hy
Střednpí aČdec
zá

Standa
Hložek

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

Jako dědeček
jsem tak
trochu
na baterky
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VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Do tělocvičny se vrátili
prozatím online
REKORDNÍ MOST ROZDĚLUJE

Unikátní most se stane
nejvyšším v zemi

...str. 2

OSUDOVÉ ŽENY ZDEŇKA SVĚRÁKA

Od maminky po vnučku.
Jak ovlivnily jeho život? ...str. 6

Senior Fit Příbram pořádá i fyzicky náročnější kruhové tréninky s trenérem v posilovně. Při online lekcích posilují
účastníci doma především se svojí vlastní váhou.
FOTO | ARCHIV SENIOR FIT PŘÍBRAM

Příbramský Fit Senior pořádá online zdravotní
a posilovací cvičení na Teamsech pro muže i ženy.
Denně se připojí desítky seniorů z celé republiky.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
PŘÍBRAM | Na tři sta příbramských seniorů se ve všední dny pravidelně scházelo při společných kondičních cvičeních, na lekcích nordic walkingu (chůze
s holemi – pozn. red.), při hraní pétanque, na výtvarných dílnách, v pěvec-

kém sboru i na přednáškách. Koronavirová pandemie a s ní spojená opatření
oblíbené schůzky a cvičení sice na delší
dobu zcela zastavily, od zimy se ale
zase potkávají aspoň virtuálně.
„Z tělocvičny, kam teď bohužel nemůžeme, jsme pro vás přesunuli cvičení do
online prostředí. Začali jsme vysílat lekce zdravotního cvičení, kurzy tvoření
a přednášky přes aplikaci Teams,“ říká
předsedkyně spolku Fit Senior Příbram
Kristýna Hovorková.

Lekce vysílá spolek každý týden od
úterý do pátku. „Pondělky jsme nechali
volné. Před lockdownem jsme mívali
v pondělí pravidelně nordic walking,
tak jsme teď nechali pondělky nostalgicky volné, aby si mohl každý vyrazit na
procházku s hůlkami, jak byl zvyklý,“
vysvětluje Kristýna Hovorková.
Online program je určený nejen pro
členy příbramského spolku. Připojit se
k němu mohou senioři z celé republiky.
Aktuálně je do něj přihlášeno zhruba
200 účastníků, z toho asi třicítka je mimopříbramských. „Jedné lekce se v průměru účastní mezi 60 až 80 lidmi. Někteří se nám připojují ke každému vysílání,“ doplňuje předsedkyně spolku.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

SUPERSMYSLY NAŠICH MAZLÍČKŮ

Vědci zkoumali schopnosti
psího „kompasu“
...str. 8

130 LET S VLASTOU BURIANEM

Komikovy začátky i jeho
vášeň pro fotbal
...str. 10 a 11
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Střední Čechy západ

Rekordní most, který rozděluje
Více než sto metrů nad
hladinou řeky Sázavy se
má už za pár let tyčit
unikátní most, který se
stane nejvyšším v celé
zemi.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ALEŠ KUBELKA
JÍLOVÉ U PRAHY | Přes 800 metrů
dlouhé přemostění, které by mělo překlenout panenské Posázaví, je součástí
kontroverzního středočeského úseku
dálnice D3, který by silničáři měli začít
budovat v roce 2025. A zatímco řidiči
stavbu masivního mostu vítají, ekologové a chalupáři z Posázaví se jí obávají.
Okázalý most má překlenout dálnici
D3 přes široké údolí řeky Sázavy jižně
od Jílového u Prahy a má navazovat na
plánovaný tunel zvaný Luka. Navrhovaná varianta jihočeské dálnice do Rakouska vede přitom přes morfologicky složitý terén dolního Posázaví, které je považováno za přírodní poklad Čech.

Údolí má zůstat nedotčené
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které
je investorem nové D3, nadále trvá na
takzvané západní variantě trasy. Plánovaný most přes Sázavu se tak má stát jakousi monumentální branou dálnice pár
kilometrů za Prahou.
„V současné době je příprava stavby
mostu i celého středočeského úseku D3
ve fázi územního řízení. Zmíněný most
má sloužit k převedení dálnice D3 přes
hluboké údolí Sázavy. Bude se nacházet ve výšce sto třináct metrů nad terénem. Překoná tím výšku současného nejvyššího přemostění, kterým je Žďákovský most (stojí u Kostelce nad Vltavou
ve výšce 90 metrů nad dnem údolí a 50
metrů nad hladinou vodní nádrže Orlík,
pozn. red.),“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan
Studecký.
Most obloukové konstrukce bude
dlouhý 803 metrů a jeho výstavba bude
více než náročná. „Mostní konstrukce
je však navržena tak, aby výstavba mostu mohla probíhat z obou břehů bez nutnosti přístupu do vlastního údolí Sázavy. Volba obloukové konstrukce přemostění přitom splní podmínku, aby zůstal zachován nedotčený koridor údolí
řeky; a to jak v dokončené podobě, tak

Na novém středočeském úseku dálnice D3 u Jílového u Prahy má vyrůst gigantický most přes Sázavu. Výškou nad
terénem předčí i dosavadního rekordmana – Žďákovský most nad vodní nádrží Orlík.
FOTO | VIZUALIZACE: ŘSD
při samotné stavbě mostu,“ uvedl Studecký. Součástí mostu má být i unikátní
visutá lávka pro turisty, kterou dělníci
vybudují přímo pod dálničním mostem
ve výšce 54 metrů nad řekou.
Masivní přemostění Sázavy je podle
odborníků velkou výzvou pro projektanty i stavebníky. „Jakákoliv stavba tohoto druhu je extrémně náročná svým rozsahem a provedením. Už samo zhotovení takovéhoto díla je na české poměry
mimořádné. A je také logické, že tento
velký zásah do Posázaví bude polarizovat obyvatele; ať už bude výsledná stavba jakákoliv,“ potvrdil Stanislav Pohunek, mostní technik Krajské správy
a údržby silnic.
Podle jeho kolegy z oboru je pro tak
náročné přemostění klíčová především
volba komise, která hodnotí předložené
návrhy. „Měla by být složená nejen z architektů a odborníků na životní prostředí, ale zejména z mostních odborníků.
A předseda komise by měl být respektovaný mostní inženýr. Jedině tak se docílí toho, že vítězné řešení bude nejen
krásné, ale také hospodárné,“ sdělil
mostní projektant Jiří Stráský, který je
podepsán například pod právě budovanou lávkou v Nymburce.
Zástupci obcí, které leží v sousedství

Most, který má být
nejvyšší v Česku
113 metrů nad hladinou Sázavy
se bude nacházet nový most na
D3 u Jílového.
54 metrů nad terénem
(pod dálničním mostem) bude
zavěšena lávka pro turisty.
8 set a tři metry má činit délka
plánovaného mostu s obloukovou
konstrukcí.

budoucího mostu, sledují jeho přípravu
s rozpaky.
„Naše Luka jsou kus nesmírně krásné
krajiny kousek od Prahy. Končí zde silnice a je tu klid. Překlenout údolí Sázavy obřím mostem proto nebude rozhodně nic úchvatného. Největší obavy
máme z hluku. Hluková studie byla přitom jen velmi povrchní, rozhodně nezohledňovala roční období. To je v prostředí listnatých lesů a kamenných svahů zásadní faktor,“ vysvětlila Ilona Tietzová
z Osadního výboru Luk pod Medníkem.

Ta jsou místní částí Jílového a nový
most přes ně povede.
Tamní občané se děsí hlavně doby,
kdy začne stavba. „Ta totiž drasticky
ovlivní život občanů. Veškerý materiál
budou navážet po stávající silnici, přitom nákladní auta se v serpentinách skoro nevyhnou. V obci má být navíc drtička kamene a betonárka,“ popsala Ilona
Tietzová.
Kritika nového dálničního úseku s robustním mostem zaznívá i z úst ekologů
a aktivistů, kteří upozorňují na kolizi trasy s historickými důlními díly a podzemní vodou. Nadšení z okázalého mostu
nesdílejí ani majitelé chalup v jeho těsné blízkosti. „Jak jsme koukali s manželem do plánů, tak pilíř mostu má stát asi
dvě stě metrů od naší chalupy. Strach
máme hlavně z hluku, protože sem jezdíme hlavně kvůli klidu a přírodě,“ potvrdila Věra Pošívalová, která tráví
v Lukách pod Medníkem polovinu
roku.
To v Jílovém u Prahy stavbu vítají.
„Chápu, že ne všem se most i dálnice zamlouvají. Obecně si však myslím, že
většina lidí se už přiklání na stranu dálnice, která tu přispěje ke zklidnění dopravy,“ dodal starosta Jílového Pavel
Pešek (VPM Jílové).
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ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
První návštěvníci se
projdou Benarem již letos
na podzim

Z původních cca 300 členů se virtuálních lekcí nyní účastní necelé dvě třetiny. „Přibyli nám ale klienti z jiných měst
a také se vrátili někteří bývalí členové,“ říká předsedkyně Fit Senior Příbram Kristýna Hovorková.
FOTO | ARCHIV FSP
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Fyzická cvičení jsou připravovaná pro
seniory podle jejich výkonnosti. Nejpomalejší a nejklidovější je cvičení na židlích, při kterém si cvičenci protáhnou
všechny svaly a rozcvičí klouby. Součástí jsou také dechové a relaxační techniky.
Cvičení na podložkách je určené pro
seniory, kteří jsou schopni sami nebo
s menší pomocí vstát z lehu. Je považované za středně obtížné a instruktoři do
něj víc zapojují prvky jógy a pilates.

Fit Gentlemani s PET lahví
„Pro muže jsme přesunuli z posilovny
Fit Gentleman – kruhové tréninky z trenérem. Lekce jsme přizpůsobili domácím podmínkám. Muži posilují s váhou
vlastního těla. Místo závaží používají
například naplněné PET lahve,“ popisuje Kristýna Hovorková.
Jednou za čtrnáct dní je do programu
zařazená také taneční terapie. Bát se jí
nemusí ani méně zdatní tanečníci.
Účastníci se při ní neučí žádné složité
kroky ani choreografie. Na hudbu si
zkouší uvolňující taneční pohyby.
Před nouzovým stavem a uzavřením
tělocvičen a kluboven se cvičení a přednášek účastnilo téměř tři sta příbramských seniorů. Nyní je jich zhruba o třetinu méně, protože se některé aktivity

jako například kurzy keramiky nebo fotbálek nepodařilo převést do virtuální podoby.
„Část našich členů neměla potřebnou
techniku – tedy notebook, tablet či chytrý telefon – případně dostatečné internetové připojení. Některým jsme mohli
půjčit darované tablety s internetem. Podařilo se nám tak zapojit několik našich
členů, kteří žijí sami a nemohli by si to
dovolit,“ říká spokojeně předsedkyně
příbramského spolku.
Virtuální vysílání získávalo zájemce
mezi seniory velmi zvolna. Instruktoři
řadu z nich učili, jak si na tabletech či
chytrých telefonech stáhnout aplikaci
Teams a připojit se k živému vysílání.
Některým pomohly jejich děti či vnoučata, aby překonali prvotní nedůvěru
k online prostředí. Pro další to bylo vítané zpestření a jedna z mála možností,
jak zůstat v kontaktu s vrstevníky.
Za jak dlouho se členové spolku zase
sejdou naživo, zatím nikdo neví.
I přesto, že poměrně velký počet z nich
je již proti koronaviru naočkovaný.

Online je přivedl zpět
„Pozitivní je, že se nám díky online lekcím vrátili někteří bývalí členové, kteří
už nebyli schopní na cvičení dojíždět do
tělocvičny. Mají například odoperované obě kyčle, nemá je kdo dovézt nebo
raději cvičí anonymně doma,“ podotý-

ká Hovorková. Také proto by živé vysílání spolku Fit Senior Příbram mělo pokračovat i po ukončení nouzového stavu, kdy se život vrátí do obvyklých kolejí. „Rádi bychom zachovali dvě až tři online lekce týdně. I pro klienty z jiných
měst, kteří si na nás zvykli a navázali
osobní vazby s našimi členy,“ uzavírá
Kristýna Hovorková.
Zájemci o online cvičení a přednášky
se mohou přihlásit mailem na adresu
fitseniorpb@gmail.com nebo telefonicky u předsedkyně spolku Kristýny Hovorkové na čísle 777 176 713.
INZERCE

SLANÝ | Prvorepublikový park Benar,
respektive jeho centrální část, která prochází obnovou za 20 milionů korun, otevře město veřejnosti již letos na podzim. Kompletně hotovo by mohlo být
příští rok. „Záležet bude i na tom, zda
zastupitelé uvolní další peníze na opravy zbývající části,“ řekl slánský starosta
Martin Hrabánek (ODS). Práce v parku
začaly minulý rok. Město nechává postupně upravit a odvodnit terén. Nákladní auta odvezla také zeminu kontaminovanou arzenem a pokračuje i nezbytná
údržba zeleně. V parku vzniknou mlatové cesty a přibudou lavičky, radnice plánuje také výsadbu nových keřů a stromů. Následovat by měla například oprava původního bazénu a vybudování přípojek kanalizace, vody a elektrické energie. Přilehlý památkově chráněný zámeček je zatím bez úprav. O jeho budoucím využití radnice teprve rozhodne.
Město zanedbaný park i zámeček získalo zadarmo od investora, který poblíž
chystá výstavbu.
(jak)
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Česká republika

