužského, mysli
smělé a podnikavé, milovnice nauk,
zběhlá i ve věcech politických, která se
naučila také česky.“
Král Vladislav i rádce Daniel na
svých cestách v Itálii poznali, jaké jsou
výhody kamenných mostů, a tak o spektakulární stavbě raného středověku často mluvili a Judita se debat ráda účastnila. Těšila se na procházku po novém
mostě s nádherným výhledem. Jenže
oba státníci brzy museli opět odjet, takže starost se stavbou padla na královnu.

Královna stavitelka
Pracím na prvním kamenném mostě
v zemi předcházela velká povodeň, která strhla původní dřevěný most stojící
pod Pražským hradem. Judita, jež si ko-

Na malém snímku rekonstrukce podoby Judity Durynské podle pozůstatků.
Představa Juditina mostu na obraze od Lubomíra Herce.
FOTO | WIKIPEDIE
lem sebe vytvořila skupinu vlastních
hodnostářů a úředníků, nechala povolat
stavitele z Itálie. Nový most začal růst
v roce 1158 v místech dnešního Karlova
mostu, respektive kousek dál po proudu.
Kvalitní kámen, tzv. červený pískovec,
se lámal na vrchu a svazích Petřína. Stavělo se několik let, zbrusu nový most
měřil 514 metrů, široký byl 6,8 metru a
byl prý i reprezentativnější než zbylé tři
kamenné mosty ve střední Evropě.
Dokončen byl zřejmě v roce 1172 a
dostal jméno právě po královně, která
se o jeho stavbu tolik zasloužila. Brzy
se na něm začalo vybírat clo, lidé ho i
přesto měli rádi. Juditin most fungoval
až do února 1342, kdy jej strhla povodeň. „Jako by padla koruna království,

když rozpadl se most,“ napsal kronikář
František Pražský. Most vydržel
170 roků, když ho rozlámaly únorové
kry na rozvodněné Vltavě. Přestože byl
vybaven ledolamy, s takovou silou Italové nepočítali.

Základy vydržely 850 let
Roku 1357 rozhodl císař Karel IV. o stavbě nového kamenného mostu, kterého se
chopil architekt Petr Parléř. Zbytky Juditina mostu jsou patrné i dnes. Při povodních roku 2002 vymlela voda koryto Vltavy až o několik metrů, zmizely nánosy
i naplaveniny a bylo možné zkoumat základy pilířů Juditina mostu, které i po
850 letech vydržely na dně řeky Vltavy.

Virus Michelangelo? Bouda na celý svět
Před třiceti lety děsil
planetu, teď po něm
nikdo ani nevzdechne.
Pět milionů počítačů
měl 6. března 1992
napadnout virus, který
dostal jméno po italském
renesančním umělci.
ČR | Dnešní kybernetické útoky jsou sofistikované, využívají složitých metod.
Skupina aktivistických hackerů Anonymous se dokonce pustila do kyberválky
s Ruskem kvůli napadení Ukrajiny.
S „běžným“ klasickým počítačovým virem si nyní poradí každý lepší antivirový program, jenže před třiceti lety kvůli
němu zavládla mezi uživateli komputerů rostoucí hysterie.
Pojmenování „vyfasoval“ po vrcholném představiteli italské renesance,
uznávaném sochaři, malíři, architektovi
a poetovi. Virus Michelangelo se měl totiž aktivovat 6. března, přesně v den narození mistra Buonarrotiho. Šlo ale
pravděpodobně o náhodu než o záměr

perti se předháněli v odhadech škod, panika dostoupila vrcholu. John McAfee a
jeho spolupracovníci využili potenciálu
strachu a nebezpečí k informování celého světa o tom, co je počítačový virus a
jaké pro vás osobně může mít katastrofální následky. A také, jak se tomu díky
antirovým programům bránit.

„

Virus Michelangelo vyvolal pozdvižení po celém světě, protože měl zničit data asi pěti milonů počítačů.
Mimo jiné to tvrdil John McAfee, antivirový podnikatel
(malé foto). Nic z toho se nestalo. FOTO | ARCHIV MAFRA
cílit právě na toto výročí. Jméno viru
tak dali spíš novináři a experti. Dodnes
nevíme, kdo byl jeho autorem. A vytvořil ho z žertu pro svoji zábavu, nebo na
kšeft? Některé prameny tvrdí, že virus
Michelangelo mohl být napsán programátorem na Tchaj-wanu, ale nikdo nikdy o tom nepředložil žádný přesvědčivý důkaz. „Ničivý červ“ se šířil prostřednictvím diskety vložené do počítače, v „hostiteli“ však zůstával nečinný a

nezjistitelný až do 6. března, kdy začal
mazat důležité údaje. O „nehynoucí slávu“ viru se tenkrát pečlivě staral hlavně
John McAfee, průkopník antivirového
softwaru. Vzhledem k tomu, že se o Michelangelovi vědělo dlouho předem,
dalo se na něj připravit.
Na začátku února 1992 McAfee tvrdil, že virus může zasáhnout až pět milionů osobních počítačů a zklikvidovat
je. Média hovořila o blížící se krizi, ex-

Osudový den
se ukázal jako
blbost, uvedla agentura
Associated Press.
Obávaný 6. březen 1992 přišel a zase
poklidně odešel. Michelangelo napadl
do deseti tisíc počítačů na celé planetě.
Bublina splaskla. Agentura Associated
Press označila „osudový“ den za totální
„blbost“. Společnost Johna McAfeeho
se stala nejpopulárnějším dodavatelem
antivirových programů. I přes obrovský
úspěch a milionové výdělky však o dva
roky později vlastní firmu opustil. Loni
v červnu McAfee spáchal sebevraždu
ve vazbě, kde seděl pro podezření z daňových úniků.
(kor, alt)

Svět vzhůru nohama¿
Datuj zdarma a zůstaň v pohodě

Data zdarma platí na 30 dní od dobití. Nevztahuje se
na dobití nad 300,- Kč v případě nastavení jiné než
datové odměny. Více na www.mobil.cz
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Ruské řešení konfliktů:
strach, bomby, krev
Agrese Ruska a Běloruska proti Ukrajině nese
označení Putinova válka. Třebaže Rusové s Ukrajinci
začali jednat, města dál čelila masivnímu ostřelování.
Po rozpadu SSSR je to už poněkolikáté, kdy ruská
armáda útočí proti bývalé sovětské republice. Častý
výsledek? Zmražený nevyřešený konflikt.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
UKRAJINA | S rozpadem SSSR, největšího státního útvaru na světě, vznikla
v roce 1991 Ruská federace. Některé
z dřívějších patnácti svazových republik se rozhodly oddělit, třeba pobaltské
státy, Moldávie, Gruzie, Ukrajina a další. Jejich odchod se ale ani po třiceti letech nedaří vyřešit, brání tomu etnické
složení, mocenský vliv Ruska i ropa.
V mnoha případech došlo k invazím,
válce a následnému zamrznutí konfliktu. Kromě Ukrajiny, kde válka aktuálně
probíhá, mají lidé v živé paměti invazi
do Gruzie, Čečenska, ale bojovalo se
také v Moldávii, od které se v roce 1991
odtrhlo Podněstří s hlavním městem Tiraspol. Právě v něm při rozpadu SSSR
sídlilo velení části ruské armády.

Válka v Podněstří
Když Moldávie vyhlásila nezávislost,
došlo k několika ozbrojeným srážkám,
ale i bojům v ulicích měst. Ruská armáda podpořila Podněstří a nakonec plánovala invazi hluboko do moldavského
území. Velel jí Alexander Lebeď, ruský
prezidentský kandidát z roku 1996, který nakonec skončil jako třetí za vítězem
Borisem Jelcinem. Lebeď moldavskou
armádu nazýval fašisty, ovšem separatisty z Podněstří zase bandity.
Vyvrcholením konfliktu byl Lebeďův rozkaz dělostřeleckého útoku na
ležení moldavské armády. Konflikt si
vyžádal 1000 obětí, z toho 400 civilistů.
Snahy problematiku řešit nakonec zamrzly, v referendu v Podněstří v září

Podněstří je vyznačeno na mapě
červeně.
FOTO | QUORA.COM

roku 2006 se 97 procent voličů přiklonilo k samostatnosti, svět ale výsledek neuznal a Podněstří je nyní bráno jako jeden z nejchudších regionů s rozbujelou
korupcí.

Putinův oblíbenec
kontroluje Čečensko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (foto nahoře) odmítl nabídku
Američanů na vlastní evakuaci. Zůstal v Kyjevě jako odvážný lídr svého národa. Na větším snímku obrněný transportér ruské armády před zničenou školou v Charkově.
FOTO | REUTERS, PROFIMEDIA.cz
přejít k nepříteli. Během tvrdých bojů
ve své domovině zaútočil Basajev na
moskevské divadlo na Dubrovce a na
školu v Beslanu, kde tehdy zemřelo skoro 200 dětí. Rusko s novým prezidentem Vladimírem Putinem odpovědělo
tvrdě. Městům pod kontrolou Čečenců
dalo ultimátum, že kdo je beze zbraně
neopustí, bude považován za teroristu.
Následovalo dělostřelecké a letecké
bombardovávaní a pozemní operace.

Čečenský vůdce Razman Kadyrov
objímá Putina. „Prezident Putin se
rozhodl pro správné řešení, jeho
rozkazy splníme za jakýchkoliv
okolností,“ prohlásil a před několika dny poslal na Ukrajinu válčit
své bojovníky. FOTO | ARCHIV MAFRA
Známější už je konflikt v Čečensku, které se po rozpadu SSSR chtělo transformovat do Čečenské republiky Ičkerie.
To prezident Boris Jelcin odmítal, důvodem byly i tehdejší úvahy vést ropovody z Kaspického moře právě přes Čečensko. V polovině 90. let začala neuvěřitelně krutá první čečenská válka, během
bojů byla zničena čečenská metropole
Grozný. Docházelo k vraždění a znásilňování ze strany ruských vojáků. Boje
provázely brutální teroristické útoky,
do kterých se zapojili i čečenští islamisté. „První“ válka a odchod ruské armády ukončilo až obsazení nemocnice ve
městě Buďonnovsk, teroristickou akci
vedl tehdy skoro neznámý čečenský bojovník Šamil Basajev.
V roce 1999 začala druhá čečenská
válka, kdy se Rusům podařilo rozdělit
čečenské bojovníky, probudit mezi
nimi krevní mstu, takže pak nemohli

100

tisíc obětí má válka
v Čečně, kde teď
vládnou proruští lídři.

Počet obětí je dodnes nepřesný, odhaduje se na více než 100 tisíc, většina
byli civilisté. Po válce, kdy se s partyzány bojovalo až do roku 2009, se do čela
autonomní Čečenské republiky dostali
proruští lídři, dnes ji vede Razman Kadyrov, velký Putinův oblíbenec, který
před pár dny vyslal své bojovníky i na
Ukrajinu.

Invaze do Gruzie
Součástí Gruzie jsou i dvě autonomní
oblasti. Padesátitisícová Jižní Osetie je
obývaná Osety – íránskou etnickou sku-

pinou s bohatým folklorním životem,
která vyznává křesťanství i islám.
A také Abcházie obývaná Abchazy,
čtvrtmilionovým kavkazským etnikem.
Během éry gruzínského rodáka Josifa
Stalina došlo ke gruzinizaci obou celků,
po rozpadu SSSR se Gruzie rozhodla autonomii zrušit. To v letech 1992 až
1993 odstartovalo těžké boje s Abchazy. Výsledkem bylo přes 20 tisíc mrtvých, polovinu tvořili vojáci, zničení
obou zemí a nezávislost Abcházie, kterou ovšem nikdo neuznal.
K dalšímu konfliktu došlo až v roce
2008, kdy Gruzie zaútočila na druhý autonomní region Jižní Osetii a snažila se
o jeho pevnější připojení. To však s velkou nelibostí sledovalo Rusko, které
Osety a Abchazy podporovalo, kdežto
Gruzie se snažila orientovat prozápadně. Rusové nakonec do bojů samozřejmě zasáhli, podle tehdejšího prezidenta
Dmitrije Medvěděva šlo o ochranu obyvatel s ruským občanstvím, kteří o pomoc požádali.
Výsledkem byla ruská invaze a několikadenní válka s Gruzií, několik stovek mrtvých vojáků a civilistů a upevnění vlivu Ruska v obou autonomních
oblastech, které si ale stále nárokuje
Gruzie.
Gruzínští vojáci v Jižní
Osetii v roce 2008.
Rusové jako obvykle
zasáhli, aby „ochránili
své občany na jejím
území“. Upevnili si tak
vliv v těchto
autonomních
oblastech.
FOTO | REUTERS
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Pomozme Ukrajině

ČR | Češi opět ukázali, že se v nouzi umí
spojit pro dobrou věc. Obětem ruské agrese
na Ukrajině hned v prvních dnech války poslali stovky milionů korun, připravili tisíce
míst pro nouzové ubytování uprchlíků a vypravili ohromné množství materiální pomoci. Ať už bude vývoj událostí jakýkoliv,
podpora Ukrajinců bude potřeba i nadále.
V době úterní uzávěrky tohoto vydání
5plus2 organizátoři pomoci zmiňovali,
aby Češi živelně bez koordinace nevyráželi ke slovensko-ukrajinským hranicím odvážet uprchlíky a zároveň aby spíš než pomoc v podobě potravin či vody preferovali
posílání peněz. Aktuální situaci a seznam
toho, co je potřeba nejvíce, sledujte na
webech a sociálních sítích humanitárních
a charitativních organizací a také na nově
zřízeném webu: www.pomahejukrajine.cz, kde se budou informace sbíhat na
jedno místo. Týdeník 5plus2 přináší kontakty alespoň na některé z forem pomoci.

