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DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

5,6%

ROČNÍ
ÚROK

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i on-line objednávka
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové hodnotě uveřejněné na www.e-finance.eu/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy

Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
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Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.
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SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM

+420 515 555 500 • www.eﬁhotel.cz • recepce@eﬁhotel.cz

8 minut chůze z centra Brna • Wi-Fi připojení zdarma • Hotelová recepce v provozu nonstop • Parkování v areálu hotelu

Kristina Kloubková
Studuju koučování
podle neurovědy.
U dcery mě ale
někdy rozhodí
i učivo pro třeťáky
ČÍSLO 1, ROČNÍK X

8. 1. 2021

…str. 6 a 7

Covidová opatření koncert nezhatila
SJEZDOVKA MÁ NADĚJI

Lyžařský areál v Mladkově
se má dočkat vzkříšení ...str. 4

HLOUPNOU ČESKÉ DĚTI?

Spíš selhávají učitelé, míní
experti na vzdělávání ...str. 8 a 9
Přes 35 tisíc zhlédnutí a 216 521 korun má na kontě benefiční festival Hudba pomáhá. Ten se letos kvůli epidemii konal
online. Výtěžek z koncertu, který byl živě vysílaný z mlýna v obci Horky, poslouží k nákupu nového vybavení a pomůcek
pro výuku ve speciálních školách v Litomyšli, Poličce a Vysokém Mýtě. Hostem vánočního koncertu byl třeba herec
Jaroslav Dušek nebo litomyšlská kapela Parkoviště pro velbloudy (na snímku).
FOTO | IVAN KREJZA

Zdraží hlavně poplatky
Domácnostem v regionu vzroustou v tomto roce náklady za vodu, teplo zlevní
SVITAVY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | Nový
rok je již tradičně spojen se změnou nejrůznějších poplatků. Ten letošní nevyjímaje.
Se zdražením vodného a stočného
musejí počítat jak obyvatelé Svitav, tak
Ústí nad Orlicí.
Výsledná cena vody musí generovat
dostatek peněz na provoz vodohospodářské infrastruktury i na obnovu sítě
včetně splácení úvěrů.
Z tržeb je hrazený rozvoj, loni orlickoústecká městská firma Tepvos budovala nové sítě v areálu bývalé textilky
Perla.

„Stejně jako v minulosti budou takto
získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a
kanalizační sítě ve městě,“ řekl jednatel
společnosti Václav Knejp.
Firma proto zdražila vodné a stočné
na 81,73 koruny za metr krychlový.
Loni voda v Ústí stála 79,37 koruny za
metr krychlový.
Podobný scénář platí i ve Svitavách.
Vodárenská společnost navýšila celkovou cenu vody na 83,17 koruny za metr
krychlový, což je o bezmála tři koruny
víc než loni.
Téměř stokorunu za kubík vody za-

platí odběratelé na Moravskotřebovsku.
Loni tam vodohospodáři účtovali za
vodné a stočné 97,16 koruny za metr
krychlový.
Ve Svitavách společnost ČEZ Energo zlevnila teplo na 511 korun, je levnější o 50 korun za GJ než loni, protože se
snížila cena zemního plynu. V Ústí nad
Orlicí snížili cenu tepla ze 470 korun na
411 korun za GJ.
„Podařilo se nám nakoupit zemní
plyn výrazně levněji. Zemní plyn tvoří
dvě třetiny celkové ceny,“ uvedl ředitel
divize Energetické služby firmy Tepvos
Jiří Drábek. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

PŘÍBĚH OBRAZU

Max Švabinský vtělil do díla
Splynutí duší svou lásku ...str. 10

IRENA SVOBODOVÁ

Ženu generála-prezidenta
nezlomili ani nacisté ...str. 13
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Rok 2021: Zdraží
hlavně poplatky
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

V Ústí nad Orlicí lidé platili za popelnice 690 korun a stejně tolik budou platit i letos. Podle místostarosty Jiřího
Preclíka radnice nechce služby zdražovat, protože situace je teď pro mnohé finančně složitá. V Moravské Třebové je
poplatek 680 korun dokonce o dvacet
korun nižší než v roce předchozím.
Zato na Svitavsku šel poplatek za komunální odpad nahoru. Za vyšší cenou
stojí zvýšené vstupní náklady na straně
odpadové společnosti Liko Svitavy, která zajišťuje svoz a zpracovává odpad z
větší části Svitavska. Pro rok 2021 se
částka zvýšila na 792 koruny na osobu a
rok, což je o 84 korun více než loni.
Nejméně už po několik let platí obyvatelé Poličky. „Asi 1,2 milionu korun
dotujeme svoz komunálního odpadu
díky kompenzacím za tříděný odpad od
společnosti EKO-KOM a z vlastních
prostředků,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů. Poplatek tak z loňských
624 korun stoupl na 708 korun. Na
sklonku minulého roku zvýšila poplatky za komunální odpad i Litomyšl. Ve
vyhlášce zastupitelé souhlasili s částkou 744 korun.
Ve Svitavách vzrostl poplatek na 780
korun. „U odpadu bohužel město musí
lidem navýšit cenu o 96 korun z důvodu
nového znění zákona o odpadech,“ řekl
mluvčí Svitav Jiří Johanides. Radnice
část peněz pošle na modernizaci odpadového hospodářství.
(zuz, lat)
INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

Tel.: 774 335 504
www.prodejtojinak.cz

O zkrachovalý areál má
zájem nový investor
Mladkov v Orlických
horách se chce znovu
dostat do hledáčku
lyžařů. Před sedmi lety
uzavřený ski areál
má už příští zimu naději
na vzkříšení.
RADEK LATISLAV
MLADKOV | Když se v roce 2003 lyžařskému oddílu TJ Sport Mladkov povedlo za téměř dva miliony zrekonstruovat
a na dvojnásobek navýšit kapacitu vleku dříve sloužícího pro skalní příznivce
lyžování z řad místních a chatařů, příjemně klopený svah pod vrchem Adam
se rázem stal vyhledávaným ski areálem rodinného typu.
Teplé zimy však areálu v Petrovičkách s maximální nadmořskou výškou
700 metrů časem přinesly zkázu. Jediným rychlým řešením byla investice do
zasněžovací techniky, na kterou mladkovský lyžařský oddíl neměl peníze.
Finančně totiž krvácel na úhradách
za pronajaté pozemky. Bezmála devítihektarový areál se svahem leží na státních a soukromých pozemcích, za které
lyžaři museli bez ohledu na počasí rok
co rok platit nemalé finanční částky.
„Léta jsme se pokoušeli jednat se Státním pozemkovým úřadem o možnostech odkupu nebo snížení nájemného,
ale nikdy jsme se nedostali k ničemu jinému, než že se nájemné neustále zvyšovalo. Státu jsme ročně platili 270 tisíc
korun a dalších 60 tisíc soukromníkům,“ popsal předseda TJ Sport Mladkov Stanislav Faltus okolnosti úpadku
areálu před sedmi lety.
Nulové tržby a statisícové částky za
pronájem lyžařskému oddílu vysály veškeré úspory. Tělovýchovná jednota musela pohledávky řešit třeba prodejem
sněžné rolby, která sjezdovku s převýšením 180 metrů upravovala.
Rok 2013 tak byl tím posledním, kdy
se dalo v Petrovičkách lyžovat.
Na úvěr, ze kterého by oddíl zasněžování do Mladkova koupil, tamní lyžaři
nikdy nedosáhli. „Už nemáme ambici
areál sami provozovat. Pokoušeli jsme
se na sněžná děla a novou rolbu získat
také dotaci, bohužel jsme nebyli úspěš-

Vlek v Petrovičkách se naposledy rozjel v roce 2013.
ní. Pro nás je teď důležité celý areál prodat,“ popisuje dlouholeté martýrium
předseda sportovní jednoty.
Nyní se snad blýská na lepší časy. O
areál za cenu okolo pěti milionů má zájem investor, který chce středisko zmodernizovat.

Pátý zájemce na pásce
„O koupi areálu jsme v minulosti jednali se čtyřmi zájemci. Vždycky to na něčem ztroskotalo. Teď vedeme jednání s
pátým zájemcem, který se nám jeví
jako nejvíc seriózní. Peníze z prodeje
bychom použili na opravu fotbalového
areálu v Mladkově,“ nechce předseda
mladkovských sportovců před podpisem smlouvy prozradit, kdo by chtěl areál s vlekem, dojezdovou plochou sjezdovky, parkovištěm, penzionem s restaurací a provozní budovou koupit.
Podle informací MF DNES případný
investor sám žádný lyžařský areál neprovozuje. Má však partnery, kteří mají
s byznysem ski areálů zkušenosti.
Že by krach jednání mohlo přinést pozemkové břemeno, se v Mladkově neobávají.
Cena pozemků pod sjezdovkou je odhadovaná na 20 milionů korun, což je
zhruba částka srovnatelná i s potřebnou
investicí do nové rolby a zasněžovacího
systému včetně nádrží na vodu.
Zda pozemkový úřad zájemci pozem-

FOTO | CESKE-SJEZDOVKY.CZ

ky pronajme, prodá nebo je převede na
obec a ta je bude podnikateli pronajímat, není zatím jasné.
Jednání se státem se teď vedou na
dvou úrovních. S pozemkovým úřadem
jedná jak možný investor, tak obec, v jejímž zájmu je postavit areál co nejrychleji na vlastní nohy.
„Vzhledem k tomu, že nám v Petrovičkách přestal jezdit vlek, turistický
ruch v obci dost upadl. Majitelé chat je
rekreantům už prakticky nepronajímají,
protože kvůli nefunkčnímu vleku do oblasti nikoho nenalákají. Teď se to snažíme rozhoupat zpátky. Jako obec se s pomocí Pardubického kraje snažíme za rozumné peníze získat pozemky státu pod
sjezdovkou, abychom mohli investorovi pomoct, ovšem není to nic snadného.
Stát pozemky bezúplatně převádět nechce. O převod se snažila už tělovýchovná jednota, a nedopadlo to,“ sdělil starosta Mladkova Roman Studený s tím,
že s krajským radním pro venkov pojede řešit možnosti převodu nebo prodeje
na pozemkový úřad.
„Doufáme, že se celá akce povede.
Pokud dotyčný areál koupí, myslíme si,
že už příští zimu bude mít eminentní zájem areál znovu rozjet,“ dodal Stanislav
Faltus.
Investor má s areálem velkolepé plány. Ve hře je i prodloužení sjezdovky o
dalších 250 metrů na dohled od dělostřelecké tvrze Adam.
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Psí útulek se stěhuje, lidé spílají
Svitavy končí s psím útulkem v záchranné stanici ve Vendolí. Nové zázemí sklidilo na internetu kritiku
RADEK LATISLAV
SVITAVY | Když se mezi svátky na sociálních sítích objevily fotografie nově
plánovaného psího útulku ve Svitavách,
lidé v komentářích neskrývali nad rozbahněným pozemkem s několika venkovními kotci zděšení.
„Nechápu, jak pro toto někdo mohl
hlasovat, když kvalitní útulek funguje
pár kilometrů od Svitav,“ napsal třeba
Robert Peterka. „To nemůže město myslet vážně. To je naprosto nepochopitelné a nevyhovující, chudáci pejsci,“
uvedla v podobném duchu Romana Pavlů. „Já vůbec nechápu, kam se poděl
zdravý rozum ničit něco, co jste roky budovali, co funguje…,“ podpořila Eva
Martínková svým příspěvkem záchrannou stanici a psí útulek ve Vendolí, do
něhož město Svitavy více než 15 let
umísťovalo opuštěné a zatoulané psy.
Do loňského roku zaběhlí čtyřnozí
mazlíčci ze Svitav nacházeli útočiště ve
vendolském útulku, kam je vozili městští strážníci. V zastřešených odvětrávaných prostorách město mělo k dispozici
devět kotců s vytápěnými psími boudami. Tomu je však konec.
Vedoucí odboru životního prostředí
Marek Antoš těsně před Vánocemi předal městské radě materiál schvalující
přesun psího útulku do prostor kynologického cvičiště v Lačnově. S koncem
starého roku totiž vypršela smlouva s
psím útulkem ve Vendolí.
„Město Svitavy má od roku 2006 zajištěnu péči o opuštěné psy prostřednictvím služeb základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zelené Vendolí. Stávající smlouva je uzavřena s
platností do konce letošního roku. Provozovatel útulku o prodloužení účinnosti smlouvy nepožádal,“ stojí v důvodové zprávě z 21. prosince.

Nedokončený útulek v areálu kynologického cvičiště.
Šéf Záchranné stanice Zelené Vendolí, kde funguje psí útulek i pro ostatní
města a obce, se proti vyjádření svitavských úředníků ohradil.
„Je zcela v kompetenci odboru životního prostředí, jak rozhodne o umísťování psů. Zvláštní ale je, že jsme nebyli vyrozuměni, že u nás psí útulek pro město
Svitavy končí. Zpráva proběhla pouze
na webu města a sociálních sítích. Je to
zvláštní jednání úřadu. Nikdy nepřišla
výtka, že by s námi město nebylo spokojeno, žádná kontrola, nic,“ řekl provozovatel záchranné stanice Josef Zelený,
podle kterého není pravda, že by ochránci přírody o prodloužení smlouvy platné do konce minulého roku nepožádali.
„Město Svitavy vystavuje smlouvu
na určité období, stanovuje podmínky
smlouvy a dává poskytovateli služby k
podpisu. Pokud smlouvu neuzavře znovu nebo neprodlouží dodatkem, nemá o
uzavření již zájem. Není tedy pravdou,
že jsme něco neprodloužili my,“ podivuje se nad postupem odboru životního
prostředí Zelený.
Jak se mohl redaktor MF DNES na
počátku roku přesvědčit osobně, nový

FOTO | R. LATISLAV

útulek na první pohled nevypadal, že by
měl plnit svoji funkci. Menší areál za kynologickým cvičištěm při jeho návštěvě
neměl v provozu vodovodní ani elektrickou přípojku, neboť kabely a hadice zatím trčely ze země. Pozemek ani nebyl
oddělen od vysloužilých kotců kynologického cvičiště.