Fanynky si mě hlídaly. Sledovaly
i to, jestli jdu spát na hotel sám
Jen co se zpěvák Standa Hložek před rokem zbavil
po měsících trápení se zuby a čelistí, koncertní plány
zhatila pandemie. „Teď můžete zpívat akorát tak
doma – obrazům,“ konstatuje smutně. A tak pro 5plus2
zavzpomínal na své slavné hity i na uvádění populárních
pořadů Vega a Magion. „Petr Kotvald nebo Hanka
Zagorová jsou pořád jako moje rodina, trávili jsme
spolu několik let skoro 24 hodin denně,“ vypráví.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Stále na cestách, téměř denně koncert. Když Standa Hložek s Petrem Kotvaldem dobyl tuzemskou popovou scénu, čekal ho kolotoč, o kterém předtím
neměl ani zdání. A tak si příliš neužil
ani první otcovské radosti. „I když jsem
na děti tenkrát neměl moc čas, tak ony
vědí, že je mám všechny stejně moc
rád,“ ujišťuje zpěvák, jemuž hit Holky
z naší školky změnil život.
Na hitu Holky z naší školky vyrostla
celá jedna generace. Jaké holky se
tehdy líbily vám?
Holky byly kolem mě odmalička. Jednak
díky tomu, že mám dvě starší sestry, které
měly spoustu kamarádek, ale také díky mojí
povaze. K holkám jsem měl vždycky hezký
vztah. Jako kluk jsem je bral jako kamarády. Až později jsem se začal stydět. Čím hezčí holka byla vedle mě, tím víc jsem se choval absolutně nepřirozeně. Ale vždycky
jsem měl rád holky, které dokázaly dělat
legraci, vymyslet nějaký program, zábavu.
„Holky“ znají i dnešní děti, jak tuhle
písničku po téměř 40 letech vnímáte
vy sám?
O Holkách by se dalo povídat dlouze, je to
naše osudová píseň. Karel Vágner jako autor hudby, Pavel Žák jako autor textu a já
s Petrem Kotvaldem – nad námi všemi tehdy svítila šťastná hvězda. Málo se ví, že
jak ta píseň byla slavná v Českosloven-

Stanislav Hložek

sku, tak zaujala také třeba v Polsku nebo
Bulharsku. Nazpívali jsme ji i anglicky,
německy, nebo jako vánoční verzi s jinými jmény! Ale to je na dlouhé povídání…
Když jste začal spolupracovat s Hanou Zagorovou, stal jste se pro holky
idolem. Zvykl jste si na takový zájem
rychle?
No, bylo to krásné období. Nevím, kde se
v té době tolik děvčat vyrojilo. Ale já jsem
by už tehdy ženatý, tak jsem musel mít nějaký odstup. Mám ale spoustu zajímavých
zážitků. Bylo to až nelogické, ale holky si
nás s Petrem Kotvaldem oba urputně chránily a hlídaly. Kolikrát i na hotelech nás
sledovaly, jestli jdeme do pokoje sami.
V té době byli populární i zpěváci
jako třeba Pavel Horňák, Michal
David, Dalibor Janda nebo Arnošt Pátek, nepanovala
mezi vámi rivalita?
S Pavlíkem Horňákem
jsme výborní kamarádi. Dokonce jsem mu šel za svědka na svatbu. Žádná rivalita neexistovala. Naopak!
Petr Kotvald, Hana Zagorová a Karel Vágner
se na dlouhou dobu
stali vaší druhou rodinou, vydrželo vám přátelství dodnes?
Já je mám všechny jako
členy „rodiny“ stále.
Vždyť jsme spolu prožili nejkrásnější pracovní
roky života, slávu, malé-

Narodil se 16. září 1954 v Kroměříži. Vystudoval střední stavební školu
a Fakultu sociálních věd UK v Praze.
■ Od devíti let působil v dětském pěveckém sboru, učil se na klavír
i akordeon. Posléze hostoval v několika tanečních orchestrech ve Zlíně.
■ V roce 1980 začal spolupracovat s Karlem Vágnerem, Hanou
Zagorovou a Petrem Kotvaldem. Začátkem 80. let se vydali na
koncertní pódia s Petrem Kotvaldem a začali trhat nejrůznější rekordy.
Spolu s Kotvaldem vystupovali i na různých hudebních festivalech
Intertalent, Sopoty, Drážďany odkud si pravidelně přiváželi ceny.
■ Po rozpadu dua se vydal na sólovou kariéru, která trvá dodnes.
■

ry, starosti, radosti… Byli jsme spolu neustále řadu let, 24 hodin denně. S Hankou
a s Karlem se známe dokonce už od roku
1974, kdy jsme spolu prožili dva měsíce
života na pěvecké soutěži Intertalent. Odehráli jsme tehdy na 30 koncertů od Košic
až po Aš, a už tehdy jsme se skamarádili.
To vám bylo dvacet. Co se ale dělo
předtím? Zpíval jste už jako dítě?
Byl jsem hodný chlapec, ale i tak trochu číslo.

Měl jsem hodně energie, nevydržel jsem
sedět na jednom místě. Zlobil jsem holky,
šťouchal je, lechtal, popichoval. Za to
jsem dostával hodně poznámek a ředitelských důtek. Naštěstí maminka zpívala
s ředitelem naší základní školy v pěveckém sboru a on mi tak spoustu prohřešků
prominul. Dětství jsem měl nádherné. Takové bych přál všem dětem. Přišel jsem
ze školy a už na mě čekali kamarádi a utíkali jsme hrát fotbal, hokej nebo jen tak
jezdit na kole. Prožil jsem ho v rodném Hulíně, městečku na Moravě, kde bylo všechno a bylo to
hlavně blízko. Měl jsem hodně kamarádů a kamarádek jak ze školy, tak
z pěveckého sboru,
kde jsem zpíval celých devět let.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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Měl jste už tehdy hudební vzory?
Muzika byla u nás doma všude. Maminka
výborně zpívala a každý den hrála na klavír. A mé starší sestry Radka a Iva hrály
na klavír a housličky. Zpívalo se všude.
Na schodech – tam byl krásný hall (odraz
zvuku jako při ozvěně, pozn. red.) , nebo
v koupelně. Maminka zpívala v nejrůznějších operetních hrách, v Moravských učitelkách v Brně, nebo v Moravských madrigalistech v Kroměříži. Neustále se učila nové
party a já jsem byl jako kluk u toho. A tak
jsem hudbu a zpěv přirozeně „nasával“.
Když už jste se zpěvem živil i vy, přibylo ale i moderování. Mnozí si vzpomenou například na televizní pořady pro
mládež Magion a Vega.
Když Petr Kotvald z naší dvojice odešel,
dostal jsem v roce 1986 nabídku z redakce
pro děti tehdejší Československé televize,
jestli bych mohl zaskočit ve Veze za Slávka Hrzala, který pořad moderoval. Měl
jsem hroznou trému, protože Vega trvala
hodinu a vysílala se živě. Byl jsem tam
jen na záskok na jediný díl, ale nějak se to
všechno zamotalo a já tam zůstal asi osm
let. Vega byl pořad pro děti a mládež, který si získal oblibu díky tomu, že na obrazovky přinášel zajímavé filmy, seriály
a rozhovory se zajímavými osobnostmi
přímo ve studiu.
A s Magionem to bylo jak?
Tam jsem občas vypomohl, když Honza
Rosák a pak Petr Jančařík nemohli. Jednalo se o pásmo z animovaných pohádek, seriálů a specialitou pořadu bylo Magické
oko, ze kterého moderátor vyndal nějakou
zajímavou věc, o které si pak povídal
s hostem pořadu. Byla to velká a krásná
zkušenost.
U moderování jste ale zůstal a dnes
máte svůj pořad v rádiu ve Zlíně.
Ano, vrátil jsem se na místo činu. Z Českého rozhlasu jsem odešel, abych se tam po
letech zase vrátil. Pracoval jsem totiž kdysi jako redaktor okresního vysílání Rozhlasu a právě odtud jsem pak rovnou nastoupil k Hance Zagorové. No a někdy před
šesti lety mě oslovili, jestli bych se nechtěl
podílet na pořadu Písničky pro duši se
skvělou redaktorkou Věrou Hotařovou.
Bohužel po dvou letech pořad skončil. Ale
dostal jsem nabídku na svůj písničkový pořad Strom lásky mý. Ten vysíláme s kolegou a kamarádem Pavlem Maškem každý
týden v neděli odpoledne od 17 hodin. Můžete jej poslouchat téměř na celé Moravě.
Pořád ale také vystupujete před publikem. Před rokem třeba s Leošem Marešem v rámci projektu Staré pecky.
Kdy jste se dali dohromady?
S Leošem se známe už spoustu let, ale pracovně jsme dřív neměli příležitost se setkat. Až loni, kdy jsem se mu do Pecek hodil. Společně s jeho kolegyní Katkou Říhovou jsme zpívali náš hit Můj čas a sám
jsem tam měl ještě další písně. Moc si Leoše vážím, má to v hlavě srovnané, má obchodního ducha a na jevišti je skvělý. Pohotový, slušný a pokorný. Objevil jsem
v něm velkého profíka a bezvadného pracovitého chlapa.

Před 40 lety fanynky naháněly Standu Hložka, v posledních letech se
zájmu žen těší jeho syn Matyáš.
V roce 2017 vyhrál v soutěži Muž
roku, pracuje jako fitness trenér, ale
koketuje také s hereckou dráhou.
Zahrál si totiž v bláznivé divadelní
komedii Krasavci na chmelu Václava Upíra Krejčího.
FOTO | MAFRA
Jak vnímáte dnešní showbyznys oproti tomu, ve kterém jste kdysi žil vy?
V letech našich začátků to bylo asi krásnější. Nebyl bulvár, nebyly telefony s foťáky,
mezi kolegy bylo větší přátelství. To asi
proto, že se točila spousta nejrůznějších televizních pořadů, kde jsme se setkávali
a mohli si spoustu věcí říct. Ale hlavně,
tehdy nešlo až tak moc o peníze.
Pořád máte hodně práce v téhle branži, ale zároveň jste otcem tří dětí. Syn
Matyáš se zviditelnil, když v roce 2017
vyhrál soutěž Muž roku. Co dělají vaši
další dva potomci?
Z prvního manželství mám Danušku
a Standu. Oba jsou skvělí. Také mají hudbu pod kůží. Danuška vystudovala vysokou pedagogickou školu, učí a má tři děti,
Lukáše, Radka a Karolínku. Standa má obchodní školu, pracoval jeden čas v rádiu,
ale osud ho zavál ke stavařině. Má vysoký
post v jedné stavební firmě. Má dvě děti
Simonku a Tomáška a bydlí v Praze.
Se svými dětmi a vnoučaty si rozumíte?
Ano, myslím, že náš vztah je v pohodě.
I když jsem na děti tenkrát neměl moc čas,
tak ony vědí, že je mám všechny stejně moc
rád. A co se týče vnuků, jsem tak trochu dědeček na baterky. My jsme tak rozptýlení,
že společná setkání jsou docela náročná.
Poslední rok žijeme ve stínu pandemie. Plánujete už budoucí restart?
Mám v diáři spoustu otazníků na případná
vystoupení. Ale jak to všechno bude, to nevím. Kluci muzikanti mi často telefonují,
kdy už půjdeme hrát. Říkám jim, že klidně třeba za hodinu, ale kde a pro koho?
Všichni věříme a doufáme, že to bude co
nejdříve. Je to děs, když celý život zpíváte
pro lidi po celém světě a teď můžete zpívat akorát tak doma – obrazům.
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Ženy Zdeňka Svěráka

Život spisovatele, scenáristy, herce, dramatika a textaře Zdeňka
Svěráka provází řada žen. Ve filmu hlavně Daniela Kolářová – Na samotě
u lesa z roku 1976 i o 30 let později ve Vratných
lahvých. Libuše Šafránková od snímku Jára Cimrman
ležící, spící z roku 1983 přes Obecnou školu z roku
1991 až po oscarového Kolju z roku 1996. A jaké jsou
reálné osudové ženy jubilanta, který nedávno slavil
pětaosmdesátiny? Seznamte se s nimi.

Text: IVETA BENÁKOVÁ, foto: JAN ZÁTORSKÝ, MAREK NAVRÁTIL, MILADA ČIŠTÍNOVÁ, ČT, PROFIMEDIA

MAMINKA RŮŽENA

DCERA HANKA

SESTRA BOŽENA

Růžena, za svobodna Synková, se
za Františka Svěráka provdala v roce
1929. Známý je tragický osud jejich
prvorozeného Zdeňka, který zemřel
po sepsi, následně narozený další
syn dostal také jméno Zdeněk. Rodiče ho starostlivě opečovávali, aby se
mu nic nestalo. Růžena Svěráková
byla ženou v domácnosti, její manžel si zakládal na tom, že dokáže rodinu finančně zabezpečit. „Maminka
byla dojímavá. A to jsem taky. Proto
se nestydím napsat scénu, o které
vím, že bude dojemná. A kašlu na to,
že mi budou říkat, že je to kýč. Protože dojetí a smích jsou váhy. Takový
je život, že se někdy smějeme a jindy pláčeme,“ uvedl Svěrák před lety
pro Český rozhlas. Postavu maminky
ztvárnila herečka Tereza Ramba.
„Po strništi bos není, a to zdůrazňuji,
není kronika naší rodiny. Od té jsme
se jen odpíchli,“ upozornil Svěrák.

Šedesátiletá dcera Hanka, nyní
Jelínková, vystudovala ČVUT,
později dokončila pedagogické
studium na UK v Praze. V roce
2001 vydala svou první knížku říkanek, dnes jich je pět plus jedno
leporelo a pohádková knížka Šimon a štěňátko Bára. Vlastní nakladatelství Naše kniha, otevřela
i jazykovou školu The Redbrick
House. „Víc mi vyhovuje, když
mě lidé poznají jako Jelínkovou,
a když později zjistí, kdo je můj
táta, reakce jsou pozitivní. Mně
tenhle druh zájmu není příjemný,
nechci se chlubit tátovým peřím,“
prohlásila.

Manželům Svěrákovým se
kromě Zdeňka narodila také
dcera, dostala jméno Božena. Moc se toho
o ní neví, podle
dostupných
informací se
sestra Zdeňka
Svěráka kdysi
živila jako
prodavačka.
Z Prahy se
odstěhovala
do obce Třebotov.

Maminka Zdeňka Svěráka
se mihla i ve filmu.

MANŽELKA BOŽENA
Boženu, za svobodna Němečkovou, poznal na Vysoké škole
pedagogické. Vzali se v roce
1959 a mají dvě děti – syn Jan
je režisér, dcera Hana je spisovatelkou. Manželka Božena
celý profesní život strávila
jako učitelka českého jazyka
a dějepisu. Tak trochu může
za to, že se z manžela-učitele stal umělec, dovolila mu
totiž jít do rozhlasu v Praze.
„Představte si, že jste v Žatci
a máte dvě děti. A manžel se
rozhodne, že půjde do Prahy.
To ji čekalo. I když jsem každý
víkend jezdil do Žatce, ale bylo
to od ní hrdinství. A já jsem jí
dodneška vděčný, že tenkrát
řekla: Jdi, vrátit se můžeš
vždycky,“ složil hold své ženě
na Televizi Seznam.