Kde a jak přispět
Sbírka české pobočky UNICEF. Přispět
je možné darem na sbírkový účet UNICEF ČR 11771177/0300 (variabilní symbol sbírky je 829), prostřednictvím formu-

FOTO | UNICEF

láře na webu UNICEF (https://eshop.unicef.cz/darujte/jednorazove/) nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90
na číslo 87 777. „UNICEF na Ukrajině humanitárně působí od roku 2014 a má
v zemi čtyři regionální pracoviště s celkem 100 zaměstnanci,“ uvedla ředitelka
české pobočky UNICEF Pavla Gomba.
Člověk v tísni na začátku týdne hlásí, že
hmotné dary nepřijímá, a to především
z toho důvodu, že v drtivé většině případů
je doprava na místo dražší než samotná
hodnota zásilky. V případě větší nabídky
se obracejte na +420 775 607 028. Peněžní dary posílejte na SOS Ukrajina č. ú.
0093209320/0300.
Zastupitelský úřad Ukrajiny v České
republice disponuje bankovním účtem

(304452700/0300), na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup
obranného materiálu. Dárci tedy zašlou finanční dar přímo ukrajinskému zastupitelskému úřadu v ČR.
Charita ČR sbírá peníze pro Ukrajinu na
účtu 55660022/0800 (VS 104). Další info
a také možnost poslat finance přes QR
kód či kartou na https://www.charita.cz/.
Potravinová banka Praha vybírá peníze
na transparentním účtu 2801779543/2010.
Aktuální potřebu materiální pomoci zjistíte
na https://www.facebook.com/
PotravinovaBankaPraha/.
Humanitární organizace ADRA ČR koordinuje pomoc se svou partnerskou organizací ADRA Ukrajina. Přispějte na účet
66888866/0300 (VS 500).
Český červený kříž zajišťuje mimo jiné
zdravotnický materiál pro mobilní zdravotnické týmy ČK na Ukrajině. Peníze posílejte na účet 333999/2700 (VS: 1502).
Paměť národa, která sbírá peníze prostřednistvím webu www.darujme.cz/projekt/1205934, avizuje, že za získané prostředky nakupuje kromě zdravotnického
materiálu také ochranné vybavení pro
obránce Ukrajiny – helmy, neprůstřelné
vesty, drony, vysílačky atd.
(re)

Informační asistenční linka pro
občany Ukrajiny: +420 731 432 431.
■ Uprchlíci z Ukrajiny, kteří nemají
v Česku žádné zázemí a nedisponují
prostředky na ubytování, mohou
kontaktovat infolinku Ministerstva
vnitra +420 974 801 802.
■ Rodiče samoživitelé s ukrajinskou
národností mohou podat žádost
o finanční podporu fondu pro rodiče
samoživitele v nouzi Nadace Agrofert.
Více na webu www.nadace-agrofert.cz.
■ Lékařskou péči zdarma pro Ukrajince,
kteří v ČR nemají svého praktika nebo
nejsou pojištění, a potřebují akutní
lékařské ošetření nabízejí desítky
praktických lékařů v řadě krajů
republiky. Jejich seznam a kontakty
jsou na http://lekariproukrajinu.cz/.
K dispozici je i bezplatná linka
+420 974 801 802.
■ Informace o aktuálních potřebách
pravidelně zveřejňuje facebooková
stránka Velvyslanectví Ukrajiny v Praze
(Embassy of Ukraine in Prague).
■

INZERCE

Samsung
Galaxy A52s 5G

Sleva 1 500 Kč
od Samsungu

9 989 Kč
11 489 Kč

Jen u nás

K novému Samsungu
sluchátka O2 pods

Akční cena platí jen s využitím slevového promo kódu od společnosti Samsung
do 31. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob. Za O2 pods zaplatíte 1 Kč. Více na o2.cz.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
KOMERČNÍ TÉMA

S růstem cen musí
růst i pojistné částky
„Na inflaci musí reagovat
i vaše pojištění majetku.
Automaticky lze tyto vlivy
vyřešit tzv. indexací, což je
mechanismus, kdy se pojištění
automaticky se přizpůsobuje
aktuální situaci,“
vysvětluje pro 5+2 ředitel
Úseku pojištění majetku
a odpovědnosti Kooperativy
Radek Starosta.
Ovlivňuje inflace i pojištění?
Určitě ano. Je třeba si uvědomit, že
rostou-li ceny služeb a zboží, logicky
by měla růst i pojistná částka, a to
u pojištění nemovitostí i domácností.

Majitelé na možnost škod ale patrně nemyslí neustále…
Stačí když toto nechají na pojišťovně, která pojištění pohlídá. Tento
automatický mechanismus nazýváme indexace. Pojišťovna inflaci a další
faktory neustále vyhodnocuje a nabízí klientům aktualizace pojistných
částek, limitů plnění a pojistného
v závislosti na odpovídajícím inflačním vývoji. Stačí, když klient s indexací vyjádří souhlas a jeho pojištění se
pak již aktualizuje automaticky.
Ochrání indexace i od tzv. podpojištění? Tedy od situace, kdy výše
pojistné částky (a tedy ani případného plnění od pojišťovny) neodpovídá skutečné stavební hodnotě
majetku?
Díky indexaci mají klienti jistotu, že nebudou sankcionováni kvůli
podpojištění, tedy špatně nastavené výši pojistné částky. Samozřejmě
u větších změn typu přístavby, modernizace či rozsáhlé rekonstrukce je
třeba toto pojišťovně oznámit. Vše lze
řešit buď úpravou stávající smlouvy či
náhradou za novou smlouvu. Každopádně doporučujeme zhruba každé
tři roky smlouvu projít s pojišťovacím
poradcem.

Zdražování zrychluje,
vliv má i na pojištění
Inflace roztáčí kola
zvyšování cen, ovšem
nenápadně ovlivňuje
také to, jestli máte
správně nastavené své
pojištění nemovitosti
a domácnosti. Zastaralá
smlouva by mohla
způsobit řadu problémů.
ČR | Podobné zdražování, které dopadá
na české domácnosti, Česko zažilo naposledy koncem 90. let. Ceny zboží a služeb stouply v lednu meziročně o 9,9 procenta a podle ekonomických expertů
není špatným zprávám konec. Únorová
inflace se nejspíše přehoupne přes magickou „desítku“ a tento trend bude pokračovat zřejmě ještě několik měsíců.
Ceny některých klíčových komodit
totiž letos takřka neustále rostou, jen
v případě ropy je to za první měsíc a půl
tohoto roku téměř o čtvrtinu. Zdražování pohonných hmot a energií ovlivňuje
celé hospodářství, značný dopad mají
například ve stavebnictví.
Nutnost sáhnout hlouběji do peněženky ale pociťuje v současné době téměř
každý, kdo jde nakoupit nebo na jídlo
do restaurace. Jen za leden se průměrná
cena obědu v tuzemských hospodách
vyšplhala na 157 korun (o 22 korun
více než v roce 2020), v Praze dokonce
v průměru na 176 korun. Vyplývá to
z plateb stravenkovými kartami společnosti Sodexo Benefity. „Za posledních
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několik měsíců dochází k velkému zdražování energií i vstupních surovin a restaurace na to jednoduše musejí reagovat,“ citoval deník MF DNES Jana Michelfeita ze Sodexo Benefity.
Podle dat ČSÚ a České národní banky
meziročně rostly v lednu ceny nejvíce
u oblečení a obuvi (o 15,9 %), dopravy
(14,6 %), u nákladů na bydlení a energie
(14,4 %), stravování a ubytování
(10,5 %) a u vybavení bytů a domů (8 %).

Růst musí i pojistná částka
Inflace a s ní spojené zdražování ovlivňuje i ty části rodinného rozpočtu, které
by mnohé z nás v prvním momentě ne-

napadly. Například pojištění majetku.
„Je třeba si uvědomit, že rostou-li ceny
služeb a zboží, logicky by měla růst i pojistná částka, a to u pojištění nemovitostí i domácností,“ říká Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativy. Pojistná částka
by vždy měla být dostatečně vysoká,
aby stačila na obnovení vybavení domácnosti a zásadní opravu či dokonce
znovupostavení zničené nemovitosti.
„Pojištění střechy nad hlavou je určitě klíčová věc, která by měla být v pořádku, a každý majitel by na to měl myslet,“ zdůrazňuje Starosta.
Jenže ruku na srdce, jen málokdo je
pečlivý natolik, aby své pojistné smlouvy pravidelně aktualizoval a výši pojistky měnil podle toho, jak se vyvíjejí nejen ceny nemovitostí, ale také vybavení
domácnosti. Kdo na tyto aktivity nemá
„buňky“, jak se říká, může „dostatečnost“ pojištění nechat na pojišťovně samotné. „Tento automatický mechanismus nazýváme indexace. Pojišťovna inflaci a další faktory neustále vyhodnocuje a nabízí klientům aktualizace pojistných částek, limitů plnění a pojistného
v závislosti na odpovídajícím inflačním
vývoji. Stačí, když klient s indexací vyjádří souhlas a jeho pojištění se pak již
aktualizuje automaticky,“ vysvětluje expert Kooperativy.
V praxi to znamená, že klient má jistotu, že nebude mít špatně nastavenou pojistku, a ta mu tak v případě problémů
odpovídajícím způsobem nahradí škodu. „Samozřejmě u větších změn typu
přístavby, modernizace či rozsáhlé rekonstrukce je třeba toto pojišťovně oznámit,“ doplňuje Starosta.
(re)
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4 bylinky, které dodají vitaminy,
ale pomůžou také při hubnutí
Snahu shodit nějaké to
kilo podpoříte nejen
vyváženou stravou
a dostatkem pohybu, ale
také volbou vhodných
bylinek. Třeba mátou.
5plus2
■ ZDRAVÍ
Verbena podporuje trávení
Česky se této trvalce říká sporýš lékařský, její latinský název je Verbena officinalis. Užívat ji se doporučuje při žlučových kamenech a jaterních potížích, jelikož působí detoxikačně. „Verbena má
pozitivní účinky při žaludečních a střevních chorobách, dezinfikuje střeva, harmonizuje střevní mikroflóru a celkově
napomáhá posílení organismu. Kromě
toho podporuje trávení, může mít lehký
projímavý účinek a má močopudné účinky, díky čemuž působí blahodárně při zadržování vody v těle,“ říká Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center
pro výživu a hubnutí NATURHOUSE.
Sporýš můžete využít také jako součást
domácího čaje proti bolavým vaječníkům.
Doporučován je poměr: pět dílů vřesu
obyčejného, tři díly natě truskavce
ptačího a dvě natě sporýše lékařského.
Lžíci této bylinné směsi přelijte 750 ml
vroucí vody a nechte asi 10 minut
louhovat. Přeceďte a přelijte do
termosky, ze které pak můžete teplý čaj
popíjet v průběhu celého dne.
INZERCE

Aloe je plná antioxidantů
Aloe vera je oblíbená pro své univerzální léčivé účinky – od zlepšení pleti až po
hojení ran, přičemž používat ji můžete
vnitřně i zevně. Má protizánětlivé, protiplísňové a antibakteriální účinky. Co se
týká hubnutí, aloe vera obsahuje velké
množství vitaminů, minerálních látek
a v neposlední řadě antioxidantů, které
dokážou účinně bojovat s volnými radikály. „Aloe vera je také výborným pomocníkem při poruchách trávení, zlepšuje zažívání a posiluje obranyschopnost,“
dodává výživová poradkyně.
Aloe je vhodná pro přípravu smoothies,
nápojů a džusů, ale i lehkých letních
salátů. A jak na to?
List zbavte slupky a dužinu jednoduše
rozmixujte nebo použijte odšťavňovač.
Z listů ořežte špičaté okraje, škrabkou
oloupejte slupku a lžící vydlabejte
průhledný gel, který můžete přimíchat
do nápoje či pokrmu. Nepřekračujte
však denní dávku pět polévkových lžic,
ve větším množství působí aloe projímavě.

ti,“ radí Věra Burešová. Nápomocna je
máta také při průjmových onemocněních, podporuje funkci jater a zlepšuje tak jejich přirozenou detoxikační
funkci.
Doma připravená „mátová voda“
pomáhá při shazování přebytečných
kilogramů. Recept je následující:
Odstraňte z jednoho bio jablka jádřinec
a nakrájejte ho na tenké srpky. Omyjte
3 snítky máty, vytřepejte z nich vodu
a nahrubo je natrhejte. Se srpky jablek
a 1 lžičkou fenyklových semínek je dejte do
skleněného džbánu. Přilijte 2 litry studené
vody a nechte přes noc v chladničce. Před
každým jídlem byste měli vypít sklenici
téhle vody. Zbytek můžete podle chuti
popíjet v průběhu celého dne.