Hotovo má být v lednu
Vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš odmítá, že by rozhodnutí přestěhovat útulek z Vendolí do Svitav
bylo ušito horkou jehlou. Úředníci se
prý možnostmi, jak péči o opuštěné psy
odchycené na území města řešit, zabývali dlouhodobě.
„Útulek je z větší části hotov. Nejsem
rád, že se nám ho nepodařilo dokončit
do konce roku. Patřičné kroky k novému útulku jsme zahájili už v září. Protáhlo se nám stavební řízení kvůli vyjádření správců sítí. Už před Vánoci jsme
do útulku vezli vytápěnou buňku pro
choulostivější psi, která bude zároveň
sloužit jako sklad krmiv a hygienických
potřeb. Technika nám ale zapadla v roz-

bahněném terénu,“ řekl Marek Antoš s
tím, že kromě buňky chybí dokončit
také oplocení. Kromě plochy na venčení psů bude oplocena další část s příjmovým kotcem. To vše za necelých půl milionu korun. „Kdyby byl problém v současné době s umístěním zatoulaných
psů, jsme domluveni s psím útulkem v
Lanškrouně, který se psy postará,“ vyvrátil Marek Antoš obavy, co bude s pejsky, kteří v lednu městská policie na
území města odchytne.
Město už má o nový útulek zažádánu
registraci u krajské veterinární správy.
Tento týden má proběhnout schůzka s
veterináři, kteří na neotevřený útulek řešili první stížnost.
„Mezi svátky nám přišla stížnost na
nevyhovující podmínky pro psy. Ověřovala jsem si, že tam žádní psi zatím
umístěni nejsou. Nebyla dokončena registrace. I když jde o formální akt, při
kterém přidělujeme útulku registrační
číslo, než se tam psi nastěhují, zkontrolujeme všechny patřičné náležitosti,“
řekla vedoucí oddělení péče o pohodu
zvířat Krajské veterinární správy v Pardubicích Jaroslava Sobková.
Město si od nového útulku slibuje, že
ušetří. Ve Vendolí dosud za jednoho
psa platilo 90 korun za den plus cesty
městských strážníků do pět kilometrů
vzdáleného Vendolí.
„Po všech potřebných kalkulacích
jsme došli k závěru, že ročně na provozu městského útulku přesunutím do Lačnova ušetříme minimálně 100 tisíc korun. Investice do zprovoznění nového
místa je sice vyšší než tato částka, je to
však investice do budoucna, neboť předpokládáme, že tento útulek bude v provozu několik let,“ snažil se svým vyjádřením uklidnit stovky diskutujících starosta Svitav David Šimek. Jak dalece se
mu to povedlo, ukáže zřejmě čas.

Hřebečský tunel se na půl roku uzavře
HŘEBEČ | Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) uzavře na půl roku hřebečský tunel na silnici I/35 u Moravské Třebové.
Chystá jeho generální opravu. Na akci
už vyhlásilo soutěž, odhadovaná cena je
93 milionů korun.
„Generální oprava tunelu I/35 Hřebeč bude probíhat v roce 2021 za úplné
dopravní uzavírky,“ uvedla mluvčí
ŘSD Nina Ledvinová.
Veškerý provoz bude odkloněn v
obou směrech na silnici třetí třídy číslo
36826, což je stará cesta vedoucí po serpentinách hřebečského vrchu, po němž
vedl hlavní tah na Moravu ještě před otevřením tunelu v roce 1997. Objízdná trasa loni prošla rekonstrukcí právě proto,
aby na ni bylo možné převést dopravu v

obou směrech. Jízda v tomto úseku je
nyní poměrně pohodlná. Termín objížďky ještě není určen, podle Ledvinové se
předpokládá, že se opravy tunelu uskuteční mezi březnem a listopadem 2021.
V plánu jsou stavební práce spočívající v opravě ostění tunelového tubusu a v
provedení nového systému izolace proti
vodě, sanační práce a rozdělení tubusu
na jednotlivé dilatační sekce.
„Vzhledem k tomu, že tunel I/35 Hřebeč bude nově zařazen do jiné bezpečnostní kategorie, dojde k modernizaci
jeho technologické části, kdy bude provedena reinstalace videodetekce a kamerového systému, řídicího systému, požární ochrany, nového LED osvětlení
včetně proměnného dopravního znače-

Hřebečský tunel byl v minulosti
uzavřen několikrát.
FOTO | MAFRA
ní a světelné signalizace, odvětrání a
vzduchotechniky,“ uvedla Ledvinová.
Dodala, že v rámci této zakázky bu-

dou souběžně probíhat stavební a sanační práce na stabilizaci proudového sesuvu u východního portálu tunelu. Tyto
speciální práce se mohou provádět nezávisle pouze za dopravního omezení,
tedy bez uzavírky tunelu.
Tunel dlouhý 357 metrů leží na silnici I/35 mezi Svitavami a Moravskou
Třebovou. Prakticky od počátku otevření v roce 1997 ho provázely problémy.
Značnou komplikaci přinesl sesuv půdy
v roce 2006. Vlivem jarního tání sněhu
zasypalo část vozovky v blízkosti tunelu téměř 10 000 metrů krychlových zeminy. V následujících dvou letech tunel
prošel modernizací, během níž bylo rekonstruováno a doplněno jeho bezpečnostní vybavení.
(dp)
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Vrátila jsem se do školy. Chci
Před pár dny oslavila 44. narozeniny, přesto
se z Kristiny Kloubkové stala opět studentka.
A nevybrala si zrovna lehký obor, zajímá ji mozek.
„Začala jsem se věnovat koučinku podle neurovědy,“
upřesňuje moderátorka, která se kvůli zavřeným
školám sama proměnila i v učitelku vlastní dcery.
„Jestli se děti brzy nevrátí do lavic, pro rodiče
bude potřeba víc psychiatrů,“ glosuje s nadhledem.
5plus2
■ ROZHOVOR
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Říká o sobě, že když před ní přistane
nějaká výzva, pustí se do ní. Kristina
Kloubková to potvrdila jak před lety, kdy
kývla na moderování Televizních novin,
tak i dnes, kdy sama začala znovu studovat. „Občas se se svou osmiletou dceru
dohadujeme, kdo z nás dvou dřív stihne
udělat úkoly,“ směje se sympatická blondýnka.
Do jakého studia jste se pustila?
Začala jsem se věnovat koučinku podle
neurovědy. Studuju mozek, co a jak ovlivňuje třeba prefrontální kortex, což je část
mozku zodpovědná například za chápání,
paměť či za schopnost plánovat. Říkám,
že mi to přišlo do života ne náhodou, a tak
jsem se toho čapla, i když jsem už nikdy
studovat nechtěla.
Proč ne?
Nejsem studijní typ. Ale zase když přede
mnou přistane nějaká výzva, pustím se do
ní. Nejen koučinku – vloni jsem se třeba
začala konečně učit angličtinu s rodilým
mluvčím. Vrhla jsem se do toho takovým
záhadným způsobem, až jsem překvapila
sama sebe.
Jste odvážná, po třicítce už nejde učení do hlavy úplně snadno.
Je to samozřejmě těžší, ale jde to. Je legrační porovnávat svoji a dceřinu přípravu do
školy. Občas se dohadujeme, kdo dřív stihne udělat úkoly. Když na nich pracuju, snažím se jít Jasmínce příkladem, ale také
moc dobře chápu, že se jí někdy nechce.
Občas pomůže vidět věci z jiného úhlu.

Kristina Kloubková

A vám se někdy nechce?
Nikdy jsem nebyla flákač, ale občas něco
nechávám na poslední chvíli.
Chcete se neurovědám a koučinku jednou věnovat profesně?
Možná se do toho někdy pustím, baví mě
to a opravdu zajímá, ale zatím to spíš dělám pro kamarády, známé a lidi, kteří to
chtějí zkusit. Myslím, že je potřeba hodně
praxe, zkoušet, zkoušet, zkoušet, ale když
pak vidíte, že to druhému něco přinese, pohladí vás to. Ale ze studia čerpám i já
sama, hodí se pro lepší komunikaci
s lidmi. Mám pocit, že mě celkem
mění – k lepšímu. A získávám větší
nadhled.

ří. Když se člověk něčeho bojí, pomůže
otřepané klišé „žít přítomností“. Třikrát se
nadechnout, vydechnout a zeptat se sama
sebe: Je ti teď něco? Není. Strach odezní,
a člověku se uleví.

Nevedlo by to k tomu, že se budeme
všichni moc pozorovat?
Ale to by bylo v pořádku, strachy
k životu pat-

I to jste se dozvěděla při studiu neurověd?
Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých
věcí, překvapuje mě neustále, jaká
část mozku co ovlivňuje
a hlavně jak se to dá převést
do praxe. Pozoruhodný je
nejen zmíněný strach,
ale i třeba pocit odměny –
mozek se xkrát za minutu rozhoduje, jestli čelí
hrozbě, nebo ne. Fascinující je, jak vnímáme věci a jak si je
ukládáme, jak nové
podněty kooperují
se starými informacemi a tak dále.
Když se dozvíte, jak
to funguje, začnete
přemýšlet jinak. Vidím to na sobě.

Asi je teď potřeba nadhled a psychická odolnost víc než kdy jindy. Zabýváte se den co den více
méně negativními zprávami…
Myslím, že všichni, kdo hlásí zprávy, bývají vyčerpaní. Mně to ale
skvěle kompenzuje Snídaně s Novou, jde o dost odlišnou práci. Samozřejmě i tam se dotýká spousta témat
covidu, ale mluvíme i o jiných věcech, odpočinu si tam.
Omezuje vás při práci vůbec pandemie?
Musíme být celkem separovaní, držet
si distanc, všichni ze štábu – kromě
moderátorů – jsou v rouškách. S těmi
rouškami je to zajímavé. Přítel má dceru v Japonsku, kde sice nemají takové
přírůstky jako u nás, ale jsou tam zvyklí
chodit s rouškou i při běžných nemocech. Myslím si, že by bylo fajn, až tohle
všechno pomine, zachovat si nošení roušek třeba i při obyčejné rýmě. Moje dcera vůbec nemá problém nasadit si roušku, podle mě to děti tolik neřeší jako my

Narodila se 23. prosince 1976 v Praze. Její maminka byla baletka a otec je
choreografem a tanečníkem, proto i Kristina se od dětství věnovala tanci.
■ Působila v taneční skupině UNO, hrála v mnoha muzikálech (Rebelové, West Side
Story, Angelika atd.). Objevila se i v několika filmech jako Milenci a vrazi či Vratné
lahve. V roce 2007 moderovala taneční soutěž Bailando – Tančím pro tebe, posléze
přešla do zpravodajství.
■ Spolu s Pavlem Svobodou provází také Snídaní s Novou, moderuje též pořad
o showbyznysu Život ve hvězdách.
■ Žije s tanečníkem a choreografem Václavem Kunešem, s bývalým partnerem
má osmiletou dceru Jasmínku.
■

dospělí. My jsme zvyklí přecházet angíny, chodíme do práce nemocní, a teď si
říkám, že by bylo fajn respektovat svoje
tělo a při nemoci zůstat doma, abychom
se vzájemně chránili.

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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koučovat lidi podle neurovědy
Dá se studium neurověd srovnat s učením se na základce? Od ledna zase začala distanční výuka, takže vás čeká
opět větší ponor do učiva základní
školy…
Kupodivu se to srovnat dá. Musím říct, že
i třetí třída je celkem náročná, jakkoli to
zní srandovně. Těžká je pro mě kupodivu
čeština. Zapomněla jsem pojmy jako podřazená a nadřazená slova, musím si vždycky nejdřív přečíst učebnici. Pak mi to samozřejmě docvakne, ale člověk se tou teorií musí někdy trochu prokousávat. Vůbec
online vyučování je hrozně náročné, pro
všechny. Ocitli jsme se v úplně jiném světě, ve kterém jsem nikdy nechtěla být.
Kromě češtiny vám připadalo ještě
něco překvapivě složité?
Třeba naučit dceru kraje v České republice. Rodiče fakt nejsou učitelé, a byť děláme, co můžeme, nejde to jako ve škole.
Kolega Pavel, který má stejně staré děti,
mi nedávno říkal, že syn už zase zapomněl násobilku. Já na to: Buď v klidu,
Jasmínka se mě včera zeptala, co je dělení. Obdivuju všechny učitele a děkuju jim
za všechny rodiče za jejich práci. Musí to
být šílené. My rodiče se doma trápíme

Partnerem Kristiny
Kloubkové je choreograf a tanečník známý
i z populární show
StarDance Václav Kuneš. Znají se už ze studií, Kristina se totiž
ladným pohybům věnuje již od dětství.
FOTO | TOMÁŠ KRIST,
MAFRA

s jedním dvěma dětmi, oni jich mají ve třídě dvacet třicet.
Nebojíte se, že když teď zase začala
distanční výuka, budete všichni spolu
doma už moc dlouho spolu?
Z hlediska soudržnosti rodiny vnímáme
s partnerem všechna ta zavírání vlastně pozitivně. Minimálně v tom, že se sejdeme
dvakrát denně u jídla, což se dřív nepovedlo třeba ani jednou za den. Pospolitosti si
vážíme, i když přiznávám, že bych byla
šťastná, kdyby moje dítě chodilo normál-

ně do školy. To by byla úleva asi pro
všechny rodiče. Brzy pro ně bude potřeba
více doktorů psychiatrů.
Jak moc náročná je situace pro vašeho partnera tanečníka a choreografa
Václava Kuneše?
Nevidí moc světlo na konci tunelu. Zastavily se všechny projekty tady i v zahraničí, nemůže cestovat, v podstatě ani pořádně trénovat. Ale já věřím na kouzelnou
větu, která prostupuje knihy Davida
Michieho: Bude líp.

Jste typ, co si dává na nový rok předsevzetí?
Už dlouho ne. V životě jsou dobré výzvy,
aby člověk dělal postupně malé krůčky.
Velké hurá nárazové akce typu „přestanu
kouřit“ jen vedou k tomu, že se člověk trápí a trestá, že něco dělá, nebo nedělá. Myslím si, že úplně zbytečně.
Nenapadá vás nic, co byste změnila?
V poslední době si říkám, že bych chtěla
změnit uvažování o svých plánech. Všímám si, jak si všichni plánujeme práci
a co MUSÍME. Lidé by si ale měli podle
mého plánovat, co CHTĚJÍ. To je možná
takové moje malé předsevzetí – přála bych si plánovat a dodržet, co bych já
chtěla. Třeba umět odpočívat. Slyšela jsem příběh paní, která když přijde
domů z práce, děti na ni hodinu vůbec nemluví. Ona si udělá kafe, věnuje se sama
sobě a až po hodině klidu svým dětem.
Hezké.
Co byste během té hodinky dělala vy?
Mně chybí čtení. Nejde asi o nic převratného, ale naučit se fláknout denně třeba na
hodinu na gauč a přečíst si kus knihy – to
by se mi líbilo.

INZERCE

50%

AŽ

SLEVA

Zimní výprodej dioptrických i slunečních brýlí
Sleva se vztahuje na vybrané obroučky, brýlová skla a sluneční brýle. Slevy na obroučky a brýlová skla lze vzájemně kombinovat. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo poukazy. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrační. Více informací v prodejnách nebo na www.grandoptical.cz.
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Nejhloupější generace? Podle
expertů spíš selhávají učitelé
Mnoho učitelů si stěžuje,
že dnešní děti nejsou
schopné zapamatovat si
zdaleka tolik informací
co dřív. Žáci na druhém
stupni prý neumí číst
a tomu, co stěží přečtou,
nerozumí, nevydrží
v klidu, nedokážou se
soustředit. Mají pravdu?
„Kantoři spíš lamentují,
než aby hledali řešení,“
míní Bob Kartous,
expert na vzdělávání.