VNUČKA
KATEŘINA
Z pěti vnoučat má Zdeněk Svěrák jedinou vnučku
– Kateřinu. Je jí 33 let a má
syna, takže slavný cimrmanolog se díky ní stal pradědečkem. Vdávala se v roce 2013
u rodinného statku v Růžkových
Lhoticích na Benešovsku.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu nemovitostí v atraktivních lokalitách
České republiky, jejich zhodnocování a následný prodej.
Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

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

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
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
LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ V NOVÉM EFI SPA HOTELU****
PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH

+420 515 557 500 • www.eﬁhotel.cz • recepce@eﬁspahotel.cz

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu • Dobíjecí stanice na elektromobily • Pivovar a restaurace v objektu
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Superschopnosti? Nejen čich, ale
Vědci zkoumají schopnost psů
řídit se živočišným kompasem.
FOTO | NGUYEN PHUONG THAO, MAFRA

Psům funguje „živočišný
kompas“. Experti České
zemědělské univerzity v
Praze tak vysvětlují jejich
skvělý orientační smysl.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Psi umějí oproti lidem mnoho věcí.
Tak třeba si v játrech dokážou z cukrů
syntetizovat vitamín C, který musí člověk přijímat z potravy. Nebo mají až stotisíckrát silnější čich. Teď se podařilo
zmapovat jejich
další „super-

schopnost“. Vědci z České zemědělské
univerzity v Praze (ČZU) nedávno zveřejnili vědeckou práci a zjištění, že
psům funguje „živočišný kompas“,
tedy schopnost využívat při pohybu terénem magnetické pole Země. Smyslu se
také říká magnetorecepce a může být
zodpovědný za skvělý orientační smysl
zvířat. Psí běh krajinou za pomoci magnetických siločar pak vědci nazvali
„kompasový běh“.
Výzkumný tým vybavil 27 psů, převážně jezevčíků a teriérů, minikamerami a obojky s pozičním systémem GPS
a po tři roky sledoval návraty psů v nepřehledném lesním terénu ke svým majitelům – poté, co psi třeba několik kilometrů samostatně sledovali stopu zvěře.
Bylo vy-

hodnoceno celkem
622 psích návratů.
„Jakmile pes ukončí
sledování stopy zvěře a rozhodne se pro
návrat, nezamíří přímo k majiteli, jak by
jeden očekával, ale
začne krátkým během podél severojižní magnetické osy
(osa spojující severní a jižní magnetický
pól, prochází středem Země, pozn.
red.),“ popisuje nejdůležitější výsledek
výzkumu Kateřina Benediktová (na malém snímku s jezevčicí) z Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
Vědkyně se původně zaměřila na prostorovou orientaci loveckých psů a jejich smysl pro navigaci, jedním z
výsledků pak bylo popsání kompasového běhu.
„Teprve po krátkém kompasovém běhu se pes stočí směrem k
majiteli. Předpokládáme, že toto
‚zarovnání‘ trasy podle osy psům
pomáhá si zorientovat svoji mentální
mapu okolního prostředí a následně určit správný směr k majiteli,“ vysvětluje
vědkyně. Takové „zarovnání“ ale nepoužívají psi pokaždé. „Neobjevuje se u
návratů po vlastní stopě, ale pouze u
návratů, kdy se pes vrací jinou trasou,"
říká. Výzkum byl podpořen i laborator-

ně, škola má totiž speciální místnost bez
magnetického pole.
„V ní disponujeme odstíněnými magnetickými cívkami. Jsme
schopni měnit parametry magnetického pole,
například s ním otáčet,
simulovat magnetické
bouře a tak dále. Sledujeme behaviorální a fyziologické reakce zvířat na tyto změny,“ dodává.

Nikdo neví, jak zvíře
magnetismus vnímá
Zemský magnetismus umí rozpoznat
řada zvířat. „Zdá se, že nejvíce ho využívají k orientaci a navigaci, což už bylo
potvrzeno u mnoha druhů. Ale mohou
ho využívat i k synchronizaci pohybu v
rámci stáda nebo skupiny, u vodních
ptáků pomáhá s přistáváním na vodní
hladině, u lišek slouží jako magnetický
dálkoměr. Bylo popsáno i jeho zapojení
do útěkového chování. Pravděpodobně
nás na tomto poli čeká ještě mnoho překvapení,“ hledí do budoucna Kateřina
Benediktová.
Experti jsou prý ptáci. „Ptáci jsou
z hlediska magnetorecepce nejlépe prozkoumanou skupinou zvířat. My se ale
primárně zaměřujeme na poněkud opomíjenou skupinu, a tou jsou velcí savci.
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„čtou“ i magnetické pole Země
Oproti ptákům je jejich výzkum nesrovnatelně náročnější. Těžko se sledují v laboratoři, navíc laboratorní prostředí
není pro tento typ výzkumu vždy nejvhodnější,“ vysvětluje. „Kolegové třeba sledovali orientaci zálehů jelení a srnčí zvěře. Zaměřili se i na divoká prasata. Zjistili, že zálehy jsou také orientovány podél severojižní magnetické osy,“
dodává vědkyně.
Vědci ale stále zatím neznají mechanismus, jak zvíře magnetické pole vnímá, zda ho třeba cítí, vidí nebo slyší.
„Od každého asi trošku, je na to několik
teorií. Celý výzkum je o to složitější, že
člověk tento smysl vědomě nevnímá,“
říká vědkyně Kateřina Benediktová.

Ig Nobelova cena. Jak
k úsměvu, tak k zamyšlení
Kromě „psího kompasu“ se skupina
před lety zaměřila také na průzkum vylučování psů. I tady objevili vliv magnetického pole, za své závěry získali vědci
z ČZU ocenění. „Dostali jsme tzv.
Ig Nobelovu cenu, která se uděluje za
výzkum, jenž člověka nejdříve rozesměje a pak ho donutí k zamyšlení. Což byl
INZERCE

případ i našeho bádání. Sledovali jsme psy při značkování jejich teritoria, což se může na
první pohled zdát úsměvné.
Ale pokud se zamyslíme nad
skutečností, že i při této činnosti psi využívají magnetické
pole Země, opět v souvislosti s
mentální mapou prostředí, je
to fascinující a do budoucna
velmi významné zjištění.“

Nejstarší pes žil
v Austrálii

FOTO |
ARCHIV
MAFRA

Co možná nevíte: Vlky ochočily ženy díky
libovému masu. Jenže kdy to vlastně bylo?
Přeměna vlků na psy, tedy domestikace a zdomácnění vlků, nastala podle jednoho
z posledních výzkumů kvůli přebytkům libového masa. Stalo se tak během tvrdých
zim doby ledové. Zvířata prý tehdy měla méně tuku, masa byl přebytek a lidé ho
dávali vlčatům, která už tehdy chovali jako domácí mazlíčky.
O době, kdy se tak stalo, se vědci stále nedokážou dohodnout. Jedni tvrdí, že ke
zdomácnění vlka došlo před asi 12 tisíci lety, zároveň v Evropě a jihovýchodní Asii,
lidé Střední Asie se prý k procesu připojili až o několik tisíc let později. Další výzkum
ale tvrdí, že k domestikaci došlo už před 23 tisíci lety na Sibiři. Washingtonská
státní univerzita a její antropologové k tomu doplnili, že při domestikaci hrály hlavní
roli ženy. Vlci v procesu ochočování totiž zjistili, že pokud se dokážou zalíbit
něžnému pohlaví, je větší pravděpodobnost, že zvíře bude přijato do užší rodiny
a bude se s ním zacházet s láskou i většími ohledy.

V roce 2016 zemřela v Austrálii
nejstarší fena na světě. Bylo to
pastevecké plemeno australská
kelpie, jmenovala se Maggie a žila
na farmě ve státě Victoria. Její
majitel Brian McLaren prozradil, že
si osmitýdenní štěně přinesli, když
jejich synovi Liamovi byly čtyři
roky, v době smrti psa to byl
dospělý 34letý muž. „Ještě týden
před smrtí bylo Maggie dobře,
chodila z kravína do kanceláře,
vrčela na kočky a tak," uvedl
McLaren pro list Weekly Times.
Zhoršení přišlo náhle. Maggie
zemřela po dvou dnech ve svém
pelíšku přirozenou smrtí. Do
Guinnessovy knihy se ale zatím
nezapsala, majitel nenašel doklady
coby nezávislý důkaz stáří psa.
Dosavadním rekordmanem tak
zůstává honácký pes Bluey, který
se, také v Austrálii, dožil 29 let a
pěti měsíců, utracen byl roku 1939.
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Jak se z Vlastíka stal král komiků

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Ještě než se stal Lelíčkem ve službách Sherlocka Holmesa, c. a k. polním
maršálkem nebo Ducháčkem, který to zařídí, musel si budoucí král komiků Vlasta
Burian projít tvrdým dětstvím, složitými
uměleckými začátky po hospodských scénách a zároveň se vyrovnávat se stále častějšími maniodepresivními stavy.
Vlasta Burian, vlastním jménem Josef
Vlastimil, se narodil 9. dubna 1891 v tehdy především německém Liberci do rodiny českého vlastence Antonína Buriana.
INZERCE

Krejčího, ale také nadšeného divadelního
ochotníka. Postavou nepřehlédnutelný
Vlastík si v tvrdém prostředí pouličních
šarvátek mezi německými a českými chlapci musel uhájit to své.
To se mu hodilo i poté, co se v jeho
10 letech rodina přestěhovala na
Žižkov, kde to mezi tamní omladinou vždy také pořádně jiskřilo.
„V Praze byl Burianův otec úředníkem vybírajícím potravinové daně
a malého Vlastíka vodil pravidelně
do Národního divadla na opery,“ uvádí filmový historik
Jaroslav Lopour.

presivních stavů, které mu pomáhala překonávat jeho milovaná manželka Nina
(více v boxu na vedlejší stránce).
Ještě před první světovou válkou začal Burian účinkovat
v malých rolích v divadlech,
po pár letech už začal platit za vycházející hvězdu,
jejíž rozlet však zbrzdil
povolávací rozkaz. Burian se nástupu do armá-

Útěk od armády

dy bránil. „Po zběhnutí putoval s přítelem
a klavíristou Daliborem Ptákem, který ho
v jeho kabaretních výstupech doprovázel
na piano, po českém venkově. Byl však
chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech,“ líčil Jaroslav Lopour. Kariéru filmového herce Burian odstartoval už
v roce 1923, tedy ještě hluboko v éře němého filmu. O dva roky později založil vlastní Divadlo Vlasty Buriana
a postupně se vypracoval na
nejoblíbenějšího a také nejlépe placeného herce české
kinematografie
30. a 40. let.
(mb)

Burian se poté vyučil obchodním příručím a věnoval
se sportům všeho druhu, hlavně fotbalu, cyklistice či tenisu,
ovšem stále silněji jej to táhlo
i do divadelního prostředí. Svůj
talent baviče nejprve uplatňoval
na večírcích svých přátel či po hospodách. Před publikem komik vždy
plný života se však v soukromí po celý
život propadal do melancholických a de-

„

FOTO | ARCHIV MAFRA

V kostkovaných kalhotách a s harmonikou
po vzoru šantánových zpěváků. Takové
zřejmě byly kabaretní začátky Vlasty Buriana
v Červené sedmě či v Lucerně. Burian byl jako zlatý
hřeb večera uváděn až na samý závěr v sólových
výstupech.
Jaromír Farník, filmový badatel

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AUKCI UMĚNÍ VE
VÝSTAVNÍ SÍNI MÁNES.
NEDĚLE 18. DUBNA 2021
OD 14 HODIN
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
TOYEN, CIRKUS, 1925, olej na plátně

Z prachu libereckých
a žižkovských ulic se Vlasta
Burian, od jehož narození
uplynulo 130 let, vypracoval
na největší českou filmovou
hvězdu 30. a 40. let. Peníze
si uměl užívat, ale také
zápolil s depresemi.

aukční katalog
na www.aloos.cz
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Vysoké honoráře a život v luxusu

V brance fotbalové Sparty
Vlasta Burian měl nesporný sportovní talent,
věnoval se tenisu, cyklistice, ale hlavně fotbalu.
Coby brankář v letech 1914 až 1922 (s dvoletou
pauzou) chytal za slavnou Spartu. V jejím dresu
hájil branku v pěti derby pražských S, a to
v prvních dvou letech svého angažmá. Vychytal
tři výhry, dvakrát odešel poražený. Kopané se
věnoval také v dalších letech v různých například
i divadelních týmech či jako trenér a rozhodčí.
Ještě například v roce 1943 coby sudí pískal zápas
exhibiční Sparty v Kamenici, která právě slavila
20leté výročí existence. „Vlastík miloval fotbal
snad víc než divadlo. A když nehrál, tak pískal
jako sudí, a to výtečně,“ vzpomínal na svého
kolegu herec Jaroslav Marvan.
FOTO: ACS

8. 4. – 14. 4. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY
VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

79,90
KAPSLE DOLCE GUSTO
různé druhy
1 balení

Milovaná žena Nina a jediná nemanželská dcera
Největší komikovou oporou byla o dva roky mladší manželka
Františka (za svobodna Červenková), kterou si vzal v říjnu
1919. Společné dítě jim dopřáno nebylo. Nina, jak ji Burian
láskyplně oslovoval, bohužel potratila. Jediným hercovým
potomkem tak byla nemanželská dcera Emilie (1912-1996),
kterou měl s tanečnicí Marií Pírkovou. Je symbolické, že
Nina skonala pouhé tři měsíce poté, co zemřel její milovaný
Vlasta. „Tatínek miloval škubánky a koprovku. Právě koprová
omáčka pro něj byla na sklonku života pochoutka nad všechny delikatesy,“ vzpomínala
v roce 1990 při rozhovoru se spisovatelem Ondřejem Suchým dcera Emilie Kristlová.