Máta pomáhá na žaludek
Perfektně se hodí do mojita či ledového
čaje, ale máta především příznivě působí na spoustu oblastí našeho života.
Máty je však nespočetně druhů a každý
druh má trochu odlišnou vůni i trochu
jiné účinky. Mezi nejznámější druh patří máta peprná, která se v přírodním léčitelství používá při trávicích obtížích.
„Výborný je čaj z čerstvé máty, který
po těžším jídle pomáhá ulehčit trávení.
Mimo to máta zmírňuje pálení žáhy
a pomáhá uklidnit žaludek při nevolnos-

Plody šípku jsou nejen plné vitaminů, ale také vlákniny. FOTO | MAFRA

Šípek jako malá „lékárna“
Jeho plody patří mezi ty s nejvyšším obsahem vitaminu C, díky čemuž je zároveň i jednou z nejúčinnější prevencí proti nachlazení a skvělým pomocníkem
při již probíhajícím onemocnění. Protizánětlivé účinky céčka jsou pro změnu
nápomocné při zánětech močového měchýře nebo ledvin. Plody obsahují také
vitamin B, železo, hořčík nebo třeba
vápník. V neposlední radě šípky mají
močopudný účinek, urychlují tak odplavování škodlivých látek z organismu a
tím i samotný léčivý proces. Jsou bohaPřipravte si zdravé šípkové pyré.
Potřebujete k tomu 1 kg šípků, 1500 ml
vody, 4 lžíce medu, 2 lžíce třtinového
cukru. Šípky omyjte a povařte doměkka
asi hodinu. Celé je pak rozmixujte
tyčovým mixérem a propasírujte přes
sítko. Můžete přidat trochu vody, aby
se vám pyré lépe pasírovalo. Do hmoty
přidejte sladidlo (med, cukr, případně
čekankový sirup či stévii) a vařte 1,5 až
2 hodiny, dokud nevznikne hustší hmota.
Poté dejte do sklenic, uzavřete a nechejte
vychladnout dnem vzhůru.

té na pektin, tedy přirozeně se vyskytující polysacharid, který působí jako prebiotikum – nestravitelná vláknina. A to je
právě faktor, který prospívá hubnutí.
Plody se nejčastěji suší a přidávají do
ovocných a bylinkových čajů, kterým
dodávají příjemnou chuť. Připravit
z nich můžete mimo čaje džem nebo
protlak, ale výroba je časově náročnější.
Při zpracování šípků je totiž nutné nejprve odstranit vnitřní část plodu s jadérky
a jemnými chloupky.
(re, iDNES.cz)

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

POZNE JTE NE JŽÁDANĚ JŠÍ
POMOCNÍK Y Z LÉK ÁREN

Podrážděné, unavené a citlivé
oči umí potrápit každého z nás.
Nenechte si proto pokazit váš
běžný den a pořiďte si kvalitní
oční kapky s extraktem z borůvek, které budou
váš zrak doslova
hýčkat.

Pozorněě čtěte příbalovou informaci.
informaci.

CHRAŇTE
SVŮJ ZRAK
silou borůvek
mravenčení?
pálení?
trnutí?

STOP karpálním
tunelům!

P

roti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí jsou nyní
k dostání OCUTEIN SENSITIVE PLUS oční kapky,
které mírní podráždění způsobené vnějšími vlivy
a zklidňují suché a unavené oči. V jejich složení naleznete
hyaluronát sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek a extrakt z borůvek, který pomáhá ulevit od pocitu
unavených očí a přispívá k udržení dobrého zraku. Díky
šetrnému složení je tento zdravotnický prostředek určen
i pro velmi citlivé oči. Oční kapky je možné aplikovat přímo na kontaktní čočky.
Oční kapky OCUTEIN SENSITIVE PLUS mají prodlouženou
trvanlivost – 90 dní po prvním otevření.

Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších
nemocí z povolání. Často tato komplikace končí
až chirurgickým zákrokem. Důvod vzniku je prostý –
neustále opakování stereotypních pohybů vedoucí
k mravenčení, pálení, trnutí a bolesti v konečcích
prstů a zápěstí ruky. Představujeme proto účinné
a naprosto jedinečné řešení.

K

ARPAL AKUT omezuje bolestivost
a zlepšuje citlivost prstů. Obsahuje
zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky, světlíku a chmele. Díky
tomuto složení účinně bojuje s příznaky
karpálních tunelů (mravenčení, pálení,

trnutí, oslabená
citlivost).
Zdravotnický
b
l
d
k
prostředek KARPAL AKUT přináší rychlou úlevu. Při pravidelné aplikaci dochází
k úlevě postižené oblasti a také k prevenci
vzniku tohoto problému.

Konec smutku, strachům a starostem

Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou nepohodu i občasné
poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept, jak
do plusu s jedinečným přípravkem.
povznést svou náladu d

V

yzkoušejte tradicí ověřený, originální přípravek L-Tryptofan Therapill.
Tento unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž je
přirozeným zdrojem hormonu štěstí (serotoninu), a vitamin B6, který přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. L-Tryptofan Therapill vám proto pomůže
sp
na
navrátit duševní klid a ztracenou pohodu. Při jeho užívání se zároveň nebudete
m
muset obávat nežádoucích účinků, jako je omezení bdělosti či návykovost.
L-Tryptofan
Therapill váš recept na dobrou náladu!
L-

Zapomeňte na vazelínu,
Konopka kůži rozumí!

Trpíte suchostí rukou či chodidel, jejich šupinatěním a vznikem prasklin? Pokud problém řešíte
vazelínou či krémy na jejím základě, dost možná si zaděláváte na nekonečný kolotoč mazání.
Věřte, že mnohem lepší služby, než vazelína vyráběná z ropy, kůži prokáží přírodní látky.

K

onopná mast Konopka obsahuje pouze přírodní složky. V jejím složení s certifikací CPK
bio hraje hlavní roli 50 % bio konopného oleje a bambucké máslo doplněné o sójový olej, včelí
vosk a šalvěj. Konopka vytváří na povrchu pokožky
prodyšnou ochrannou vrstvu, která brání jejímu

vysušování a vzniku prasklin. Na rozdíl od vazelínyy
je Konopka kompatibilní s kožními lipidy, a proto
o
hloubkově hydratuje kůži a obnovuje její přirozeenou ochrannou bariéru. Konopka je vhodná nejen
n
pro ruce, ale také pro suché paty a ošetření pokožžky atopiků a lupénkářů.

Vyzkoušejte i další přípravky konopné péče Cannaderm dostupné v lékárnách a zdravých výživách.

RODINNÉ
FIRMY
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Rodina jako konkurenční výhoda
Vztahy a dohoda jsou základ

●
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Tradiční české firmy
Jak na expanzi do ciziny

speciální magazín uvnitř dnešní MF DNES

®

Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.
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Pozor na „spotové“ produkty,
zdražování u nich nic nebrzdí
Leckoho mohou lákat na vidinu možného rychlého
poklesu ceny energie v případě pozitivního vývoje
na burze. Jenže takzvané „spotové“ produkty
mohou být výhodné jen pro lidi, kteří se vyznají
v energetickém a burzovním prostředí. Pro ostatní
jde spíše o riziko, varuje Energetický regulační úřad.
ČR | V nabídkách dodavatelů energií se
teď často objevují tzv. „spotové produkty“, u kterých se ceny odvozují přímo z pohybů na burze. „Lidem jsou prezentovány především jejich výhody,
mezi které patří rychlý pokles cen v případě, že burza zlevní. Stejně rychle ale
‚spotové produkty‘ mohou pod taktovkou burzy zdražovat,“ říká Michal
Kebort (na snímku), mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Jak spotřebitelé takovou nabídku
rozeznají od standardního ceníku?
Poznáme je podle toho, že cena za silovou elektřinu, tedy za samotnou komoditu, kterou nám prodává dodavatel elektřiny, není stanovena pevně, ale vzorcem.
Vzorec je konstruovaný tak, že bere aktuální burzovní cenu elektřiny, respektive průměr za nějaké období, a k tomu se
připočítá marže obchodníka. Ceny
na burze se přitom mění velmi rychle,
stejně rychle se bude měnit i cena elektřiny nebo plynu u takového produktu.

Takže burzu musím sledovat?
Přesně tak. O podobné nabídky by se
měli zajímat jenom lidé, kteří energetice rozumí a pravidelně sledují
trh, takže je náhlé změny nezaskočí. Zároveň si musí být jistí, že jejich rodinný rozpočet případné nárazy ustojí. Je to podobné, jako kdybyste si bral nefixovanou hypotéku, u které
se splátky také mohou rychle měnit.
ERÚ před těmito produkty varoval
naposledy v září. Proč?
Tehdy se některé firmy snažily změnit
spotřebitelům smlouvy a spotové produkty jim nabízely místo fixovaných cen.
De facto šlo o pravý opak toho, co tito
lidé původně chtěli. Jestliže si berete produkt s fixovanou cenou, zřejmě preferujete jistotu. U spotových produktů ale dodavatelé rizika spojená s výkyvy na burze plně přenášejí na spotřebitele. Obecně
jde o poměrně složitý nástroj. Úvodním
testem, jestli na něj odborně stačíme,
může být i samotné čtení smlouvy. Jestli-
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že nám způsob výpočtu ceny není
z podkladů úplně jasný a burzovní zkratky
nám nic neříkají, podpis bychom pod takovou smlouvu připojit určitě neměli.
A pokud smlouvu chápu a spotový
produkt skutečně chci?
Potom si vyberte takovou nabídku,
ke které se váže smlouva na dobu neurčitou. Když zjistíte, že vám spotový
produkt nevyhovuje, smlouvu na dobu
neurčitou můžete kdykoliv vypovědět
a po uplynutí tříměsíční lhůty dodavatele změníte. U smlouvy na dobu určitou,
a takové se nabízejí také, byste tak jednoduše neodešli, respektive by to skončilo vysokou pokutou.
(zdr)

Poslední termín se blíží
Dodavatel poslední instance (DPI)
kryje spotřebitele po pádu původního
dodavatele energií nejdéle šest měsíců.

■

DPI pro bývalé klienty společností
ze skupiny Bohemia Energy skončí
14. dubna u elektřiny a 17. dubna
u plynu.

■

Pokud patříte mezi ně a nadále
odebíráte energie od DPI, najděte
si rychle nového dodavatele.
Jinak se už za několik týdnů dopustíte
neoprávněného odběru a může u vás
dojít k odpojení energií.

■

Český Texas. Ropa se na Moravě těží přes sto let

A

čkoliv mají Moravské naftové doly (MND) těžbu
ropy přímo ve svém názvu, dnes už jejich činnost
není jen o těžbě fosilních paliv. Záběr firmy je mnohem širší. Stále více se orientuje na obnovitelné zdroje.
Těžba ropy a zemního plynu má v Česku bohatou tradici, která trvá už více než sto let. V loňském roce Moravské naftové doly na jižní Moravě vytěžily 90,5 tisíce m3
ropy a přes 89 tisíc m3 zemního plynu. Do konce tohoto
roku je plán stanoven na 92 tisíc kubíků ropy a o šest tisíc
víc plynu. Zároveň společnost letos plánuje na Moravě vyhloubení dalších tří vrtů.
MND se ovšem v poslední době stále více orientují z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. V letošním
roce by měl být dokončen velký projekt větrného parku
Oriv. Celkem deset větrníků o výkonu 55 megawattů
bude stát 1,5 miliardy korun. Návratnost projektu by měla
být dle odhadů sedm až osm let. Velký potenciál rozvoje
spatřuje společnost v oblasti geotermální energie.
MND má v plánu získávat tuto čistou energii přímo z nevyužitých vrtů. Možnosti této technologie by měly potvrdit testy, které nyní MND provádí v oblasti Hrušky.
Zvlášť zajímavý je projekt v britském Cornwallu, kde se

Začátky dobývání ropy v Česku
Na našem území se ropné zásoby nacházejí především
v Jihomoravském kraji. Úplně první experimentální vrt byl
otevřen už 27. března 1900 poblíž Bohuslavic v dnešním
okrese Hodonín. Jelikož bylo však získávání ropy velmi
nákladné, do roku 1917 byly vrty opuštěny. V roce 1919
zde otevřela svůj první vrt Moravská těžařská společnost.
V roce 1925 vlastnila v okolí již 25 vrtů.