V zeleni jsou chytřejší
Před několika lety se belgičtí odborníci vytasili se
zajímavým poznatkem: Vyrůstají-li děti ve městech
s dostatkem zeleně, mají vyšší IQ.
Souvislost mezi inteligencí a životním prostředím
není zas tak záhadná: zelené plochy, příroda,
stromy, trávníky apod. rovná se možnost hrát si
venku, pěstovat sociální kontakty, méně
akustického smogu, nižší hladiny stresových
hormonů.
■ Rozdíl při nárůstu zeleně v místě bydliště například
o tři procenta se údajně projeví při měření IQ
v nárůstu o téměř tři body. Logicky je zásadní
hlavně pro děti, jejichž inteligence se pohybuje
spíše na spodní hranici inteligenčního spektra.
■

5plus2
■ TÉMA
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Snad každá lidská generace trpěla dojmem, že ta následující je méně šikovná,
hůř vychovaná a mnohdy i hloupější.
O současných dětech podobné názory šíří
i početná skupina pesimistických učitelů.
„Dnešní děti nečtou. Romány jsou pro ně
zdlouhavé, žijí krátkými videi a instagramovými hashtagy bez diakritiky.“ „My,
češtináři, budeme do pár let nuceni rezignovat na povinnou četbu. Vždyť už teď
jsme rádi, že žáci přečtou ukázky z čítanky.“ Podobné názory zaznívají ve školách
nebo v učitelských diskuzích na sociálních sítích.
A skutečně nejde o ojedinělou kritiku:
„Děti ještě v šestých, sedmých, osmých třídách nečtou, ale spíš blekotají. A navíc vůbec nerozumí tomu, co právě přeblekotali.“ „Ruku v ruce s nečtením jde zhoršující
se slovní zásoba a schopnost vyjadřovat
se a komunikovat. Dnešní děti kvůli tomu

„

borníci na vzdělávání to tak jednoznačně
rozhodně nevidí.

Jen lamentovat nestačí
„Připadá mi to, jako kdyby lékaři kroutili
hlavou nad tím, s čím za nimi chodí jejich
pacienti, a místo hledání řešení lamentovali,“ bere si slovo expert na vzdělávání Bob
Kartous. Ředitel Pražského inovačního institutu a autor knihy No Future reaguje na
pesimistické názory pedagogů jasně: „Pokud se někteří učitelé domnívají, že dnes
děti nejsou schopné zapamatovat si zdaleka to, co dřív, je tu hypotéza, kterou by
bylo dobré ověřit. Museli bychom vytěžit

Pokud dítě čte později, nemusí hned jít
o nižší inteligenci. Může to mít mnoho
příčin – například poruchy učení či pozornosti.
také hůř zvládají pravidla pravopisu.“ Nehovoří se jen o čtení. I napříč dalšími obory zaznívají stesky, že si dnešní děti zdaleka nepamatují tolik, co děti před pěti, deseti nebo dvaceti lety. Mluví se o potížích se
soustředěním, nepozorností, problematizuje se výskyt kognitivních i jiných poruch, vliv inkluze na úroveň vzdělanosti,
nezanedbatelné problémy s chováním. Vyrůstá nám tu hloupější generace dětí? Od-

současné poznatky z různých vědních oborů, od neurovědy přes psychologii, sociologii až po tu pedagogiku. Buď to tak skutečně je a lidstvo ztrácí kognitivní schopnosti,
jako je paměť, což by tedy bylo strašné,
anebo nikoliv, a vysvětlení je třeba hledat
jinde.“
Například v motivaci učit se to, co škola požaduje. Bob Kartous mluví o celkovém množství informací, které si součas-

„Ošklivý“ digitální svět
Na vnímání,
bystrost, způsob
uvažování
dnešních dětí má
nepochybně vliv
svět digitálních
technologií. Už
teď se můžeme
probírat řadou
studií (například
té amerického
Národního
institutu
zdravotnictví),
upozorňujících na nevratné změny
dětského mozku, vystaveného od
batolecího věku tabletům a mobilům.
Specifická integrace přijímaných informací,
zúžení podnětů na ploché vizuální vjemy,
nedostatek hmatatelného kontaktu
s reálnými stimuly a vliv těchto faktorů
na inteligenci ještě zamotá hlavu mnoha
odborníkům. Už dnes je ale známo, že děti,
které tráví denně víc než dvě hodiny času
na obrazovkách chytrých zařízení, dosahují
zhoršených výsledků například v jazykových
testech. Kritiku vyvažme i pozitivy „digitální děti“ se výborně orientují
v obrazech a grafech, díky určitým typům
her mohou trénovat postřeh. Další plusy jistě
vyplynou z následných studií.

né děti pamatují, schopnost využívat externích paměťových zdrojů a tedy nepotřebnost si pamatovat to, co mohu rychle najít
v digitálním prostoru. „Aniž bych chtěl vynášet jakékoliv soudy, pravděpodobnost,
že se během jedné generace snížila kognitivní dispozice lidstva, je naprosto mizivá.“ Od učitelů, kteří pociťují nesnáze, by
čekal, že budou hledat způsob, jak diagnostikovat problém, předkládat hypotézy. Nikoli právě jen lamentovat.

Pocity versus fakta
Nelichotivé názory na „hloupnoucí, čtenářsky nemotorné děti“ nesdílí ani psycholog společnosti Mensa ČR Vladimír Marček. „Pokud dítě čte později, nemusí se
hned jednat o nižší inteligenci. Může to
mít mnoho příčin – například poruchy učení, pozornosti, problémy v rodině a podobně,“ uvádí.
Pokud čte špatně celá třída, nebo hůře
než třída třeba před dvaceti lety, nemusí se
podle psychologa jednat o nižší inteligenci celého ročníku. Mohli bychom zatím najít další důvody - jiné osnovy, slabší učitel… „Navíc pocity některých učitelů neříkají nic spolehlivého o celé populaci. Třeba když někdo učí tu samou látku třicet
let, může už ztrácet trpělivost nebo mít pocit, že je všechno naprostá samozřejmost,“
uvažuje dále Vladimír Marček a zmiňuje
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Ani Tomáš Blumenstein, místopředseda
společnosti Mensa ČR, si nemyslí, že by to
s inteligencí či bystrostí dnešních dětí bylo
horší než dřív. „Současné děti nejsou hloupější než dříve. Ony především vyrůstají
v jiné době a do jiné doby než naše generace,“ uvažuje Blumenstein. „Ještě před dvaceti pěti lety měla škola takřka monopol na
informace a na vzdělání. Dnes jsou děti vystaveny informacím z mnoha různých zdrojů a v obrovském množství. Dříve bylo nutné vše znát nazpaměť, dnes si jakákoli fakta dohledáte do minuty,“ podotýká.
Podle odborníka na tyto změny bohužel
náš vzdělávací systém vůbec nezareagoval. Stejně tak většina učitelů. „Pro dnešní
děti je zcela zbytečné, aby uměly vyjmenovat všechny láčkovce anebo kolik obyvatel má Bužumbura. Naopak by se měly
více učit informace analyzovat, kriticky hodnotit
a dále zpracovávat,“ doplňuje
svůj postřeh.
M l u v i t
o „hloupých dětech“ působí
spíš jako projev
jakéhosi despektujícího syndromu, který

FOTO | SHUTTERSTOCK

„
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Oproti minulosti
došlo k radikální
proměně vývoje lidstva
zasahující do vzdělávání:
k otevření digitální dimenze.
Ale tentokrát je opravdu něco jinak.
„Oproti dosavadním dějinám vývoje lidské civilizace došlo k radikální proměně
zasahující do výchovy a vzdělávání: k otevření digitální dimenze, která mění dostupnost informací a poskytuje úplně nové nástroje prožívání v podobě digitálních obsahů – her, audiovize, komunikačních nástrojů v podobě sociálních sítí. To zcela zásadně mění způsob prožívání dětství a dospívání a z toho pak pramení mnohem větší
míra odcizení. Chápaví dospělí se snaží
do světa současných dětí a teenagerů proniknout, teprve pak soudit,“ vysvětluje.
Až se z dnešních dětí stanou digitálně
gramotní učitelé, kteří jsou ve virtuální
realitě jako doma a nevnímají ji
jako dílo ďáblovo, možná nebudou soudit děti tak přísně.
A možná ty „hloupé děti“
v pozicích vědců vybádají impozantní informace
o lidském mozku a přepíší dosavadní bádání
tak trochu srandovně měřící inteligenci.
Doufejme, že z nich
právě ta naše generace nevyjde jako nejhloupější.

Od antiky hloupneme, tvrdí vědec. Nesmysl, míní jiní

Americký vývojový biolog Gerald Crabtree z kalifornské Stanfordovy univerzity
zastává názor, že lidstvo poslední tři tisíce let „hloupne“. V porovnání se současným
člověkem měl podle vědce antický Řek více nápadů a lepší paměť. Efektivnější využití
mozku bylo prý nutné kvůli přežití, s rozvojem zemědělství prý schopnost využívat
mozkovou kapacitu klesá.
■ Této teorii odporují poznatky, které přisuzují generacím 20. století stále se zvyšující
inteligenci. Tento trend popisuje James Flynn (tzv. Flynnův efekt) – podle něho se
během 50 let verbální inteligence zvedla o osmnáct bodů. Za průměr je brána stovka.
■ Centrum pro ekonomický výzkum v Oslu ukazuje zastavení Flynnova efektu. Podle
studie měli v průměru muži narození kolem roku 1975 IQ o pět bodů vyšší než muži
narození kolem roku 1991. Pokles vědci odůvodňují například výchovou, vzděláním
a změnou životního stylu. Jeden z řešitelů projektu Ole Rogeberg ale zdůrazňuje, že nižší
hodnoty nutně neznamenají hloupnutí. Uznává, že inteligenci dětí adaptujících se na
virtuální realitu a svět digitálních technologií současné testy zatím jen těžko vyhodnotí.
■

Nakupujte
hezky česky

VEPŘOVÁ KÝTA*
bez kosti, ve vakuu
cena za 1 kg

TRVANLIVÉ
MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku | 1 l

13,90
15,90�

79,90
OVOCNÝ JOGURT
Z VALAŠSKA
různé druhy,
2,5 % tuku
150 g
100 g 4,60 Kč

6,90

%

13,90�

20

MAX.

Jiná doba, jiné dovednosti

má jen drobnou výpovědní hodnotu. Jen
se tím zařazujeme do dlouhé fronty generací, které vidí ty mladší jako drzejší, frivolnějších mravů, pokleslejší morálky
a v podstatě nanicovatější. „O tempora, o
mores, jaká doba, takový mrav, stěžoval
si Cicero v prvním století před Kristem,“
glosuje Bob Kartous. „Máme nepochybně tendenci hodnotit období našeho dětství a mládí filtrem růžových brýlí, máme
tendenci vytěsňovat negativní a vzpomínat na to dobré, příjemné. Týká se to i školy nebo rodičovské výchovy.“ Dodává, že
sami sebe hodnotit jako dostatečně vychované a vzdělané je tak trochu v lidské přirozenosti, protože to do značné míry podporuje pocit sebeúcty, sebevědomí. To
může podle Kartouse částečně vysvětlovat současné mezigenerační vztahy a názory starších vůči mladším.

ks

osoba/den

50%

1,5l
10

MAX.

srovnávací studie vzdělání a srovnávací
testy inteligence PISA, které OECD provádí od roku 2000. V nich se ukazuje, že někde výkon dětí roste, jinde klesá – v zásadě ovšem zůstává stejný. I z dlouhodobých porovnání společnosti Kalibro vychází, že souhrnné výsledky dětí se za posledních 20 let nemění. Ovšem ukazuje se, že
zhruba 10 až 15 procent dětí má problémy
se základní gramotností – s porozuměním
obsahu textu a podobně, což je trochu znepokojivé. Deset procent ovšem nemůžeme
zobecňovat na celou skupinu dětí.

ks

osoba/den

ČOKOLÁDA
MILKA
různé druhy
270/300 g

100 g 18,48/16,63 Kč

PIVO
ZLATOPRAMEN
PET | 1,5 l

49,90
99,90�

1 l 16,60 Kč

50%

BANÁNY
1 kg

19,90
29,90�

33%

24,90
44,90�

44%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží je
omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším
množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky
na www.penny.cz.
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Příběh obrazu:
Splynutí duší
Byl mladý, zamilovaný, na počátku tvůrčí dráhy
a právě tehdy vzniklo jedno z jeho nejslavnějších
děl. V obrazu Splynutí duší významný český umělec
Max Švabinský namaloval duši svou.
JOSEF HORA
ČR | Když se geniální malíř a rodák
z Kroměříže Max Švabinský přistěhoval do Prahy, seznámil se na tamní Národopisné výstavě s budoucí ženou Elou
Vejrychovu. Byla to láska na první pohled, oba si dokonale rozuměli. Sám malíř toto období nazval „splynutím duší“
a v pouhých 23 letech namaloval stejnojmenné dílo.
Když se historikové snažili tajemný
pár z obrazu a zejména podivný mužův
pohled rozluštit, pomocnou ruku jim podal sám autor, když v jednom dopise napsal: „V osobě mladého sedícího muže
není zobrazena moje fyzická, nýbrž duševní podoba.“
Malíř ukázal svůj pohled na lásku,
barvami vyjádřil vlastní pocit z bezmocnosti ušlechtilého citu mezi mužem a ženou. Splynutí duší ovšem namaloval
dvakrát – první a menší formát je vystaven v Národní galerii v Praze, druhý,
mnohem větší a lehce rozdílný, visí v
jeho památníku v Kroměříži. K němu
štetcem dopsal: „Dru Josefu Pišteckému vděčný M. Švabinský 1901“.
Vzkaz lze lehce vysvětlit. Dílo Švabinský věnoval svému poručníkovi, starostovi Kroměříže Josefu Pištěckému
za péči o malířovu maminku Marii, která se v kroměřížském ústavu dlouho léčila s duševní chorobou. Už narození
syna pro ni bylo velkou zátěží.

Dvě rodinná dramata
Max Švabinský přišel na svět v polovině září roku 1873 v Kroměříži jako nemanželské dítě Marie Švabinské a Jana
Novotného.
Rodiče Marie pocházeli z rolnického
prostředí, a když jí bylo teprve šestnáct
let, přišel k nim do podnájmu jistý student Novotný. Mladý milenec brzy
mansardu opustil, zanechal zde ale těhotnou dívku, která se jako opuštěná
matka stala terčem ostudy a posměchu
maloměsta. Z Jana se stal později advokát a z otcovství se vyplatil. Částka, jak
bylo tehdy běžné, činila 500 zlatých,
pro srovnání, úředník si měsíčně přišel
na 25 zlatých, zedník o deset více, kilogram másla stál 1 zlatý.
Chlapečka vychovávala nezkušená
maminka, ale hlavně babička a prateta.
Hoch byl v Kroměříži obklopen umě-

„

V osobě
mladého
sedícího muže není
zobrazena moje fyzická,
nýbrž dušební podoba,“
přiznal v jednom dopise
sám Max Švabinský.
ním, rád se toulal zámeckými zahradami, prohlížel si obrazy v kostelích i staré mistry v časopisech. A maloval, coby
desetiletý už vystavoval v kroměřížské
lékárně, a teprve tehdy se zostuzená
matka odvážila zase vyjít mezi lidi.
Max dospíval a rozhodl se studovat v
Praze na Akademii. Milovaná Ela mu
byla múzou i modelem a brzy nastala
svatba. Ona pocházela z umělecky založené rodiny, měla dva bratry, z nichž
po malířské dráze toužil Rudolf, který se se Švabinským
dobře
znal. Po čase se odehrálo další rodinné
drama. Stárnoucí Ela
začala coby múza manželovi nevyhovovat a
ten se, po krátkém románku se slavnou šlechtičnou
Sidonií Nádhernou, hluboce zamiloval do Rudolfovy
ženy Anny, tedy vlastní švagrové. Začal ji malovat, a když
se nová milenka objevila v poloaktu na plakátu k oslavě malíře Mánesa, manžel Rudolf pronesl, že Maxe na slavnosti zastřelí.
Nestalo se tak, ale rodinné vztahy
velmi ochladly.

