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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
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Kristina Kloubková
Studuju koučování
podle neurovědy.
U dcery mě ale
někdy rozhodí
i učivo pro třeťáky
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Dny jsou plné malých
zázraků, říká kaplanka
PŘÍLOHA STŘEDNÍ ŠKOLY

Kam za vzděláním na
střední Moravě? ...str. 19 až 25

HLOUPNOU ČESKÉ DĚTI?

Spíš selhávají učitelé, míní
experti na vzdělávání ...str. 8 a 9

Magdalena Anna Lis (vlevo) nahradila sestru Marii Goretti Dřímalovou, jež odešla do jihočeského Kájova.

Po sedmiletém působení opustila Nemocnici Přerov
kaplanka Marie Goretti Dřímalová. V duchovní službě
ji vystřídala sestra Magdalena Anna Lis.
PETRA KLIMKOVÁ
PŘEROV | Nová tvář v řeholním oděvu
ulehčuje pacientům pobyt v přerovské
nemocnici. Dlouholetou nemocniční
kaplanku Marii Goretti Dřímalovou na
konci loňského roku nahradila sestra
Magdalena Anna Lis.
Tato členka mezinárodní kongregace
Misijních sester Služebnic Ducha svatého má zkušenosti z práce v hospici ve
Valašském Meziříčí, dva roky také pů-

sobí jako jedna z kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Dá se říct, že na rozdíl od hospice,
kde je to hlavně o umírání, je práce
v nemocnici trochu víc o naději?
Je hodně o naději. I když umírání rovněž není beznadějné. Pro věřící skrývá
naději na život věčný. Ale ano, v nemocnici je to jiná práce, protože se předpokládá, že pacient se uzdraví. V olomoucké fakultní nemocnici se mi to po-

FOTO | AGEL

tvrdilo. Mám tam pacienty, u kterých
jsem mohla v průběhu roku sledovat pozitivní vývoj.
Jsou takoví, co vám utkví v paměti?
Vzpomínám na muže, který si mě pozval před velkou operací ruky. Hrával
na kytaru, byl nešťastný z toho, že to už
nebude moct, pokud se zákrok nepovede. Navštěvovala jsem ho i po operaci
a postupně provázela až po rehabilitace,
kde mi s nadšením ukazoval, jak vysoko už ruku zvedne. Nebo jsem tam měla
člověka po autonehodě. O návštěvu kaplana a kněze u něj požádala rodina, chodili jsme k němu, jak jsme jen mohli.
Bylo povzbudivé sledovat, jak se vrací
zpátky do života.
POKR. NA STR. 5

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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KRÁTCE
Dotace na Prostějovskou
zimu radnice využije letos
PROSTĚJOV | Dotace ve výši 100 tisíc
korun na pořádání série akcí v rámci
Prostějovské zimy 2020, která se kvůli
koronaviru nekonala, využije město letos. Dotaci poskytl kraj. „Z důvodu vládních opatření proti šíření nákazy jsme
se rozhodli neriskovat a zimní kulturní
dění v Prostějově utlumit,“ řekl primátor Prostějova František Jura. Hejtmanství poté umožnilo přesun dotace do
roku 2021 a radnice toho využila. Vyúčtování se uskuteční v roce 2022. (dík)

Rodiče si oblíbili jména
Karolína, Julie a Jakub
PROSTĚJOV | Nejméně dětí za posledních pět let přivítali loni představitelé
města na prostějovské radnici. Chlapců
bylo 205 a dívek 182, oblíbená jména
jsou Karolína, Julie, Anna a Laura a Jakub, Dominik, Adam, Daniel a David.
„Vítání občánků je jedna z nejhezčích
chvil, v poslední době však akce probíhají bez slavnosti v obřadní síni, ale pouze za přítomnosti jednoho z rodičů,“ řekla náměstkyně primátora Milada Sokolová. Například loni na radnici uvítali
419 dětí.
(dík)

Škody po vandalech se
vyšplhaly na desítky tisíc
PROSTĚJOV | Vandalové v letošním
roce poničili v Prostějově městský majetek za desítky tisíc korun. „Poškození,
která vznikla stářím, si město hradí ze
svého. Pojišťovny nám refundují škody
vzniklé dopravními nehodami a vandalismem,“ řekl náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil. Letos to bylo kolem
100 tisíc korun. Vandalové zničili odpadkové koše, zastávky MHD a kontejnery na tříděný odpad za více než 40 tisíc korun, zbytek připadl na dopravní
nehody.
(dík)

O nové hokejové šatny
se postará Sportcentrum
PROSTĚJOV | Radní Prostějova pověřili Sportcentrum - dům dětí a mládeže zabezpečením provozu nových šaten na
zimním stadionu. „Budoucí správce tohoto nového objektu bude zajišťovat pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu
nebo kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí,“ uvedl primátor František
Jura. Tradičně se o zařízení tohoto typu
stará v Prostějově Domovní správa, podmínky udělené dotace ale tentokrát vyžadují jiné řešení.
(dík)

U Mořic experti objevili
neznámé keltské hroby
Sídliště a pohřebiště
archeologové odkryli
poté, co tam amatérský
hledač s detektorem
našel bronzový náramek.
MICHAL ŠVERDÍK
MOŘICE | Začátkem loňského roku našel na poli západně od Mořic na Prostějovsku amatérský hledač s detektorem
kovů několik částí bronzového bohatě
zdobeného nánožníku a svůj objev řádně nahlásil expertům. Když místo prozkoumali archeologové, bylo jasné, že
patrně půjde o mělký kostrový hrob,
a objevili další zlomky šperku.
V laboratoři se ukázalo, že úlomky ve
skutečnosti pochází ze dvou kusů masivních bronzových nánožníků sestávajících z bohatě zdobených dutých polokoulí. Ženy takové šperky opravdu nosily v párech. „Každý fragment jsme přesně zaměřili pomocí GPS a zřetelně se
tak projevila koncentrace nálezů v pásu
orientovaném z východu na západ shodně se směrem provádění orby,“ popsal
postup prací Ivan Čižmář z Ústavu archeologické památkové péče Brno.
Díky tomu archeologové na konci
roku, kdy k tomu byly vhodné podmínky, odkryli ve sprašovém podloží sídliště z pravěku a hrob se zaoblenými rohy.
V hloubce asi 0,8 metru našli kostru,
která byla uložena na zádech s lebkou
k severu. Patřila staršímu muži ve věku

Amatérský hledač s detektorem kovů našel část bronzového bohatě zdobeného nánožníku a svůj objev řádně nahlásil expertům.
FOTO | ÚAPP
kolem 50 let. Na první pohled byly na
kosterních pozůstatcích patrné příznaky
chorob, takže nález si k dalšímu zkoumání převzali antropologové.
Výzkum sice neodhalil původní
hrob, z něhož mohla pocházet dvojice
nánožníků, odborníci však prokázali přítomnost dosud neznámého keltského pohřebiště. „Nacházelo se na mírné vyvý-

šenině asi 100 metrů východně od polohy se sídlištními laténskými nálezy. Sídliště i pohřebiště byla využívána alespoň nějaký čas ve stejnou dobu,“ uvedl
Čižmář. Jak dodal, sídliště fungovalo
v období rozmachu centrální aglomerace v Němčicích nad Hanou, od které je
mořická lokalita vzdálená necelé čtyři
kilometry jižním směrem.