MND Drilling & Services podílela na hloubení geotermálního vrtu pro projekt Eden. Celková hloubka díla dosáhla
neuvěřitelných 4871 metrů. V případě úspěšného dokon-

čení má geotermální zařízení potenciál dodávat teplo pro
zhruba 35 tisíc domácností.
Posun do oblasti zelených technologií MND ukazuje
i inovativní projekt ukládání oxidu uhličitého do hlubin
země. Princip je jednoduchý – skleníkový plyn, který by
normálně unikal do ovzduší, je přímo v průmyslovém závodě či v elektrárně zachytáván a pak vtláčen pod zem.
Lídrem v užití této technologie je Norsko, MND má ambici být první ve střední a východní Evropě.
MND pouze nezískává zdroje energie, ale také ji distribuuje. Od roku 2014 dodává společnost plyn a elektřinu
koncovým zákazníkům. Společnost těží z toho, že zákazník si vše může zařídit online. Ti digitálně méně zdatní mohou samozřejmě využít call centrum nebo některé ze zákaznických center. Během energetické krize na podzim roku
2021, kdy ukončily činnost téměř dvě desítky dodavatelů,
se MND staly vůbec nejvyhledávanějším nezávislým dodavatelem elektřiny a plynu v Česku. „Velký zájem zákazníků o dodávku energií nás těší. Věříme, že hlavním důvodem vysoké poptávky je zejména jistota férového přístupu
a kvalitní zákaznické péče, kterou u nás zákazníci získávají,“ říká Jan Sýkora, ředitel marketingu MND.
(ks)
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Energie

Moderní vychytávky zvládnou
šetření energií lépe než člověk
Technických novinek pro
úsporu elektřiny je řada.
Třeba termostatické
hlavice na topení lze
ovládat na dálku, samy
umí reagovat na větrání.
ČR | „Je ti teplo, děvenko?“ Proslulá
hláška ze sovětské pohádky o Mrazíkovi
zaznívá asi i v současnosti, kdy energie,
včetně tepla, bláznivě zdražují a leckde
chtějí dodavatelé málem ze dne na den
od odběratelů čtyřnásobně vyšší zálohy.
V těchto časech by asi filmová Marfuša
Mrazíkovi odsekla, že není a že nechce
ženicha, ale levnější vytápění.
Se zvyšujícími se náklady na vytápění a energie vůbec se zvyšuje frekvence
diskuzí na nejrůznějších webech. Nebyli by to Češi, aby nehledali způsoby, jak
obejít všechna měřidla. Sáhodlouhé popisy, jak správně obalit měřák polystyrenem, alobalem a dalšími materiály, jak
zmírňovat například teplo, které měřidlo zaznamenává přimontovaným větráčkem, to vše lze dohledat. Některá řešení jsou až absurdní.

Někdo jede na plný
plyn a otevírá okna
Jak si poradit alespoň v tom směru, abychom nemuseli doma sedět ve vaťáku
a palčácích a zálohy a doplatky za topeINZERCE

vám chytrá domácnost prodraží. Na druhou stranu chytrá digitální hlavice na topení vás nenutí vracet se při cestě na hory
zpět, protože jste si vzpomněli, že jste zapomněli stáhnout nebo dokonce úplně vypnout topení a celý víkend nebo týden
byste vytápěli opuštěný byt zbytečně. Termostatická hlavice se dá předem nastavit
na pouhé temperování, může se spouštět
jen při určité teplotě v bytě. Dokonce reaguje na otevřené okno a sama úplně stáhne vytápění, aby se netopilo zbůhdarma.

Topí jen tam,
kde právě jste
ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

ní nás nedostaly do insolvence? A současně nemuseli vymýšlet bůhvíjaké triky na omámení měřicích přístrojů. Můžeme vám například zopakovat některé
zásady, jako že při odjezdu na delší
dobu je dobré v zimě vypnout všechny
radiátory, nebo je alespoň nastavit na minimální vytápění. Nežijete-li v památkově chráněném objektu z 15. století, minimálně dvojitá plastová okna už jsou standard. Větrání v zimě jen po dobu nezbytně nutnou je sice samozřejmým požadavkem, ale ne každý se ho drží. Není málo
těch, kteří pustí radiátory, jak se říká,
na plný koule, a když se začnou všichni
potit, otevírají dokořán okna.
Co ale dělat, aby si i při blbuvzdornosti obyvatel nemuseli ani ti největší „plej-

tváci“ brát půjčky na faktury za topení?
Jedním ze zajímavých řešení je výměna
ventilů na topení. Místo „hloupých“ chytré. Kromě toho, že je samozřejmé, že
alespoň ty stávající pravidelně otevíráme
a zavíráme, aby nezarezly, a celý topný
systém provzdušňujeme. To platí jak
pro bytové domy, tak pro ty rodinné.

Počáteční investice
vysoká, úspory ale také
Moderní termostatické hlavice, které lze
nastavovat prostřednictvím aplikace i na
dálku, nejsou za hubičku. Jedna vyjde kolem 2500 korun, jsou ovšem levnější i
mnohem dražší, máte-li doma čtyři až pět
radiátorů, sami si spočítáte, o kolik se

Můžete si na ní naprogramovat vytápění podle toho, jak je byt přes den prázdný a lidé se vracejí až dopoledne nebo
večer, můžete nastavit topný režim
v pracovních dnech i o víkendech. Některé chytré hlavice, pokud je máte v celém bytě a synchronizované přes řídicí
jednotku, topí třeba jen tam, kde spíte,
a na noc ve zbylých prostorách jen udržují nižší teplotu. Vyspělejší systémy
detekují, kde se právě nacházíte, a podle toho ubírají teplotu nebo ji přidávají. Pokud se tedy rodina v sobotu večer
sesedne v obýváku k televizi, chytré hlavice radiátorů to zaznamenají a ve zbylých pokojích uberou na teplotě.
To, že můžete na dálku při návratu
z víkendu spustit topení v bytě, abyste
dorazili do příjemně temperovaného
prostředí, to už je u podobných systémů
samozřejmostí.
PAVEL HRABICA

INZERCE

Upleteno na míru vaší domácnosti
PRE vám nabízí nejen elektřinu a plyn, ale také vytápění.
Vždy pro vás najdeme nejúspornější řešení s možností nákupu
na splátky bez navýšení. Navíc nemusíte nic řešit, vše od dodávky
přes instalaci až po připojení a servis zařídíme za vás.
Centrum služeb PRE – Jungmannova 747/28, Praha 1
tel.: 267 053 464 | e-mail: tepelnestudio@pre.cz
premereni.cz/sluzby | eshop.premereni.cz

•
•
•
•

Elektrické a plynové kotle
Tepelná čerpadla
Akumulační kamna
Ohřívače vody

HUDEBNÍ IMPULSY

INZERCE

Český mejdan
se Ztraceným
i s Neckářem

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
3. 3. – 9. 3. 2022

Jsme tu s vámi
25 let hezky česky

SÝR
MOZZARELLA
SAN FABIO
200/125 g
100 g 9,52 Kč

11,90
17,90

33%

JOSEF VLČEK

R

ádio Impuls odtajnilo už šest účastníků 6. ročníku Českého mejdanu,
který se uskuteční 15. října 2022
v pražské O2 areně. Jako každý rok to
bude vzácné setkání a umělecká konfrontace různých generací českých a slovenských umělců, kteří umí oslovit posluchače každého věku a svými hity rozezpívat
celou arénu. Tentokrát dostali posluchači
vzácnou příležitost, zvolit si své mejdanové hvězdy sami ve speciální anketě rádia.

13,90

EIDAM
BONI
plátky,
18,90
30 % tuku v s.
100 g

26%
FOTO | 2x ARCHIV MAFRA

Qjed

74,90

24,90

VEPŘOVÁ KRKOVICE
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

29,90

BROKOLICE
balená | 500 g / 1 ks

19,90
34,90

16%

OKURKY
MACHLAND
670/350 g

100 g 7,11 Kč

42%

ilustrační foto

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

Hlavní hvězdou Českého mejdanu
s Impulsem se jednoznačně stal na základě hlasování zatím poslední vítěz Slavíka
Marek Ztracený (na snímku). Právě prožívá nejlepší léta své kariéry. Je obdivován jako vynikající pianista a nápaditý
skladatel. V posledních třech letech několikrát O2 arenu vyprodal a z posledních
dvou alb měl po čtyřech velkých rozhlasových hitech. A co bude Marek hrát?
„Ten playlist postavíme tak, aby lidi bavil, aby si s námi mohli zpívat a byli s námi
na jedné vlně. Nebudu vymýšlet přehnané
novinky. Možná jednu zahraju, ale chci,
aby všichni zpívali společně,“ slíbil ve vysílání rádia při oznámení své účasti.

Hvězdy ze Slovenska
Nejdelší cestu do Prahy budou mít slovenští No Name. Kapela tří bratří Timkových
a jejich přátel přijede až z Košic. Na český
hudební trh pronikli v roce 2000 albem Počkám si na zázrak, které sebou přineslo
dva zlaté hity Žily a Ty a tvoja sestra.
No Name jsou nejpopulárnější slovenskou kapelou v Česku. Charismatický zpěvák Igor Timko je navíc jedním z Milionových moderátorů Rádia Impuls.
Divokej Bill má proti No Name cestu
mnohem kratší, folkrocková kapela totiž

pochází z Úval u Prahy. V roce 2000 debutovali albem Propustka do pekel, na němž
byly rozhlasové hity Brouk a Plakala. Jejich fanoušci definují písně Divokýho Billa jako „něco mezi Třemi sestrami a Čechomorem“, ale jsou příjemně stravitelné
i pro příznivce country a popu. Osmičlenná
kapela je pověstná svou řízností a energií.
Nejstarším hostem bude Václav Neckář. Příští rok v říjnu mu bude osmdesát.
Přesto stále patří mezi nejpopulárnější české zpěváky současnosti. Na jeho kontě je
přes pět stovek natočených písní a desítky
z nich patří ke zlaté české klasice. Kdo by
neznal Stín katedrál, Kdo vchází do tvých
snů má lásko nebo Tu kytaru jsem koupil
kvůli tobě? Určitě je bude zpívat celá aréna.
Michal David, to je jméno, které k Českému mejdanu prostě patří, stejně jako
mejdanová hymna Mejdan podle plánu.
„Určitě se těším na No Name, protože kluky mám rád a líbí se mi jejich písničky a těším se, že uvidím naživo Marka Ztraceného, zatím se mi to nepovedlo. Vím, že je
to velkej talent a pianista jako já. Takže to
bude show, jak se sluší a patří na Rádio Impuls,“ vzkazuje Michal David. Je báječné,
že se do O2 areny vrátí a pořádně to tu rozjede s hity, jako jsou Céčka, Nonstop, Pár
přátel nebo Decibely lásky.

Slovenskou obdobou Michala Davida je
Peter Nagy. Alespoň v tom smyslu, že
v průběhu let vyrostl z teenagerského idolu
v seriózní popovou hvězdu pro střední generaci. Nagy je typickým představitelem
slovenského popu, který v 80. letech válcoval českou scénu. Jeho Láska je tu s nami
je asi „nejqueenovější“ československou
skladbou. Svou skvělou muzikantskou formu potvrdil spolu s legendární partou Indigo i na oceňovaném novém albu Petrolej,
které získalo „andělskou“ nominaci.
Sestava ještě není úplně kompletní, ale
už teď slibuje, že se bude vysočanská aréna opět v říjnu otřásat v základech.

INZERCE
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Česká republika

Žádné servítky
Krutá taktika v pořadu Prostřeno! na jižní Moravě
ČR | Prostřeno! z Jihomoravského kraje začne v pondělí Ital Daniele (26 let).
Nachystá carpaccio s foccaciou, líčka
na víně a jako dezert krém Catalana. Jenže soupeři v bytě jeho přítelkyně nemohou šmejdit, z čehož budou zklamaní.
Taktické bodování ukáže, že o výhru půjde tento týden především.
V úterý se k plotně postaví milovník
folkloru Jakub (28). Jeho bydlení se hostům zdá trochu neútulné. A jak si pochutnají na dýňovém krému a vepřové
panence Wellington? Na závěr večera
dojde i na cimbál. Bude v bodování
zase taktika na prvním místě?
Ve středu uvaří Vlastimil (39). Věnuje se bojovému umění Krav Maga. Sází
na českou klasiku – pečenou kačenu, červené zelí, erteplové šulánky na másle a
vdolky. Jak se náročné menu podaří?
Ve čtvrtek dojde na první z dam. Tereza miluje koně, pracuje u nich na rodinné farmě. Ráda by vyhrála a má svou
taktiku. Připraví svíčkovou. V kuchyni
však zazmatkuje a u stolu se bude kritizovat. V jídle se najdou i kočičí chlupy.