Max Švabinský: Splynutí duší (1896),
olej na plátně, rozměr 68 x 48 cm.
Obraz je ve sbírkách
Národní galerie Praha.
Vlevo jeho větší verze (140 x 91 cm)
je ze soukromé sbírky dlouhodobě
zapůjčena Muzeu Kroměřížska.

Čtvrtou osudovou ženou
nevlastní dcera Zuzana
Vypjatá situace trvala předlouhá léta.
Annu si malíř nakonec vzal, ale až
v roce 1930. S Elou dále zůstával v blízkém kontaktu, brzy nato dostal životní
zakázku – navrhnout vitráže Chrámu
sv. Víta na Pražském hradě.
Nové problémy přišly s fašisty, kteří
u již velmi slavného umělce začali hledat židovský původ, Švabinský se musel těžko obhajovat, což dost zasáhlo
i maminku Marii, o kterou se syn pečli-

Max Švabinský coby mladík.
FOTO | ARCHIV MAFRA

vě staral – i s babičkou Pavlínou si obě
přivezl do Prahy. Marie se propadala do
těžkého náboženského poblouznění,
denně klekávala u lože a v jakési modlitbě a samomluvou rozprávěla s „neznámým přítelem“.
Právě matka, Ela, Anna a nakonec ještě Annina dcera Zuzana, kterou Švabinský na stará kolena adoptoval, byly čty-

ři malířovy osudové ženy. Anna zemřela jako první, v polovině války ji zradilo
nemocné srdce. Dva roky poté se ze
spánku neprobudila téměř devadesátiletá maminka Marie. Malíř zemřel v roce
1962 v pražské vile, Ela ho přežila o pět
let. Zuzana, která zemřela v roce 2004,
se celý život věnovala odborné práci o
svém adoptivním otci.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Lednové pozdravy
Z VA ŠÍ LÉK ÁRNY

Konec bolesti
zad, svalů
a kloubů

Bolesti pohybového aparátu mají
konečně snadné a efektivní řešení.
Hřejivé náplasti Thermolka
hermolka příjemně prohřejí a rychlee vyřeší
řetíbolest, ztuhlost i přetížení zad, svalů
a kloubů.

Stop RÝMĚ

Opět vás přepadla rýma
a vy nevíte, jak s ní zatočit?
Hledáte alternativu za neúčinné mořské vody či běžné
nosní spreje, které nelze
používat dlouhodobě?
Vsaďte na sílu léčivých bylin
a zastavte rýmu teď hned!

Konopné náplasti Thermolka
molka
ostí při
vynikají vysokou účinností
řešení bolesti a ztuhlosti
ti pohybového aparátu i komfortním
způso- bem
ním způs
m použití. Výrazný hřejivý
efekt nastává krátce po aplikaci a přetrvává dlouhé hodiny. Náplasti
jsou ideálním prostředkem pro úlevu od přetížení pohybového aparátu v klidovém režimu. Díky hydrogelové formě lehce přilnou k pokožce, zároveň je lze také snadno odstranit bez nepříjemného podráždění pokožky a trhání chloupků. Zdravotnický prostředek konopné
náplasti Thermolka jsou k dostání v lékárnách a zdravých výživách.

Extra síla
íl
bylin pro
váš ucpaný
ý
nos!

STIMULACE
IMUNITY
již po 5
minutách!

Potřebujete v tomto chladném
ném
počasí nutně posílit svou oslabenou
imunitu?

Neváhejte a jděte najisto! Vyzkoušejte
účinný,
oušejt úči
ý rychlý a opravdu silný nosní
spray RymaSTOP® Dr. Weiss. Tento přípravek totiž obsahuje unikátní
kombinaci 10 standardizovaných bylinných extraktů HERBALMEDICTM,
extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Poskytuje tak okamžitou
úlevu od ucpaného nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici.
Díky obsahu přírodních účinných látek je možno tento zdravotnický prostředek aplikovat dlouhodoběě a bez obav z vedlejších nežádoucích účinků.
Veškeré obsažené látky jsou navíc v be
bezpečných koncentracích, a proto
No spray RymaSTOP® Dr. Weiss je
nepředstavují riziko alergické reakce. Nosní
vhodný také pro
v lékárně.
o těhotné a kojící ženy. Žádejte
Žád

Vyzkoušejte doplněk stravy Imunit® 5PreveMax obsahující nukleotidy získané ze sladkovodní řasy chlorelly a beta-glukany z hlívy ústřičné.
Jeho složení je navíc obohaceno o vitamin C a selen pro přirozenou funkci imunitního systému. Kyselina listová pak pomáhá snižovat míru únavy
a vyčerpání. Výborné cucavé tablety s jahodovou příchutí působí díky své
nové formě přímo na sliznici v dutině ústní. Tím zajišťují rychlé působení
přítomných látek již po 5 minutách od užití!

NYNÍ VÝHODNĚJŠÍ BALENÍÍ

1gurmar = Gymnema sylvestre

DIAMizin Gurmar

ZABIJÁK CUKRU!

Jedním z největších strašáků dneška jsou potíže s nedostatkem inzulinu v těle, což obvykle bývá zapříčiněno obezitou,
nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu a dědičností. Hledáte-li způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru
v krvi, vsaďte na účinný přípravek.
Vyzkoušejte DIAMizin Gurmar – zabiják cukru1, ověřený doplněk
stravy, který stabilizuje a udržuje hladinu cukru v krvi a omezuje
chuť na sladké. Přípravek obsahuje extrakt z rostliny Gymnema sylvestre. Její účinné látky, kyseliny gymnemové, přispívají k optimální
hladině glukózy v krvi a snižují chuť na sladkosti. Napomáhají tak redukci nadváhy.

Láska Látky

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
PO CELÝ LEDEN
ZAČÍNÁ 4. 1. 2021
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Irena Svobodová. Generálova
žena, kterou nacisté nezlomili
Manželka prezidenta
Ludvíka Svobody Irena
se vymykala prvním
dámám z dob „rudého“
režimu. Ctila tradice
I. republiky, byla pokorná
a velmi aktivní v pomoci
jiným. Za války si sama
prošla odbojem i peklem
ztráty syna. Od jejího
narození uplyne 120 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Irena Svobodová byla od časů Hany
Benešové první manželkou prezidenta,
která se mohla těšit z upřímné obliby obyvatel Československa. Žena slavného generála, hrdiny našich jednotek na východní frontě, Ludvíka Svobody si během druhé světové války prošla bolestnými ztrátami. A možná právě proto měla velké sociální cítění, příjemné a skromné vystupování a snažila se oživit úlohu první dámy
v oblasti charity. Životním traumatem Ireny Svobodové byl fakt, že během druhé
světové války přišla o řadu členů své rodiny. Její maminka na samém konci války
zemřela v koncentračním táboře Ravensbrück a jejího syna Miroslava nacisté zavraždili v Mauthausenu.

Bojuj, jinak bych se styděla
Irena Stratilová, budoucí paní Svobodová, se narodila 10. ledna 1901 ve Cvrčovicích u Kroměříže. Se svým budoucím

Irena Svobodová při otevírání první československé SOS dětské vesničky v Doubí
u Karlových Varů v červnu 1970.
Její muž, Ludvík Svoboda, při nástupu čs.
jednotky po bitvě u Sokolova v roce 1943.
FOTO | ARCHIV SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, ARCHIV MAFRA

manželem, o pět let starším Ludvíkem
Svobodou, se coby 22letá dívka Irena seznámila na plese v Kroměříži. Přijala poněkud kočovný život manželky úspěšného důstojníka, měla s ním syna Miroslava
a dceru Zoe. Poslední Vánoce spolu celá
rodina trávila v roce 1938. Po začátku nacistické okupace českých zemí v březnu
1939 se Svoboda rozhodl odejít bojovat
za svou vlast do zahraničí. Irena jej bezvýhradně podpořila. „Řekla mu, že by se za
něj musela stydět, kdyby se do odboje nezapojil, byť to znamená, že musí odejít ze
země,“ říká spisovatel literatury faktu
František Emmert.
Po Svobodově odchodu do zahraničního odboje se pak rodina neviděla šest let,
a co hůř – Ludvík Svoboda už se nikdy nesetkal se svým synem. „Miroslava Němci
zatkli na podzim 1941 a poslali jej do koncentračního tábora Mauthausen s poznámkou ‚Návrat nežádoucí‘. Okolnosti jeho
smrti nejsou dodnes úplně jasné, pravděpodobně byl zastřelen,“ přibližuje Emmert. Do protinacistického odboje se zapojila i samotná Irena Svobodová. Pomáhala

INZERCE

Rada města Pardubic
vyhlašuje konkurzní řízení na pozici:

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Památníku Zámeček Pardubice, příspěvková organizace.
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách města Pardubic:

www.pardubice.eu ve složce ÚŘAD
– Radnice – Úřední deska – Volná místa – Organizace města.
Uzávěrka termínu pro podání přihlášek: 15. 1. 2021
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Strnadová, tel. 466 859 778.

například rodinám zatčených vlastenců.
„Poskytla třeba také úkryt paragánům vysazeným do protektorátu. Sledovalo ji
gestapo. S dcerou Zoe se proto musela
pak až do konce války skrývat, a to na Třebíčsku a později v oblasti Moravského
Krumlova,“ popisuje František Emmert.

Hrad jako služba vlasti
V květnu 1945 se Irena Svobodová konečně opět viděla se svým manželem. Ten se
do osvobozeného Československa vrátil
už coby armádní generál a ministr národní
obrany v poválečné vládě. Ona sama se začala angažovat v práci pro Červený kříž.
Když na jaře 1968 přišla nabídka, aby se
stárnoucí generál bez politických ambicí
stal prezidentem, byla to právě jeho žena
Irena, kdo jej přesvědčovala, že má povinnost takovou nabídku přijmout. Vnímala
to jako službu vlasti.
V roli první dámy pak Svobodová ctila
tradice, které navazovaly na dobu první republiky. Svým milým, pokorným a inteligentním vystupováním se lišila od předcho-

zích prvních dam komunistických prezidentů, které si mnohdy hrály na „paničky“.

Podpořila dětské vesničky
Velkou pozornost Irena Svobodová věnovala sociální oblasti. Vahou své osobnosti
výrazně podpořila zakládání SOS dětských vesniček, vedení těchto vesniček pro
opuštěné děti dokonce sídlilo přímo na
Pražském hradě. Během normalizace však
režim tyto vesničky zlikvidoval. Svobodová se též s chutí účastnila společenských
akcí, zvlášť těch, které měly sociální přesah,
jako akce Červeného kříže nebo i církevních shromáždění. V době pražského jara
roku 1968 patřila k podporovatelům demokratizačního procesu. „Obdivovala masarykovský humanismus,“ vysvětluje Emmert.
Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy
už Irena Svobodová veřejně téměř nevystupovala, avšak před blízkými lidmi údajně
kritizovala nastupující normalizaci. Zemřela 17. července 1980, svého muže přežila
jen o 10 měsíců. Oba jsou pohřbeni v rodin(mb)
né hrobce v Kroměříži.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hudba roku covidu
JOSEF VLČEK

R

ok 2020 měl být pro českou hudební scénu jedním z nejbohatších
v historii. Jen těch vystoupení
v největší domácí hale O2 areně, co bylo
plánováno! Nakonec to ve velkém stylu
stihl jen Marek Ztracený. Pár dní po jeho
veleúspěšném dvojkoncertu byl s velkými
akcemi tohoto typu konec. Koronavirus
zvláště v první vlně ale vybudil až nečekanou kreativitu, s níž se domácí umělci pokusili vyrovnat s nedostatkem živých kontaktů se svými příznivci.
Už v březnu se objevily první internetové koncerty. Řada kapel začala vysílat online vystoupení – tu ze své zkušebny, tu
z prázdného sálu nebo z nějakého neobvyklého místa. Valašskomeziříčská kapela Mňága a Žďorp dokonce tímto způsobem týden co týden přehrála některou
svou starší desku jako celek. Problém byl
většinou ale v tom, že chyběl kontakt muzikantů s publikem, bez nějž internetový
přenos nebyl ničím jiným než záznamem
zvukové zkoušky.

Na parkovišti i na parníku
Našly se i jiné neobvyklé formy. Petr Janda zahrál pro Rádio Impuls set svých nejznámějších písní z domova přes iPhone.
Mirai zase jako jedni z prvních přišli s koncertem pro publikum v automobilech, inspirovaným americkými drive-in kiny
z 50. až 80. let. A povedlo se jim auty zaplnit i velké stadiony. Pro omezené množství publika se později dalo hrát i na říčních parnících. Této možnosti využili třeba Pokáč, Xindl X, Slza, Pavel Callta

a mnozí další. Najednou byli svému publiku mnohem blíž než na velkém festivalu.
Koronavirus inspiroval mnohé zpěváky a skladatele ke vzniku písní, které měly
přinášet do společnosti pozitivní náladu.
Bylo to velmi povzbuzující, byť kvalita
těchto skladeb ležela často hluboko v podprůměru. Snad jen Krajčova Hned teď

„

Česká hudba na špičce

Koronavirus
zvláště v první
vlně vybudil u českých
hudebníků až
nečekanou kreativitu.
(Pojď být světlometem) má šanci koronavirus přežít. Ale to je celkem normální,
kvalitní reflexe určitých událostí se obvykle projevuje až s odstupem času.
Přišlo letní uvolnění, i když bez velkých letních festivalů. Hrálo se třeba v parku nebo na moravských vinicích. Také
tady se našla nová řešení a často v nich hrála důležitou roli rádia. Právě Impuls v té
době natočil a odvysílal celou sérii svých
Živááááků z Letního Doupěte s YoYo
Bandem, nestárnoucí Marií Rottrovou,
Michalem Hrůzou, Xindlem X a dalšími.
Diváci, i když jen v omezeném počtu, dokázali vytvořit přesně tu atmosféru, která
umí interprety motivovat a působí pozitivně z vysílání.
Skvělým počinem byl také festival Praha září na Výstavišti, který po celou dobu
bojoval s přibývajícím restrikcemi,
a přesto na závěr stihl odehrát ojedinělý
koncert kapely Lucie.

kou za velkou Živááákovou sérií byl přímý přenos vystoupení Chinaski pro fanoušky z Riegerových sadů 20. prosince
a vánoční koncert Jaroslava Svěceného.