Hasiči budou mít moderní sídlo
PROSTĚJOV | Se stále většími problémy se musí potýkat prostějovští profesionální hasiči ve svém současném sídle v centru města. Vnitřní prostory jsou
příliš malé, aby zde mohla parkovat moderní technika, nevyhovuje ani výjezd
ze stanice na frekventovaný vnitřní
okruh města. Vedení krajského hasičského sboru se proto rozhodlo, že si ve
městě vybuduje nové moderní sídlo.
„Naše problémy se tak vyřeší. Potíže
máme hlavně s garážováním naší techniky, protože objekt se před sedmdesáti
lety stavěl pro automobily úplně jiných

parametrů. Ze stanice rovněž vyjíždíme
pouze jedinou bránou a do jedné
z nejfrekventovanějších ulic v Prostějově. Šatny a prostory pro hasiče už také
neodpovídají legislativním a hygienickým požadavkům,“ potvrdila mluvčí
krajských hasičů Lucie Balážová. Dostavba ani přestavba není možná kvůli
vnitřnímu uspořádání budov. „Proto
jsme se rozhodli pro výstavbu nového
komplexu na zelené louce v Brněnské
ulici,“ řekla mluvčí.
Vybudování moderního sídla hasičů
v Prostějově již podpořila zdejší radni-

ce, která poskytne potřebné pozemky.
S městem hasiči nedávno podepsali memorandum o spolupráci. „Plánujeme
větší prostory pro naši techniku a moderní zázemí pro výkon státní správy, pro
služby hasičů a jejich fyzickou, odbornou i praktickou přípravu. Velikostně
se bude prostějovská stanice shodovat
s novou požární stanicí v Přerově. Navýšení počtu techniky ani příslušníků neplánujeme, součástí areálu bude také výjezdové středisko,“ podotkla mluvčí Balážová. Na investici chce vedení hasičů
získat dotace z Evropské unie.
(dík)
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„Den je plný malých zázraků“
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Sestra Magdalena
Anna Lis

Nemyslí si někdy rodiny hospitalizovaných pacientů, že jako kaplani
umíte zázraky?
Ne (smích), myslím, že ne. My zázraky
neumíme. Ty jsou z Boží ruky. Každý
den je ale vlastně plný malých zázraků.
My, kaplani, můžeme pomoci je hledat
a lépe vidět.
Proč podle vás nemocný potřebuje
péči nejen o fyzickou stránku, ale
i tu duševní? A jak se k vám staví
lidé nevěřící?
Víte, že většina lidí, se kterými se setkávám, říká, že jsou nevěřící? Často od
nich slýchám, že si nebudeme mít
o čem povídat, a pak po chvíli zjistí, že
jsme našli mnoho témat k rozhovoru.
Vždy pacientovi vysvětluji, že jsem
u něj, protože mám čas být s ním v tom,
co zrovna prožívá. Někdy je to personál, který požádá, aby pacienta navštívil kaplan. Vidí totiž, že by nemocný potřeboval nějakou podporu. Jde například o člověka, který se nemůže smířit
se svojí diagnózou, a na nás je, abychom mu to pomohli zpracovat.
Jak s takovým člověkem navazujete
konverzaci?
Většinou tak, že se zeptám, jak se má,
na co myslí. To stačí, je to lidské. Pak
už můžu jen poslouchat – pacient většinou sám řekne, z čeho má obavy, nezřídka přitom narazí i na něco duchovního.
Touží vědět, že je nějaká vyšší síla,
dává mu to naději. Naše duchovní služba je hodně o lidskosti a trpělivosti,
díky kterým se lidé otevírají. A my je
ujišťujeme, že jsou v bezpečí.
Máte důkazy pro to, že když se člověk se svou nemocí smíří, pomáhá
mu to v léčbě?
Vnitřní smíření je asi nejdůležitější pro
to, aby člověk prožíval svou nemoc
v klidu. Takovou mám zkušenost
i z hospicu. Častokrát se tam řešilo, že
člověk dostal už všechny léky proti bolesti, přesto nebyl klidný. Někdy opravdu až návštěva kněze pomohla k tomu,
že pacientovi se v duši rozhostil mír
a utrpení tak snášel lépe. Jaké „zázraky“ umí svátosti, jako například pomazání nemocných, bych mohla doložit
i na zkušenosti s vlastní babičkou.
Podělíte se o ten příběh?
Ona žila s vírou a tak i svou nemoc prožívala s Bohem. Jednoho dne požádala
o návštěvu kněze, chystala se umřít.
Jela jsem domů s tím, že přijde konec.
Když jsem dorazila, vyprávěla mi, že
dostala svátost pomazání nemocných,
večer zavřela oči a byla připravená odejít. V noci se jí zdálo, že umřela, že je
v nebi, kde na ni čekali blízcí, a bylo jí
tam dobře. Prý viděla i svůj pohřeb.
A pak povídá: „Ráno se vzbudím, ote-

je členkou mezinárodní
kongregace Misijních sester
Služebnic Ducha svatého, která
působí v 51 zemích světa. V ČR
žije komunita pěti sester, poslední
dva roky sídlí v Přerově. Sestry
pomáhají jako sociální pracovnice
v přerovském denním centru pro
lidi bez domova, jako terénní
pracovnice v charitní pečovatelské
službě, v Rodinném centru Ráj
v Pavlovicích u Přerova, jedna
z nich je lékařkou v kroměřížské
nemocnici.

V době přísných protiepidemických opatření jsou nemocniční kaplani mnohdy jedinou „návštěvou“ u hospitalizovaných pacientů.
FOTO | AGEL
vřu oči a žiju.“ Byla sice zklamaná, že
není v nebi, ale zároveň dostala novou
chuť k životu. Dokonce si poprvé po několika dnech dala něco k jídlu. Žila pak
ještě deset let. Svátost pomazání nemocných přijala vícekrát za život a vnímala,
jak veliká je to milost a posila pro tělo
a duši. Často ji dávám lidem za příklad.

Změnila vaši službu pandemie?
V Přerově začínám, ale v Olomouci chodíme i na covidová oddělení. Všeobecně je teď naše práce ovšem omezená,
musíme respektovat režim každého pracoviště – když někam nemusíme, nejdeme tam, abychom pacienty neohrozili.