Poslední velká role díky Werichovi
Po poválečných zákazech se Vlasta Burian dočkal
už jen jedné velké filmové role. Na přímluvu kolegy Jana
Wericha si zahrál v roce 1954 nezapomenutelnou postavu
rádce „přetrhdíla“ v pohádce Byl jednou jeden král.
Werich tak možná ve svém vlastním svědomí splácel
Burianovi dluh, když o něm spolu s Voskovcem ještě
za druhé světové války nazpíval písničku, v níž vinil
Buriana z kolaborace. Po této pohádce se Vlasta Burian
až do roku 1958 objevil ještě ve čtyřech dalších snímcích
včetně dvou televizních filmů, šlo však už jen o malé role.

23,90

58%

SMETANA
NA VAŘENÍ
12 % tuku | 200 g
100 g 4,95 Kč

108,90
129,-�

TOALETNÍ PAPÍR ZEWA
s vůní heřmánku,
3vrstvý | 8 rolí
1 role 6,24 Kč
v limitované nabídce také
Zewa vlhčený toaletní papír
za 29,90 Kč

ks

osoba/den

89,90

49,90
89,90

6

15%

Soud za kolaboraci, ztráta majetku i zákaz hraní
Z hvězdy první velikosti o to větší pád.
Hned po skončení války, ještě v květnu
1945, byl Vlasta Burian zatčen za údajnou
kolaboraci. Ve vazbě a pak při vyšetřování
na svobodě sledoval, jak se vůči němu
hlavně v komunistickém tisku rozjela
kampaň jako proti jednomu z nejhorších
přisluhovačů nacistů. Odsoudit se jej
„podařilo“ až na potřetí, kdy do hry
vstoupila nově vzniklá StB. Do té doby jeho
činnost nevyhodnotil jako trestnou ani mimořádný lidový soud v roce 1945, ani nebyl odsouzen
na takzvaný malý dekret (1946). A tak až napotřetí byl na základě vykonstruovaných obvinění
a vynucených výpovědí odsouzen ke třem měsícům vězení (ty už si odseděl ve vazbě),
půlmilionové pokutě, ztrátě majetku i cti. Zároveň dostal zákaz jakékoliv divadelní a filmové
práce, což platilo do roku 1950. Přišel také o své divadlo. Burianovým jediným skutečným
proviněním přitom bylo to, že jednou neodolal tlaku a zúčastnil se natočení rozhlasového skeče
Hvězdy nad Baltimore, v němž v duchu nacistické propagandy zesměšňoval Jana Masaryka.

9,90

MAX.

V dobách své největší slávy Vlasta Burian inkasoval za hlavní
filmovou roli i 100 tisíc korun, což bylo několikanásobně více
než u ostatních českých hvězd. Za takovou sumu se dal
tehdy koupit rodinný domek. Peníze uměl nejen vydělávat
(například jako tvář mnoha reklam), ale také užívat. U své
vily v Dejvicích měl bazén i tenisový kurt, na kterém ho
proháněl jako jeho osobní trenér daviscupový reprezentant
Josef Síba. Jeho koníčkem byly i automobily. Burian byl
například členem Z-klubu, čili klubu majitelů vynikajících
vozů Z-4, které byly známé i díky závodním úspěchům.

44%

154,90

41%

VODKA BOŽKOV
37,5 % alk. | 0,5 l
1 l 179,80 Kč

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

32,90

BIO BANÁNY
MY BIO
balené | cena za 1 kg

39,90

17%

11,90
19,90

40%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Covid mění dovolenkové návyky
Nejistota, jak to v létě
bude s dovolenými a zda
budou vůbec otevřené
hotely, motivuje stále více
Čechů pronajmout si
obytný přívěs či jachtu.
Máme vyprodáno, hlásí
mnozí prodejci karavanů.
ČR | V Česku od loňska nebývale roste
zájem o obytné vozy a jachty. A ani letos
neopadá. Vyvolala jej nejistota kolem
zimních a teď i letních dovolených a také
zavřené hotely a penziony. Podle Asociace kempování a karavaningu začal růst nákupu a pronájmu obytných aut a karavanů už loni, brzy po začátku pandemie.
„Prodej během letošní zimy stoupl meziročně až o 200 procent, pronájem zhruba
o padesát procent. Velká část vozů na
trhu je pro letošní rok vyprodána,“ oznámila asociace v nedávném průzkumu.
Omezení turismu se letos v zimě přizpůsobily i některé hotely a penziony, které začaly pro karavany pronajímat volná
parkoviště, zpřístupnily turistům toalety
nebo za poplatek přidaly připojení k elektřině či internetu.
Liberecký kraj dokonce v závěru letošního února vyhlásil dotační program pro
ty, kteří vytvoří pro karavany či přívěsy
obytná stání. Radost mají i producenti
obytných aut, nestíhají prý vyrábět. Kromě toho věří, že boom bude pokračovat.
To potvrzuje i další oblíbený segment turismu – pronájem jachet. Pro sezonu
2021 jsou Češi v pronájmech lodí mezi evropskou špičkou.
(jos)

Po Česku v karavanu
Loňský růst zájmu o půjčení či koupi karavanu
pokračoval i během prvních letošních měsíců, kdy se
lidé s oblibou ubytovávali zejména u běžkařských
tras a vyráželi na hory za sportem. A jinak tomu
nebude ani v létě, protože pronajímatelé už nyní
registrují stovky rezervací. Mnohým zájemcům
dokonce musí oznámit: Máme vyprodáno! Když
na konci března týdeník 5plus2 oslovil velké pražské
půjčovny karavanů, všechny reagovaly obdobně – na
červen a hlavně na červenec a srpen už jsou všechna
obytná auta rezervovaná, v lepším případě zbývá
obsadit několik málo posledních termínů.
Nejlevnější bývá pronájem přívěsů, u nichž se cena
za půjčení pohybuje kolem 1500 korun na den.
Místo je v nich pro čtyři až sedm osob, k dispozici jsou lůžkoviny, sprcha, lednice, televize, nádobí (může být na kauci) či plynové topení. Některé
půjčovny nechají psího miláčka cestovat s rodinou zdarma, jiné za příplatek. Obytné vozy bývají dražší. V hlavní sezoně se sice dají sehnat
na den i za 2000 Kč, ale je to spíše výjimka, počítejte tedy s částkou 3500 Kč na den. K výše zmíněné výbavě bývá ještě držák na kola
a klimatizace. Luxusnější auta vyjdou klidně i na 9000 korun na den. Půjčovny si ale k pronájmu účtují ještě další poplatky. Třeba takzvaný
„servisní poplatek“. Ten bývá kolem 2000 korun a účtuje se za konečný úklid a mytí vozu,
ale i za naplnění propanbutanové lahve, chemii do WC, toaletní papír a další
drobnosti. Je třeba také počítat s vratnou kaucí, která obvykle činí
kolem 20 tisíc korun. Letní či hlavní sezona mívá
i různá omezení, například s předstihem si nelze obytný
vůz půjčit na méně než 7 dnů, kratší termíny jsou jen
v případě uvolnění nebo last minute. Omezený může
být počet kilometrů na den, například na 300, další
ujetý kilometr pak stojí kolem šesti korun.
FOTO | SHUTTERSTOCK

Roste i prodej nových vozů. „Většina obytných aut
nakoupených pro letošní sezonu je již vyprodána
a přijímají se objednávky na rok 2022,“ uvedla
pro sever iDNES.cz Klára Hájek Velinská z Asociace
kempování a karavaningu. Trend potvrdil i Petr
Havlíček z Caravan centrum Hykro. „Od prvního
ledna prodáme dvě až tři auta denně. Pokud to
bude pokračovat, tak budeme v dubnu vyprodaní,“
podotkl. Ceny obytných vozů se většinou
pohybují mezi jedním až 1,5 milionu korun.
U karavanů je to v průměru kolem půl milionu korun.

INZERCE

V Chorvatsku na jachtě

PŘIJÍMAČKY NA SŠ
LAST MINUTE
Jsou vaše děti připravené?
Ověřte si jejich znalosti v závěrečné intenzivní
sadě testů z češtiny a matematiky.
Předplatné 290 Kč
12.—30. 4. 2021

V rámci předplatného vám bude k dispozici první i druhý díl kurzu PŘIJÍMAČKY NA SŠ v online archivu.
Více informací a objednávky na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/prijimacky.

Podobně jako u karavanů, Češi nadšeně
rezervují na léto také jachty. Podle serveru
Boataround.com jsou aktuálně právě Češi
v počtu rezervací čtvrtí po Němcích,
Polácích a Rakušanech. Nejvíce českých
turistů si objednalo jachtu v Chorvatsku,
vedou lodě pro osm pasažérů, jejichž
průměrná týdenní cena bývá kolem tří
tisíc eur, tedy asi 78 tisíc korun. Rezervují
si je především rodiny a skupiny přátel.
Také na objednání jachty už je teď nejvyšší
čas a platí pravidlo, že levnější lodě budou
brzy vyprodané a zůstanou jen ty dražší.
„Pokud byste si chtěl rezervovat až
v květnu nebo červnu, tak asi nějakou loďku
vždy najdeme, ovšem pro kvalitní a za
dobrou cenu je lepší rezervovat teď, dokud
je výběr,“ radí na infolince jedné z českých
půjčoven. Vůbec nejlevnější a nejmenší
jachty v Chorvatsku půjčují české kanceláře
za přibližně 28 tisíc korun na týden.
Na palubu se vejde až šest osob, najdete tu
sprchu a toaletu nebo vytápění, délka lodi je
kolem 10 metrů. Společnosti a půjčovny prý
letos kvůli omezení turismu odstoupily od
vysokých kaucí, což také zájem lidí zvyšuje.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Šidítka“ aneb Jak chytřeji
kouřit a užívat si sladké i víno
Káva, dortík a cigareta.
Něčeho z toho se možná
vzdát musíte kvůli zdraví
nebo snaze zhubnout.
V jiném případě chcete
alespoň hledat zdravější
variantu. Pomoci mohou
malá „zdravotní šidítka“.
ČR | Chuť na sladké provází životem snad
každého, většina si také ráda zpestří večer
sklenkou vína a někteří zahání stres cigaretou. Pokud však chcete udělat něco pro své
zdraví, ale zároveň si své malé neřesti chcete dopřávat v nějaké podobě dál, vyzkoušejte alespoň méně rizikové alternativy.

Přírodní sirupy místo cukru
Touhu po sladkém, ale bez hromady cukru, dokáže uspokojit med, výrobci využívají také aspartam, stévii a mezi nejmodernější náhražky „bílého zla“ patří čekankový sirup. Tento produkt z kořene čekanky se
těší velké oblibě nejen mezi diabetiky, ale
i u lidí, kteří se snaží redukovat váhu či mít
zdravější jídelníček proto, že má glykemický index 5 (řepný cukr 68) a vysoký obsah
vlákniny. Sladících sirupů je ale mnoho – javorový, agávový či datlový, každý

FOTO | SHUTTERSTOCK

má jinou chuť i nutriční specifikaci. Použít
můžete také xylitol, někdy nazývaný březový cukr. Ten je o 40 % méně kalorický
než běžný cukr a jeho přeměna nevyžaduje inzulín – je tedy vhodný i pro diabetiky.

Káva (téměř) bez kofeinu
a víno zbavené alkoholu
Pokud ze zdravotních důvodů musíte nahradit klasickou kávu za takzvaně bezkofeinovou, vězte, že ani ta ve skutečnosti není
kofeinu zbavená zcela. Ten totiž v zrnech
z části zůstává, jen je jeho množství menší.
Jeden šálek (240 ml) bezkofeinové kávy
obsahuje zhruba 2 až 12 mg kofeinu, šálek

klasické kávy zhruba 100 mg a více. Mezi
nejběžnější postupy „zbavování“ kofeinu
patří ten takzvaně evropský. Při něm se
zrna namáčí ve vodě, následně se promývají v chemické látce methylenchloridu, který kofein absorbuje, poté se káva znovu
propláchne vodou. Dalším procesem je takzvaný švýcarský vodní. Boby se při něm
vylouhují v horké vodě a páře, výluh je
poté filtrován přes filtry s aktivním uhlím,
po odstranění kofeinu z výluhu se v něm
opět zrna namáčí, aby se jim vrátilo zpátky
aroma. U obou se zrna praží až poté. Zjistit,
jakou metodu daný výrobce použil, je komplikované, na obale to uvedeno není.
A co nealkoholické víno? Správnější název by ale byl dealkoholizované víno, aby
si zákazník nemyslel, že jde o formu moštu. Postup jeho výroby je totiž stejný jako
u klasického vína. Jen po jeho výrobě následuje ještě jeden krok k odstranění alkoholu. Nejčastěji vakuovou extrakcí, kdy se
víno zahřeje do 30 °C ve vakuové komoře,
kde začne docházet k odpařování alkoholu.