Jako poslední v pátek uvaří maminka
na mateřské Katrin (24). Chce zvítězit a
nebere si servítky ani ohledy vůči ostatním. Vyjde jí její bodovací taktika? Slibuje šneky, bramboračku, bavorský špekový knedlík, červené zelí, kachnu a nepečený dort. Jenže nestíhá a určitě si
svůj hostitelský den představovala jinak. Sledujte boj každý všední den od
17:50 hodin na Primě. Kdo vyhraje 60 tisíc korun?
(kot)
Dezert crema Catalana

Ingredience:
625 ml plnotučného mléka, 5 vajec,
120 g cukru,
citronová
kůra, 31 g kukuřičného škrobu, ovoce
dle chuti, vanilka, skořice, třtinový cukr
na flambování. Postup: Citronovou
kůru společně se skořicí a s mlékem necháme vařit. Ve chvíli varu dáme stranou. Rozšleháme žloutky s cukrem a za
stálého míchání vlijeme aromatizované

Soutěžící pořadu Prostřeno! na jihu Moravy.
mléko. Kukuřičný škrob smícháme se
zbytkem studeného mléka a vlijeme ke
krému. Jakmile krém začne tuhnout,
dáme směs do mističek a necháme vychladit. Po vychladnutí posypeme třtinovým cukrem a pistolí zkaramelizujeme.
Kačena, zelí, erteplové šulánky
Ingredience:
5 kachních stehen, kmín, sůl.
Zelí: 1 červené hlávkové
zelí, tmavá jíška, 1 cibule, 1 skořice celá, kůže z domácí bokoviny, olej, třtinový cukr, bobkový list, nové koření. Erteplové šulánky: 1,2 kg vařených brambor, 400 g polohrubé mouky, 2 vejce, máslo, 1 cibu-

FOTO | FTV PRIMA

le, olej, sůl. Postup: Kachní stehna nasolíme a okmínujeme den dopředu.
Poté pečeme na cca 175 °C na dvě hodiny, potom zvýšíme tepotu na 200 °C a
bez pokličky necháme zezlátnout. Hlávkové zelí nakrájíme na nudličky, osolíme, přidáme koření a kůži z bokoviny a
dáme vařit do změknutí. Koření vyjmeme, zahustíme jíškou, případně ještě dochutíme. Brambory ve slupce vaříme v
osolené vodě, po zchladnutí oloupeme a
rozmačkáme. Přidáme polohrubou mouku, vejce a špetku soli. Vypracujeme nelepivé těsto, necháme pár minut odstát.
Na pomoučeném vále válíme šulánky.
Ty pak vaříme ve vroucí vodě, dokud
nevyplavou. Poté je na pánvi osmahneme dozlatova na másle. Jako ozdobu použijeme smaženou cibulku.

INZERCE

KOORDINÁTOR LOGISTIKY Pokud vás
baví práce s auty a komunikace, pak
hledáme právě vás. Vaším úkolem bude
plánovat výjezdy na pobočky a připravovat
auta k převozům. Práce kr./dl. týden (15
dní v měsíci volno), mzda 28000 Kč, doba
neurčitá. E-mail:
andrea.lhotova@aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/RRGLVP

AURES
Holdings a.s.

Bezpečnost, ostraha

Zahradník / Zahradnice, informace
včetně přihlášky a lhůty pro podání jsou
uvedeny: https://www.pardubice.eu/urad/
mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubicei-stred 1/radnice/volna-mista/; na úřední
desce a u tajemnice úřadu Ing. Křížkové.
Tel.: 466 046 007, E-mail:
Gabriela.Krizkova@umo1.mmp.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/ZU67SY

S tatutární
město
Pardubic e –…

Technika, elektrotechnika

Specialista požární ochrany (35-50000 KČ)

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Elektromechanik (34-36.000 KČ)

34 000 - 36 000 Kč / měsíc

Profík na BOZP (50-65.000 Kč)

50 000 - 65 000 Kč / měsíc

Junior elektromechanik - 60000 nástupní bonus

22 000 - 26 000 Kč / měsíc

Technik BOZP s AJ (40-60.000 Kč)

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Elektromechanik (30-36.000 Kč)

30 000 - 36 000 Kč / měsíc

Specialista/tka bezpečnosti práce (35-45.000…

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Tester elektromotorů - vhodné i pro ženy

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Č

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz
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CNN PRIMA NEWS
ZE ZÁKULISÍ PRÁCE VÁLEČNÝCH REPORTÉRŮ

S kamerou v charkovském pekle
V

e válkou zmítaném Charkově na východě Ukrajiny zůstali v pondělí
jako jediný zahraniční reportérský
tým. Darja Stomatová a její kameraman
Ján Schürger přináší na obrazovkách
CNN Prima NEWS neohroženě informace
z míst, kam dopadají ruské rakety a kde vybuchují tanky a obrněná vozidla. Strach nestrach. „Budeme tu zkrátka tak dlouho, jak
to půjde,“ řekla Darja začátkem týdne, kdy
město zažilo děsivý ruský raketový útok.
V době uzávěrky 5plus2 byla Darja a kameraman Ján v Charkově už šestý den války. I přes značné vyčerpání ale stále převládalo odhodlání informovat svět o tom, co
se na Ukrajině po ruské invazi skutečně
děje. „Dá se říct, že tady neustále ‚jedeme
na adrenalinu‘, takže únavu začínám pociťovat až ve chvíli, kdy se ‚nic‘ neděje.
Mezi intenzivními televizními vstupy dokonce zapomínám nebo spíš vůbec neřeším, že se vlastně potřebuji najíst, napít
nebo jít na toaletu. Člověk jen jede, jede,
jede… Když se pak ale někam přesouváme autem, mám pocit, že se totálně vypnu,“ vysvětluje třicetiletá Darja. „Vše, co
INZERCE

je denně vidět na televizních obrazovkách
a webu CNN Prima NEWS, je společná
práce s Jánem Schürgerem. I když jsem
v záběrech vidět jen já, Honza je připravuje a pečlivě se soustředí na každý vstup,“
popisuje reportérka, která v posledních
dnech procházela panelovým domem
po raketovém útoku, zničenou školou, hořící továrnou, nebo kolonou kompletně zničených, shořelých obrněných vozidel.

FOTO | FTV PRIMA

Rodiny mají strach

„Varovali nás výstřelem“
Ján Schürger je velmi zkušený kameraman, který si za svou kariéru prošel už
mnoha těžkými okamžiky. Mimo jiné byl
na ukrajinském Majdanu v roce 2014, kde
pár metrů od něj umírali lidé. V jak nebezpečné situaci jsou teď v Charkově? „Naše
redakce CNN Prima NEWS má vždycky
aktuální informace o tom, kde se nacházíme. Jsme stále v kontaktu, to je naprosto
nezbytné. S vedoucím zahraniční redakce
Matyášem Zrnem, mimochodem bývalým vojákem, vždycky projednáváme postupy, možnosti, připravujeme si i záložní

náři, agrese stoupala... Pak ale přišel moment, kdy se za nás postavili místní a celá
komunita s vysvětlením, že se jen snažíme odvádět naši práci, takže důstojník,
který na nás ‚útočil‘, pak sklopil hlavu
a odjel z téhle zbytečně vypjaté situace,“
popisuje kameraman.

plán, kdyby cokoli nevyšlo. Naše bezpečnost je pro všechny na prvním místě,“ říká
Ján. Ne vždy ale jde nebezpečným situacím předejít. „První den invaze kolem nás
projížděla kolona a my ji natáčeli telefonem. Důstojník, který jel v čele, nás varovným výstřelem upozornil, ať nenatáčíme,
protože prozrazujeme pozici. Nepomohlo
ani to, že jsme mu vysvětlili, že jsme novi-

Vypětí v situacích, kdy vídají lidi prchající ze zničených domovů, či zraněné a zoufalé Ukrajince je těžko popsatelné. „Já někdy ani nevím, co je za den. Nedíváme se
na datum, vstupy máme neustále, ani nevíme, jestli jdeme do HLAVNÍCH ZPRÁV
nebo jiných pořadů. Spíme průměrně tak
pět hodin denně,“ říká Darja Stomatová.
A ještě složitější je to pro jejich rodiny.
„Každý večer jsem s rodinou v kontaktu.
Sledují v médiích, co se kde děje, a mají
o mě strach. Neustále je ujišťuji, že se pohybujeme bezpečně a snažíme se mít naši
situaci pod kontrolou, bezhlavě se neženeme do nebezpečných situací,“ uzavírá Stomatová.
(ms)

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti již 20 let

DLUHOPISY
E-FINANCE

%
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S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 30 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 6 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

DVOULETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 6%
Skupina e-Finance, a.s., více jak 20 let
investuje do nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky. Díky tomu
disponuje stabilním portfoliem zejména
nájemních nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

INZERCE

KAŽDÝ SI MŮŽE DOVOLIT LUXUSNÍ KÚRU – DOMÁCÍ MAGNOTERAPIE
UŽ PO PRVNÍM POUŽITÍ MŮŽE VÁS UVOLNIT OD BOLESTI A POSTAVIT NA NOHY!

Díky biomagnetickému
náramku dostala šanci na odstranění
bolesti a únavy ze svého života

Vy také můžete zapomenout na bolesti kloubů, migrény, revmatismus,
degenerace a posílit tkáně kloubů. Noste biomagnetické šperky
na zápěstí – díky nim vaše potíže mohou zmizet. Jasné zlepšení
zdravotního a fyzického stavu již po několika dnech!

V

ždy jjsem bbyla
žd
l zaneprázdněný
á d ě ý čl
člověk,
ěk
nicméně v určitém okamžiku časté bolesti kloubů a neustálá migréna všechno
změnily. Kvůli revmatismu a neustálé
únavě jsem nebyla schopná provádět každodenní
činnosti. Moji blízcí mi sice pomáhali, ale už jsem je
nechtěla neustále využívat.

Vykoušela jsem všechno, abych se zbavila bolesti
nebo bodání, ale měla jsem dojem, že nic mě nemůže zbavit utrpení. Jednoho dne mi sousedka přinesla
náramek, který byl velmi užitečný při problémech s
rovnováhou a zánětech. Na začátku jsem tomu vůbec
nevěřila, proto náramek sundala a nasadila mi jej na
ruku. „Nos to nějakou dobu a nesundávej, a uvidíš“ – řekla vážně Jiřka.
Tak jsem nosila tu její cetku, ale jenom proto,
abych ji dokázala, jak se mýlí. Ráno jsem ovšem
změnila názor. Všimla jsem si, že revmatická bolest
mě v noci nevzbudila, a od té doby jsem spala stále
lépe. Po několika dnech nošení náramku revmatoidní bolesti a migrény se snížily! Tehdy jsem
se přesvědčila o úžasných vlastnostech náramku.
Objednala jsem si náramek obohacený o dodatečné
stříbrné a turmalinové ionty, protože už roky bojuji s
pokročilou artrózou kloubů a bolesti zad, a mám taky
problémy s krevní srážlivostí a fibrilací síní. Biomagnetický náramek nosím už asi půl roku a prakticky
mi nic není! Kromě toho jsem si všimla, že se posílila
moje imunita a vitalita, protože jsem se na podzim ani
jednou nenachladila. Už se necítím přetažená, mám
více energie a mohu se znovu starat o domov a svou
milovanou zahradu. Jsem zdatnější a šťastná!

Starověká moc biomagnetů
pomáhá obnovit sílu
„Po mnoha letech výzkumů jsem objevila neobvyklý způsob, jak bojovat s chronickou bolestí, revmatismem, problémy s klouby a rovnováhou. V rámci
mého skvělého řešení jsem využila přirozenou sílu magnetů, známých už od starověku. Díky této neobvyklé kúře každý
orgán může být ovlivněn magnetickým
polem o celkové síle 5000 Gs. Důležité
je, že síla byla vhodně vybrána odborníky, díky čemuž je zcela bezpečná. Díky ideální síle magnetu po
několika dnech zdroj bolesti
může být blokován a závratě redukovany, což má za
následek obnovení rovnováhy těla. Po několika
dnech je možné intenzivní hojení a rekonstrukce
tkání a kostí poškozených

Paní Eliška (65 let) nesouhlasila
s tím, aby z ní život udělal
nemocnou starou ženu...

poraněním, degenerací a revmatismem. Odpovídá za to takzvaný piezoelektrický efekt, který může
zvyšovat množství stavebních bílkovin v těle.

DÍKY BIOMAGNETICKÉMU
NÁRAMKU

Později činnost založená na základních fyzikálních zákonech pomáhá zlepšovat průtok hemoglobinu a enzymů obsahujících hodně kovů, které
zvyšují svojí aktivitu. Díky tomu může dojít k okamžitému procesu látkové vyměny, který napomáhá
hubnutí, vyrovnávání stresu a obnovení ztracené
síly a vitality. Můj objev může fungovat na buněčné
úrovni, u zdroje problému, a zároveň stimulovat vodivost mezi nervovými buňkami, které
jsou odpovědné za obnovování nervových spojení.
Díky tomu poškození, která vznikla v průběhu let
mají šanci se vrátit – vysvětluje tvůrkyně náramku,
odbornice z americké univerzity.