Přejí si vaši přítomnost víc starší,
nebo mladší lidé?
Určitě více ti starší, ale zkušenosti mám
i s mladými lidmi. Jeden takový pacient
ležel na olomoucké hematoonkologii.
Dlouho si říkal, že se ho rozhovory
s kaplanem netýkají, že je nepotřebuje,
ale když se jeho stav zhoršil po komplikované transplantaci kostní dřeně, měl
potřebu si začít povídat o tom, co bude,
kdyby se to nakonec nepodařilo. On
sám si myslel, že staří a mladí lidé prožívají konec života jinak. Ale tak tomu
není, každý člověk má stejné obavy
a strach. Všichni jsme na Zemi rádi
a chceme žít. Pro věřící však život smrtí
nekončí. Úkolem každého je připravit
se co nejlépe na přechod do života věčného.

Objednejte si
týdeník 5plus2

Vzpomínám si, že když se před dlouhými roky duchovní služba v nemocnicích rozbíhala, zdravotnický personál často nebyl z přítomnosti kněžích a řádových sester nadšený. Jak
se tam cítíte dnes?
Musím říct, že v dnešní době jsou nemocniční kaplani většinou věřící laici.
Nás řeholníků není moc. A moje zkušenost je velice pozitivní. Personál ví, že
jsme tam proto, abychom mu byli nápomocni. Lékaři i sestry se na nás mohou
obrátit, když vidí, že se pacient nějak
trápí a oni mu neumí po této stránce pomoct. Uleví se i jim samotným, ne vždy
mají čas věnovat se po psychické stránce každému nemocnému.

Jak často jste k dispozici a „fungujete“ i po telefonu?
V Přerově jsem fyzicky přítomná v nemocnici vždy v pondělí a ve čtvrtek od
9 do 15.30 hodin, pak jsem na telefonu
a dá se se mnou kdykoliv spojit. Působí
tam se mnou i jáhen Roman Nehera, který je k dispozici ve středy. V Olomouci
je nás více, takže někdo z kaplanů je přítomen denně. I tam jsme 24 hodin na telefonu.

INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!

www.5plus2.cz/schrankovne

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Pavel MAKOVÝ

POHŘEBNÍ SLUŽBA

Opustili nás:

Zdenka Kalvodová – 1931 – Prostějov
Zbyněk Karásek – 1953 – Prostějov
Miloslava Legierská – 1943 – Mostkovice
Jaroslav Roztomilý – 1954 – Soběsuky
Bc. Martina Prosecká – 1966 – Prostějov
Františka Slezáková – 1944 – Prostějov
Ing. Erich Zofall – 1939 – Prostějov – Vrahovice
Klement Pospíšil – 1944 – Hradčany
Jaroslav Protivanský – 1939 – Vrahovice
Miroslav Bělka – 1953 – Hrubčice
Josef Vodička – 1952 – Kostelec na Hané
Jarmila Tylšarová – 1928 – Prostějov

Rozloučíme se:

Oldřich Sekanina – 1947 – Plumlov
Vlasta Ozaničová – 1935 – Prostějov
Josef Čechovský – 1936 – Vrahovice
Oldřich Souček – 1940 – Prostějov
Antonín Kovařík – 1942 – Brodek u Prostějova
Pavel Hanák – 1938 – Stínava
Anežka Strouhalová – 1941 – Ptenský Dvorek
Terezia Pečivová – 1947 – Prostějov
Martin Bačik – 1933 – Prostějov
Jaroslav Laurenčík – 1948 – Kostelec na Hané
Věra Matyášková – 1930 – Prostějov

Aleš Růžička – 1940 – Brodek u Prostějova
Mojmír Budík – 1967 – Uhřičice
Theodor Höfer – 1932 – Vyškov
Ladislav Beníšek – 1948 – Prostějov
Adolf Novák – 1923 – Prostějov
Jana Začalová – 1938 – Soběsuky
Vlastimír Plachý – 1934 – Prostějov
Libuše Klíčová – 1942 – Konice
Ladislav Adamík – 1924 – Prostějov
Helena Vykopalová – 1928 – Seloutky
Kamil Dalecký – 1935 – Bedihošť
Jakub Zoubek – 1986 – Protivanov

pátek 8.1.2021 v 10.00 hod.
pátek 8.1.2021 v 11.30 hod.
pátek 8.1.2021 ve 12.30 hod.
pátek 8.1.2021 ve 13.00 hod.
pátek 8.1.2021 ve 13.00 hod.
pátek 8.1.2021 ve 14.00 hod.
pátek 8.1.2021 ve 14.00 hod.
pátek 8.1.2021 v 15.30 hod.
pondělí 11.1.2021 v 10.00 hod.
pondělí 11.1.2021 v 11.30 hod.
středa 13.1.2021 v 10.00 hod.

OS Brněnská 104 + krem.
OS Brněnská 104 + krem.
OS PV + krem.
kostel Povýšení sv. Kříže PV + krem.
kostel Brodek u PV + krem.
OS Brněnská 104 + krem.
kostel Ptení + hrob
OS Brněnská 104 + krem.
OS Brněnská 104 + krem.
OS Brněnská 104 + krem.
OS Brněnská 104 + krem.

Drozdovice 79, 796 01 Prostějov, tel./fax: 582 341 368, mob.: 603 814 572

www.makovy.cz • e-mail: makovy@makovy.cz
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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

„

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
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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

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.

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.

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: co je jinak
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.

TEXT: LENKA BRDKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

N

ejvýraznější změnou je fakt, že na
čtyřleté maturitní obory školy nemusí konat 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 maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ uvedl
na začátku prosince 2020 ministr školství Robert Plaga.
Výjimka se vztahuje pouze na čtyřleté studijní
obory, i v jejich případě ale 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 musí ředitelé středních škol 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 letos 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 2021.
Dejte si pozor na to, aby přihláška měla
všechny potřebné náležitosti. Na zdravotních,
potravinářských či chemických oborech je zpravidla vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání, jinde může
být potřeba očkování proti hepatitidě.
Nepřevýší-li počet přihlášek předpokládaný
počet přijímaných uchazečů, může ředitel
dané školy ještě do 8. března rozhodnout, že se

JAKOU ŠKOLU SI VYBRAT? JEŠTĚ MÁTE NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY TROCHU ČASU. PŘIHLÁŠKY SE TOTIŽ
ODEVZDÁVAJÍ AŽ DO 1. BŘEZNA 2021.