Bezdýmové cigarety
Už před několika lety dostali kuřáci možnost využít takzvaných bezdýmných produktů místo cigaret jako méně rizikové alternativy. Například společnost Philip
Morris International uvedla na český trh
před čtyřmi lety zařízení na zahřívání tabáku IQOS, v současné době jej jen v Česku

užívá již více než 450 tisíc dospělých uživatelů. Letos rozšířila nabídku portfolia
produktů se sníženým rizikem o elektronickou cigaretu IQOS VEEV. Ve srovnání se zařízením na zahřívání tabáku funguje novinka na principu odpařování e-kapaliny obsahující nikotin, a to pomocí technologie IQOS VEEV MESH. Uživatel

450

tisíc dospělých
Čechů využívá
zařízení na zahřívání
tabáku IQOS.

tedy vdechuje pouze aerosol s nikotinem,
nikoliv kouř a dehet. Na rozdíl od tradičního systému knotu a cívky, který používají
běžné elektronické cigarety, je zahřívač v
neustálém kontaktu s e-kapalinou v náplni, což zaručuje konzistentní chuť. Chytré
digitální ovladače kontrolují hladinu e-kapaliny a v případě, že příliš klesne, zařízení vypnou. Tato technologie je navržena
tak, aby zabránila přehřátí a spálené chuti
a zajistila, že zařízení v průměru produkuje o 95 procent méně škodlivých látek
ve srovnání s cigaretami. „Jsem ráda, že
právě Česká republika se dnes stává prvním evropským a druhým světovým
trhem, na který IQOS VEEV, naše nejpokročilejší řešení v segmentu vapingu
a elektronických cigaret, uvádíme,“ říká
Andrea Gontkovičová, generální ředitelka
Philip Morris ČR, a. s.
(ibe)
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S Rentou z nemovitosti

mohu konečně létat

Na důchod jsem se těšil. Konečně budu volný jako pták!
Avšak brzy mě dohnala ﬁnanční realita českého důchodce.
Banka mi už nepůjčila, syn je zadlužený a byt prodávat nechci.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850

HUDEBNÍ IMPULSY

Kornova hvězdná Yvetta
JOSEF VLČEK

hitem a z mladého zpěváka udělala přes
noc hvězdu.
Korn v té době ale nebyl žádným začátečníkem. Návštěvníci pražských klubů
Sluníčko a Olympik ho znali jako výraznou „máničku“, která hrála na basovou kytaru a navíc výtečně zpívala ve skupině Rebels. Orientovali se na tehdy módní west
coastový styl. Jejich interpretace písní sku-

B

ude tomu už padesát let. Psal se
15. duben 1971 a v dejvickém kostele svatého Vojtěcha, kde tehdy
stálo nahrávací studio gramofonové firmy
Supraphon, nazpíval 22letý zpěvák Jiří
Korn písničku Yvetta. Chytlavá melodie
Karla Svobody se stala velkým rádiovým

piny The Mamas And The Papas si nezadaly s originály, a proto s nimi později dirigent Václav Zahradník natočil dnes už klasické album Šípková Růženka s písničkami v podobném stylu.
Šípková Růženka se natáčela v prvních
měsících sovětské okupace. Když následně
odešel hlavní zpěvák Josef Plíva do emigrace, kapela se pozvolna rozpadala, až Korno-
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

/

MALOTRAKTORY

61 940 Kč

/

KARTÁČE

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

51 940 Kč

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

/

/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 51 940 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ možnost vystavení technického
průkazu na sestavu pro provoz
na veřejných komunikacích

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

* Možné varianty příslušenství pro kultivaci půdy a sázení brambor nejsou součástí ceny akčního setu. Ilustrační fota.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Benešov,TOMÁŠDVOŘÁK,Křižíkova2267,T317722089 / Černilov,FRANTIŠEKKERHART,Černilov50,T603437445 / ČervenýKostelec,AGRICOs.r.o,Lhota255,T491462
Č
802,733396040 / ČeskáLípa,AUTOCENTRUMHONDA,Hrnčířská2576,T603589538,603589544 / Česká Skalice,STAVIS,Havlíčkova144,T491453960 /
ČeskáTřebová,Garden-partss.r.o,Ústecká463,T777969603 / DvůrKrálovén.L.-Dubenec,Magrix,s.r.o.,Dubenec200,T724009568 / Jičín,ABPROFI,Koněvova199,T602
303359 / KlášterecnadOrlicí,ŽIVAzemědělskáobchodní,a.s.,KlášterecnadOrlicí120,T465637381 / Křivoklát,LUDĚKPATERA,VelkáBuková10,T602305127 / Liberec,
BGTECHNIKcs,a.s.,Dr.MiladyHorákové1093/116a,T485113070 / LibicenadCidlinou,VARIa.s.,Opolanská350,T325607336 / MladáBoleslav,AGROZETCENTRUMMLADÁ
BOLESLAV,Regnerova1420,T326734431-2 / NovýBydžov,OKZAHRADYs.r.o.,JosefaJungmanna1735,T495490047 / Praha4,RETOSPRAHAs.r.o.,Modřanská86,T241771
424 / Praha5-VelkáChuchle,BGTECHNIKcs,a.s.,UZávodiště251/8,T283870136 / Přelouč,KRTKŮVRÁJ,SopřečuPřelouče114,T466946127 / RychnovnadKněžnou,
MILANROUŠAVÝ,Lipovka118,T494534182 / Semily,ZAHRADNÍTECHNIKATOMÁŠ,Riegrovonáměstí20,T481625205 / Studenec,DušanJech,Studenec7,T608722084 /
Svitavy,SACHARČUK,Kpt.Jaroše91,T461535096 / TýništěnadOrlicí,AGRICOs.r.o.,ZAHRADNÍCENTRUMVoklík976,T494371301,731443979 / UhlířskéJanovice,Aribor
s.r.o.,Kolínská670,T604320363 / VysokéMýto,ZAHRADNÍTECHNIKADĚDs.r.o.,Husova173/II,T604787328

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

vi nezbylo nic jiného než hledat jiné hudební příležitosti. Svou kariéru rozjel po dvou
kolejích – stal se členem skupiny Olympic
a téměř zároveň se vydal na sólovou dráhu.
S Olympikem měl Korn smůlu. Kapela
prošla řadou personálních výměn, prožívala těžké chvíle politického nátlaku a ani
Petr Janda nebyl na začátku 70. let ve špičkové skladatelské kondici. Album „4“, natáčené v první půlce roku 1973, neobsahovalo žádný výraznější hit, a pokud se
o něm později někdo zmínil, tak kvůli kontroverzní písni Únos. Přitom právě tato písnička naznačila, v čem mohl být nový potenciál – jak Petr Janda, tak Jiří Korn měli
zvláštní, nosové zabarvení hlasu, které šlo
dobře dohromady. Z celé víc než dvouleté
spolupráce nakonec zbyl jen jediný úspěšný song – Když Lola pila pátý drink.

Bonviván a playboy
Kornova sólová dráha byla mnohem vydařenější. Yvetta, vnímaná veřejností jako píseň o Kornově sestře, známé dětské herečce, dokonce odstartovala speciální pop
rockový žánr, inspirovaný původně anglickým folkem a kabaretní hudbou. První impuls k tomuto nikdy nepojmenovanému stylu přinesl Paul
McCartney na beatlesáckém album Abbey Road a po něm
se vynořila celá řada
podobných písniček v lehce potrhlém stylu.
V Čechách zaznamenal silnou odezvu.
U nás se po Kornově Yvettě a pozdější
Lole objevily písničky Faraonu a celá série skladeb Jiřího Schelingera, třeba René,
já a Rudolf. Během 70. let sázel Korn jeden takový crazy song za druhým. Robinson, Gentleman, Windsurfing, řada hitů
z té doby ho stylizovala do role bonvivána
a playboye. To byl ovšem pro Korna příliš
úzký imageový záběr.
V průběhu 70. let se z Korna nenápadně
stala nejuniverzálnější česká hvězda na
poli zábavy. Dnes se takovým osobnostem
říká performanční umělci. Jiří Korn byl nejen zpěvák, ale i výborný herec, kabaretiér
a excelentní tanečník. I v hudbě byl ojedinělou osobností širokého záběru. Říkalo se
o něm, že dokáže zazpívat cokoli. Pamětníci Rebels, dočasně obnovených po roce
1989, obdivovali, s jakým gustem dovedl
zazpívat klasický blues rock. V 80. letech
se ve společných televizních pořadech s Helenou Vondráčkovou věnoval středoproudému popu a swingu. A zase to bylo vynikající. Exceloval v řadě muzikálů. V následující dekádě dokonce přinesl jako první
na českou scénu prvky hip hopu.
A to vše pokaždé s až příslovečným kornovským perfekcionismem. A to všechno
odstartovala Yvetta. Písnička, kterou si člověk zapamatuje na první poslech už 50 let.
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Kytaru ukládám do futrálu, smutní Mišík
ČR | Ještě vloni na jaře Vladimír Mišík
posbíral na Cenách Anděl v hlavních kategoriích čtyři trofeje, však jeho deska Jednou tě potkám patřila k nejpovedenějším
českým albům poslední doby. Naživo už
ale skladby z ní v podání legendy české
muziky neuslyšíme. Vladimír Mišík minulý týden oznámil, že kvůli zdravotním
problémům končí s koncertováním.

„I přes zvyšující se dávky léků jsem
dlouhodobě zkoušel pokračovat v koncertování, ale už opravdu nemohu. Neradostně přiznávám, že jsem donucen ukončit
koncertní činnost,“ uvedl ve svém oficiálním prohlášení. „Posledním průšvihem je
bolestivé onemocnění levé ruky artrózou,
a tak s povzdechem ukládám svého akustického Gibsona do futrálu,“ dodal 74letý
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helios.eu

Lidská řešení
pro úspěšná podnikání
DŮVĚRA

RESPEKT

TÝMOVÝ
DUCH

INOVACE

hudebník spojený
za svou kariéru
hlavně s kapelami
Blue Effect, Etc...
či The Matadors.
Zdravotní problémy trápily Mišíka už několik posledních let. Trpěl

neuropatií, chodil o holi a při koncertech
musel sedět. „Mám zdravotní problémy,
které jsem očekával, ale díky lékařům
jsem pořád schopen sednout do auta
a slušně odzpívat koncert,“ uvedl před
třemi roky v rozhovoru pro ČTK umělec, jehož jméno nese i planetka, kterou
v roce 1995 objevili astronomové
z hvězdárny na Kleti.
(mb)

16 9. dubna 2021
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Zbytky z Velikonoc s exotikou
Po Velikonocích přijdou vhod recepty na zpracování
vajec natvrdo. Pro oblíbenou vaječnou pomazánku
netradičně použijeme avokádo místo majonézy.
5plus2
■ V KUCHYNI
Pomazánka s avokádem
Suroviny: 3 až 4 vejce uvařená natvrdo, 2 menší zralá avokáda, 1/3 papriky, 1 lžička šťávy z citronu, pažitka,
sůl, pepř, chilli vločky.
Postup: Uvařená vejce rozkrojíme
napůl, vyjmeme žloutek a dáme ho do
mixéru nebo kutru. Ke žloutkům přidáme oloupaná avokáda, citronovou
šťávu, trochu soli a pepře. Vše rozmixujeme dohladka. Vaječné bílky nakrájíme na drobné kostičky, stejně tak
papriku. Nakrájené bílky smícháme
avokádovou směsí a přidáme nasekanou pažitku. Podle chuti pomazánku
osolíme a opepříme. Servírujeme s pečivem, případně posypané chilli vločkami.
Zdroj: coolinarka.cz

Thajská smažená
vejce
Suroviny: 4 natvrdo uvařená vejce,
hladká mouka, 1 lžička pálivé papriky,
1 vejce, 1/4 lžičky strouhané citronové
kůry, sůl, strouhanka, olej.
Postup: Natvrdo uvařená vejce
oloupeme. Hladkou mouku
promícháme v misce s paprikou. Vejce
prošleháme se lžící vody, citronovou
kůrou a se solí. Strouhanku prosejeme
přes síto, aby byla co nejjemnější. V menší hlubší pánvi rozehřejeme olej. Vařená
vejce obalíme v mouce, v rozšlehaných vejcích a ve strouhance a usmažíme
dozlatova. Usmažená vejce necháme krátce okapat na papírových ubrouscích
a podáváme s chilli omáčkou.
www.iDNES.cz

Vaječná pomazánka bez majonézy, zato s avokádem.
FOTO |

FOTO | ISIFA, GETTY IMAGES

COOLINARKA.cz

INZERCE

Nechte svou
domácnost
volně dýchat

Střešní okna

Využijte
dotaci
až 2 500 Kč
na nákup
střešního
okna*

Výměna střešních oken způsobí, že se budete cítit jako vyměnění. Nechte denní světlo a čerstvý
vzduch volně proudit i dovnitř domu a dopřejte si zdravější a spokojenější domácnost. Až do konce
dubna můžete využít dotaci až 2 500 Kč na nové chytré okno včetně automatizace.

*Jednotlivé dotace se vztahují na střešní okna VELUX (1 000 Kč na každé okno), doplňky k elektrickému nebo solárnímu pohonu (1 000 Kč na každou
motorickou jednotku) a systém VELUX ACTIVE (500 Kč na řešení pro jednu domácnost) při nákupu uskutečněném do 21. 5. 2021.

vicesvetla.cz

Inzerce

18 9. dubna 2021
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Lži, potom zářez

Na severu Moravy v pořadu Prostřeno! veliké rozpaky
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Moravskoslezském kraji, kde o výhru 60 tisíc
jako první zabojuje v pondělí prodavačka Jaroslava (58 let). Jenže nestíhá, dezertu se soupeři vůbec nedočkají. Jaké
pocity si odnesou z večera u hostitelky s
velmi zvláštním přístupem?
V úterý uvaří teprve patnáctiletá budoucí cukrářka Eliška. Její maminka v
pořadu Prostřeno! už byla a zvítězila.
Eliška překvapí svíčkovou s knedlíkem.
Ve středu se k plotně postaví taxikář
Pavel (29). Hosty přivítá v bytě, o němž
tvrdí, že tam bydlí. Jenže soupeři nenajdou žádné jeho věci. Přizná se Pavel,
proč si pomáhá lží?
Čtvrteční soutěžní menu nachystá maminka na mateřské Karin (29). Z polévky úplně vyvaří vodu. Může ji jednoduše nastavit? Kdo a proč Karin, jak se
říká lidově, zařízne?
V pátek soupeře pohostí strojvedoucí
Lukasz (37). Pochází z Polska, v České
republice ale žije už třináct let. Uspěje
se slezskou specialitou? Proč se Lukasz
bude bát, že ho hosté odsoudí? Během

šmejdění hosté zjistí něco, co nevěděli,
jak budou reagovat? Sledujte Prostřeno! na televizi Prima každý všední den
od 17:50 hodin.
(kot)
Slezská specialita: Roláda a kluski
Ingredience –
roláda: 5 velkých plátků
hovězího
masa, 3 PL plnotučné hořčice, 2 klobásky, kousek bůčku, 2 sterilované okurky, 1 větší cibule, sůl, pepř,
špetka mleté sladké papriky, 4 kuličky
nového koření, bobkový list, sůl, pepř.
Červené zelí: 1 hlávka červeného zelí,
2 větší cibule, 1 PL hladké mouky, olej,
ocet, cukr, sůl, pepř. Kluski: 1 kg uvařených brambor, bramborový škrob,
1 žloutek. Postup: Hovězí maso rozklepeme na tenké plátky. Posypeme solí a
pepřem, namažeme plnotučnou hořčicí.
Na kraj plátku položíme nakrájené na
proužky okurky, bůček a klobásu. Posypeme najemno nakrájenou cibulkou.