Biomagnetický
náramek umožňuje:
Redukovat bolest
Zvýšit vitalitu těla
Zrychlit regeneraci
kloubů a překonat
revmatismus

MÁTE ŠANCI:

» zmírnit zánět,

» obnovit poškozené tkáně,
» snížit bolest,
» získat energii,
» posílit imunitu.
Zlepšení pohody a posílení
zdraví jsou možné!
Už nemusíte neustále hledat úlevu od utrpení. Díky náramku MagnePulso máte šanci překonat
mnoho druhů onemocnění bez drahých zákroků a čekání ve frontach. Pozitivní výsledky potvrdila řada nezávislých testů. Vyplývá z nich,
že kúra je účinná a zcela bezpečná. Tyto
účinky jsou potvrzeny statistikami – většina lidí, kteří nosili pravidelně náramek,
prohlašuje, že během několika dní se zbavila závratí a problémů se spaním.

Redukovat závratě
a poruchy rovnováhy
Jasně zlepšit kvalitu
spánku

V následujících týdnech biomagnetický
náramek může eliminovat poruchy rovnováhy, bolesti kloubů a revmatismus, což
prohlašuje převážná většina. Mezi účastníky
testů byli také lidé, kteří roky ignorovali své
zdravotní problémy, a proto tato skupina
potřebovala více času, aby si mohla všimnout regenerace těla.

Získejte biomagnetický náramek

ZA AKČNÍ CENU!
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Ušetřete 1313 Kč ještě dnes!
Pro prvních 100 lidí originální produkt
se slevou -73% (doprava ZDARMA!)

Zavolej:

296 330 878

Po – Pá 8–20
8 20 hod.,
hod So – Ne 9
9–18
18 hod.
hod
(cena za 1 min. hovoru podle sazby operátora)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 5. března 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

8.20 O korálových vílách 8.50 Příběhy slavných... Hana Vítová 9.45 Gejzír 10.15 Všechny
velké a malé bytosti II 11.00 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Taneček přes dvě pekla
14.05 Rozhodni, obraze krásný 14.30 Bylo
nás pět (1/6) 15.30 Ženy v ofsajdu 17.00
Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

7.10 Scooby a Scrappy-Doo (2, 3) 7.55
Rampelník 9.05 Tvoje tvář má známý hlas IX
11.50 Koření 12.45 Volejte Novu 13.20 Rady
ptáka Loskutáka 14.10 Tipy ptáka Loskutáka
14.25 Výměna manželek XIV 15.50 Půlnoční
láska 17.35 Ledové království 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 M.A.S.H (156) 6.40 M.A.S.H (157) 7.10
M.A.S.H (158) 7.40 M.A.S.H (159) 8.05 M.A.S.H
(160) 8.35 Autosalon.tv 9.45 Jak se staví
sen – extra 10.55 Máme rádi Česko 12.45
Vraždy podle Agathy Christie 14.45 Sněženky
a machři. Komedie (ČR, 1982). Hrají V. Kopta,
M. Suchánek, J. A. Duchoslav, R. Brzobohatý
a další. Režie K. Smyczek 16.30 Můj hříšný
muž. Hořká komedie (ČR, 1986) 18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55
Showtime

5.10 Umění je cool 6.30 Pevnost Boyard II (5-8)
10.45 Re-play 11.20 Tutorial 11.55 Futurama VIII
(9, 10) 12.50 Simpsonovi XI (15, 16) 13.50
Simpsonovi XI (17, 18) 14.50 Návrat blbýho
a blbějšího 17.15 Futurama VIII (11) 17.45 Futurama
VIII (12) 18.15 Simpsonovi XII (21) 18.45
Simpsonovi XIII (1) 19.15 Simpsonovi XIII (2) 19.45
Simpsonovi XIII (3) 20.15 Náhradníci 22.00
Hellboy: Královna krve 0.45 Simpsonovi XII (21)

20.10 29. Český lev – Ceny České
filmové a televizní akademie za
rok 2021
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Modelář
Drama (ČR, 2020).
Hrají K. Hádek, J. Mádl,
V. Khek Kubařová, Z. Fialová,
E. Maximová a další.
Režie P. Zelenka
0.10 Komisař Montalbano
Milovaný Salvo, Livie moje.
Krimiseriál (It., 2020).
Hrají L. Zingaretti, C. Bocci,
P. Mazzotta, A. Russo,
K. Grecová. Režie A. Sironi,
L. Zingaretti
2.15 Banánové rybičky
2.55 Sama doma
4.25 Malá farma
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.35 Policisté v akci 8.30 Nová
zahrada 9.25 Na chalupě 10.30 Dům snů 12.30
Druhý dech (1) 13.55 Neohlížej se, jde za námi kůň
15.30 V sedmém nebi 18.00 Nové bydlení – Design
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nemocnice, seriál
(SR, 2021) 22.30 30 případů majora Zemana (6),
krimiseriál (ČR, 1976) 0.00 Dr. Dokonalý (5/16)

NEDĚLE 6.10 Krimi 6.30 Noviny 7.05 Policisté

v akci 8.05 Policisté v akci 9.05 Policisté v akci
10.10 Neohlížej se, jde za námi kůň 11.45 Skutečné
příběhy 12.50 Skutečné příběhy 14.00 IQ TAXI CZ
15.15 Podfuk 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Žena za pultem (5/12) 23.30 Policisté v akci
0.20 Policisté v akci, seriál (SR, 2016)

PONDĚLÍ 7.55 Soudní síň 8.55 Soudní síň 9.55

Soudní síň 10.50 První oddělení 11.50 Policisté
v akci 12.50 Nemocnice 13.55 Soudní síň 14.55
Soudní síň 15.55 Extrémní případy 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Bučkovi 3 21.30 Podfuk 23.10 První
oddělení 0.05 Nové bydlení 0.50 Panelák

SÉRUM PRAVDY

KRIMISERIÁL

20.20 Šéfka (2)
Zapletení. Krimiseriál (ČR, 2022)
21.30 Profesor T. (2)
Osudová chyba. Detektivní seriál
(ČR, 2018)
22.40 Pád Londýna
Akční film (VB/Bulh./USA, 2016)
0.25 Dáma a Král II (13)
1.35 Profesor T. (2)

ÚTERÝ 10.55 První oddělení 11.50 Policisté

v akci 12.45 Nemocnice 13.45 Soudní síň 15.50
Extrémní případy 17.00 Záchranáři v akci 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (6) 21.30 Skutečné příběhy 23.00 Divocí koně (20) 0.05 První oddělení

STŘEDA 10.45 První oddělení 11.50 Záchranáři

v akci 12.40 Nemocnice 13.45 Soudní síň 14.45
Soudní síň 15.45 Extrémní případy 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Žena za pultem (5) 21.20 Druhý dech (2)
22.50 Divocí koně (21) 0.00 První oddělení

ČTVRTEK 11.00 První oddělení 11.55 Policisté
v akci 12.55 Nemocnice 13.55 Soudní síň 15.55
Extrémní případy 17.00 Záchranáři v akci 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr.
Dokonalý (6) 21.05 Skutečné příběhy 22.20 Divocí
koně (22) 23.35 První oddělení 0.25 Nové bydlení
PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.45 První oddělení

11.45 Záchranáři v akci 12.35 Nemocnice 13.40
Soudní síň 14.40 Soudní síň 15.45 Extrémní případy
16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Všichni dobří rodáci 22.50 IQ
TAXI CZ 23.55 Hotel (6) 0.40 První oddělení

20.15 Duch (5)
Legionáři. Seriál (ČR, 2022).
Hrají Š. Benoni, P. Bjelac,
M. Dancingerová, P. Batěk,
P. Batěk. Režie P. Bebjak
21.30 V. I. P. vraždy (3)
Muž, který se vypařil.
Detektivní seriál (ČR, 2016).
Hrají S. Norisová, P. Děrgel,
M. Vladyka, M. Myšička
22.55 Ochránce spravedlnosti
Akční film (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, C. Sheffer,
H. Mattssonová, L. Mandylor.
Režie M. Winnick
1.10 Země ztracených
Válečný film (USA, 2006).
Hrají S. L. Jackson, J. Bielová,
B. Presley. Režie I. Winkler
3.25 Sanctum
Thriller (USA, 2011).
Hrají I. Gruffudd, A. Parkinson,
R. Wakefield, Ch. J. Baker

Relax
SOBOTA 7.25 Má tlustá Valentýna 8.20 Má

tlustá Valentýna 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Barvy lásky 16.55 Barvy lásky 17.55
Má tlustá Valentýna 19.55 O zvířatech a lidech
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 O zvířatech a lidech 15.55
Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20

Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
8.10 Mentalista II (18) 9.05 Vzpomínka na Benátky
11.30 Billy Madison 13.10 Paddington 2 15.05
Lorax, animovaný film (USA, 2012) 16.35 Happy
Feet 2, animovaná komedie (Austr./USA, 2011)
18.20 Strašidlo cantervillské, rodinný film (USA,
1996) 20.00 Kniha džunglí, animovaný rodinný
film (VB/USA, 2016) 21.55 Východní přísliby,
krimidrama (USA/VB, 2007) 23.45 Co ty jsi za
číslo?, komedie (USA, 2011)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.50 Bolek a Lolek mezi
horníky 9.10 Námořní vyšetřovací služba IV (1, 2)
11.05 Sopka, akční thriller (USA, 1997) 13.20 Můj
hříšný muž, hořká komedie (ČR, 1986) 15.30
Přístav naděje, romantický film (USA, 1998) 17.55
Špioni v převleku, animovaná komedie (USA,
2019) 20.00 Muž se zlatou zbraní, dobrodružný
film (VB, 1974) 22.45 Smrtící oteplení, akční sci-fi
film (USA, 2008) 0.35 Hellboy: Královna krve

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 O zvířatech a lidech 20.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.55 O zvířatech a lidech 15.55 Barvy lásky 17.55
Má tlustá Valentýna 19.55 Mariana, královna noci
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 396

neděle 6. března 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.10
16.15
17.20
18.20
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.40
22.14
22.15
23.45
0.35
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 Ženy
v ofsajdu 7.50 Jak se Honza učil bát
8.15 Úsměvy Josefa Větrovce 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Náměstíčko (10/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Ošklivá princezna
Duhová hora
My všichni školou povinní (9/13)
Nemocnice na kraji města (9/20)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Dům na samotě
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Falešné obvinění
Případy detektiva Murdocha XIII
Kriminalista V
Sváteční slovo předsedy Českého
sdružení Církve adventistů Víta
Vursta

Nova
6.15
6.55
7.40
8.05
9.15
11.20
13.00
15.15
16.55
19.30
20.20
22.45
23.15
1.00
2.20
3.15

Dobrodružství Toma a Jerryho
(2, 3)
Scooby a Scrappy Doo (4, 5)
Krok za krokem VI
Princ Modřej a víla Lupinka
Tenkrát na východě
Komedie (USA, 2000)
Rebelka
Animovaný film (USA, 2012)
Hitch: Lék pro moderního muže
Romantická komedie (USA,
2005)
Johnny English
Dobrodružná komedie (VB,
2003)
Past na rodiče
Rodinná komedie (USA, 1998)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas IX
Střepiny
Glimmer Man
Thriller (USA, 1996)
Johnny English
Dobrodružná komedie
(VB, 2003)
Mentalista II (18)
Volejte Novu

6.15
6.35
8.00
9.15
9.50
10.15
11.00
11.45
12.40
12.55
13.30
13.55
15.20
16.35
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.45
2.40
4.45

Prima

Nova Cinema

Pohádky Bolka a Lolka
M.A.S.H (160-162)
Svět ve válce (13)
Prima Svět
Prima Svět
Vařte jako šéf!
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Duch (5)
V. I. P. vraždy (3)
Zatímco jsi spal
Romantická komedie (USA,
1995)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Loupež století
Krimifilm (USA, 2014)
Vraždy podle Agathy Christie
Svět ve válce (13)

6.35 Andělská tvář 8.50 Teleshopping 9.20 Happy
Feet 2) 11.05 Smlouva s ďáblem 12.12 Lorax 14.15
Kniha džunglí 16.05 Čarodějnice 17.50 Šíleně
bohatí Asiati, romantická komedie (USA, 2018)
20.00 Stealth: Přísně tajná mise, akční film (USA,
2005) 22.15 My, horor (USA, 2019) 0.25 Pád
Londýna, akční film (VB/Bulh./USA, 2016)

Prima cool
5.25 Umění je cool 7.00 Pevnost Boyard II (7-10)
11.20 Autosalon.tv 12.25 Futurama VIII (11, 12) 13.25
Simpsonovi XI (19, 20) 14.25 Simpsonovi XI (21)
14.55 Simpsonovi XI (22) 15.25 Náhradníci 17.15
Futurama VIII (13) 17.45 Futurama IX (1) 18.15
Simpsonovi XIII (4) 18.45 Simpsonovi XIII (5) 19.15
Simpsonovi XIII (6) 19.45 Simpsonovi XIII (7) 20.15
Kurýr 22.05 Sanctum 0.25 Simpsonovi XIII (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.45 Bolek a Lolek 9.20
Námořní vyšetřovací služba IV (2, 3) 11.15 Láska
navždy 13.10 Špioni v převleku 15.05 Dva v tom,
romantická komedie (USA, 1995) 17.15 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 20.00
Asterix a Obelix, dobrodružná komedie (Fr., 1999)
22.20 Žába k zulíbání, komedie (USA, 2002) 0.25
Cesta bojovníka, akční film (USA, 2006)

pondělí 7. března 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Všechny velké a malé
bytosti II 9.45 168 hodin 10.25
Slepice na smetaně 10.35 Špunti na
cestě (9/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tchán
14.30 Nůž pro všechno
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (9/9)
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
19.48 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Předávání státních vyznamenání
prezidentem republiky
21.00 Balada o pilotovi
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.45 Život a doba soudce A. K. (10/13)
23.45 Dobrá čtvrť II (9/11)
0.45 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.55
9.45
10.55
11.50
12.00
12.30
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.15
0.10
1.00
1.40
2.20
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4220)
Šéfka (2)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (2)
Doktoři z Počátků (15)
Mentalista II (19)
Kriminálka Miami X (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4221)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (156)
Specialisté (74)
Policie Chicago IV (16)
Kriminálka Miami X (3)
Kriminálka Miami X (4)
Mentalista II (19)
Policie Chicago IV (16)
Krok za krokem VII
Na lovu