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 pak
musí absolvovat testy fyzické zdatnosti.
GYMNÁZIA
„Domnívám se, že většina gymnázií testy Cermatu využije. Je to mnohem jednodušší než vytvářet vlastní testy,“ říká Renata Schejbalová,
předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České
republiky a ředitelka pražského Gymnázia Nad
Štolou. Školy totiž mají – i vzhledem k organizačním starostem spojeným se střídavým omezováním a povolováním prezenční výuky kvůli
pandemii – na přípravu málo času. „Příprava
testů s pilotážemi zabere minimálně rok, aby
byly relevantní a validní,“ poukazuje na nedostatek času Renata Schejbalová.
„Z diskusí s řediteli škol vyplynulo, že čtyřletá gymnázia nebudou v naprosté většině od
JPZ upouštět. Tím, že ministerstvo jednotnou
zkoušku nabízí, zajistí nejen srovnatelnou úroveň zkoušky, ale i prostupnost mezi jednotlivými školami. Zejména pro školy s větším převisem uchazečů, což gymnázia nepochybně
jsou, je v této nelehké době přínosem, že jednotnou zkoušku nemusí připravovat a vyhodnocovat samy,“ připomíná tisková mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.
„U nás by přijímací řízení na osmileté studium mělo být standardní, tedy jednotná přijímací zkouška a školní kolo,“ říká Marek Matějka,

ředitel pražského Gymnázia Kodaňská.
U čtyřletých oborů je však podle něj situace
složitější. „Existuje několik možných podob přijímaček. Situace na jaře může být opět komplikovaná, avšak máme výhodu zkušenosti z jara
2020,“ dodává Matějka a připomíná, že přijímací testy „potřebují“ z důvodů velkého převisu
poptávky. „Loni jsme zaznamenali převis zájemců nad maximální kapacitou přijímaných
žáků zhruba 300 procent,“ uvádí.
UMĚLECKÉ ŠKOLY
Do oborů s talentovou zkouškou, včetně gymnázii se sportovní přípravou, musely být přihlášky podány do 30. listopadu 2020. Od podzimu už je jasno také v kritériích přijímacího řízení. Co se však mění, je období pro konání talentových zkoušek, které bylo pro letošní přijímačky významně prodlouženo. Na konzervatoře
a umělecké obory se konají po celý leden. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání
zhruba o polovinu kratší. Gymnázia se sportovní přípravou pak mohou talentové zkoušky konat v období od 2. ledna do 31. března 2021
s tím, že původně byl termín jen do poloviny
února. Ti, kteří uspějí u talentové zkoušky, pak
následně budou skládat ještě JPZ.
DVĚ PŘIHLÁŠKY, DVA POKUSY
Přihlášky se letos vyplňují stejně jako tomu
bylo v předchozích letech. Do obou formulářů
vždy vyplňte obě školy, a na pořadí v tomto případě záleží. Na té škole, kterou uvedete jako
první, budete JPZ (bude-li vyhlášena) dělat
v prvním termínu.
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.
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Vyberte si školu na webu!
Tištěné seznamy středních škol, na které jste byli zvyklí, jsme letos nahradili novou
uživatelsky vstřícnou online formou. Kompletní nabídku 1 270 středních škol a 6 000
studijních oborů najdete na serveru iDNES.cz na adrese: www.idnes.cz/stredniskoly.
TEXT: JANA BLAŽKOVÁ

H

ledat můžete po krajích, okresech,
oborech, podle výše školného
a typu vzdělávání. „Snažili jsme se,
aby to bylo pro čtenáře co nejsnáze použitelné,“ vysvětluje projektový manažer
sekce IT serveru iDNES.cz Pavel Kočička.
K dispozici jsou i data ohledně převisu
nabídky a poptávky a další údaje k výběru té pravé školy.
Seznam vznikl ve spolupráci s oddělením analýz a mezinárodní spolupráce
Národního pedagogického institutu ČR.
Ten provozuje i vlastní internetový portál Infoabsolvent.cz, který je určený
všem, kdo váhají nad výběrem studijního
oboru, tak aby získali dostatek informací
k výběru té pravé školy.
Na něm najdete nejen seznam škol
a oborů a šance na přijetí, ale také infor-

DŮLEŽITÉ ADRESY
www.idnes.cz/stredniskoly
www.infoabsolvent.cz
mace o tom, co se při studiu toho kterého oboru naučíte, k jakému povolání budete připraveni a také možnosti, kde si
po skončení studií můžete najít práci. Nabízí i kompletní informace ohledně přijímacích zkoušek a také, co dalšího škola
nabízí – ať už jde o stravování, ubytování, stipendia, kroužky a podobně.
Školní příprava a trh práce spolu úzce
souvisejí, proto najdete v systému nejnovější poznatky ze světa práce, mimo jiné
vývojové trendy jednotlivých profesí,
(ne)zaměstnanost v daném oboru či odvětví. Portál myslí i na studenty, kteří
jsou znevýhodnění nepříznivou životní
situací, ať už zdravotním postižením, či

sociálním znevýhodněním, včetně mladých lidí, kteří školu opustili předčasně.
Pokud si jste s výběrem školy stále nejistí, portál vám pomůže Profitestem.
Zdarma a samostatně si prověříte své zaměření a předpoklady pro studium. Nečekejte však jasné řešení, cílem je vás navést, jak o sobě přemýšlet i jinak. „Možná
si díky tomu uvědomíte mnoho věcí, které by vás nenapadly. Další inspiraci při
rozhodování o budoucnosti mohou být
krátké filmové ukázky různých povolání.
Možná se tak seznámíte s profesemi,
o kterých zatím nemáte jasnou představu,“ vysvětluje vedoucí oddělení analýz
a mezinárodní spolupráce Národního pedagogického institutu ČR Hana Novotná
a dodává: „Filmovalo se v reálném prostředí i ve školách, takže uslyšíte názory
odborníků, ale i studujících.“ Tak hurá
na to!

INZERCE

SPŠ a OA Mohelnice

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
A OBCHODNÍ AKADEMIE MOHELNICE
Gen. Svobody 183/2, 789 85 Mohelnice

Den otevřených dveří
5. 2. 2021 8:00 – 16:00
Forma bude upřesněna na webu školy.

Den otevřených dveří
27. ledna 2020

Obor Elektrotechnika 26–41–M/01
Zaměření: Silnoproudá elektronika
Počítačové a automatizační systémy
Počítačové a informační systémy

Obor Informační technologie 18–20–M/01
Zaměření: Programování, design a virtuální realita
Programování a databázové systémy

www.spsemoh.cz

Střední školy
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Distanční výuka
a její minusy

Neumí to s počítačem, nezvládají si organizovat čas, přicházejí
o kontakty. Pro některé děti znamená distanční výuka vyloženě negativní
zkušenost.
TEXT: ALENA BARTOŠOVÁ