Deska Dvě slunce Anety Langerové je podle hudebního publicisty
Josefa Vlčka jednou z letos nejlepších novinek na české hudební scéně.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
Je zajímavé, jak se lišila jarní a podzimní vlna covidu-19. Zatímco jaro bylo plné
energie a ochoty muzikantů se s nepřízní
osudu porvat, poslední tři měsíce roku zaváněly rezignací. Přestaly se objevovat povzbuzující songy a výrazně ubylo on-line
vystoupení. I když výjimky se našly. Eva
Farna si online dokonce zazpívala se symfonickým orchestrem. V klubu Doupě tentokrát bez diváků nahrálo Rádio Impuls na
konci listopadu během jednoho týdne další sérii Živááááků s lidmi jako je Pokáč, Jaroslav Uhlíř nebo Jana Kratochvílová. Teč-

Jedním z důvodů podzimní snížené aktivity domácí scény byl tradiční český zvyk,
že se na podzim nahrávají nové desky pro
vánoční trh. Řada souborů se zavřela
ve studiích a situace, kdy nebylo kam spěchat, paradoxně mnohým z nich prospěla.
Jednu ze svých nejlepších desek tak například nahráli Monkey Business nebo Aneta Langerová. Se zdařilými deskami přišli
také Čechomor, Škwor, Lenka Dusilová
nebo Brněnský B-Side Band. Pro všechna
tato alba je typická u nás dosud neslýchaná kvalita produkce.
Covid-19 díky tomu paradoxně posílil
zájem o českou hudbu. Velké zahraniční
kapely, které odložily svá turné na dobu postcovidovou, pozdržely vydání svých novinek na pozdější dobu, takže se objevil velký prostor pro domácí umělce. Podle statistik Mezinárodní federace fonografického
průmyslu (IFPI) bylo v posledním týdnu letošního roku pět z deseti nejhranějších písní v našich rádiích českého původu. V prodejích hudebních nosičů je pak výsledek
přímo fascinující – 13 z 15 nejprodávanějších alb patří domácím umělcům.
Smutné ovšem je, že koronavirus je dalším krokem vedoucím k zániku klasických
hudebních nosičů. I těch pár posledních obchodů s deskami bylo po část roku uzavřeno, a tak si další velké množství zájemců
zvyklo na stahování skladeb přímo do
svých počítačů nebo dalo přednost Spotify.

INZERCE

Kamarádka mi poradila Rentu z nemovitosti od FINEMO.CZ
Paní Kamila se dostala do velkých problémů. Najednou se ocitla bez práce, a přestože
vlastnila dům se splacenou hypotékou, neměla peníze na běžné výdaje. Potom se od
své dlouholeté kamarádky dozvěděla o Rentě z nemovitosti neboli zpětné hypotéce
od společnosti FINEMO.CZ.
„Ze začátku jsem tomu moc nedůvěřovala. Bála jsem se, že to bude příliš
složité a budu muset platit spoustu
různých poplatků. O financích jsem
nic moc nevěděla a potřebovala jsem
najít někoho, kdo by mi poradil,“ svěřuje se paní Kamila.
Obrátila se tedy na několik finančních poradců a domluvila si schůzky
v bankách, kde se však místo očekávané dobré rady setkala spíše s neochotou a neporozuměním.
„Po těch několika schůzkách jsem
se cítila totálně frustrovaná a vůbec
jsem nevěděla, co si počnu,“ říká paní
Kamila. Nakonec se znovu sešla se
svou kamarádkou, vzala si od ní

kontakt na firmu FINEMO.CZ a domluvila si schůzku s obchodní zástupkyní společnosti.
„Vlastně už jsem vůbec nic nečekala,“
přiznává paní Kamila, „a byla jsem
velmi mile překvapená. Konečně jsem
našla někoho, kdo pochopil mou situaci a krom toho, že mi nabídl řešení,
jsem cítila, že se mi snaží opravdu
pomoct. Prošel všechny mé výdaje
a poradil mi, na čem bych mohla ještě
ušetřit.“
Obchodní zástupkyně společnosti
FINEMO.CZ paní Kamile vysvětlila,
že se nemusí obávat, že by přišla
o své bydlení, ale že o částku úvěru bude později snížena hodnota

dědictví. To paní Kamilu netrápilo,
protože neměla děti a vlastně ani
nevěděla, komu by nemovitost odkázala. Domluvila se na pravidelné
výplatě měsíční částky a jako první
pozvala svou dlouholetou kamarádku na kávu, aby jí poděkovala.
VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI:

CHCETE VĚDĚT VÍC?

 Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

 Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.

 Za života nemusíte nic splácet.
 Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
 Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

 Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
 Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
 Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. ledna 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Střevíčky 6.15 Třetí sudička 7.00 Tři obři
a vlak 7.35 Měsíční údolí 8.50 Neobyčejné
životy 9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown VIII 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Králi, já
mám nápad 14.00 Sychravé království 14.40
Hostinec „U Kamenného stolu“ 16.15 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

6.05 Tlapková patrola II (1, 2) 7.00 Looney
Tunes: Úžasná show (7, 8) 7.50 Kačeří příběhy
(63, 64) 8.40 O zlaté huse 10.20 Ženich na
útěku 12.05 Volejte Novu 12.40 Výměna manželek XIII 13.55 Mejdan v Las Vegas 15.40
Svátek matek 17.45 Alvin a Chipmunkové
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (3) 6.30 Ninjago IX (9) 6.50
Meteor Monster Truck (43) 7.20 Bolek a Lolek
si hrají (1) 7.40 M.A.S.H (161-163) 9.05
Autosalon.tv 10.00 7 pádů Honzy Dědka 11.05
Hudson a Rex (10) 12.00 Milionář mezi námi
13.10 Odvrácená tvář Paříže (7). Krimifilm (Fr.,
2018) 15.00 Skutečné vraždy: Ztracená lebka.
Mysteriózní drama (USA, 2015) 16.50 Dva
muži hlásí příchod. Komedie (ČR, 1975) 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 8.05 Americký chopper VII
(2-5) 11.45 Re-play 12.15 COOL e-sport 12.40
Futurama VI (10, 11) 13.30 Simpsonovi XXX (15, 16)
14.25 Simpsonovi XXX (17, 18) 15.15 Růžový panter
17.30 Futurama VI (12, 13) 18.20 Simpsonovi XXXI
(20, 21) 19.15 Simpsonovi XXXI (22) 19.45
Simpsonovi (1) 20.15 Fakjů pane učiteli 2 22.30
Probudím se zase včera 0.25 Simpsonovi XXXI
(20) 0.50 Simpsonovi XXXI (21)

20.10 Zázraky přírody
Premiérová zábavní show, kde
největší hvězdou je příroda
sama. Moderátoři Maroš Kramár
a Vladimír Kořen vás provedou
pořadem, u kterého se budete
divit, žasnout a bavit se
21.20 Maigret a Dlouhé bidlo
Detektivka
(Fr./Belg./Švýc., 1991)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Místo činu – Berlín
Žíravina. Krimiseriál (N, 2015)
0.25 Na forbíně TM
1.10 Rajské zahrady
1.30 Chalupa je hra
1.50 Přes nový práh
2.15 Bydlení je hra
2.35 Sama doma
4.10 Pod pokličkou
4.30 Bydlet jako... na terase
5.00 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 6.00 Krimi 6.25 Noviny 7.00 Krimi
7.35 Noviny 8.20 Policisté v akci 9.20 Policisté
v akci 10.20 Na chalupě 11.20 Nové bydlení 12.20
30 případů majora Zemana (26, 27) 15.50
Inženýrská odysea (4/13) 17.00 Nové bydlení
Dizajn 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.35 Plechová kavalérie
(2/7) 23.40 Ministři (4, 5) 0.50 Čau, Lujzo!
NEDĚLE 5.45 Noviny 6.20 Krimi 6.45 Noviny

7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté v akci 9.30
Uhorčík (3) 10.25 Aféry 11.15 V sedmém nebi 13.40
Plechová kavalérie (2/7) 14.45 Anděl s ďáblem
v těle 16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bodka. (1/10) 21.15
Případ pro zvláštní skupinu (3/6) 22.30 Uhorčík
(3) 23.25 Aféry 0.10 Ochránci

PONDĚLÍ 8.00 Soudní síň 9.05 Soudní síň
10.05 Soudní síň 11.05 Aféry 11.55 Skutečné příběhy 12.55 Skutečné příběhy 14.00 Soudní síň 15.00
Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Anděl s ďáblem v těle 22.20 Nový život (1)
23.25 Nová zahrada 0.15 Skutečné příběhy

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

20.20 Kong: Ostrov lebek
Akční film
(USA/Čína/Austr., 2017)
22.20 Muž z oceli
Akční fantasy film
(USA/Kan./VB, 2013)
0.45 Dluh
Thriller (USA/VB/Maď./Izr., 2010)
2.35 Specialisté (6)

ÚTERÝ 9.25 Soudní síň 10.25 Policisté v akci

11.25 Skutečné příběhy 12.30 Nový život 13.35
Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Aféry 21.00
Inženýrská odysea (5) 22.20 Nový život (2) 23.20
Nová zahrada 0.15 Skutečné příběhy

STŘEDA 10.05 Policisté v akci 11.15 Bučkovi –

slunce, seno, vesnice 12.40 Nový život 13.45 Soudní
síň 16.50 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu (3) 21.40 30 případů majora Zemana (28) 23.30
Nový život (3) 0.25 Nová zahrada

ČTVRTEK 11.10 Bučkovi – slunce, seno, vesnice
12.40 Nový život 13.50 Soudní síň 14.50 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Uhorčík
(4) 21.05 Inženýrská odysea (6) 22.30 Nový život
(4) 23.35 DELUKSE (3) 0.30 Nová zahrada
PÁTEK 11.05 Bučkovi – slunce, seno, vesnice

12.45 Nový život 13.45 Soudní síň 14.50 Soudní síň
15.50 Soudní síň 16.50 Inženýrská odysea (5)
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (29) 21.55
Anděl svádí ďábla 0.05 Nová zahrada

20.15 Asterix a Obelix
Dobrodružná komedie
(Fr., 1999). Hrají M. Galabru,
G. Depardieu, R. Benigni. Režie
C. Zidi
22.20 7 životů
Sci-fi thriller (USA/VB/Fr./Belg.,
2017). Hrají N. Rapaceová,
Ch. Rubeck, W. Dafoe, G. Closeová,
V. Hoel. Režie T. Wirkola
0.45 Zlodějská partie
Thriller (USA/N, 2009).
Hrají A. Banderas, M. Freeman,
R. Mitchellová, R. Forster,
T. Hardy. Režie M. Lederová
2.40 Vražedné spolčení
Thriller (Kan., 2014). Hrají
A. Breslinová, G. Henleyová,
M. Sorvinová. Režie S. Brooks
4.40 Jak se staví sen
Úžasné přestavby vašich domovů pod taktovkou prvotřídních
designérů. Chcete proměnu?

Relax
SOBOTA 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Paní domu

9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný
anděl 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Vražedné pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.50 O bílém hadovi 7.25 Absolvent 9.15
Mentalista IV (15, 16) 11.25 Řachanda 13.30
Flubber, rodinná komedie (USA, 1997) 15.05 Lorax,
animovaný film (USA, 2012) 16.30 Éra Supermanů,
animovaný film (USA, 2019) 18.10 Rychle a zběsile,
akční film (USA, 2001) 20.00 Vesmírní kovbojové,
dobrodružný film (USA, 2000) 22.30 Přepadení
ve vzduchu, akční film (USA, 1992) 0.00 Prci, prci,
prcičky 2, komedie (USA, 2001)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.05 Ninjago VIII (5) 8.30
Max Steel II (2) 8.55 Ninjago VIII (6) 9.20 Námořní
vyšetřovací služba XII (13, 14) 11.10 Čas beznaděje
13.25 Bez obojku 15.15 Sophiina volba, drama
(USA/VB, 1982) 18.10 Pravá blondýnka, komedie
(USA, 2001) 20.00 Clouseau na stopě, komedie
(VB/USA, 1964) 22.05 Žraločí muž, horor (USA,
2005) 23.45 Probudím se zase včera, komedie
(USA, 2014)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Hotel Herbich 20.55 Nespoutaný anděl
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 341

neděle 10. ledna 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.45
15.20
17.00
18.00
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.45
22.14
22.15
0.00
0.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.50 Hostinec
„U Kamenného stolu“. Komedie (ČR,
1948) 8.30 Saturnin (1/4) 9.05
Úsměvy Kateřiny Macháčkové 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sofie a ukradený poklad
Čerte, tady straší!
Bezvousák a princezna Kamila
Sňatky z rozumu (2/5)
Tenký led
Rodinný film (ČR, 1985)
Tříkrálový koncert 2021
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Božena (2/4)
Historické drama (ČR, 2020)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Domina
Detektivní film (ČR, 2010)
Případy detektiva Murdocha XIII
Na forbíně TM

Nova
6.10
7.05
7.55
8.40
10.05
11.55
13.55
15.50
17.40
19.30
20.20
21.55
22.25
0.30
2.00
2.45
3.30

Tlapková patrola II (3, 4)
Looney Tunes: Úžasná show (9, 10)
Kačeří příběhy (65, 66)
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Pohádka (N/Rak., 2009)
Policajt ze školky 2
Akční komedie (USA, 2016)
Město andělů
Romantické drama (N/USA, 1998)
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991)
Román pro ženy
Komedie (ČR, 2005)
Agent v sukni 2
Komedie (USA, 2006)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Miss Hanoi
Krimifilm (ČR/SR, 2018)
Střepiny
Likvidátor
Akční film (USA, 1996)
Agent v sukni 2
Komedie (USA, 2006)
Specialisté (7)
Volejte Novu
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Pohádka (N/Rak., 2009)

6.10
6.35
7.00
7.15
8.10
9.20
9.50
10.20
11.00
11.55
12.45
13.10
13.45
14.30
16.35
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.05
0.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (4)
Ninjago IX (10)
Bolek a Lolek si hrají (3)
M.A.S.H (163, 164)
Svět ve válce (19)
Prima SVĚT
Fachmani
Vařte jako šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Můj hříšný muž
Hořká komedie (ČR, 1986)
Asterix a Obelix
Dobrodružná komedie (Fr., 1999)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Bony a klid 2
Krimikomedie (ČR, 2014)
Rocky II
Drama (USA, 1979)
Sanctum
Thriller (USA, 2011)