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.35
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.35
23.50
1.05
1.45
2.00
3.00
4.00

M.A.S.H (162)
Nový den
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
Duch (5)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger VIII (12)
Jake a Tlusťoch II (7)
Policie Hamburk XII (7)
Námořní vyšetřovací služba III
(11)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Linka (1)
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 NIGHT SHOW
Námořní vyšetřovací služba III
(11)
Jake a Tlusťoch II (7)
Policie Hamburk XII (7)

Nova Cinema
5.15 Strašidlo cantervillské 6.40 Billy Madison 8.55
Rampelník 10.00 Šíleně bohatí Asiati 12.35 Kniha
džunglí 14.30 Johnny English 16.00 Hitch: Lék pro
moderního muže, romantická komedie (USA,
2005) 18.15 Půlnoční láska, romantický film (USA,
2018) 20.00 Avengers: Endgame, akční sci-fi film
(USA, 2019) 23.20 Mama, horor (Šp./Kan., 2013)

Prima cool
6.05 Flash (5, 6) 8.10 Top Gear 2008 (8) 9.20 Top
Gear 2009 (4) 10.25 Hvězdná brána IV (7, 8) 12.30
Futurama VIII (13) 12.50 Futurama IX (1) 13.20
Simpsonovi XII (1-4) 15.10 Hvězdná brána IV (9, 10)
17.15 Futurama IX (2, 3) 18.15 Simpsonovi XIII (8-11)
20.15 Prima Partička 21.15 Partička 22.00
Spartakus: Válka zatracených (4) 23.20 Re-play
23.50 Simpsonovi XIII (8) 0.20 Simpsonovi XIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.55 Bolek a Lolek 7.15
Námořní vyšetřovací služba IV (3, 4) 9.15 Všechno,
úplně všechno 11.15 Jobs 13.50 Dva v tom 15.55
Naše rodinná svatba, komedie (USA, 2010) 18.10
Kurýr, akční krimithriller (USA/Fr., 2002) 20.00
Přes noc třicítkou, romantická komedie (USA,
2004) 22.00 Všechny prachy světa, krimithriller
(USA, 2017) 0.50 Asterix a Obelix

úterý 8. března 2022
ČT1
5.5

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (9/9) 10.05 První republika II (9/13) 11.00 Tchán 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 My všichni školou povinní (9/13)
15.30 Zavolejte porodní sestřičky III:
Vánoční speciál
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Samotáři
Komediální drama
(ČR/Slovinsko, 2000)
21.55 Nevinné lži
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Komisař Moulin
0.40 AZ-kvíz
1.05 V kondici

Nova
5.55
8.50
9.05
9.55
10.55
11.50
12.00
12.45
13.05
1415
15.10
15.55
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
22.40
23.35
0.25
1.15
1.55
2.20
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4221)
Specialisté (156)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (3)
Doktoři z Počátků (16)
Mentalista II (20)
Kriminálka Miami X (5)
Kriminálka Miami X (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4222)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (15)
Víkend
Kriminálka Miami X (5)
Kriminálka Miami X (6)
Mentalista II (20)
Střepiny
Krok za krokem VII
Na lovu

Prima
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.10
1.55
2.05
3.05
4.05

M.A.S.H (164)
Nový den
M.A.S.H (165)
M.A.S.H (166)
Linka (1)
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VIII (13)
Jake a Tlusťoch II (8)
Policie Hamburk XII (8)
Námořní vyšetřovací služba III
(12)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (10)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 NIGHT SHOW
Námořní vyšetřovací služba III
(12)
Jake a Tlusťoch II (8)
Policie Hamburk XII (8)

Nova Cinema
7.00 Happy Feet 2 9.15 Mentalista II (19) 10.10
Čarodějnice 11.50 Hitch: Lék pro moderního muže
14.30 Světla páteční noci 16.40 Rebelka 18.15
Ledové království 20.00 Alenka v říši divů: Za
zrcadlem, dobrodružný film (USA, 2016) 22.05
Cesta naděje, válečné drama (Austr./USA, 2014)
0.10 Glimmer Man, thriller (USA, 1996)

Prima cool
6.05 Flash (6, 7) 8.10 Top Gear 2008 (9) 9.20 Top
Gear 2009 (5) 10.25 Hvězdná brána IV (9, 10) 12.30
Futurama IX (2, 3) 13.20 Simpsonovi XII (5-8) 15.10
Hvězdná brána IV (11, 12) 17.15 Futurama IX (4, 5)
18.15 Simpsonovi XIII (12-15) 20.15 Simpsonovi
XXXIII (7) 20.45 Srdcaři na severu (6) 21.25 Show
Jana Krause 22.30 Spartakus: Válka zatracených
(5) 23.45 Tutorial 0.20 Simpsonovi XIII (12, 13)

Prima Max
6.05 Bolek a Lolek 6.35 Námořní vyšetřovací
služba IV (4, 5) 8.30 Zatímco jsi spal 10.45 Válečný
kůň 13.45 Naše rodinná svatba 15.50
Nezapomenutelné prázdniny 17.55 Přes noc
třicítkou, romantická komedie (USA, 2004) 20.00
Robinson Crusoe, dobrodružné drama (USA, 1997)
22.00 13, thriller (USA, 2010) 23.55 Všechny
prachy světa, krimithriller (USA, 2017)

středa 9. března 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky III: Vánoční speciál 10.30
Toulavá kamera 11.00 Objektiv 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 Kočka není pes
14.35 13. komnata Petra Harazina
15.00 Decentní večer
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III
(1/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (10/39)
21.30 13. komnata Doroty Nvotové
21.55 Hercule Poirot
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Cizinec a krásná paní
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.30
1.10
1.55
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4222)
Specialisté (74)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (4)
Doktoři z Počátků (17)
Mentalista II (21)
Kriminálka Miami X (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4223)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky III
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XXII (5)
Kriminálka Miami X (7, 8)
Mentalista II (21)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XXII (5)
Na lovu

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.10
1.50
2.05
3.05
4.05

M.A.S.H (166)
Nový den
M.A.S.H (167)
M.A.S.H (168)
Zoo (10)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger VIII (14)
Jake a Tlusťoch II (9)
Policie Hamburk XII (9)
Námořní vyšetřovací služba III
(13)
Ano, šéfe!
Policie v akci – Best of
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (26)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 NIGHT SHOW
Námořní vyšetřovací služba III
(13)
Jake a Tlusťoch II (9)
Policie Hamburk XII (9)

Nova Cinema
5.40 Šíleně bohatí Asiati 8.10 Mentalista II (20)
9.05 Rebelka 10.40 Ledové království 12.50
Tenkrát na východě 14.45 Alenka v říši divů: Za
zrcadlem 16.45 Avengers: Endgame 20.00 Past na
rodiče, rodinná komedie (USA, 1998) 22.30 Svatba
na divoko, komedie (USA, 2017) 0.15 Stealth: Přísně
tajná mise, akční film (USA, 2005)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.05 Flash (7, 8) 8.10 Top Gear
2009 (1, 6) 10.25 Hvězdná brána IV (11, 12) 12.30
Futurama IX (4, 5) 13.20 Simpsonovi XII (9-12)
15.10 Hvězdná brána IV (13, 14) 17.15 Futurama IX
(6, 7) 18.15 Simpsonovi XIII (16-19) 20.15
Autosalon.tv 21.15 Top Gear XXVII (4) 22.30
Spartakus: Válka zatracených (6) 23.50
Skatetripping (4) 0.25 Simpsonovi XIII (16, 17)

Prima Max
5.10 Cvoci v nemocnici (4) 6.00 Nad zimní krajinou
7.35 Bolek a Lolek 8.00 Námořní vyšetřovací
služba IV (5, 6) 9.55 Ve stínu Fukušimy 12.10 Jesse
Stone: Bludiště pochybností 14.05 Nezapomenutelné prázdniny 16.00 Jack Hunter: Ztracený
poklad Ugaritů 18.10 Robinson Crusoe 20.00
Státní tajemství, thriller (USA, 2019) 22.20 Dívka
v pavoučí síti 0.45 13, thriller (USA, 2010)

čtvrtek 10. března 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky III (1/8) 9.55 Pošta pro tebe
11.00 Všechno, co mám ráda 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 Kluci v akci
14.30 Po stopách hvězd
14.55 Profesionálové
15.50 Zavolejte porodní sestřičky III
(2/8)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika II (10/13)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Komisař Montalbano
0.45 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
10.55
11.50
12.00
12.30
13.00
14.15
15.05
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.10
0.05
0.55
1.35
2.10
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4223)
Malé lásky III
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (5)
Doktoři z Počátků (18)
Mentalista II (22)
Kriminálka Miami X (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4224)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chlap (1)
Dáma a Král II (14)
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami X (9)
Kriminálka Miami X (10)
Mentalista II (22)
Víkend
Život ve hvězdách
Na lovu

Prima
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.10
1.50
2.05
3.05
4.05

M.A.S.H (168)
Nový den
M.A.S.H (169)
M.A.S.H (170)
1. MISE (26)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger VIII (15)
Jake a Tlusťoch II (10)
Policie Hamburk XII (10)
Námořní vyšetřovací služba III
(14)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (11)
Inkognito
Přešlapy III (13)
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 NIGHT SHOW
Námořní vyšetřovací služba III
(14)
Jake a Tlusťoch II (10)
Policie Hamburk XII (10)

Nova Cinema
5.35 Čarodějnice, komedie (VB, 1990) 7.00 Johnny
English 8.30 Teleshopping 9.05 Mentalista II (21)
9.55 Avengers: Endgame 13.15 Teleshopping 13.35
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 15.30 Past na
rodiče 17.55 Spiklenci 20.00 33 životů, drama
(USA, 2015) 22.25 Zkouška ohněm, drama (USA,
2018) 0.45 Svatba na divoko, komedie (USA, 2017)

Prima cool
5.10 Umění je cool 6.05 Partička 6.50 Prima
Partička 8.10 Top Gear 2009 (2, 1) 10.25 Hvězdná
brána IV (13, 14) 12.30 Futurama IX (6, 7) 13.20
Simpsonovi XII (13-16) 15.10 Hvězdná brána IV
(15, 16) 17.15 Futurama IX (8, 9) 18.15 Simpsonovi
XIII (20, 21) 19.15 Simpsonovi XIII (22) 19.45
Simpsonovi XIV (1) 20.15 Partička XXL 22.00
Predátor 0.15 Simpsonovi XIII (20, 21)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.15 Bolek a Lolek 7.35 Námořní vyšetřovací služba
IV (6, 7) 9.35 Jesse Stone: Bludiště pochybností
11.20 Dva v tom 13.25 Jack Hunter: Ztracený
poklad Ugaritů 15.35 Maminčin seznam 17.40
Státní tajemství 20.00 Černá punčocha, krimifilm
(ČR, 1987) 21.55 3096 dní: Příběh Nataschi
Kampuschové 0.15 Dívka v pavoučí síti

pátek 11. března 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky III (2/8) 9.55 Nůž pro
všechno. Krimifilm (ČR, 1974) 11.00
Hobby naší doby 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 Jen se spolehni
14.45 Na stopě
15.10 Příběhy slavných... Eduard Cupák
16.05 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Špunti na cestě (10/13)
21.05 Všechnopárty
22.00 Profesionálové
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kriminalista V
23.55 Případy detektiva Murdocha XIII
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
22.40
0.35
1.25
2.05
3.10
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4224)
Chlap (1)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (6)
Doktoři z Počátků (19)
Mentalista II (23)
Kriminálka Miami X (11)
Kriminálka Miami X (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4225)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (16)
Prci, prci, prcičky 2
Komedie (USA, 2001)
Kriminálka Miami X (11)
Kriminálka Miami X (12)
Mentalista II (23)
Na lovu
Doktoři z Počátků (19)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.20
0.25
1.05
1.30
2.25
3.25
4.20

M.A.S.H (170)
Nový den
M.A.S.H (171)
M.A.S.H (172)
Zoo (11)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VIII (16)
Jake a Tlusťoch II (11)
Policie Hamburk XII (11)
Námořní vyšetřovací služba III
(15)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Tátové na tahu (1)
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 NIGHT SHOW
Námořní vyšetřovací služba III
(15)
Jake a Tlusťoch II (11)
Policie Hamburk XII (11)
Jak se staví sen