P

řestože vláda poskytla peníze na notebooky, které si mohly půjčit děti ze sociálně slabých rodin, neodvrátila problémy s připojením a podcenila digitální (ne)gramotnost v rodinách. Ne
všichni rodiče jsou schopní nainstalovat a zprovoznit platformy typu Google Classroom nebo
Microsoft Teams, pomocí kterých většina škol
vzdělává.
DĚTI ZCELA MIMO ŠKOLU
Podle analýzy informačního centra o vzdělávání EDUin se zhruba deset tisíc dětí přestalo
v první karanténě vzdělávat. „Dramatická situa-

ce je například u studentů učebních oborů,
tedy po ukončení povinné školní docházky.
Místo školy si najdou brigádu, začnou vydělávat a návrat do školy pro ně není lákavý,“ konstatuje Martina Zikmundová, ředitelka České
asociace streetwork, organizace zaštiťující nízkoprahové sociální služby. Právě nízkoprahová zařízení zajišťují síť pro sociálně slabší rodiny, kde děti nemají zázemí pro distanční výuku a kde se školou vůbec nekomunikují.
SOCIÁLNÍ ODLOUČENÍ
Sociálním odloučením trpí i děti, které za
distanční výuky fungují. Podle České školní inspekce skutečnost, že se děti nepotkávají se
spolužáky, vnímalo na jaře jako největší nevý-

hodu 55 % žáků. Lenka Eckertová, ředitelka Nadace RSJ, vnímá pozitivní roli technologií: „Je
důležité umožnit dětem setkávání s kamarády
alespoň ve virtuálním prostoru, kde spolu
něco vytvářejí, učí se spolupracovat a zároveň
sdílí své pocity a postřehy.“
PŘETĚŽOVÁNÍ NOVOU LÁTKOU
Podle České školní inspekce je třeba změnit
styl výuky. Ze závěrů šetření zkraje školního
roku na šestašedesáti základních školách vyplývá, že pouze překlopit prezenční výuku do online prostoru a cílit jen na nové učivo není efektivní. Snaha s žáky probrat veškerý vzdělávací
obsah vedla a vede i teď podle expertů pouze
k přetěžování všech zúčastněných.

INZERCE

Zvažuje váš deváťák

Střední průmyslová škola,
Přerov, Havlíčkova 2

některý z těchto oborů?

sps@sps-prerov.cz

Elektrotechnika
26-41-M/01
Počítačové řízení
Technika počítačů

Strojírenství
23-41-M/01

Mrkněte na Stursovka.cz
a poznejte naši střední školu!

Technické lyceum
78-42-M/01
Informační technologie

• 725 073 501
www.sps-prerov.cz

• moderní laboratoře měření,
číslicové a automatizační
techniky a programovatelných
obvodů
• Arduino
• ATmega32
• CAD/CAM systémy
• NX
• CREO
• CNC stroje s řídícími systémy
SINUMERIC, Heidenhain
• Inventor
• ORCAD
• EPLAN
• Siemens STEP 7
• CISCO NETWORKING
ACADEMY
• vyhláška 50/78 Sb.
• volnočasové aktivity pro ZŠ
• profesní kvalifikace
Obsluha CNC obráběcích
strojů, Technik PC a periferií
• nová tělocvična
• spolupráce s firmami regionu
• motivační programy
a prospěchová stipendia
• EU projekty
Zveme Vás na den
otevřených dveří 15. 1. 2021
od 8.00 do 18.00 hodin
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Univerzita Palackého
je v prestižní alianci

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aliance Aurora,
která sdružuje devět univerzit napříč celou Evropou.

S

polečným cílem projektu Aliance Aurora financovaného Evropskou komisí je zaměřit
se na výzkum a témata udržitelného rozvoje včetně klimatických změn či digitalizace.
Mezi členy je také Univerzita Palackého v Olomouci.
„Všechny univerzity, které se spojily do této
aliance, mají výrazné vědecké a výzkumné výsledky. My si ale uvědomujeme, že to dnes nestačí. Důležité je získané poznatky využít v praxi ve
prospěch společnosti, ať už při ochraně klimatu, v sociální problematice, nebo kdekoli jinde.
Univerzity by měly být lídrem v inovativních přístupech v otázce udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve všech formách,“ uvedl
rektor UP Jaroslav Miller k angažmá olomoucké
univerzity v Auroře.
Univerzitě Palackého spojení s partnery z Velké Británie, Německa, Islandu, Nizozemska,
Dánska, Rakouska, Španělska a Itálie přinese
kromě zkvalitnění studia také například mož-

SNÍMEK ZE ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍ ALIANCE
VYSOKÝCH ŠKOL, KDE JE REKTOR UNIVERZITY
PALACKÉHO JAROSLAV MILLER A PROREKTOR PRO
ZAHRANIČÍ MARTIN KUDLÁČEK.

nost vzájemných vědeckých a studentských stáží, lepší provázanost přeshraničního studia či
sdílení excelence a know-how ze spolupráce se
soukromým sektorem, neziskovými organizacemi nebo také místními komunitami.
Skupina devíti evropských vysokých škol
bude společně pracovat na projektech zaměřených na klimatické změny, udržitelnost a digitalizaci. „Členství v Auroře je pro nás přínosem
i v otázce posilování internacionalizace. Rozvoj
a prohlubování mezinárodního prostředí na
Univerzitě Palackého je součástí naší hlavní strategie a taková forma spolupráce ji o to více posiluje,“ dodal prorektor UP pro zahraničí Martin
Kudláček.
Univerzity zapojené v Auroře chtějí k intenzivní spolupráci přizvat i další univerzitní partnery
z východní Evropy a zemí mimo Evropskou
unii. Věří, že taková forma spolupráce mezi univerzitami nabídne nové perspektivy a přinese
vzájemné rozšíření obzorů.

INZERCE

Střední
průmyslová
škola strojnická
Olomouc,
17. listopadu
995/49

Nabízí ve školním roce
2021/22
tyto studijní obory:

PLES
T R A D IČ N Í
. 1. 2021
22
STROJAŘŮ

32-41-M/01 Zpracování usní, platů a pryže se zaměřením:

● zpracování plastů ve strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

● pomaturitní technické studium
pro absolventy netechnických oborů,
dálková forma, délka 2 roky
DEN
VÝUKOVÝ Š
Z
Y
K
Á
Ž
PRO
21
20
2.
5.
0 hod.
od 8 do 11.3

sociální péče a služeb
nám. 8. května 2, Zábřeh

T R A D IC E
K VA L ITA
NÍ
U P L AT N Ě

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením:

● počítačová podpora konstruování
● počítačová podpora výroby
● mechatronika

střední škola

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. 01. 2021
od 9 do 16 hod.

Kontakt: tel.: 585 549 111-113
e-mail: spssol@spssol.cz www.spssol.cz

Jsme moderní škola připravující studenty pro práci v sociální
oblasti, gastronomii, zemědělství a zahradnictví.

Sociální činnost
Zemědělec – farmář
Kuchař – číšník
Zahradník
Pekař

Stravovací
a ubytovací služby
Zahranické práce
Opravářské práce
Podnikání

olomoucký kraj podporuje stipendiem tyto obory:
PeKař, ZahRaDníK, ZeMĚDĚLec- FaRMář.
DEN otevřených Dveří:
sobota 16. 1. 2021 (9.00 – 12.00)
v

www.ssspzabreh.cz
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Jak se budou vybírat
vysokoškoláci?