5.35 Batkid začíná 7.00 Nakládačka 2: Zpátky na
led 8.50 Éra Supermanů 10.25 Lorax 12.25 Ženich
na útěku 14.10 Vesmírní kovbojové 16.30 Lilo
a Stitch 17.55 Kong: Ostrov lebek, akční film
(USA/Čína/Austr., 2017) 20.00 Jonah Hex, western
(USA, 2010) 21.30 Mé druhé já, thriller (USA, 2007)
23.45 Dluh, thriller (USA/VB/Maď./Izr., 2010)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.55 Americký chopper VII (4)
8.50 Americký chopper VII (5) 9.40 Americký
chopper VII (6) 10.35 Americký chopper VII (7)
11.30 Autosalon.tv 12.40 Futurama VI (12, 13) 13.25
Simpsonovi XXX (19-22) 15.05 Fukušima 17.25
Futurama VI (14) 17.55 Futurama VI (15) 18.20
Simpsonovi (2-5) 20.15 Zapovězená říše 22.25
Fakjů pane učiteli 2 0.45 Simpsonovi (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.20 Ninjago VIII (6) 9.45
Max Steel II (3) 10.10 Ninjago VIII (7) 10.35 Námořní
vyšetřovací služba XII (14, 15) 12.20 Dva muži hlásí
příchod 14.15 Pravá blondýnka 16.10 Napříč časem
17.55 Clouseau na stopě 20.00 Angelika, romantický film (Fr./Belg./ČR/Rak., 2013) 22.05 7 životů,
sci-fi thriller (USA/VB/Fr./Belg., 2017) 0.25 Rocky
II, drama (USA, 1979)

pondělí 11. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (1/13) 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 Tenký led
Rodinný film (ČR, 1985)
15.00 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala X
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 Hlava Medúzy (1/8)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Kriminalista
22.50 Hnízdo (1/12)
23.45 Zmizení pana Hirsche
0.10 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.55
9.10
10.05
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.15
22.10
23.05
23.55
0.50
1.30
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3965)
Specialisté (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2
(859)
Castle na zabití IV (23)
Mentalista IV (17, 18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3966)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (8)
Specialisté (9)
Smrtonosná zbraň II (2)
Mentalista IV (17)
Mentalista IV (18)
Castle na zabití IV (23)
Na hromádce s ex II (10, 11)
Novashopping

6.15
7.00
9.15
10.10
11.15
13.00
13.55
14.55
15.50
16.45
17.30
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
22.30
23.25
0.15
1.05
2.00
2.55
3.50

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (5)
Nový den
Prostřeno!
M.A.S.H (164, 165)
Rosamunde Pilcherová:
Znovunalezená láska
Romantický film (N/VB, 2016)
Walker, Texas Ranger V (4)
Jake a Tlusťoch V (17)
Policie Hamburk VII (21)
Námořní vyšetřovací služba X (5)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (34)
Jak se staví sen – extra
Hudson a Rex II (11)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X (5)
Walker, Texas Ranger V (4)
Jake a Tlusťoch V (17)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.10 Absolvent 7.05 O zlaté huse 8.50 Vesmírní
kovbojové 11.10 Teleshopping 11.40 Město andělů
13.50 Teleshopping 14.20 Svátek matek 16.30
Alvin a Chipmunkové 18.10 Mejdan v Las Vegas,
romantická komedie (USA, 2008) 20.00 Srdce
v Atlantidě, drama (USA, 2001) 22.00 Jako malé
děti, drama (USA, 2006) 0.30 Likvidátor

Prima cool
11.15 Hvězdná brána VI (5, 6) 13.10 Futurama VI
(14, 15) 13.55 Simpsonovi XXX (23) 14.20 Simpsonovi
XXXI (1-3) 15.35 Hvězdná brána VI (7, 8) 17.25
Futurama VI (16) 17.50 Futurama VII (1) 18.15
Simpsonovi (6-9) 20.15 Ajťáci II (2) 20.45 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (12) 21.15 Partička 21.50 7 pádů Honzy
Dědka 22.55 Odstřelovač II (2) 23.45 Simpsonovi (6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.30 Ninjago VIII (7) 9.55
Max Steel II (4) 10.20 Ninjago VIII (8) 10.50
Námořní vyšetřovací služba XII (15, 16) 12.30 Luisa
a Lotka 14.20 Napříč časem 16.05 Zimní zámek
17.50 Angelika, romantický film (Fr./Belg./ČR/Rak.,
2013) 20.00 Sexy 40, romantická komedie (USA,
2009) 21.50 Noční jízda, thriller (USA, 2011) 23.35
Zapovězená říše, fantasy film (Rus., 2014)

úterý 12. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Po stopách hvězd 10.10
Horolezci 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 Výhra
14.15 Sňatky z rozumu (2/5)
15.55 To je vražda, napsala X
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 Doktor Martin (3)
21.00 Dobrá čtvrť
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Malostranské humoresky
23.30 Případy detektiva Murdocha XIII
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.55
9.10
10.05
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.05
23.00
0.45
1.25
2.05
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3966)
Specialisté (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (860)
Castle na zabití V (1)
Mentalista IV (19, 20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3967)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Přestupný rok
Romantická komedie (USA/Irs.,
2010)
Smrtonosná zbraň II (3)
Mentalista IV (19, 20)
Castle na zabití V (1)
Smrtonosná zbraň II (3)
Na hromádce s ex II (11)
Střepiny

6.15
7.00
10.10
11.15
13.00
13.55
14.55
15.50
16.40
17.30
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
23.10
0.05
0.55
1.50
2.45
3.40
4.20

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (6)
Nový den
M.A.S.H (165, 166)
Rosamunde Pilcherová: Dotek
kouzla
Romantický film (N/VB, 2016)
Walker, Texas Ranger V (5)
Jake a Tlusťoch V (18)
Policie Hamburk VII (22)
Námořní vyšetřovací služba X (6)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (70)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X (6)
Walker, Texas Ranger V (5)
Jake a Tlusťoch V (18)
Prostřeno!
Jak se staví sen
Jak se staví sen

5.35 Nakládačka 2: Zpátky na led 7.10 Éra
Supermanů 8.45 Mentalista IV (17, 18) 11.00 Kong:
Ostrov lebek 13.40 Hlava rodiny 15.35 Srdce
v Atlantidě 17.30 Muž z oceli 20.00 Rachot
v Bronxu 21.50 Nezvratný osud, thriller (USA/Kan.,
2000) 23.35 Jonah Hex, western (USA, 2010) 0.55
Jako malé děti, drama (USA, 2006)

Prima cool
9.40 Odstřelovač II (1, 2) 11.15 Hvězdná brána VI
(7, 8) 13.10 Futurama VI (16) 13.30 Futurama VII (1)
13.55 Simpsonovi XXXI (4-7) 15.35 Hvězdná brána
VI (9, 10) 17.25 Futurama VII (2, 3) 18.15 Simpsonovi
(10-13) 20.15 Teorie velkého třesku XII (3) 20.40
Teorie velkého třesku XII (4) 21.05 Prima Partička
22.05 Živí mrtví IX (12) 22.55 Odstřelovač II (3)
23.45 Simpsonovi (10-12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.00 Ninjago VIII (8)
10.25 Max Steel II (5) 10.50 Ninjago VIII (9) 11.20
Námořní vyšetřovací služba XII (16, 17) 13.00
Skutečné vraždy: Ztracená lebka 14.45 Zimní
zámek 16.25 Rivalové navždy – bitva o tenisky
(2/2) 18.15 Sexy 40 20.00 Peacemaker, akční
thriller (USA, 1997) 22.20 Černobílá spravedlnost,
thriller (USA, 2017)

středa 13. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.50 Lustr. Komedie (ČR, 1979) 10.35
Doktor Martin (3) 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 Profesionálové
14.55 Hnízdo (2/12)
15.50 To je vražda, napsala X
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 Hříšní lidé města pražského (2)
20.55 Hercule Poirot
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Komici na jedničku
23.30 Maigret a Dlouhé bidlo
Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1991)
1.05 AZ-kvíz
1.35 Máte slovo s M. Jílkovou
2.35 Dobré ráno

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
1.10
1.50
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3967)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(861)
Castle na zabití V (2)
Mentalista IV (21, 22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3968)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň II (4)
Mentalista IV (21, 22)
Castle na zabití V (2)
Smrtonosná zbraň II (4)
Na hromádce s ex II (12)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.15
10.10
10.45
11.15
13.00
13.55
14.50
15.45
16.35
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.35
23.30
0.30
1.20
2.10
3.05

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (7)
Nový den
Prostřeno!
M.A.S.H (166)
M.A.S.H (167)
Rosamunde Pilcherová:
Jako z daleké hvězdy
Romance (N/VB, 2017)
Walker, Texas Ranger V (6)
Jake a Tlusťoch V (19)
Policie Hamburk VII (23)
Námořní vyšetřovací služba X (7)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Mordparta (2)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X (7)
Walker, Texas Ranger V (6)
Jake a Tlusťoch V (19)
Prostřeno!

5.35 Ženich na útěku 7.05 Srdce v Atlantidě 9.00
Mentalista IV (19, 20) 11.15 Policajt ze školky 2 13.35
Muž z oceli 16.05 Rachot v Bronxu 17.50 Lovingovi
20.00 Habermannův mlýn, válečné drama
(ČR/N/Rak., 2010) 22.05 Zevlovat a prudit, komedie (USA, 2009) 23.35 Město andělů, romantické
drama (N/USA, 1998)

Prima cool
6.05 Umění je cool 8.10 Top Gear V (3) 9.35
Odstřelovač II (2, 3) 11.10 Hvězdná brána VI (9, 10)
13.05 Futurama VII (2, 3) 13.50 Simpsonovi XXXI
(8-11) 15.35 Hvězdná brána VI (11, 12) 17.20
Futurama VII (4, 5) 18.15 Simpsonovi II (1-4) 20.15
Autosalon.tv 21.10 Prima Partička 22.00 Holky za
mřížemi II (14) 23.00 Odstřelovač II (4) 23.50
Simpsonovi II (1) 0.15 Simpsonovi II (2, 3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 Max Steel II (6) 7.55
Ninjago VIII (10) 8.15 Námořní vyšetřovací služba
XII (17, 18) 10.05 Clouseau na stopě 12.00 Když
Harry potkal Sally 13.50 Rivalové navždy – bitva
o tenisky (2/2) 15.40 Dva muži hlásí příchod 17.40
Peacemaker, akční thriller (USA, 1997) 20.00
Anglický pacient, romantické drama (USA/VB,
1996) 23.10 Zmrzlá zem, thriller (USA, 2013)

čtvrtek 14. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.50 Všechnopárty 10.40 Hříšní lidé
města pražského (2) 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 Křeček
14.20 Hercule Poirot
15.55 To je vražda, napsala X
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (4)
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Zpátky se Sobotou
23.30 Místo činu – Berlín
0.55 AZ-kvíz
1.30 Banánové rybičky
1.50 Malá farma
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.55
9.10
10.05
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.40
22.10
23.05
0.50
1.30
2.10
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3968)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (862)
Castle na zabití V (3)
Mentalista IV (23, 24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3969)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1004)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (5)
Mentalista IV (23, 24)
Castle na zabití V (3)
Smrtonosná zbraň II (5)
Na hromádce s ex II (13)
Život ve hvězdách

6.15
7.00
9.15
10.10
11.15
13.05
14.00
14.55
15.50
16.45
17.30
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.50
1.45
2.40
3.35
4.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (8)
Nový den
Prostřeno!
M.A.S.H (167, 168)
Rosamunde Pilcherová:
Navždy svoji
Romance (N/VB, 2017)
Walker, Texas Ranger V (7)
Jake a Tlusťoch V (20)
Policie Hamburk VII (24)
Námořní vyšetřovací služba X (8)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (71)
Ano, šéfe!
Mordparta (2)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X (8)
Walker, Texas Ranger V (7)
Jake a Tlusťoch V (20)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.10 Policajt ze školky 2 6.55 Mentalista IV (21, 22)
8.35 Hlava rodiny 11.00 Lovingovi 13.50 Jersey
Boys 16.15 Habermannův mlýn 18.10 Agent v sukni
2 20.00 Bláznivá runway, komedie (USA/N, 1999)
22.25 Soukromá válka pana Wilsona, komediální
drama (USA, 2007) 0.10 Habermannův mlýn,
válečné drama (ČR/N/Rak., 2010)

Prima cool
6.05 Umění je cool 8.05 Top Gear V (4) 9.30 Ajťáci
II (2) 9.55 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (12) 10.30 Teorie
velkého třesku XII (3, 4) 11.15 Hvězdná brána VI
(11, 12) 13.10 Futurama VII (4, 5) 13.55 Simpsonovi
XXXI (12-15) 15.35 Hvězdná brána VI (13, 14) 17.25
Futurama VII (6, 7) 18.15 Simpsonovi II (5-8) 20.15
Ohnivé peklo 22.00 Temný anděl

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Ninjago VIII (9) 8.40
Ninjago VIII (10) 9.00 Max Steel II (7) 9.25 Ninjago
IX (1) 9.55 Námořní vyšetřovací služba XII (18, 19)
11.30 Napříč časem 13.25 Sophiina volba 16.20
Návrat mušketýrů 18.20 Léto s Beautym, rodinný
film (USA, 2015) 20.00 Láska z pasáže, krimidrama
(ČR, 1984) 21.35 Otcové a dcery, drama (USA/It.,
2015) 23.45 Zmrzlá zem, thriller (USA, 2013)

pátek 15. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.55 Miluji Tě. Komedie (ČR, 1978)
10.35 Doktor Martin (4) 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 Reportéři ČT
14.50 Otec Brown VIII
15.35 Příběhy slavných... F. Smolík
16.30 Cestománie
17.00 Bydlet jako... na výsluní
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 Kukačky (2/13)
21.10 13. komnata Víta Pohanky
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.25 Objektiv

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.10
0.00
1.30
2.10
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3969)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1004)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (863)
Castle na zabití V (4)
Mentalista V (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3970)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 2
Akční film (USA/N, 2003)
Prci, prci, prcičky: Svatba
Komedie (USA/N, 2002)
Mentalista V (1, 2)
Castle na zabití V (4)
Specialisté (8)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.15
10.10
10.45
11.15
13.00
13.55
14.50
15.45
16.40
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
23.00
23.50
0.45
1.35
2.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Nový den
Prostřeno!
M.A.S.H (168)
M.A.S.H (169)
Rosamunde Pilcherová:
Duch z Cassley
Romance (N/VB, 2017)
Walker, Texas Ranger V (8)
Jake a Tlusťoch V (21)
Policie Hamburk VII (25)
Námořní vyšetřovací služba X (9)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Milionář mezi námi
Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X (9)
Walker, Texas Ranger V (8)
Jake a Tlusťoch V (21)
Prostřeno!