Soutěžící v pořadu Prostřeno! z Moravskoslezského kraje.
Plátek masa zabalíme do ruličky a svážeme nití, aby se nám závitky nerozbalily. Na pánvi rozpálíme lehce olej a začneme závitky smažit z každé strany.
Posypeme je zbytkem najemno nasekané cibule a zasypeme špetkou sladké papriky. Všechno zalijeme vodou a budeme vařit na mírném ohni, až maso bude
měkké. Následně rolády vyndáme, sundáme nit a necháme stranou. Vyndáme
bobkový list a nové koření ze šťávy a tyčovým mixérem ji rozmixujeme a zahustíme moukou rozmíchanou ve vodě.
Chvíli povaříme a přidáme závitky zpět
do omáčky. Zelí: Zelí si nastrouháme
nebo nakrájíme. V hrnci na oleji osmahneme cibuli nakrájenou najemno. Do cibule přidáme 1 lžíci hladké mouky,
chvíli smažíme společně a následně zali-

jeme sklenicí vody. Pořád budeme vše
pečlivě míchat a zároveň přidáme nakrájené červené zelí. Všechno vaříme pod
pokličkou na mírném ohni cca 20 minut. Pořád kontrolujeme, aby se nám
zelí nepřipálilo, občas zamícháme. Pokud se bude zelí lepit do hrnce, dolijeme vodu. Dokořeníme octem, cukrem,
solí a pepřem. Kluski: Uvařené brambory rozmačkáme na hladkou hmotu,
dáme do mísy, 1/4 brambor dáme stranou, vyplníme prázdné místo bramborovým škrobem, přidáme žloutek a všechno rozmícháme (nejlépe rukama), vytvoříme kuličky střední velikosti, uprostřed uděláme dírku. Těsně před servírováním si v osolené horké vodě uvaříme
kluski. Jsou hotové cca 2 minuty po vyplavání na hladinu.
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SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.
V loňském roce jsme klientům zainvestovali více než
2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností nechává své úspory ležet ladem?

Specialista finančních služeb Hradec
Králové, náborový příspěvek 30000 Kč,
příjemné a profesionální vystupování,
zkušenosti s prodejem výhodou, vzdělání
ukončené maturitní zkouškou, výborné
komunikační a vyjednávací dovednosti,
ochotu pracovat na směny. E-mail:
blanka.poliakova@aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/17VJT2

Doprava, logistika
Předák skladu

Obsluha VZV (24 - 28 000 Kč)

Bezpečnost, ostraha
Bezpečnostní technik ve výrobě (35 - 50.000…

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mechanik stavební techniky v Olomouci

AURES
Holdings a.s.

24 000 - 28 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV (23 - 24 000 Kč)

23 000 - 24 000 Kč / měsíc

M i l t VZV (25000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

25 000 25 000 Kč /

ě í

Školství, výuka, vzdělávání, sport
35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Učitel/učitelka anglického jazyka

FOTO | FTV PRIMA

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Manažer pro funkční bezpečnost s NJ

Speciální pedagog – tyfloped

Manažer pro funkční bezpečnost s NJ

Učitel/učitelka českého jazyka a dějepisu…

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - OZP - Mariánské Hory

Speciální pedagog - psycholog

37 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Ř
Š
Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 10. dubna 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.55 Looney Tunes: Úžasná show II (14, 15) 7.40
Kačeří příběhy (1, 2) 8.30 Krok za krokem (2, 3)
9.10 Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni 11.50
Koření 12.45 Volejte Novu 13.20 Rady ptáka
Loskutáka 14.25 Výměna manželek XIII 15.45
Prázdniny pana Beana 17.20 Návrh 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Gormiti (24) 6.25 Pirátova rodinka (11)
6.50 M.A.S.H (7) 7.20 M.A.S.H (8) 7.50
Autosalon.tv 8.50 Cyklosalon.tv 9.20 Hudson
a Rex II (7) 10.15 Máme rádi Česko 12.10
Vraždy podle Agathy Christie (16) 14.10
Svatba snů. Romantický film (USA, 2017)
15.55 Karel a já. Filmová komedie (ČR, 1942).
Hrají J. Plachta, J. Dítětová a další. Režie
M. Cikán 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (7) 8.15
Pevnost Boyard 11.30 Re-play 12.00 COOL e-sport
12.25 Futurama IX (10, 11) 13.20 Simpsonovi XV
(22) 13.50 Simpsonovi XVI (1-3) 15.05 Asterix
a Obelix ve službách Jejího Veličenstva 17.20
Futurama IX (12, 13) 18.20 Simpsonovi XVII (7, 8)
19.15 Simpsonovi XVII (9, 10) 20.15 Kung Fu Panda
2 22.05 Vetřelci vs. Predátor 2 0.05 Simpsonovi
XVII (7) 0.30 Simpsonovi XVII (8, 9)

20.10 Tajemství těla
Víte co, je na záhadách nejlepší?
Když je odhalíte. Pojďte s námi
opět odhalovat záhady
o lidském těle
21.20 Nebe peklo Lucie
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Maigret a fantom
Detektivka
(Fr./Švýc./Belg./ČR/Fin., 1994).
Hrají B. Cremer, H. Bennent,
E. Bourgineová, A. Bertinová.
Režie H. Kahakorpi
0.15 Rocco Schiavone
Adamovo žebro. Detektivní
seriál (It., 2016)
1.55 Banánové rybičky
2.25 Zahrada je hra
2.45 Rajské zahrady
3.05 Sama doma
4.40 Pod pokličkou
5.00 Bydlet jako... na jachtě

Joj Family
SOBOTA 9.10 Policisté v akci 10.10 Nové byd-

lení – Design 11.20 Na chalupě 12.25 Nové bydlení
13.30 Dr. Ludsky (9/10) 14.45 Muž, který nesmí
zemřít (2) 15.55 Plechová kavalérie (2/7) 17.00
Nové bydlení – Desing 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40
Poručík Petr (2) 23.40 Případ pro zvláštní skupinu
(1/6) 0.50 Případ pro zvláštní skupinu (2/6)

NEDĚLE 7.25 Policisté v akci 8.25 Inženýrská
odysea (6/13) 9.45 Inženýrská odysea (7/13) 10.50
Případ pro zvláštní skupinu (1/6) 12.15 Případ pro
zvláštní skupinu (2/6) 13.25 Plechová kavalérie
(3/7) 14.30 Náš dědek Josef 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dlouhá míle (4) 21.50 Okres na severu
(9/13) 22.55 Dlouhá míle (4) 0.25 Aféry 2
PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci

12.05 Aféry 2 13.00 Slunce, seno, slanina 14.10
Soudní síň 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Náš dědek Josef 22.25 Nový
život II (13) 23.25 Nové bydlení 0.05 Slunce, seno,
slanina 1.00 Krimi

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.15 O kohoutovi, kose a kocourovi 7.55 Zlaté pometlo 8.40 Pan Tau 9.05 Pan
Tau (1/33) 9.35 Gejzír 10.10 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Červánková královna 14.05 Sestřičky růží
14.50 Přednosta stanice 16.20 Hercule Poirot
XI 18.00 Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

ČESKOSLOVENSKÝ NORMALIZAČNÍ SERIÁL

Inženýrská odysea
PÁTEK 20:20

20.20 Sněhurka a lovec
Fantasy film (USA, 2012)
22.30 Kazišuci
Komedie (USA, 2018)
0.20 Prázdniny pana Beana
Komedie (VB/Fr./N, 2007)
1.50 Specialisté (28)
2.35 Volejte Novu
3.15 Co na to Češi

ÚTERÝ 11.00 Policisté v akci 12.00 Slunce,
seno, slanina 13.10 Nový život II 16.30 Soudní síň –
cz 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Poručík Petr (2) 21.15
Plechová kavalérie (3) 22.20 Nový život II (14)
23.15 Nové bydlení 23.55 Slunce, seno, slanina
STŘEDA 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci

12.00 Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život II (14)
14.00 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (9) 21.25 Muž, který nesmí zemřít (3) 22.30
Nový život 23.25 Nové bydlení

ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci

12.10 Slunce, seno, slanina 13.25 Nový život II 14.25
Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.15 Plechová kavalérie (4) 22.20
Nový život II (16) 23.15 Aféry 2 0.10 Nové bydlení

PÁTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Slunce, seno, slanina 13.20 Nový život II (16)
14.15 Soudní síň 17.20 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (8, 9) 22.35 Mladý muž a bílá velryba 0.25
Nové bydlení 0.55 Slunce, seno, slanina

20.15 Polda IV (13)
Dnes zavřeno. Krimiseriál
(ČR, 2020). Hrají D. Matásek,
V. Polívka, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Sedláčková. Režie J. Fuit
21.25 Polda III (1)
Manželský trojúhelník.
Krimiseriál (ČR, 2018)
22.35 Ďáblovi běžci
Thriller (USA/Kol., 2019). Hrají
N. Cage, L. Fishburne, B. Pepper.
Režie J. Cabell
0.25 Univerzální voják 4: Odplata
Akční film (USA, 2012). Hrají
D. Lundgren, J. C. Van Damme,
S. Adkins. Režie P. Hyams
2.35 V mysli pachatele
Deset malých koster. Krimiseriál
(N, 2019). Hrají D. Nosbuschová,
D. Conlon, M. Müllerová
4.30 Hudson a Rex II (7)
Francouzská spojka. Krimiseriál
(Kan., 2019)

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 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
Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vášnivý polibek 19.55 Žena za pultem 20.55
Esmeralda 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 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 Žena za pultem 15.55
Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda
20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 6.50 Pohodové zprávy 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.30 O Nosáčkovi 6.55 Čivava z Beverly Hills 8.20
Rozbouřená řeka 10.00 Dr. House III (14, 15) 12.15
Vzhůru nohama 13.50 Dohazovač 15.30 Letadla,
animovaný film (USA, 2013) 17.00 Neuvěřitelná
cesta, rodinný film (USA, 1993) 18.30 Rande
v Římě, komedie (USA, 2010) 20.00 Viktorie
a Abdul, drama (VB/USA, 2017) 22.15 Mama, horor
(Šp./Kan., 2013) 0.00 Street Kings, krimidrama
(USA, 2008)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.35 Gormiti (23) 6.50
Poslední loď V (10) 7.45 Poslední loď II (1) 8.40
Star Trek 11.00 Vlak do neznáma 13.25 Báječný
den 15.30 Loupež století, krimifilm (USA, 2014)
17.25 Špion, který mě miloval, dobrodružný film
(VB, 1977) 20.00 Slečna zamilovaná, komedie
(USA, 2009) 21.55 Spláchnutej, animovaný film
(USA/VB, 2006) 23.35 Vetřelci vs. Predátor 2,
sci-fi film (USA, 2007)

ÚTERÝ 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20

Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý
polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
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 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Žena
za pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov
10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za
pultem 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda
17.55 Mariana, královna noci 18.55 Mariana, královna
noci 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 354

neděle 11. dubna 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.10
21.39
21.40
23.10
23.55
0.50
1.35
2.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Nádraží 6.45
Přednosta stanice 8.15 Úsměvy Zdenky
Procházkové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Malvína
Démantový déšť
Hádání s Hadovkou
Konec básníků v Čechách
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Boží mlýny (1/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Svědectví mrtvých očí
Případy detektiva Murdocha XIII
Živnost jako řemen
Na forbíně TM
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo právničky Kristiny
Koldinské

Nova
6.05
7.00
7.25
8.10
8.55
9.45
10.55
12.25
14.05
15.45
17.35
19.30
20.20
22.50
23.25
1.15
2.40
3.45

Tlapková patrola (3, 4)
Looney Tunes: Úžasná show II (16)
Kačeří příběhy (3, 4)
Krok za krokem (4, 5)
Princezna ze mlejna (1)
Princezna Husopaska
Pohádka (N, 2009)
Marmaduke
Rodinná komedie (USA, 2010)
Au Pair 2 aneb Pohádka pokračuje
Romantická komedie (USA,
2001)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Případ mrtvého nebožtíka
Komedie (ČR, 2020)
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Střepiny
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Anděl na horách
Specialisté (124)
Princezna Husopaska

6.15
6.30
6.55
7.20
8.15
9.25
9.55
10.30
11.00
11.55
12.45
13.10
13.45
14.10
14.50
16.35
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (25)
Pirátova rodinka (12)
Jen počkej, zajíci! (4)
M.A.S.H (8, 9)
Druhá světová válka: Cena říše (6)
Prima SVĚT
Fachmani
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Čertoviny
Pohádka (ČR, 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Bajkeři
Komedie (ČR, 2017)
Jednoduchý plán
Thriller (USA/VB/Fr./Jap., 1998)
Komorná
Cyklosalon.tv

5.30 Tři královské děti 6.35 Babe 8.40
Neuvěřitelná cesta 10.40 Rande v Římě 12.15
Letadla 13.45 Viktorie a Abdul 15.55 Bravo Girls:
Bojovat až do konce 17.45 Sněhurka a lovec 20.00
Star Wars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 22.40 Pařba v Bangkoku, komedie (USA,
2011) 0.35 Kazišuci, komedie (USA, 2018)

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.15 Pevnost Boyard 10.30
Autosalon.tv 11.30 Cyklosalon.tv 12.05 Futurama IX
(12, 13) 12.50 Simpsonovi XVI (4-7) 14.45 Zlaté oko
17.20 Futurama X (1) 17.50 Futurama X (2) 18.20
Simpsonovi XVII (11) 18.45 Simpsonovi XVII (12)
19.15 Simpsonovi XVII (13) 19.45 Simpsonovi XVII
(14) 20.15 Star Trek: Do neznáma 22.40 Loupež
století 0.35 Simpsonovi XVII (11, 12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Gormiti (24) 8.15
Poslední loď II (1) 9.00 Poslední loď II (2) 9.55
Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva
12.10 Karel a já 14.10 Loupež století 16.05 Love
Story 18.05 Slečna zamilovaná, komedie (USA,
2009) 20.00 Velký dar, drama (USA, 2017) 22.05
Ďáblovi běžci, thriller (USA/Kol., 2019) 23.50
Jednoduchý plán, thriller (USA/VB/Fr./Jap., 1998)

pondělí 12. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 Minišou Karla Šípa 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 Po stopách hvězd
14.30 Svědectví mrtvých očí
15.55 To je vražda, napsala XII
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 Rapl (5/13)
21.10 Reportéři ČT
21.45 Infiltrace
22.40 Infiltrace – Diskuse odborníků
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
23.05 Václav
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.05
0.55
1.35
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4030)
Specialisté (28)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (922)
Castle na zabití VII (16)
Dr. House III (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4031)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (125)
Specialisté (29)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(3)
Dr. House III (16)
Dr. House III (17)
Castle na zabití VII (16)
Krok za krokem (6)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.15
8.55
10.10
12.00
12.55
13.55
14.55
15.55
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.40
0.10
1.10
2.10
3.15