Letošní maturanti to nemají
lehké. Do školy chodí málo
a s přípravou k maturitě
i přijímacím zkouškám na
vysoké školy jsou odkázáni
na monitory počítačů.
POJISTKY PROTI OPISOVÁNÍ
K tomu nejistota, jak
Univerzita se soustředí na ladění pravlastně budou přijímací
videl, třeba aby se u zkoušky nedalo
zkoušky vypadat.
opisovat. „Připravujeme speciální
TEXT: JANA BLAŽKOVÁ
FOTO: FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

N

a brněnské Masarykově
univerzitě mají jasno. „Přijímací řízení na jaře 2021
připravujeme online. Je to
cesta pro to, abychom je
vůbec mohli uskutečnit,“ přibližuje
tiskový mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára. Jde o test studijních
předpokladů. Výjimkou jsou lékařská
a farmaceutická fakulta, kde se skládají testy z biologie, chemie a fyziky.
O podobě zkoušek není rozhodnuto. „Sledujeme možnosti a finální podobu zkoušek připravujeme,“ upřesňuje mluvčí. Podobně je to u fakulty
sportovních studií, kde je třeba prověřit tělesnou připravenost uchazečů.

klíč, testy budou v mnoha obměnách, které opisování vyloučí. Navíc
tam máme identifikátor, který dokáže specifikovat konkrétní osobu,“ naznačil Pavel Žára. Test bude mít 48
otázek a uchazeči vyberou jednu
z pěti možností. Na vypracování jim
musí stačit 100 minut. Zkouška je plánovaná na 10. dubna.
I na Českém vysokém učení v Praze počítají s distanční formou přijímaček. „Již dnes je z velké míry v elektronické podobě,“ řekl serveru KamPoMaturitě.cz rektor pražské ČVUT
Vojtěch Petráček.
Rektor Unicorn University Jan
Čadil také oznámil elektronickou verzi. „Přijímací řízení jsme již přepnuli
do online podoby a funguje to. Tuto
formu zachováme i do budoucna.“
Ovšem Univerzita Karlova počítá

s tím, že některé fakulty se bez prezenčních zkoušek neobejdou.
„Máme zveřejněné podmínky přijímacího řízení do všech programů. Fakulty mají připravené různé varianty
zkoušek. Většinou prezenčně, některé distančně,“ uvedl rektorát Univerzity Karlovy.
Škola těm uchazečům, kteří o to zažádali do konce prosince, přizná úlevu z poplatku.

ťuje motivaci uchazeče a jeho předpoklady. Výjimkou je studium angličtiny, kde je test povinný. „Záleží totiž
na jejich píli, zda se jim podaří školu
dokončit,“ podotýká mluvčí.
Přijmout tu letos chtějí nejméně tisíc zájemců. „Hodně záleží na tom,
zda budou moci přijíždět studenti ze
zahraničí, třetina našich studentů totiž nepochází z České republiky,“ vysvětluje mluvčí.
Na některé vysoké školy se maturant dostane i bez pohovoru nebo přijímacích zkoušek – jen na základě
dobrého prospěchu ze střední školy.
Jenže s hustším sítem pak takoví vysokoškoláci musejí počítat v dalších
ročnících studia, kdy látku někteří už
nebudou zvládat, a proto školu ani
nedokončí.
Bez přijímacích zkoušek bude na
některé obory brát například Vysoká
škola báňská – Technická univerzita
Ostrava nebo třeba Fakulta rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity.

OBĚ VARIANTY
Prezenční i distanční přijímací pohovory chystá také Vysoká škola finanční a správní v Praze. „Vyzkoušeli
jsme si to a zvládneme obě varianty.
Lepší by bylo vidět budoucí studenty
na vlastní oči,“ říká mluvčí školy Magdalena Straková. Už loni měli i online
dny otevřených dveří. „Naše informační centrum si s tím poradilo skvěle,“ dodala Straková.
Přijímací řízení na této škole má
formu pohovoru, při němž škola zjiš-

INZERCE

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, ŠUMPERK
Kladská 2, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 074 • fax: 583 213 673 • e-mail: gondova@szssumperk.cz

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme tyto obory:
Denní studium

Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
Elektrikář – silnoproud
Instalatér
Kadeřník
Klempíř
Mechanik opravář motorových vozidel
Obráběč kovů
Prodavač
Strojní mechanik
Tesař
Truhlář
Zedník
Operátor skladování
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Mechanik strojů a zařízení
Nábytkářská a dřevařská výroba
Obchodník
Strojírenství
Stavebnictví

Nástavbové denní studium

Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Kombinované studium

Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
Tesař

Informace o studiu podá:

Studijní oddělení, tel.: +420 583 320 117, e-mail: studijni@sszts.cz
Novinka – obor strojírenství je zaměřen na obsluhu CNC strojů. U oboru
mechanik strojů a zařízení může žák během studia navíc získat výuční list
v oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik a svářečský průkaz, u oboru obchodník
výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač!

www.sszts.cz

Nabízíme:
• získání kvaliﬁkace
- střední zdravotnický pracovník
• maturitní obor pro dívky i chlapce
• uplatnění ve zdravotnických
a sociálních zařízeních

Kritéria přijímacího řízení:
• prospěch ze ZŠ 8. a 9. třídy
• potvrzení o zdravotní
způsobilosti pro zvolené studium
• úspěšné zvládnutí přijímacích
zkoušek (CJL, MAT)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

1. máje 249/37, 724 35 Odry
tel.: 557 730 129

Podnikání

Zedník

- denní studium

4. 2. 2021 13-17.hod.

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Elektrikář - silnoproud
Strojní mechanik
Mechanik plynových zařízení

Studijní obor: 53-41M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

www.szssumperk.cz

Gen. Krátkého 30, Šumperk

e-mail: info@cssodry.cz
www.cssodry.cz

V příštím školním roce 2021/2022 nabízíme tyto studijní obory:
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
• Pedagogické lyceum (denní forma)
• Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní a dálková forma)
• Sociální činnost (denní a dálková forma)
• Praktická sestra (denní forma)
• Masér ve zdravotnictví (denní forma) - NOVÉ

Tříletý studijní obor zakončený závěrečnými zkouškami s výučním listem:
• Ošetřovatel (denní a dálková forma)
Součástí školy je domov mládeže a středisko volného času.

Ve vazbě na současnou situaci sledujte, prosím, webové
stránky školy a informace konání/nekonání
dne otevřených dveří
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Výuka jazyků na dálku
S epidemií koronaviru se rozšířila i výuka
po internetu. Učit se z pohodlí domova se
tak letos stává ještě snazší, ale pozor,
nejdřív je třeba si zjistit, co za svoje peníze
dostanete. A nejen to.

vají i exotické jazyky, byť často bývají
k výuce jen nejpoužívanější řeči jako
španělština či angličtina.
Tyto aplikace slibují, že učení cizího jazyka bude hračka. Mnohé z nich
učí jazyk zábavnou formou. Slovíčka
se je však třeba učit vždycky. Hlavní
výhodou je, že se s nimi dá učit, když
je zrovna čas, třeba v MHD.