5.55 Ďábel se třemi zlatými vlasy 7.10 Rachot
v Bronxu 8.50 Mentalista IV (23, 24) 11.05
Underground: Pravdivý příběh Juliana Assange
13.25 Podraz 15.50 Bláznivá runway 18.05 Pan
20.00 Toy Story: Příběh hraček 21.30 Vzorec pro
vraždu, krimifilm (USA, 2002) 23.45 Román pro
ženy, komedie (ČR, 2005)

Prima cool
6.05 Umění je cool 8.05 Top Gear V (5) 9.30
Autosalon.tv 10.30 Re-play 10.55 COOL e-sport
11.20 Hvězdná brána VI (13, 14) 13.10 Futurama VII
(6, 7) 13.55 Simpsonovi XXXI (16-19) 15.35 Hvězdná
brána VI (15, 16) 17.25 Futurama VII (8, 9) 18.15
Simpsonovi II (9-12) 20.15 Dračí války 22.00
Tyranosaurus: Zhouba Aztéků 23.45 Simpsonovi II
(9) 0.15 Simpsonovi II (10) 0.45 Simpsonovi II (11)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.40 Ninjago IX (1) 10.05
Max Steel II (8) 10.30 Ninjago IX (2) 10.55 Námořní
vyšetřovací služba XII (19, 20) 12.35 Angelika 14.45
Léto s Beautym 16.25 Skutečné vraždy: Pachatel
mezi námi 18.05 Hledání Země Nezemě 20.00
Francouzská spojka, krimifilm (USA, 1971) 22.00
Temný anděl, sci-fi film (USA, 1990) 23.50 Otcové
a dcery, drama (USA/It., 2015)

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTORKA A REDAKTORKA ANNA KADAVÁ

Zpravodajství je jako droga
V

ýraznou tváří zahraniční redakce CNN Prima NEWS je Anna
Kadavá. Kromě přinášení zpráv
z celého světa dlouhodobě moderuje oblíbený nedělní pořad Prima Svět se zajímavostmi ze zahraničí a do diskuzního
pořadu INTERVIEW si zve hosty zejména z Francie, kde také studovala.
„Vděčím za to Francouzskému institutu. Věděli tam o mně, že umím francouzsky, studovala jsem na česko-francouzském gymnáziu v Olomouci. Řekli mi
o stáži na snad nejlepší škole pro novináře ve Francii,“ vzpomíná Anna Kadavá.
Studium ve Francii nebylo sice vůbec
jednoduché, byla to ale prý jedinečná
novinářská zkušenost. „Tvrdý dril ve
Francii, to bylo to, co mě na práci v médiích opravdu připravilo. Debatovat o tématech, klidně se i pohádat, ale hlavně
INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.:

makat. Dostali jsme ráno téma a odpoledne musela být reportáž hotová. Dělali jsme online zpravodajství k americkým volbám, vydávali svoje noviny,
měli rádio. Na tu školu se chodí po pěti
letech na univerzitě, už máte nějaké zaměření, svůj obor, za dva roky z vás udělají novináře – za mě nejlepší škola,“
říká zkušená reportérka.

Zápal v CNN je nakažlvý
Po studiu se chtěla usadit v Belgii, odkud pochází její muž, a dělat zpravodajku. Nakonec se ale přestěhovali do Česka a osud Anny se pevně spojil s televizí Prima, kde působí téměř dvacet let.
Zpravodajství zcela propadla. „Zprávy, novinky, vývoj, pořád se něco děje,
je to adrenalin, je to závislost. Zpravodajství, to je droga, zasvěcení pochopí.
Jakmile vás chytne, už nepustí. Někdy
si říkám, jestli je to ještě vůbec legální,“
směje se Anna Kadavá, která s nadšením přivítala loňské spuštění nového ka-

Moderátorka a reportérka Anna
Kadavá.
FOTO | CNN PRIMA NEWS
nálu CNN Prima NEWS a spolupráci
s profesionály ze CNN po celém světě.
„Dalo mi to strašně moc. Jejich zápal
a nadšení jsou až nakažlivé a musím
říct, že mě i po těch letech úplně strhlo,
jedou na tři sta procent. Nejmíň.“

Součástí práce zahraničního redaktora jsou i zahraniční cesty, které patří
k tomu nejzajímavějšímu, co může novinář zažít. „Vždy je to velmi intenzivní,
pracujete od rána do noci, málo spíte, jedete na doraz. Asi nejemotivnější byla
cesta do Paříže po teroristických útocích na Bataclan, bary, stadion. Tam
jsem se i bála a brečela,“ vzpomíná
Anna Kadavá, která energii nabírá zase
v práci třeba při moderování pořadu Prima Svět. „To je za odměnu, třešinka.
Milovala jsem i natáčení se svým mužem, projezdili jsme svět, já jako reportér, on jako kameraman. Divím se, že to
se mnou přežil a zůstal dodnes. Už se těším, až budeme jezdit i s dětmi
a vezmou to za nás, budou určitě ještě
lepší než my,“ směje se.
Opravdu odpočívat se prý ale zatím
nenaučila. „Mám obavu, že vypnout neumím. Je jen otázkou, jak dlouho to ještě vydržíme já i rodina. Možná se jednou odpočívat naučím, ale u nás v rodině se to moc nenosilo,“ uzavírá.
(js)

776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře ve
vašem okrese na www.realitakroku.cz.
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Věda a výzkum

Mediální partner:

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Postgraduální výzkumník - Postdoctoral…
Ph.D. Student

25 000 - 45 000 Kč / měsíc
20 000 Kč / měsíc

Archeolog

14 600 - 19 200 Kč / měsíc

Hypoteční specialista/ka region Praha
Osobní bankéř/ka Klášterec nad Ohří

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Osobní bankéř/ka Mělník

S
t t ý/
t t á ěd
Více na www.jobdnes.cz

25 000 35 000 Kč /

A l tik/čk
ČS S d St t
Více na www.jobdnes.cz

ká

ě í

Ekonomika

25 000 Kč / měsíc
50 000 100 000 Kč /

ě í

Služby, osobní služby, au-pair

Ekonomicko-obchodní manažer (60-75.000 Kč)

60 000 - 75 000 Kč / měsíc

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Vedoucí ekonomického a HR oddělení (45.-55…

45 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent (26-29.000 CZK)

Junior financial controller

34 000 - 35 000 Kč / měsíc

Pracovnice/k úklidu - kyjov

Bankéř/ka Erste Premier Praha - Pélleova

40 000 - 47 000 Kč / měsíc

Pracovnice/k úklidu - ID - penam - olomouc

Více na www.jobdnes.cz

25 000 Kč / měsíc

Pojišťovací specialista/tka Mladoboleslavsko

Projekt leader pro tým organické syntézy
ký/ ěd

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

STŘEDNÍ ŠKOLY

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Přijímačky budou letos jinak

Střední školy na jaře nemusejí pořádat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky
ČR | Tak jako vším ostatním v našich životech, i přijímacím řízením na střední
školy letos řádně míchá covid-19. Mnoho věcí tak bude jinak než v předchozích letech.
Nejvýraznější změnou je fakt, že na
čtyřleté maturitní obory školy nemusejí
chystat jednotnou přijímací zkoušku z
českého jazyka a matematiky (JPZ), kterou připravuje Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), známé
jako Cermat.
„V případě čtyřletých maturitních
oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní, či neuplatní jednotnou
přijímací zkoušku a využije tak pro přijímací řízení služby Cermatu. Ministerstvo školství tedy v tomto školním roce
nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a
umožní ředitelům škol nahradit ji školní
přijímací zkouškou. Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturit-

ních oborech je zamýšlena pouze pro
školní rok 2020/21,“ uvedl na začátku
prosince ministr školství Robert Plaga.
Výjimka se vztahuje pouze na čtyřleté studijní obory, i v jejich případě však
platí, že mnoho škol nakonec služeb
Cermatu využije a uchazeči zkoušku z
českého jazyka a matematiky budou muset skládat. Týká se to zejména škol a
oborů, které mají tradičně velký převis
poptávky.
V každém případě platí, že nejpozději 31. ledna ředitelé středních škol musejí zveřejnit termíny konání a kritéria přijímacího řízení. Ale pozor – letos výjimečně si ředitelé mohou vyhradit, že o
(ne)konání JPZ či školní zkoušky rozhodnou později, a to až v březnu, kdy
podle doručených přihlášek budou znát
počty uchazečů. Proto je potřeba zvláště pečlivě sledovat weby škol, kde by na
konci ledna měla být informace o tom,
že si škola vyhrazuje možnost změnit
kritéria pro přijetí, výslovně uvedena.

Pro uchazeče o maturitní studium zůstává možnost přihlásit se v prvním
kole přijímacího řízení na dvě školy (či
dva obory téže školy), tedy podat si dvě
přihlášky, a to nejpozději 1. března.
Nepřevýší-li počet přihlášek předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitel dané školy ještě do 8. března může
rozhodnout, že se na konkrétní obor nebude konat JPZ (ovšem jen tehdy, pokud si tuto možnost vyhradil v kritériích
zveřejněných v lednu – viz výše). O přijetí se pak bude rozhodovat dle jiných
kritérií – třeba dle předchozího prospěchu anebo na základě školní zkoušky.
Školní zkouška se koná na těch školách a oborech, které mají natolik velký
převis poptávky, že JPZ k rozřazení
uchazečů nestačí, či tam, kde je zásadní
nějaká specifická dovednost.
Budoucí zubní techniky tak kromě
testů z matematiky a českého jazyka
čeká zkouška zručnosti, uchazeči o studium na střední policejní škole musejí

absolvovat testy fyzické zdatnosti.
„Domnívám se, že většina gymnázií
testy Cermatu využije. Je to pro školy
mnohem jednodušší než vytvářet vlastní testy,“ říká Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií
České republiky a ředitelka pražského
Gymnázia Nad Štolou.
Přihlášky se letos vyplňují stejně
jako v předchozích letech. Do obou formulářů vždy vyplňte obě školy, na pořadí v tomto případě záleží. Na té škole,
kterou uvedete jako první, budete JPZ
(bude-li vyhlášena) dělat v prvním termínu (viz box).
Pokud se na obou vámi zvolených
školách budou zkoušky konat, měli byste absolvovat oba testy. Oba se totiž
„sejdou“ v Cermatu, který je spáruje podle rodných čísel a po jejich vyhodnocení pošle na obě školy výsledky těch, které se vám podařily lépe. Máte tak dva
pokusy, ale počítat se vám bude lepší výsledek.
Lenka Brdková

UČEBNÍ OBORY:
• Automechanik
• Karosář
• Lakýrník
• Čalouník
• Nástrojář
• Zámečník
• Opravář zem. strojů

MATURITNÍ OBORY:
• Počítačová grafika
ve strojírenství
• Mechanik CNC
• Provozní technika

Důležité termíny
Kritéria přijímacího řízení na střední školy musí jejich ředitelé vyhlásit do 31. ledna 2021.
• Přihlášky na maturitní obory bez talentové zkoušky je potřeba odevzdat do 1. března.
• Pokud počet přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných, může ředitel školy
rozhodnout, že se na daný obor nebudou konat jednotné přijímací zkoušky a o přijetí
rozhodnou jiná kritéria. Tuto informaci musí zveřejnit nejpozději 8. března.
• Jednotné přijímačky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. a 13. dubna.
• Jednotné přijímačky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční 14. a 15. dubna.
• Své vlastní zkoušky mohou školy uspořádat od 12. do 28. dubna.
• Přijímací zkoušky na nematuritní obory budou od 22. do 30. dubna.
• Cermat výsledky jednotné zkoušky zpřístupní ředitelům škol 28. dubna, ředitelé pak
do dvou pracovních dnů (tedy 30. dubna) musí zveřejnit výsledky celého přijímacího
řízení a seznam přijatých.
• Náhradní termíny JPZ jsou 12. a 13. května.
Pozn.: Data jsou platná ke dni vydání přílohy. Kvůli epidemiologické situaci však mohou
nastat změny stejně jako v loňském roce.
INZERCE

Nabízíme studium čtyřletého maturitního oboru:
41-45-M/01 Mechanizace a služby
Dále nabízíme vzdělávání v učebních oborech
(podporovaných stipendijním programem Pardubického kraje):

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
23-51-H/01 Strojní mechanik
Součástí učebních i maturitního oboru je bezplatné získání
svářečských oprávnění, opraváři i absolventi maturitního oboru
navíc získají řidičské oprávnění sk. B,T,C. Navíc mohou získat další
kvalifikační průkazy za režijní ceny.
NÁVŠTĚVA ŠKOLY JE PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ MOŽNÁ KDYKOLIV.

Střední odborné učiliště zemědělské, skola@souzchvaletice.cz
Chvaletice, Žižkova 139
www.souzchvaletice.cz
Tel.: 466 985 597, 720 943 328
www.facebook.com/souzchvaletice

U vybraných oborů nabízíme:
• řidičský průkaz B, C, T
• svářečské průkazy
– plyn, elektroda, CO

Každé pondělí – pátek od 8:00 do 17:00 po předchozí domluvě
na tel. 604 801 100. Dle aktuální situace poskytujeme online setkání.
Pro Vaše dotazy volejte 604 801 100.
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Práci získají ještě za studia
Vysokomýtská technická škola láká zájemce
o studium širokou nabídkou žádaných oborů na trhu
práce. Práce s moderní technikou je samozřejmostí.
VYSOKÉ MÝTO | Střední škola technická ve Vysokém Mýtě již více než sedmdesát let připravuje odborníky pro budoucnost. Unikátní portfolio progresivních strojírenských i automobilních oborů, moderní vybavení, féroví učitelé,
hromada certifikací, výborné umístění
v soutěžích, stáže ve firmách a kvalitní
praxe. To jsou ty hlavní přednosti, kterými chce vysokomýtská škola nové zájemce přesvědčit. A nejsou určitě jedinými.
Ředitelka školy Jitka Jiskrová přidává ještě další důvody, které by měly zájemce přilákat ke studiu.
„Patří k nim bezesporu výborné uplatnění na trhu práce, protože naši absolventi se o zaměstnání bát nemusejí a
mnoho z nich má domluvenou práci ještě před tím, než ukončí studium. Podporujeme také osobnost žáků, učíme je
slušně vystupovat, argumentovat, prosadit se,“ uvedla ředitelka školy.

Žáci na Střední škole technické si mohou vybírat mezi deseti obory studia s
automobilním nebo strojírenským zaměřením. Koho zajímají auta, rozebírá přístroje na součástky, koho baví počítače
nebo rád tvoří a hlavu má plnou nápadů,
z nabídky oborů si určitě vybere.
„Všechny naše obory rozhodně zajišťují bezproblémové pracovní uplatnění.
Vzhledem k tomu, že škola si zakládá
na inovativním přístupu a moderních
technologiích, považuji za velice perspektivní maturitní obor Počítačová grafika. Ten je určen pro ty, které baví stroje, chtějí vytvářet, modelovat a umějí
číst i nakreslit technický výkres. Navíc
se neustále rozvíjí a platy v něm rostou
závratným tempem. Studenti se naučí
pracovat se systémem CAD a specializovaným softwarem jako Inventor či Solidworks. Obor je oblíbený i u dívek,
které jsou tvořivé a kreativní,“ informovala Jitka Jiskrová.

INZERCE

ŽEHLIT, PRÁT I VAŘIT
ZAHRADNIČIT ČI TRUHLAŘIT
TO VŠE I MNOHEM VÍCE MŮŽEŠ ZAŽÍT
při studiu
Praktické školy jednoleté a dvouleté

Přijď se k nám podívat

Nabízíme individuální prohlídku
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Komenského 432, Pardubice (za nemocnicí),
Plk. B. Kohouta 914/4, Vysoké Mýto
tel.: 466 049 911, e-mail: svitani@svitani.cz
www.facebook.com/SkolaSvitani

Mezi nejžádanější obory patří obor Automechanik.
Pro žáky, kteří se chtějí věnovat spíše
technickému studiu a chtějí pracovat s
nejmodernějšími technologiemi, je připraven maturitní obor Mechanik strojů
a zařízení.
„Absolventům zaručuje skvělou budoucnost, neboť se s vysokým mzdovým ohodnocením uplatní nejen u nás,
ale i v zahraničí,“ dodala Jiskrová.
Střední škola technická Vysoké Mýto
si zakládá na propojení teorie a praxe.
Zejména v automobilovém průmyslu, v
oblasti, která se neustále rozvíjí, sleduje
aktuální trendy. Učebny a dílny škola
průběžně vybavuje moderní technikou.