Gormiti (26)
Nový den
M.A.S.H (10)
Ohnivý kuře (1)
Láska, děti a rodinné štěstí
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger VII (15)
Policie Hamburk XII (11)
Policie Hamburk XII (12)
Námořní vyšetřovací služba XII
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (57)
Postav si sen!
Expert na zločin (8)
LIKE HOUSE
Námořní vyšetřovací služba XII
(20)
Policie Hamburk XII (11)
Policie Hamburk XII (12)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Rozbouřená řeka 7.10 Vzhůru nohama 8.45
Viktorie a Abdul 11.30 Marmaduke 13.35 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 16.10 Au Pair 2 aneb
Pohádka pokračuje 17.55 Návrh, komedie (USA,
2009) 20.00 Jak se dostat na Princeton, drama
(USA, 2013) 22.10 U moře, drama (USA/Fr., 2015)
0.30 Pařba v Bangkoku, komedie (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Top Gear XVII (1) 8.35 Flash (18, 19) 10.25
Hvězdná brána II (31, 32) 12.30 Futurama X (1, 2)
13.20 Simpsonovi XVI (8-11) 15.10 Hvězdná brána II
(33, 34) 17.15 Futurama X (3, 4) 18.15 Simpsonovi
XVII (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXII (12) 20.45
Ajťáci IV (3) 21.15 Partička 22.00 Cesty k úspěchu
22.05 7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.55
Simpsonovi XVII (15) 0.25 Simpsonovi XVII (16, 17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Gormiti (25) 8.45
Poslední loď II (2, 3) 10.20 Za láskou vzhůru 12.15
To je vražda, napekla 13.55 Love Story 15.55
Rivalové navždy – bitva o tenisky (2/2) 17.45 Star
Trek: Do neznáma, akční sci-fi film (USA/HG/Čína,
2016) 20.00 Záměna, romantická komedie (USA,
2010) 22.05 Mladé pušky II, western (USA, 1990)
23.55 Velký dar, drama (USA, 2017)

úterý 13. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Na kus řeči 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Schody
14.50 Tak neváhej a toč speciál
15.55 To je vražda, napsala XII
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 2 (12)
21.05 Černí baroni (2/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Marta a Věra (1, 2/8)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.40
23.40
1.25
2.05
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4031)
Specialisté (125)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (923)
Castle na zabití VII (17)
Dr. House III (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4032)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (14)
Mise nový domov II
Víkend
Dr. House III (18, 19)
Castle na zabití VII (17)
Mise nový domov II
Krok za krokem (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (922)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.05
13.00
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
23.55
0.55
1.50
3.50
5.25

Astro Boy (1)
Nový den
M.A.S.H (11)
Sestřičky (57)
Láska, děti a kouzlo domova
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VII (16)
Policie Hamburk XII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XII
(21)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (96)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(21)
Policie Hamburk XII (13, 14)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 Neuvěřitelná cesta 8.05 Dr. House III (16, 17)
10.25 Bravo Girls: Bojovat až do konce 12.55 Au
Pair 2 aneb Pohádka pokračuje 14.40 Jak se dostat
na Princeton 16.45 Anděl na horách 18.30
Prázdniny pana Beana 20.00 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 22.15 Parchanti, akční film (USA,
2010) 0.05 Sněhurka a lovec

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear XVII (2) 8.35
Flash (19, 20) 10.25 Hvězdná brána II (33, 34) 12.30
Futurama X (3, 4) 13.20 Simpsonovi XVI (12-15)
15.10 Hvězdná brána II (35, 36) 17.15 Futurama X
(5, 6) 18.15 Simpsonovi XVII (19-22) 20.15 Teorie
velkého třesku XII (5, 6) 21.00 Prima Partička 22.00
Vikingové VI (9) 23.10 Skatetripping (3) 23.45
Simpsonovi XVII (19) 0.15 Simpsonovi XVII (20, 21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.50 Gormiti (26) 11.05
Poslední loď II (3, 4) 12.45 Dárce 14.30 Rivalové
navždy – bitva o tenisky (2/2), drama (N, 2015)
16.20 Svědkem vraždy, krimifilm (USA, 2019) 18.05
Záměna, romantická komedie (USA, 2010) 20.00
Ten nejlepší, životopisné drama (USA, 2000) 22.25
Mrtvá v moři, drama (Fr., 2016) 0.25 Mladé pušky II,
western (USA, 1990)

středa 14. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.50 Hlas krve. Komedie (ČR,
1980) 10.35 Doktor Martin 2 (12)
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 Tak neváhej a toč speciál
15.05 Všechnopárty
16.00 To je vražda, napsala XII
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 Panoptikum města pražského
(2/10)
21.10 Hercule Poirot XII
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Neobyčejné životy
23.35 Případy detektiva Murdocha XIII
0.20 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
1.10
1.50
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4032)
Anatomie života (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (924)
Castle na zabití VII (18)
Dr. House III (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4033)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba XVI (4)
Dr. House III (20, 21)
Castle na zabití VII (18)
Námořní vyšetřovací služba XVI (3)
Krok za krokem (8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (923)

6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
13.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
0.30
1.30
2.25
3.25
4.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (2)
Nový den
M.A.S.H (12)
Slunečná (96)
Láska, děti a touha v srdci
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VII (17)
Policie Hamburk XII (15)
Policie Hamburk XII (16)
Námořní vyšetřovací služba XII (22)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (58)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (13)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII (22)
Policie Hamburk XII (15)
Policie Hamburk XII (16)
Prostřeno!

5.20 Rande v Římě 7.00 Dr. House III (18, 19) 8.45
Jak se dostat na Princeton 11.30 Návrh 13.40
Teleshopping 14.10 Serenity 16.25 Zítra to roztočíme, drahoušku...! 18.20 Honey 20.00 Sexmise,
komedie (Pol., 1984) 22.25 Až tak moc tě nežere,
romantická komedie (USA/N/Niz., 2009) 0.50 Star
Wars: Epizoda II – Klony útočí

Prima cool
5.05 Umění je cool 7.05 Top Gear XVII (3) 8.35
Flash (20, 21) 10.25 Hvězdná brána II (35, 36) 12.30
Futurama X (5, 6) 13.20 Simpsonovi XVI (16-19)
15.10 Hvězdná brána II (37, 38) 17.15 Futurama X (7, 8)
18.15 Simpsonovi XVIII (1-4) 20.15 Autosalon.tv
21.15 Prima Partička 22.10 Holky za mřížemi III (13)
23.20 COOL e-sport 23.50 Simpsonovi XVIII (1)
0.15 Simpsonovi XVIII (2) 0.45 Simpsonovi XVIII (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.15 Astro Boy (1) 8.35
Poslední loď II (4, 5) 10.15 Všichni jsou v pohodě
12.10 Karel a já 14.00 Svědkem vraždy, krimifilm
(USA, 2019) 15.45 Vražedné zprávy, thriller (Kan.,
2015) 17.35 Ten nejlepší, životopisné drama (USA,
2000) 20.00 Pravidla moštárny, romantický film
(USA, 1999) 22.25 Vůně vraždy, krimidrama (Fr.,
2015) 0.25 Mrtvá v moři, drama (Fr., 2016)

čtvrtek 15. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Schody 10.05 Panoptikum
města pražského (2/10) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Už komedianti jedou
15.05 Profesionálové
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin 2 (13)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky
1.40 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.40
22.15
23.10
0.50
1.30
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4033)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (925)
Castle na zabití VII (19)
Dr. House III (22, 23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4034)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1017)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVI (5)
Dr. House III (22, 23)
Castle na zabití VII (19)
Námořní vyšetřovací služba XVI (4)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
0.35
1.30
2.30
4.25

Astro Boy (3)
Nový den
M.A.S.H (13)
Sestřičky (58)
Láska, děti a nový začátek
Romantický film (N, 2012)
Walker, Texas Ranger VII (18)
Policie Hamburk XII (17)
Policie Hamburk XII (18)
Námořní vyšetřovací služba XII
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (97)
Mordparta II (7)
Polda II (2)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(23)
Policie Hamburk XII (17, 18)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Marmaduke 7.00 Dr. House III (20, 21) 8.50
Honey 10.35 Teleshopping 11.05 Serenity 13.15
Teleshopping 13.45 Frankie a Hazel 15.30 Sexmise
17.50 Tobruk 20.00 Captain America: První
Avenger, akční film (USA, 2011) 22.20 Primární cíl,
krimidrama (VB, 2018) 0.30 Až tak moc tě nežere,
romantická komedie (USA/N/Niz., 2009)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.55 Top Gear XVII (4) 8.25
Simpsonovi XXXII (12) 8.55 Ajťáci IV (3) 9.30 Teorie
velkého třesku XII (5, 6) 10.25 Hvězdná brána II (37, 38)
12.30 Futurama X (7, 8) 13.20 Simpsonovi XVI (20, 21)
14.20 Simpsonovi XVII (1, 2) 15.10 Hvězdná brána II
(39, 40) 17.15 Futurama X (9, 10) 18.15 Simpsonovi
XVIII (5, 6) 19.15 Simpsonovi XVIII (7, 8) 20.15 Zítřek
nikdy neumírá 22.45 Blade II

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.45 Astro Boy (2) 9.05
Poslední loď II (5, 6) 10.50 Kung Fu Panda 2 12.25
To je vražda, napekla 14.10 Vražedné zprávy 15.55
Rozmarný milionář 17.40 Pravidla moštárny,
romantický film (USA, 1999) 20.00 Holky z porcelánu, komedie (ČR, 1974) 22.05 Třináctý příběh,
mysteriózní drama (USA, 2013) 23.50 Vůně vraždy,
krimidrama (Fr., 2015)

pátek 16. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII
9.45 V Praze bejvávalo blaze 10.35
Doktor Martin 2 (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 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (2/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv
1.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
9.00
9.50
11.00
11.45
12.00
12.45
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.25
0.35
1.25
2.10
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4034)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1017)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (926)
Castle na zabití VII (20)
Dr. House III (24)
Dr. House IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4035)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rafťáci
60 sekund
Dr. House III (24)
Dr. House IV (1)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(5)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
0.25
0.55
1.55
2.50
3.50
5.25

Astro Boy (4)
Nový den
M.A.S.H (14)
Slunečná (97)
Láska, děti a ukradené štěstí
Romantický film (N, 2012)
Walker, Texas Ranger VII (19)
Policie Hamburk XII (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba XII
(24)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(24)
Policie Hamburk XII (19)
Policie Hamburk XII (20)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Honey 6.50 Dr. House III (22, 23) 8.35 Donšajni
10.35 Teleshopping 11.05 Sexmise 13.25
Teleshopping 13.55 Báječná dovolená 15.35
Captain America: První Avenger 17.50 Svatý muž
20.00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři, animovaný
film (USA, 2014) 21.30 Pozdravy ze spermabanky,
komedie (USA, 2013) 23.25 Primární cíl

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.55 Top Gear XVII (5) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána II (39, 40) 12.30 Futurama X
(9, 10) 13.20 Simpsonovi XVII (3-6) 15.10 Hvězdná
brána II (41) 16.10 Hvězdná brána II (42) 17.15
Futurama X (11, 12) 18.15 Simpsonovi XVIII (9-12)
20.15 Koule 23.00 Útok mutantů 0.55 Simpsonovi
XVIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.45 Astro Boy (3) 11.05
Poslední loď II (6, 7) 12.50 Love Story, romantické
drama (USA, 1970) 14.50 Rozmarný milionář,
drama (USA, 2015) 16.35 To je vražda, napekla
18.20 Noční rande, komedie (USA, 2010) 20.00
Moonraker, dobrodružný film (VB/Fr., 1979) 22.25
Blade II, akční horor (USA/N, 2002) 0.35 Třináctý
příběh, mysteriózní drama (USA, 2013)
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Česká republika

Vzestup ke hvězdám i pád
Hvězdárna v Brně začala
s filmaři připravovat
dokument o prvním
československém
kosmonautovi
Vladimíru Remkovi.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | V roce 1978 se Vladimír Remek
stal prvním kosmonautem z jiné země
než z USA nebo Sovětského svazu.
Bývá také označován za prvního evropského kosmonauta. Jeho životní příběh
a okolnosti kosmického letu mapuje celovečerní dokumentární film, na kterém
se podílí Hvězdárna a planetárium Brno.
Právě její ředitel Jiří Dušek přišel
v roce 2019 s nápadem příběh Vladimíra Remka zfilmovat. „Když jsme si připomínali čtyřicáté výročí tohoto legendárního letu, uvědomil jsem si, že vlastně o Vladimíru Remkovi nevznikl plnohodnotný dokument. Jeho životní dráha, peripetie i změny, které se kolem
něj odehrávaly, by přitom vydaly na ně-

Vladimír Remek, jediný československý kosmonaut ve vesmíru.
FOTO | ARCHIV

kolikadílný seriál. Jsem proto osobně
velmi rád, beru to za poctu, že můžeme
napomoci vzniku takového díla,“ poznamenal Dušek.