TEXT: DAGMAR LANGOVÁ
FOTO: PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

CO JE ZDARMA A ZA CO SE PLATÍ?
Některé aplikace pro výuku jazyků bývají zdařilé. S těmi nejlepšími se dá
trénovat psaní, poslech, čtení i výslovnost. Aby se cizí slovíčka lépe zapamatovala, přidávají obrázky.
Mnohé jsou ke stažení zdarma,
jako třeba Duolingo, Clozemaster či
Memrise. Základ mnohdy bývá zdarma, ovšem za vylepšení, třeba výuková videa, se už platí. Například v případě Duolinga, které je vhodné hlav-

N

a dálku je možné naučit se
skoro cokoli, třeba i cizí jazyk. Studenti, kteří se potýkají s výukou online a letos hodně zameškali, mohou tímto způsobem učivo dohnat.
Zaplatí si kurz, a co nezvládli ve škole, se doučí.
KOLIK LIDÍ BUDE VE SKUPINĚ?
„Je to stejné jako u klasických kurzů.
Ideální je ukázková hodina předtím,
než se přihlásíte a zaplatíte kurzovné,“ radí Linda Chmelíková, ředitelka
pardubických jazykových kurzů Jazykovka Chmelíková.
Je dobré si zjistit, kolik lidí bude ve
skupině (doporučuje se maximálně
šest, pokud jde o online kurzy, je lepší, když je studentů ještě méně) i jaké
budou výukové materiály. Stejně tak
je třeba si ohlídat, aby zařazení do
kurzu proběhlo podle testů či aspoň
po konzultaci s lektorem.
Důležité je vědět, jak se budou řešit
reklamace, zda vracením peněz, anebo výměnou lektora. I když je lektor

přes počítač, neznamená to, že byste
o něm nebo o výuce samotné měli dostat méně informací.
POZOR NA KVALITU PŘIPOJENÍ
V případě online výuky je nutné prověřit kvalitu internetového připojení.
Pokud není dobré, může se stát, že se
výklad lektora po Skypu, Zoomu či jiných komunikačních sítích bude zasekávat, neuslyšíte kvůli šumu a z každé lekce budete mít půlku, možná
méně.
„Závislost na kvalitě připojení je
hlavní nevýhodou online kurzů.
Účastníci také mají problém s porozuměním a lektoři s výukou výslovnosti
nebo výukovými materiály, které
musí upravovat, aby vyhovovaly online formátu,“ zmiňuje Linda Chmelíková problémy. Těm, kdo mají individuální kurzy a jsou časově vytížení,
mohou online kurzy vyhovovat.
LZE I PŘES MOBIL
Kdo se na online kurz necítí či nemá
dobré internetové připojení, může se
učit přes mobilní aplikace. Jsou dobrým doplňkem ke všem jazykovým
kurzům. Neustále se vylepšují a přidá-

ně pro začátečníky, základ postačí.
Existují také aplikace, které chtějí poplatek, a nejsou lepší než ty zdarma.
Mnoho recenzí lze najít na internetu
a následně se rozhodnout podle nich
– je vždy lepší si aplikaci vyzkoušet
a pak teprve ji koupit. Nikdo totiž předem neví, zda mu aplikace a způsob,
jakým se jazyk učí, bude vyhovovat.
I tady navíc platí, že některé aplikace bývají také ve špatné kvalitě, obsahují jen konverzační fráze či jen slovíčka bez možnosti procvičit si jejich
užití ve větách. I když učení jazyka
přes počítač či mobilní telefon slibuje interaktivní užívání, ne vždy je na
vysoké úrovni. Nehledě na to, že se
stále dá narazit rovněž na takové aplikace, ve kterých je poměrně dost
chyb. A v těchto případech může být
reklamace velmi náročná, či dokonce
nemožná.

Střední průmyslová škola stavební
Lipník nad Bečvou
4leté studijní obory s maturitou
Prospěchové stipendium Olomouckého kraje.
j
• 36-47-M/01 Stavebnictví
- inženýrské a pozemní stavby
NABÍZÍ
- architektura a pozemní stavitelství
ve školním

• 82-41-M/05 Graﬁcký design
- graﬁcká tvorba interiéru a exteriéru

roce
2021/2022

2leté zkrácené dálkové studium oboru Stavebnictví s maturitou

Dny otevřených dveří: 5. 2. 2021 od 14.00 do 17.30 hod.
6. 2. 2020 od 8 do 12 hodin

Gymnázium Zábřeh
Nabízíme









náměstí Osvobození 20
789 01 Zábřeh
tel.: 583 411 138
583 416 380
e-mail: reditel@gyza.cz
internet: http://gyza.cz

přátelskou atmosféru školy
kvalitní přípravu ke studiu na VŠ
volitelné semináře
sportovní kurzy (lyže, voda, turistika
adaptační pobyty
exkurze a jazykové zájezdy
výměnné zahraniční pobyty

Přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám: únor - duben 2021.
Otevírané třídy - 2021/2022
1 třída čtyřletého studia - 30 žáků
1 třída osmiletého studia - 30 žáků

Zahraniční partneři
Gymnázium
Marktbreit

South Side Area School
District, Hookstown,
PA, USA

95% úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ
za posledních 10 let.

INZERCE

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a P ro s t ě j o v
nám. Ed. Husserla 1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 351 977, e-mail: sos@sosprostejov.cz
www.sosprostejov.cz
Rádi se vám budeme věnovat na tel. 582 351 977 a připravili jsme
pro vás informace na webových stránkách školy a na facebooku.
Zájemcům o studium na naší škole nabízíme ve školním roce 2021/2022
Klasické tříleté obory s výučním listem
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Číšník
65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Kuchař
53-41-H/01 Ošetřovatel – nový obor!!!
66-51-H/01 Prodavač
32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
29-56-H/01 Řezník, uzenář
Čtyřleté studijní obory zakončené
maturitní zkouškou
69-41-L/01 Kosmetické služby
65-41-L/01 Gastronomie
Dvouleté denní nástavbové studium
zakončené maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání
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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.

INZERCE

Akční ceny
zboží platí

od 6. 1. 2021
do 19. 1. 2021
Šunka nejvyšší
jakosti

Pomazánka 80 g

Tuňáková, Makrelová, Lososová

Rýže jasmínová 500 g

Activia 120 g

bílá, sladká bílá

Holba Šerák 0,5 l

92

ZAČNĚTE

18

•90

Cena za 100 g / Váhala

16

•90

100 g • 21,13 Kč / Nowaco

S PROBIOTIKY
A VYHRAJTE!