Žáci dosáhnou na stipendia
Absolventi jsou také důsledně připravováni na vstup do pracovního procesu.
„Aktivně spolupracujeme s významnými zaměstnavateli regionu, jejichž
okruh se neustále rozšiřuje. Každý žák
je vyslán na půlroční praxi do vybrané
firmy, kde získá řadu cenných zkušeností a pracuje s nejmodernějším vybavením,“ dodala ředitelka s tím, že úspěšní
žáci mohou dosáhnout na zajímavá firemní stipendia od partnerů školy či na
finanční i věcné sponzorské dary.
Už během studia škola umožňuje žákům zdarma získat celou řadu užitečných certifikací a oprávnění, čímž ušetří desítky tisíc korun. Žáci mají také

možnost dosáhnout na prospěchové stipendium. Pro školní rok 2021/2022 škola nabízí studentům nejen výuku angličtiny, ale i němčiny a francouzštiny.
Život na škole zdaleka nespočívá jen
ve studiu. „Tradičně a systematicky podporujeme sport a zdravý životní styl. Přímo v areálu jsou k dispozici multifunkční hřiště, moderní tělocvična a posilovna. Oblíbené jsou lyžařské kurzy ve
Špindlerově Mlýně a vodácké tábory na
Vltavě,“ uvedla ředitelka Střední školy
technické Vysoké Mýto.
(lat)

Proč jít na Střední
školy technickou
Vysoké Mýto?
• O kvalitě výuky v SŠ technické
Vysoké Mýto svědčí skutečnost, že
pravidelně dostává prestižní ocenění
Doporučena zaměstnavateli
udělované firmami z celých
východních Čech.
• Škola vyučuje jako jediná v
Pardubickém kraji obor čalouník.
Obory strojní mechanik, mechanik
strojů a zařízení se zaměřením na CNC
stroje, autolakýrník, nástrojař a
opravář zemědělských strojů jsou
podporovány krajským stipendiem.
• Svářečské průkazy jsou zdarma
součástí osnov oborů karosář, strojní
mechanik, nástrojař a opravář
zemědělských strojů.

Pomozte nám opravit naši školu
pomůžete dětem

35-693 4 55 02 57/01 0 0

V.S. 2020

Veřejná sbírka na rekonstrukci historické školní
budovy v pardubické Klášterní 52.

VRACÍME SVĚTLO DO RODIN HENDIKEPOVANÝCH

FOTO | 2x SŠTVM

www.svitani.cz

Studenti získají svářečský průkaz.

• Řidičská oprávnění mohou získat
bezplatně žáci během studia v
oborech opravář zemědělských strojů
(B, C, T), mechanik opravář
motorových vozidel (B, C), karosář či
autolakýrník (B) a žáci dalších oborů.

Střední školy
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Nadaní žáci mají
být více vidět

Z lepenky tvořili terminál

PARDUBICE | Pardubický kraj chce
zlepšit práci s nadanými žáky v základních školách. V rámci dotačního
programu mají být od nového školního roku hrazeny náklady pedagogům, kteří se budou věnovat práci s
talentovanými žáky například i pořízením potřebných výukových pomůcek. „Často se bohužel nepodaří v dítěti jeho talent rozpoznat ve správný
čas, což je škoda. V rámci tohoto pilotního projektu máme připraveno
1,5 milionu korun pro obce, které zřizují základní školy,“ uvedl krajský
radní Ladislav Valtr.
(lat)

KRÁTCE
Seznamy středních škol
PARDUBICE | Tištěné seznamy středních škol každoročně publikované v
MF DNES letos nahradila nová uživatelsky vstřícná online forma. Kompletní
nabídku 1 270 středních škol a 6 000 studijních oborů tentokrát najdete na zpravodajském serveru iDNES.cz na adrese
www.idnes.cz/stredniskoly.
(red)

Do finále celostátní soutěže staveb z vlnité lepenky se probojovaly dvě školy

Ve finálovém klání zaujal odbornou porotu terminál ze stavební školy z Pardubic a Letohradu.
PARDUBICE, LETOHRAD | Vytvořit
originální model letištního terminálu budoucnosti s vnitřním uspořádáním. To
vše výhradně z vlnité lepenky.
Tak znělo zadání již čtrnáctého ročníku celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky.
Do letošního ročníku významně
ovlivněného koronavirem se přihlásilo
18 škol z celé České republiky. Fotografie hotových staveb pořadatelům odeslalo sedm škol.

Byly mezi nimi i dvě školy z Pardubického kraje - Střední průmyslová škola stavební Pardubice a Průmyslová
střední škola Letohrad. Ačkoli se architektonicky zdařilá díla nedostala na
stupně vítězů, obě postoupila do finále
mezi pět nejlepších modelů.
Kromě modelu z Pardubic a Letohradu do finále postoupily také modely z
Brna, Kolína, a Valašského Meziříčí.
Odbornou porotu nejvíc zaujal model
letištního terminálu Aleny Špičákové

FOTO | ARCHIV SOUTĚŽE

ze Střední průmyslové školy stavební v
Brně.
„Všichni finalisté odvedli pořádný
kus práce. Co mě ale nejvíce potěšilo, je
to, že tato mladá generace má v sobě velké odhodlání a chuť na sobě tvrdě pracovat. Budeme je v tom určitě podporovat
minimálně dalším pokračováním této
soutěže,“ uvedl Jan Hasík, ředitel společnosti HSF System, která soutěž Stavby z vlnité lepenky pořádá a zároveň je
jejím generálním partnerem.
(lat)
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Unikátní projekt spolupráce
školy a ﬁrmy
Bühler CZ Žamberk spolupracuje se Střední školou obchodu,
řemesel a služeb v Žamberku při praktické výuce s garantovanou
praxí žáků v učebních oborech

Obráběč kovů a Operátor
plechové výroby
• Učíte se v tréninkovém centru Bühler CZ
na nejmodernějších CNC obráběcích strojích
• Vyplácíme studijní stipendia
• Po vyučení u nás máte možnost získát stálé pracovní místo
• Během studia Vám u nás přednostně zajistíme brigádu
• Ve městě i v okolí jsou příležitosti ke sportovnímu
či kulturnímu vyžití

Obráběč kovů
Operátor
plechové
výroby

www.zamek.zamberk.cz | www.buhlercz.cz | http://kariera.buhlercz.cz | www.facebook.com/buhlercz
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www.5plus2.cz

Italský spisovatel Cesare Pavese: Není krásné být dítětem, je krásné myslit na …

Tajenka: … dobu, kdy jsme byli dětmi.

Nové Téma:
Dietu drží jen
15 procent lidí

V

Centru sportovní medicíny
v Praze se MUDr. Marie
Skalská klinicky zabývá
preventivní medicínou, správnou
výživou a pohybovou aktivitou
dětí i vrcholových sportovců.
Zároveň jako fitness instruktorka a zakladatelka Pro Fit Institutu
učí lidi, jak kombinovat pohyb a racionální jídelníček.
Také patříte, mezi lidi, kteří na
Nový rok začínají hubnout? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma
rozhovor s MUDr. Skalskou, která
ví, jak na to – na základě odborných podkladů správně nastavuje
aktivní životní styl. „Bohužel kolem
jídla existuje nejvíce konspiračních
teorií a
vyloženě
blbostí,“
podotýká
lékařka,
která šest
let působila na Klinice kardiologie
IKEM.

Slováčková porazila rakovinu
ČR | Zpěvačka Anna Julie Slováčková (25 let) se svým fanouškům na sociálních sítích pochlubila, že je zdravá.
Po více než ročním boji s rakovinou
má dobré výsledky. Slováčková na Silvestra zveřejnila příspěvek, v němž si
pro všechny přeje hlavně hodně zdraví.
„Sama jsem si zažila, jaké to je řešit
aktivně to nejcennější, co máme, a
můžu vám teď s čistým srdcem říct jednu věc: jsem zdravá. Metastáze jsou od
operace pryč, krev je v pořádku, sono
neukázalo žádné nové nálezy. Čekají
mě teď každé tři měsíce kontroly,“ napsala na Instagramu.
„Celé to vstřebávám a upřímně pro
mě bylo celkem těžké roztroubit to do
světa, protože vím, jak těžké by pro mě
bylo, kdyby za tři měsíce bylo všechno
zase jinak a čekalo by mě nedejbože
všechno od začátku. Ten strašák už tu
bude asi vždycky, ale přijímám ho a určitě se spolu naučíme brzy pracovat,“
dodala. Podle Slováčkové je důležitý pozitivní přístup. Své fanoušky chce povzbuzovat, ať už svádí jakýkoliv boj v
zdravotní, pracovní nebo osobní oblasti. Zároveň se jim v dalším příspěvku
svěřila s tím, že jí samotné trvalo dlouho, než se naučila mít sama sebe ráda.
„Já a moje tělo spolu svádíme nekonečně dlouhé souboje. Od nenávisti k sobě

Zpěvačka Anna Julie Slováčková a její černobílé fotky, které zveřejnila na
sociálních sítích.
FOTO | HERMINAPRESS, INSTAGRAM
samé, po první lekce zdravé sebelásky,
kterou jsem si začala ordinovat až rok
zpět,“ napsala k černobílým fotkám v
prádle. „Takhle teď vypadám. Tohle
jsem já. Tohle je tělo, které je o několik
kilogramů těžší než před celou nemocí.
Tohle je tělo, které má celulitidu, špeky
na břiše a tři brady. Já vím, že nevypadá
dokonale. Nejsem modelka z katalogu,“
uvedla Slováčková.

Připomněla, že právě toto tělo jí v
boji s rakovinou zachránilo život. „A já
se stydím za to, kolikrát stojím doma
před zrcadlem, brečím a je mi ze sebe
špatně, protože nejsem ta drobná, hubená holka, jakou jsem si jako malá vysnila být. Jsem to prostě já. Žena s velkým
zadkem, prsy, boky a stehny,“ napsala
zpěvačka s tím, že konečně přijímá
sama sebe takovou, jaká je.
(zar)

Svitavsko a Orlickoústecko
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Hokejistům se v prosinci dařilo
Dynamo Pardubice má za sebou sérii výher. Hokejistům nevyšlo jen venkovní derby s Hradcem Králové
MAREK VOTKE
PARDUBICE | Dvanáct zápasů v prosinci, dvanáct v lednu. I v novém roce
bude hokejová extraliga pokračovat ve
zběsilém tempu, v rámci kterého v úterý večer (výsledek utkání byl znám po
uzávěrce, pozn. red) pardubické Dynamo na domácím ledě vyzvalo Mladou
Boleslav.
Středočeši jsou v tabulce na třetím
místě, mají třiapadesát bodů, stejně
jako druhá Sparta, a jejich forma je
ohromná. Byť Boleslav naposledy prohrála 0:1 ve Zlíně, v dalších dvou zápasech předtím vynulovala Liberec (2:0) a
Kometu (3:0). Celkem do neděle střežila sérii čtyř výher.
Stejně tak Dynamo, to zvládlo dokonce dvojnásobný počet utkání za sebou.
Po osmi výhrách v řadě však přišla prohra ve venkovním derby s Hradcem 2:3
a šňůra se přetrhla.
Pardubice nebyly horším soupeřem,
nicméně nevyužívaly přesilovky. Dostaly gól ve dvou ze čtyř oslabení, a když
se k tomu přičte ještě inkasovaná branka ve vlastní přesilovce... Obránce Marek Ďaloga z toho byl na pozápasové tiskové konferenci viditelně otrávený.

li chybu, a za ty se dneska platí,“ mrzelo
Ďalogu.
Jednatřicetiletý Slovák byl u druhého
pardubického gólu. Ve 34. minutě odehrál parádní střídání a dorážkou jeho
střely uklidil puk do sítě Denis Kusý.
Bylo to však „pouze“ vyrovnání na 2:2
poté, co Hradec využil další pardubické
chyby. V přesilovce Mountfieldu ujeli
Jakub Lev s Kevinem Klímou sami na
brankáře a puk skončil v prázdné bráně.
„Hradec využil dvě přesilovky, špatně jsme si pokryli hráče a inkasovali.
My jsme měli stejné možnosti, ale nevyužili jsme je. To rozhodlo,“ opakoval
Ďaloga.
Úterní soupeři spolu naposledy hráli
v listopadu. Ve dvaadvacátém kole mladoboleslavští bruslaři uspěli na domácím ledě 3:2, v bráně Dynama tehdy poprvé stál Dan Vladař. V lize se teprve
rozkoukával a po první třetině domácím
dovolil vedení 3:0.
Za Pardubice ještě hrál Valentin
Claireaux, který zde ovšem na Vánoce
skončil a zamířil právě do Mladé Boleslavi.
V pátek se pardubičtí hokejisté vydají za Oceláři do Třince, v neděli je čeká
utkání s Litvínovem.

V posledním vzájemném zápase porazila Boleslav v listopadu Dynamo na
domácím ledě 3:2.
FOTO | FACEBOOK HC DYNAMO PARDUBICE
„Měli jsme výborný nástup do utkání, ale body nám nepřinesl. Škoda,“ hodnotil stroze. „Z obou stran to byl dobrý
zápas, ale prostě vyhrává ten, kdo dá
víc gólů,“ dodal Ďaloga.
Jeho tým musel v derby neustále dota-

hovat, poprvé prohrával v poslední minutě první třetiny, když Hradec vytěžil
brejk rychlíka Jordanna Perreta v oslabení.
„Máme taktéž rychlé hráče, v tomhle
to bylo vyrovnané. Bohužel jsme uděla-
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VOLEJTE
ARMA
ZDARMA

NABÍDKA
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
SEM
SEMTEX
Orig
Originál
0,5 l

SEMTEX
High
igh 0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PILSNER
URQUELL
QUELL
ležák 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
sycená
cená
1,5 l

sirup
up
malina 0,7 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l
BIRELL
zelený ječmen
0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

MÉNĚ PENĚZ

VÍCE DAT

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LEVNĚ JI

měsíčně (69 Kč)

199 Kč
1 GB = 299 Kč

OO
IC

JTE

150 MB

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01122020 12345)

PU

5 GB

jednorázově
(1 GB = 89,80 Kč)

BIRELL
polotma
polotmavý
0,5 l

S

NOVINKA

BIRELL
světlý
ětlý 0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA originál 2 l

KLÁŠTORNÁ
jemně sycená

LEDEN
2021
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R
VÝP
KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 1. 2021!

Nevztahuje se na akční či zlevněné zboží,
na služby, na zboží na objednávku.
Nelze uplatnit zpětně. Slevy se nesčítají.
Kupón platí na prodejně i v e-shopu.

Kód kupónu: 5plus201

breno.cz
Inspirujte se ve Vaší
nejbližší prodejně BRENO
nebo na našem e-shopu
s nejširším sortimentem
podlahových krytin
facebook.com/koberce.breno
instagram.com/koberce_breno
Akce platí do 31. 1. 2021
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby
neručíme. Zobrazené fotografie
jsou pouze ilustrační.

59x
v ČR

máme

největšíí

výběr

koberců, PVC
C
a vinylu

bytové

PVC

nabízíme
také
v šířích

5m

... můžete také
nakupovat na našem

e-shopu/24
shopu/24
4 hh.

Komplexní služby zákazníkům
azníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