Do vesmíru Vladimír Remek odstartoval spolu s Alexejem Gubarevem
z kosmodromu Bajkonur 2. března
1978 v 15:28 světového času v lodi Sojuz 28. Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos. Se
stanicí Saljut 6 se Sojuz 28 spojil
3. března v 17:06, poté se kosmonauti
přivítali se členy dlouhodobé posádky
stanice Jurijem Romaněnkem a Georgijem Grečkem a začali plnit předepsané
vědecké úkoly.
Děj dokumentu se odehrává na pozadí souboje o technologické úspěchy
mezi Západem a Východem v době
studené války. Jeho režisérem je Petr
Horký, který byl za film Století Miroslava Zikmunda nominován na Českého lva. „Pro mne je příběh Vladimíra
Remka a jeho kosmického letu jedno
z mála úžasných témat z historie naší
země, které ještě čeká na filmové zpracování. Je to příběh, kdy se na ploše
světových dějin odehrává život konkrétního jednotlivce. To je vždycky napínavé, to je vždycky drama,“ podotýká režisér. Protože se s filmem bude vracet
do komunistické doby, spolupracuje
s historikem Michalem Stehlíkem, jenž

bude bdít nad historickými souvislostmi snímku.
„Pro mne osobně se jedná o příběh
muže, který za svůj život doslova vystoupal ke hvězdám, aby pak zažil pády
i vzestupy do dalších hlubin i výšin.
V rovině ‚velkých dějin‘ se budeme dotýkat napínavého souboje o ovládnutí
kosmických technologií mezi Západem
a Východem, průběhu studené války po
rozpad zemí komunistického bloku až
k dnešku,“ naznačuje režisér obsah filmu. Podle něj mají filmaři v ruce látku,
jež se bude osobně dotýkat i velkého počtu dnešních pamětníků, kteří v hlavě
stále mají spousty otázek, jak se porovnat s komunistickou minulostí naší
země i našich lidí. „Vladimír Remek je
obrovská osobnost s mezinárodním renomé, opředená spoustou vyprávěnek
a legend, ke které si v naší zemi ještě
musí spousta lidí najít vlastní vztah. Věřím, že i k tomu naším filmem přispějeme,“ dodává Horký.
Film se bude natáčet v několika zemích světa, řeší se partnerství ve Spojených státech amerických, v Rusku i v Evropské kosmické agentuře. Premiéra se
předpokládá v roce 2022.

INZERCE

Soutě

VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 120 000 Kč

ž

NÍ
V
A
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Velká jarní soutěž
Českého rozhlasu Region

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Praha a stř. Čechy 100.7 FM | R-REGION | vyhrajtetrakturek.cz

INZERCE

ZAHRADA NEPOČKA
NEPOČKÁ
Nakupte na našem e-shopu to nejlepší pro svoji zahradu
z pohodlí domova. Potřeby pro pěstování značek AGRO,
NATURA či FLORIA koupíte také v dobrých zahradních centrech.

Dodáváme zahradu až ke dveřím.

24 9. dubna 2021

Od pátku čtěte
nové Téma: Boj
o přátelské viry

V

iry známe především jako
parazity, kteří vyvolávají
různé infekční choroby. Je
však i skupina virů, která dokáže
napadat nám škodlivé bakterie.
Bakteriofágy. V situaci, kdy na
bakteriální infekce přestávají fungovat antibiotika, je využití bakteriofágů slibnou cestou. Ostatně v
Asii se k léčbě využívají již dlouho, a zkouší se i v USA. Bakteriofágy, jež původně zůstaly ve stínu
antibiotik, zažívají tak celosvětový „comeback“. Mohou bakteriofágy nahradit antibiotika?
Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma již tento pátek.
(lč)

INZERCE

Česká republika

Politici nám lžou, říká Bohdalka
ČR | Přestože vir není lstivý, boj s pandemii prohráváme, myslí si herečka Jiřina Bohdalová (89). „Je v tom politika.
Mnohdy mám z našich politiků pocit,
že je dobře, když se nedaří,“ řekla v pořadu Interview televize CNN Prima
News s tím, že jako herečka dovede číst
z nonverbálních projevů. „Kolikrát vidím, že nám pěkně lžou. Obrazovka je
pěkná potvora a z toho, jak se lidé tváří,
se dá hodně vyčíst,“ vysvětlovala moderátorovi pořadu Liboru Boučkovi.
Když se pandemie koronaviru dostala před rokem do Česka, Jiřina Bohdalová věřila, že nás to semkne. „Na začátku jsem si myslela, že nás covid spojí,
protože když máme jako národ společného nepřítele, tak umíme zabrat,“ uvedla a doplnila, že se Češi zprvu spojili.
„Jenže to bylo na tak krátkou chvíli, že
nás to brzo začalo pálit. Semknutí trvalo jen do doby, než se řeklo, že se nepojede do Chorvatska.“
Podle herečky je to úkaz celé doby.
Současnost pak přirovnala k minulému
režimu. „Lidé se neumí semknout a
strašně mi to chybí. Za minulého režimu byl táta dlouho zavřený a přesně si
pamatuji, kolik lidí mi pomohlo, kolik
lidí mi tajně drželo palce. Byli jsme se-

Jiřina Bohdalová v pořadu Interview 5. dubna 2021.
mknutí,“ popsala. Jiřina Bohdalová je
přesvědčená, že se toho hodně změnilo
po roce 1989. „Mám pocit, že jakmile
jsme získali svobodu, absolutně jsme se
rozdělili,“ dodala. Podle ní se měli lidé
tak dobře, že si toho zkrátka přestali vážit. V rozhovoru pak označila sociální
sítě za osobního nepřítele.
„Možná by nebyl, kdybych jim rozuměla, avšak nemám ani Facebook, ani
Instagram,“ uvedla Bohdalová. Loni jí
přitom kvůli show Zlatá maska tvůrci
pořadu instagramový profil založili.
Přestože tvrdí, že účet na sociálních sí-

FOTO | FTV PRIMA

tích nemá, o komentářích pod články na
Facebooku si myslí své. „Některé komentáře mě absolutně zaráží. To pro mě
není svoboda projevu, ale svoboda žumpy. Proč to vůbec je a komu to pomůže?
Jsou to lidé, kteří neumějí pravopis, ani
se vyjadřovat, navíc se ani nepodepíšou. To chceme předat našim dětem?“
podivila se. „Nejhezčí dopis, na který si
vzpomínám a asi ho mám dodnes schovaný, byl korespondenční lístek, na kterém byla napsána jen dvě slova: ‚Ty
Babo!‘,“ vzpomínala pobaveně Jiřina
Bohdalová.
(zar)
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Růst řetězců virus nezastavil
Explozi nákupních center
neohrozila ani pandemie
koronaviru. Velké
obchodní domy dál
rostou i napříč
Středočeským krajem.
ALEŠ KUBELKA
STŘEDNÍ ČECHY | Když je poptávka,
musí přijít nabídka. Toho využívají velké řetězce, jejichž pobočkami je region
takřka posetý. A bude ještě víc. K otevírání nových prodejen burcuje supermarkety zájem obyvatel, kteří je berou i v
době pandemie útokem. Nejčerstvějším
přírůstkem je nové obchodní centrum
v Dobříši. Komplexu obchodů na jižním okraji města vévodí supermarket
Billa. „Kvůli přetíženosti naší prodejny
v Mníšku pod Brdy jsme hledali další
vhodné místo v okolí. Dobříš byla jednoznačně nejlepší volbou a věříme, že
prodejna na tomto místě bude mít
úspěch,“ uvedla Dana Bratánková,
mluvčí koncernu Rewe Group, pod kterou Billa patří. Nové obchodní centrum
v Dobříši nabídne i elektro, drogerii či
lékárnu.
Billa chystá letos otevřít celkem patnáct nových prodejen, přičemž tou vůbec první byl supermarket ve středočeských Čestlicích. „Ten zahájil provoz minulý týden. Jedná se o zcela novou prodejnu v obchodním centru Spektrum.
Nabídne mimo jiné salátový bar či regionální sekci specialit od tuzemských prvovýrobců,“ sdělila mluvčí Dana Bratánková.

U dálnice D10 v Benátkách nad Jizerou v ulici Bratří Bendů otevřela společnost Lidl novou prodejnu. Současně se
vznikem prodejny stavebníci vybudovali okružní křižovatku, která zákazníkům usnadní cestu za nákupy. FOTO | LIDL
To ve Zruči nad Sázavou proběhla kolaudace nového retailového centra Zenexto už v polovině března. Na jeho výstavbě se podílely společnosti Lekvi
Group a Zenexto Holding a o jeho plochu se mezi sebou dělí diskontní prodejna Pepco a drogerie Teta. „Retailové
parky aktuálně zažívají v menších městech bez velkých obchodních domů
opravdový boom. Bývají snadno dostupné a obsazené prodejnami se zbožím
každodenní potřeby, po kterém je mezi
zákazníky stálá poptávka. Na jejich oblibě nic nezměnila ani současná mimořádná opatření,“ vysvětlil jednatel Lekvi
Group Firaz Muinov.
Další z gigantů na poli supermarketů

– německý řetězec LIDL – otevřel před
týdnem novou prodejnu v Benátkách
nad Jizerou v ulici Bratří Bendů. Současně tam vznikla nová okružní křižovatka, která zákazníkům usnadní cestu
za nákupy. „Areál nové prodejny nabízí
kapacitu 129 parkovacích míst. Pro zvýšení pohodlí zákazníků je parkoviště vybavené závorovým systémem. Speciálně vyčleněná místa naleznou i rodiny s
dětmi a pro majitele elektromobilů
bude k dispozici rychlonabíjecí stanice,“ popsal mluvčí Lidlu Tomáš Myler.
Tím však expanze Lidlu do kraje nekončí. „Už letos jsme otevřeli prodejnu
v Sulicích u Prahy a do června zahájíme
provoz nového supermarketu v Kladně.

Ve druhé polovině roku pak počítáme s
otevřením prodejny v Poděbradech,“ potvrdil Myler s tím, že řetězec právě připravuje zahájení provozu nového logistického centra v Buštěhradě, které se stane největším skladem Lidlu ve střední
Evropě.
Zkrátka však nechtějí přijít ani ostatní tradiční řetězce na českém trhu. Společnost Penny otevřela v lednu novou
prodejnu v Dobrovici na Boleslavsku.
„Při stavbě nových prodejen se zaměřujeme i na menší města. Z těch větších
se pak letos dočkají nové prodejny lidé
v Kolíně,“ informoval Tomáš Kubík,
manažer komunikace společnosti Penny Market.

INZERCE

Tahle SIM se
k tobě bude
perfektně
hodit!

Akce 1,8 GB rychlých dat k aktivaci nové SIM a až 500 Kč
kreditu navíc k prvnímu dobití platí do 30. 6. 2021.
Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

Data zdarma
za každé
dobití
1,8 GB
rychlých dat
k aktivaci
Až 500 Kč
k 1. dobití

Jaroslav Seifert: Ženy jsou běloučký cukr v tom…

Tajenka: … hořkém kaﬁ života.

INZERCE

Suzuki
Swift
Sport
1.4 BoosterJet Hybrid MY21
NĚ
AKTUÁL
N L IN E
O
E
M
Á
V
PRODÁ

za

524.900 Kč

s bohatou výbavou a skvělými jízdními vlastnostmi

LOUWMAN MOTOR PŘÍBRAM, s.r.o.

Dubno 120, Příbram, tel. 777 811 040
www.suzuki-louwman.cz

VELKÝ VÝBĚR SKLADOVÝCH VOZŮ IHNED K ODBĚRU
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Amatérští fotbalisté mají naději
Hráči z nižších
fotbalových pater by
už brzy mohli dostat
povolení k tréninku.
Prozradil to generální
sekretář Jan Pauly.
PETR GEJZA
STŘEDNÍ ČECHY | Vyndejte kopačky
z balkonů, garáží a sklepů, jdeme na to.
Takového pokynu už by se brzy mohli
dočkat fotbalisté z amatérských soutěží.
Naději jim dalo vyjádření, které mezi
funkcionáře vypustil generální sekretář
Fotbalové asociace ČR Jan Pauly. Nižší
soutěže by se podle něj mohly dohrát,
byť ve zkráceném formátu.
„Naděje určitě stále existuje, víra
nám zůstává. Alespoň polovinu zápasů
snad skutečně odehrajeme,“ řekl Pauly.
„Snad to dobře dopadne. Pevně doufám, že s ohledem na jednání s Národní
sportovní agenturou bychom opravdu
mohli všichni co nejdříve začít trénovat,“ dodal generální sekretář.
Trénovat a hrát fotbalové zápasy zatím mohou díky výjimce pouze sportovci s profesionální smlouvou. Podle optiINZERCE

Amatérské fotbalové soutěže by se mohly brzy rozběhnout. Týmy potřebují
odehrát alespoň padesát procent zápasů.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA
mistických vizí by ale už v příštím týdnu mohli k přípravě na trávníku vyběhnout i hráči na vesnicích.
Pro kluby z amatérských soutěží je
klíčovým datem zhruba polovina dubna. Pro regulérní ukončení soutěže
a s ním spojenými postupy a sestupy je

totiž potřeba odehrát minimálně padesát procent všech zápasů. Tohle pravidlo bylo zaneseno do řádů už před startem sezony. Pamatuje se i na to, že každý klub může mít vinou odkladů odehrán různý počet střetnutí. O pořadí by
pak rozhodl přepočet získaných bodů

na zápas, takže vlastně procentuelní
úspěšnost. Zároveň také platí, že se sezona nesmí protáhnout do termínu letních prázdnin, nejpozdějším datem pro
sehrání zápasů je 30. červen.
Pokud vládní opatření dovolí amatérské soutěže znovu rozehrát, naváže se
plynule dohrávkou podzimní části.
Týmy před případným restartem dostanou čas na přípravu, jehož délku určí řídící orgán soutěže. Asociace také prodloužila amatérské přestupní období do
14. května.
V jiných sportovních odvětvích skončila pro amatéry sezona předčasně. Téměř vůbec si od léta nezahráli hokejisté
od druhé ligy po okresní přebory, zastavily se i mládežnické akce.
A nedávno potkal stejný osud také házenkáře. „Naším hlavním zájmem je
ochrana zdraví sportovců. Po téměř šestiměsíční herní a tréninkové přestávce
je potřeba minimálně pětitýdenní společná příprava týmů, aby nedocházelo
ke zraněním. Na tu už bohužel není prostor, soutěže musí podle legislativního
řádu skončit do 30. června,“ vysvětlil situaci prezident Českého svazu házené
Ondřej Zdráhala.
Fotbalisté tedy na rozdíl od něj stále
věří. A v příštím týdnu už by mohli dostat i konkrétní informace.
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