8

•90

100 g • 7,42 Kč/ Danone

19

•90

100 g • 3,98 Kč

10

•90

1 l • 21,80 Kč + 3 Kč záloha láhev

Najdete nás v obcích: Adolfovice, Bernartice, Bílá Voda, Bludov, Bohdíkov, Bohuslavice, Bohutín, Branná, Brníčko, Březná, Čenkovice, Černá Voda, Česká Ves, Dlouhomilov, Domašov, Drozdov,
Dubicko, Hlušovice, Holčovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabišín, Hrabová, Hynkov, Chromeč, Javorník, Jedlí, Jeseník, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Klopina, Kobylá nad Vidnávkou, Kolšov,
Lesnice, Leština, Libina, Lipinka, Lipová Lázně, Líšnice, Loštice, Lukavice, Maletín, Mikulovice, Mohelnice, Moravičany, Moravská Huzová, Náklo, Nová Červená Voda, Nová Hradečná, Olšany,
Oskava, Pavlov, Petrov, Písařov, Písečná, Postřelmov, Postřelmůvek, Příkazy, Rapotín, Raškov, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Rýmařov, Skorošice, Sobotín, Stará Červená Voda, Staré Město,
Sudkov, Svébohov, Široký Brod, Štíty, Šumperk, Troubelice, Třeština, Uhelná, Újezd u Uničova, Úsov, Vápenná, Velké Kunětice, Velké Losiny, Vlčice, Zábřeh, Zlaté Hory, Zvole, Žerotín, Žulová.

Akční nabídka, soutěže a novinky přímo ve Vašem e-mailu!
Přihlaste se na www.jednota-zabreh.cz

Prostějov, Přerov a Hranice
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Chci pomoct, aby výher přibylo
Po bouřlivém konci
v Olomouci chce
volejbalistka Martina
Michalíková potáhnout
vzhůru Prostějov.
MILOSLAV JANČÍK
PROSTĚJOV | Ještě v létě měla Martina Michalíková vést jako kapitánka olomoucké volejbalistky v bitvách Ligy
mistryň i honbě za domácím titulem.
Místo toho ovšem dostala kvůli ekonomické tísni od klubu výpověď a s popraskem, jaký český volejbal ještě nezažil, vysokoškolačky opustila. A po pár
týdnech posílila největšího rivala z poslední dekády Prostějov.
„Je to nejblíže Olomouci, kde bydlím, a v době, kdy jsem neměla angažmá, jsem chtěla alespoň někde trénovat.
Tohle byla nejschůdnější cesta kam dojíždět. Asi po měsíci společného tréninku jsme se v polovině prosince domluvili na smlouvě do konce sezony. Doufám, že Prostějovu pomůžu,“ přeje si
sedmadvacetiletá smečařka Martina Michalíková.
Brala jste společné trénování v Prostějově jako neoficiální zkoušku, zda
jste po letní operaci stoprocentně
zdravá?
V prvé řadě mi bylo řečeno, že letos
není situace ideální finančně, což byla
jedna věc, proč nechtěli v prostějovském klubu během karantény mluvit
hned o nové smlouvě. A v té druhé mě
samozřejmě chtěli vidět, což chápu.
Jestli se mnou Olomouc rozvázala
smlouvu na základě toho, že jsem nebyla zdravotně stoprocentní, tak je to pochopitelné. Nedivím se tomu, udělala
bych to stejně.
Nové angažmá máte, všechno tedy
dopadlo, jak jste si přála?
Jsem ráda. Je fajn mít nějakou jistotu,
protože bylo depresivní v této době sedět doma, nevědět, co bude dál, a nemuset ráno vstávat. Také chodit jen trénovat s tím, že mě nečeká žádný zápas, to
také může jít motivace časem dolů
a s tím i tréninkové nasazení. Je lepší
mít angažmá.
V čem je Prostějov jiný?
Hlavně v ambicích, protože v Olomouci
se nepřipouštělo nic jiného než vítězství
v extralize a českém poháru. A neudělat
ostudu v Lize mistrů, byť pak už bylo dopředu dané, jak to dopadne. V lize se ale
šlo tvrdě za vítězstvím a kolikrát tam nebyla dobrá nálada, ani když se zápas vyhrál, ale řešilo se, jakým způsobem.
V Prostějově jsou cíle trošku níž, tím
ale neříkám, že by se šlo do zápasů prohrávat, to samozřejmě ne.

Martina Michalíková patřila čtyři roky k pilířům Olomouce, teď ale válčí za Prostějov.
Co si pod tím představit na hřišti?
Vidím to z druhé stránky, když se jde na
soupeře, jako je právě Olomouc nebo Liberec, kdy se říká pojďme riskovat
a hrát beze strachu. Je to tým, který je
mladší a méně zkušený a je to tak nastavené správně. Pokud však tato sestava
zůstane pohromadě, bude mít časem
cíle zase vyšší.

„

Nemám
žádnou zášť
vůči holkám, naopak
jsme pořád v kontaktu
a stýkáme se. Zápas
proti Olomouci bych
brala v pohodě.
Berete jako výzvu, aby bodů přibývalo?
Jasně, nechci být na dně tabulky.
A i když teď nemáme ambice na titul,
nepatříme takto dolů. Sedm bodů je
málo, něco bychom s tím měli udělat

a já musím pomoct, aby výher přibylo.
Je to můj osobní cíl.
Jaký byl první zápas v novém dresu?
Nastoupila jsem proti Liberci (0:3) a
byl to pro mě trochu šok, protože jsem
zase zjistila, jak moc je zápas odlišný
od tréninku. Odhalí, jak moc jsem nebo
nejsem s týmem sehraná, i všechno
ostatní. První dva sety ale nevypadaly
špatně, chvilkami tahal Liberec za kratší konec a měly jsme i setbol, bohužel
jsme ho nevyužily. Ukázalo mi to taky,
že holky zatím zápasů moc nevyhrály
a možná byly i překvapené, že bychom
mohly Liberec porazit. Beru to ale jako
pozitivní, že jsme byly schopné s Libercem takto hrát. Když se to zlomí v hlavách a přeneseme to do hry, tak může
druhá půlka sezony vypadat úplně jinak
než ta první. Škoda, že nevyšel aspoň jeden set, pak bychom si mohly říct, že to
půjde.
Co vám řeklo utkání o vaší hře po
pauze?
Že mám před sebou ještě hodně práce.

FOTO | STANISLAV HELOŇA, MAFRA

Necítila jsem se moc dobře, a jak jsem
si v tréninku říkala, že to je na dobré cestě, tak mi zápas ukázal, že toho musím
ještě hodně dohnat. Naštěstí pak byla vánoční pauza, kdy jsme hodně trénovaly,
k tomu jsem dělala i individuální věci
a po dvou týdnech mám pocit, že jsem
dál. Doufám, že se to na hřišti ukáže.
Platí u smečařky, že klíčem je souhra s nahrávačkami?
Hlavně. Každý trénink je posun dopředu. Druhá věc jsou zápasy, kterých potřebujeme odehrát hodně. S každým dalším to doufám bude lepší. Ale to platí
pro celý tým, je to kolektivní sport a musíme fungovat jako namazaný stroj.
Ve hře je před pokračováním extraligy tréninkový zápas s Olomoucí.
Jaké to pro vás bude?
Už jsem hráčka Prostějova a musí mi
být jedno, s kým budeme hrát. Brala
bych to jako dobrou generálku, která mi
ukáže, jak na tom jsem. Nemám žádnou
zášť vůči holkám, naopak jsme pořád
v kontaktu a stýkáme se. Brala bych to
v pohodě.
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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