Nova Cinema
6.00 Rampelník 7.00 Princ Modřej a víla Lupinka
8.05 Teleshopping 8.40 Mentalista II (22) 9.30
Spiklenci 11.35 Světla páteční noci 13.50
Teleshopping 14.10 Dívka 16.00 33 životů 18.20 Vy
nám taky, šéfe! 20.00 Vzhůru do oblak, animovaný
film (USA, 2009) 21.50 Kajínek, krimifilm (ČR,
2010) 0.05 Zkouška ohněm, drama (USA, 2018)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.40 Autosalon.tv 8.10 Re-play
8.45 Tutorial 9.20 Top Gear 2009 (2) 10.25
Hvězdná brána IV (15, 16) 12.30 Futurama IX (8, 9)
13.20 Simpsonovi XII (17-20) 15.10 Hvězdná brána
IV (17, 18) 17.15 Futurama IX (10, 11) 18.15
Simpsonovi XIV (2, 3) 19.15 Simpsonovi XIV (4, 5)
20.15 Torpédo U235 22.20 Pomsta mravenců 0.20
Simpsonovi XIV (2) 0.45 Simpsonovi XIV (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.50 Bolek a Lolek 8.05
Námořní vyšetřovací služba IV (7, 8) 10.00 Jack
Hunter: Ztracený poklad Ugaritů 12.10 Špioni
v převleku 14.05 Maminčin seznam 16.15 Jesse
Stone: Ztracen v Paradise 18.10 Vzhůru nohama
20.00 Jak básníci čekají na zázrak 22.30 Predátor,
akční horor (USA, 1987) 0.45 3096 dní: Příběh
Nataschi Kampuschové, thriller (N, 2013)
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Čtěte týdeník
Téma: Nová
léčba očí

Z

tráty zraku se prý bojíme
více než třeba cukrovky či
ohluchnutí. Není divu. Očima získáváme až 80 % informací.
Jedno z nejvážnějších očních onemocnění a nejčastější příčina slepoty u starších lidí – makulární degenerace, kdy je postižena centrální
část sítnice – dokáže zrak nenávratně poškodit už za pár týdnů.
„Pacienti navíc často přicházejí
až ve chvíli, kdy už jsou na jedno
oko prakticky slepí,“ popisuje
MUDr. Miroslav Veith, primář
Oftalmologické kliniky FN Královské Vinohrady. Dosud se na léčbu
kvůli vysokým cenám léku běžně
čeká dlouhé měsíce. Na následných injekcích do oka jsou pak navíc pacienti doslova závislí. To vše
s příchodem levnějších generických preparátů skončí. A nová revoluční metoda zase významně prodlouží intervaly mezi jednotlivými
injekcemi.
Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(lč)
INZERCE

Česká republika

Bratři Kličkové teď brání Kyjev
UKRAJINA | Vitalij a Vladimir Kličkovi strávili dětství společně a osud je zavedl dokonce i do Československa. V letech 1980 až 1985 chodili do školy v Mimoni, která byla určena dětem sovětských vojáků. Už tehdy na sobě makali
v posilovně a ringu, což přineslo ovoce.
Ukrajinští bratři svého času kralovali
těžké váze a stali se boxerskými legendami. Fanoušci si marně přáli vidět Vitalije s Vladimirem aspoň jednou změřit
síly, oba vždy shodně říkali, že se proti
sobě nikdy nepostaví. „Don King nám
kdysi za vzájemný duel nabídl 100 milionů dolarů, my to ale odmítli. Důvod?
Slíbili jsme naší mamince, která box
nemá ráda, že se spolu nikdy neutkáme,“ vysvětloval jednou Vladimir.
Jejich profesní životy se rozdělily.
Vladimir hodně cestuje, rybaří, chodí
na golf, formu má nadále neuvěřitelnou. Kromě toho navíc nedávno napsal
knihu a dokonce přičichl k herecké dráze. Cestu mu možná otevřela i dlouhá
známost s krásnou americkou herečkou
Hayden Panettiere, chodili spolu deset
let, Kličko si ji často vozil z Los Angeles na Ukrajinu a mají spolu dokonce
dceru. To starší bratr Vitalij má jiné starosti. Před deseti lety se po hlavě vrhl

Vlevo bratři Kličkové zamlada, vpravo nyní jako
ochránci Kyjeva.
FOTO | GETTYIMAGES, INSTAGRAM
do politiky, byl poslancem ukrajinského parlamentu, pak to zkoušel na prezidenta. Poté, co ho v roce 2014 porazil
Petro Porošenko, se rozhodl zaměřit na
– o něco málo – skromnější pozici. Dodnes je starostou Kyjeva a u obyvatel
hlavního města se těší velké popularitě.
Tu jen umocnil Kličkův přístup ve válce, kterou vyvolal Vladimir Putin napadením Ukrajiny. Legendární bijec se
chopil práce, začal řídit evakuační plány a prohlásil, že je připraven Kyjev
před okupanty bránit na vlastní pěst. Při-

dal se k němu i Vladimir, který už počátkem února vstoupil do záložních řad.
„Není to válka Ukrajiny. Je to Putinova válka. Dává jasně najevo, že chce zničit ukrajinský stát a suverenitu jeho
lidu. Po slovech následují rakety a tanky. Přichází na nás zkáza a smrt. Krev
se smísí se slzami,“ napsal minulý čtvrtek Vladimir Kličko na sociální síti LinkedIn. „Ukrajinský lid je silný. Musíme
čelit realitě a mít odvahu vyvodit závěry pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí,“ dodal.
EXPRES.cz

ELEKTŘINA I PLYN
OD ČEZ NOVĚ
I NA VAŠÍ POŠTĚ
Přejděte k nejdůvěryhodnějšímu dodavateli.
Na ČEZ spoléhá nejvíce zákazníků v Česku.
Rádi vám pomůžeme se změnou dodavatele
i dalšími požadavky.
Nejbližší pobočka České pošty,
na které vyřídíte vše ohledně energií:

Podskalská 601
386 01 Strakonice
Více na www.ceskaposta.cz/cez
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www.5plus2.cz

Johann Gottlieb Fichte: Žádný člověk nemůže být spoután…

Tajenka: … jinak než sám sebou.

INZERCE

lepicí tyčinky ze Strmilova do celého světa
Víte, že nejznámější lepicí tyčinky se vyrábí v jižních Čechách?
Kores je rodinným výrobcem a inovátorem kancelářských, školních a kreativních potřeb. Naše společnost byla
založena v roce 1887 a od té doby vyrábíme a prodáváme značkové výrobky Kores po celém světě.

Chcete se stát součástí našeho týmu?
Aktuálně hledáme kolegu/kolegyni na tyto pozice:
• Obsluha výrobních zařízení

• Mechanik – seřizovač vstřikolisů
Napiště nám na: HR@kores.cz

• více na www.kores.com/cz/career

Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené
karty na www.mobil.cz

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Jižní Čechy
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Domů se těšil na české jídlo

Kondiční trenér hokejové reprezentace Dominik Kodras lituje neúspěchu českého týmu na olympiádě
PAVEL KORTUS
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nekvalitní jídlo, neustálé testování, setkání se sportovními hvězdami i nepovedený výsledek na hokejovém turnaji. Z olympijských her v čínském Pekingu si silový
a kondiční trenér hokejové reprezentace
Dominik Kodras přivezl řadu zážitků.
„Kvůli výsledku v turnaji ale převažují
ty negativní,“ přiznává.
Domů se Kodras vrátil před dvěma
týdny. Pro český národní tým trval
olympijský turnaj jen sedm dní, přípravy však byly daleko delší. „Dva týdny
jsme trénovali v Praze, kde bylo jen pár
hráčů. Už tam jsme spadli do bubliny,
ve které jsme se stále testovali a museli
minimalizovat kontakty. Za celých pět
týdnů jsem se testoval asi čtyřicetkrát,“
popisuje.
Kodras zvládl všechny testy na covid
s negativním výsledkem. Takové štěstí
však řada členů českého týmu neměla.
„Skoro všichni kluci po návratu z Ruska
měli pozitivní test. Bylo to na hlavu. Často jsme víc řešili, aby měli všichni negativní test, než samotný hokej,“ uvádí.
Do Číny cestoval hokejový národní
tým po částech. Kodras byl v úvodní výINZERCE

Dominik Kodras si užil olympijské hry v Pekingu, přestože se českému hokejovému týmu nedařilo.
FOTO | ARCHIV DOMINIKA KODRASE
pravě, a tak měl před startem turnaje čas
navštívit i jiné sporty. „Mohli jsme se
podívat na jiná sportoviště v naší části.
Byli jsme na ženském hokeji, curlingu
či rychlobruslení. Skvělý byl také zahajovací ceremoniál. To byl zážitek na
celý život,“ září.
V olympijské vesnici se sportovci ne-

směli potkávat tak hojně, jak bylo zvykem v předchozích letech. Ve společných prostorách to však aspoň částečně
šlo. „Vídali jsme se na obědech. Potkali
jsme třeba Martinu Sáblíkovou, která
byla moc sympatická, žádná namistrovaná hvězda. Na zahajovacím ceremoniálu jsme viděli i další přední sportovce,

třeba lyžařku Petru Vlhovou nebo nizozemské rychlobruslaře,“ jmenuje.
Jak se blížil start hokejového turnaje,
kondiční trenér reprezentace z Českých
Budějovic už se věnoval jen své práci.
Češi však skončili rekordně brzy, když
už v předkole podlehli Švýcarsku 2:4.
„Všechny nás to moc mrzí. Jeli jsme
tam kvůli úspěchu, ten jsme nezískali.
Přitom každý z týmu pro to udělal maximum. Ale nestačilo to,“ lituje.
Kodras se staral o fyzickou přípravu
předních českých hokejistů. Jejich nejlepší výkon ovlivňuje i strava, která ale
v Číně nebyla taková, jakou by si trenéři přáli. „Myslím, že to bylo podceněné.
Kvalita jídla byla špatná. Ani nebylo
moc z čeho vybírat. Přitom pro hráče je
to velmi důležité. Upřímně jsme se těšili, až se vrátíme domů a dáme si klasické české jídlo,“ přibližuje.
Své premiérové hry si budějovický
kondiční kouč užil. „Ve srovnání s mistrovstvím světa to bylo zase o úroveň
výš. Všude jsou olympijské kruhy, je cítit speciální atmosféra. Jsem rád, že
jsem to mohl prožít, a věřím, že to nebylo naposledy. Je skvělé být společně
s nejlepšími sportovci na světě,“ raduje
se.

INZERCE

Ke 160. výročí narození Alfonse Muchy jako exkluzivní 20dílná sada

Zušlechtěno ryzím

„Slovanská epopej“ – dějiny slovanských národů

(999/1 000)

s nákladnou barevnou aplikací!

za 10 bezúročných splátek po

• Zušlechtěno ryzím zlatem
(999/1 000) a nákladnou
barevnou aplikací

499
Kč
nebo za jedinečnou

zvýhodněnou celkovou
cenu 4 990 Kč
(místo pozdějších 9 900 Kč)

• Celosvětově pouze 5 000 přísně
limitovaných kompletních sad
• Nejvyšší kvalita, tzv.
„leštěné razidlo“
• Exkluzivně jen v
ČESKÉM MINCOVNÍM
OBCHODĚ®

ZLATEM

Luxusní kazeta pro uložení
Vašich ražeb ZDARMA!

Společná zadní strana
Formát cihliček:
35 mm x 15 mm

ZDARMA
PRO VÁS:
Praktická sada na
víno v ceně 899 Kč

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

• 4dílná sada
• pomocník pro
plnohodnotný
prožitek z vína

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní sadu „Slovanská
epopej“ ve tvaru cihliček (výr. č. 917-842-1) – prosím zakřížkujte:
❑ v 10 pohodlných bezúročných splátkách po 499 Kč nebo
❑ za jednorázovou cenu pouhých 4 990 Kč (místo pozdějších 9 990 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Při neuvedení druhu platby vycházíme z toho, že
chcete jednorázovou platbu. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se
počítá od datumu vystavení faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit
kompletní sadu prostřednictvím pošty v originálním balení, pokud je to možné.
Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a Objednejte rychle pohodlně po telefonu:
nabídek od nás a dalších
Tel.: 377 150 060
společností zpracováváme na
Cena dle tarifu
základě článku 6 odst.1 f GDPR
Zavolejte nám!
(Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) Vaše data také s
Každý telefonicky objednávající obdrží
pomocí poskytovatelů služeb. praktický multifunkční kapesní nůž jako dárek!
Pokud souhlasíte se zpracováním
Vašeho telefonního čísla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V
AG, prosím zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace
naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte
kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete
požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro
reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní 82/3,
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

❑ Paní

❑ Pán

726- 01

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je
přečíst na webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o
jejich zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280
Kreuzlingen.
Datum
Podpis
Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.

