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Nemyslím, že jsem
sexbomba. Na to
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Přizpůsobují služby situaci
Také na Kutnohorsku
dochází k proměnám
trhu. Prosperují hlavně
různé rozvážkové služby,
internetové obchody
a zásilkové služby.

drobných podnikatelů prakticky vyčerpány. Bez pomoci státu opravdu hrozí
nevratný rozpad sítě drobných obchodů
a služeb. A to s důsledky jak pro místní
obyvatele, tak i pro turisty.

5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
KUTNÁ HORA | Vzhledem k velké navázanosti na cestovní ruch patří Kutnohorsko k regionům výrazně zasaženým
koronakrizí. Pomoci místním podnikatelům může každý tím, že bude využívat
jejich služby. „Rád bych požádal obyvatele Kutné Hory, aby využívali například možnosti rozvážky jídel z kutnohorských restaurací. Existují i různé
vouchery, které si lidé mohou nyní zakoupit a využít jich až v době, kdy budou obchody a služby opět otevřeny,“
říká Vladimír Střihavka, předseda
Okresní hospodářské komory Kutná
Hora.
V Kutné Hoře je důležitým prvkem
cestovní ruch, jak se jeho omezení
ve městě projevilo?
INZERCE

„Zkuste prosím podpořit malé a drobné podnikatele v místě vašeho bydliště, jsou to vaši sousedé,“ říká Vladimír Střihavka (uprostřed). Na snímku při
setkání s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým (vpravo) a ředitelem
OHK Kutná Hora Robertem Lukáškem (vlevo).
FOTO | ARCHIV OHK KH
Kutnohorsko je destinací s rozvinutým
turistickým ruchem, takže patří k těm
nejpostiženějším současnou pandemií
covid-19. Propad tržeb v turismu se odhaduje kolem šedesáti procent. To jsou
čísla od začátku roku do konce srpna.
Takže celkový propad tržeb v cestovním ruchu na Kutnohorsku se vzhledem
k nynějším vládním opatřením může
koncem roku pohybovat i někde kolem

70 až 80 %. Turistický ruch a s ním spojené další obory jako doprava, ubytovací a stravovací služby, služby turistických průvodců a tak dále jsou dnes
opravdu v zoufalé situaci. Pro malé
a střední podnikatele je asi nejnáročnější právě toto období. Jarní zmrazení ekonomiky ještě nějak zvládli, převážně
z vlastních finančních rezerv, ale v současné době jsou již možnosti těchto

Vaši členové jsou z různých oborů.
Začali se někteří věnovat jiné činnosti, která se v současné situaci stala potřebnou?
Samozřejmě, že dochází k určité restrukturalizaci trhu. Některé obory jsou zcela
paralyzované, jiné naopak zažívají
boom. Prosperují převážně různé rozvážkové služby, internetové obchody
a zásilkové služby. I členové naší Okresní hospodářské komory Kutná Hora museli na současnou situaci reagovat.
Množství restaurací začalo s rozvážkovou službou, textilní výrobci se zapojili
do výroby ochranných prostředků a podobně.
Jak mohou lidé kutnohorské podnikatele podpořit?
Jednoznačně spotřebou. Rád bych požádal obyvatele Kutné Hory, aby využívali například možnosti rozvážky jídel
z kutnohorských restaurací. Existují
i různé vouchery, které si lidé mohou
nyní zakoupit a využít jich až v době,
kdy budou obchody a služby opět otevřeny. Zkuste prosím podpořit malé
a drobné podnikatele v místě vašeho
bydliště, jsou to vaši sousedé.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Samotu zahánějí po Skypu
Klienty izolovaných
domovů pro seniory
trápí samota a obavy, co
bude dál. Chmurným
myšlenkám čelí někteří
pomocí virtuálního
spojení s nejbližšími,
další třeba procházkami
v parku.

Dobrovolníky
neodmítnou
V řadě domovů pro seniory v kraji
se již objevila nákaza covidem-19.
Bezpříznakoví klienti jsou
izolováni na samostatných
pokojích. Kapacity ošetřujícího
personálu jsou sice v domovech
i díky dobrovolníkům zatím
dostatečné, brzy to však nemusí
platit. „Vzhledem k situaci, kdy
začínají kulminovat i ostatní
respirační onemocnění, nám
mohou personální kapacity
postupně docházet,“ uvedl
například ředitel příbramského
Centra sociálních a zdravotních
služeb Tomáš Cipra.

ALEŠ KUBELKA
STŘEDNÍ ČECHY | „To víte, že mu je
smutno. Ještě donedávna jsme se vídali
obden. Buď jsme si povídali na pokoji,
nebo zašli do cukrárny. To mu teď chybí nejvíc,“ říká Simona Mistrová z Českého Brodu. Mluví o svém osmdesátiletém tchánovi, který kvůli přísným vládním nařízením nemůže opustit areál jednoho z domovů pro seniory v okrese
Praha-východ. Ba co víc, zakázané jsou
plošně také jejich návštěvy.
„Denně si alespoň telefonujeme. Líčí
mi, že musí být jen na pokojích, kam
jim pečovatelky nosí jídlo. Je sice upoutaný na vozík, ale koronaviru se nebojí;
i díky tomu, že ho netrápí žádné nemoci. O to více však vnímá tuto dobu.
Spousta jeho vrstevníků si totiž kvůli
mentálnímu stavu náhlé změny ani neuvědomuje,“ vysvětluje Mistrová.

Zpřetrhaná rodinná pouta
Letošní dvojnásobně melancholický
podzim působí negativně na psychiku
většiny seniorů ve středočeských sociálních zařízeních. „Přestože řada našich
klientů bere situaci s nadhledem, u některých se dlouhodobé odloučení od rodinných příslušníků začíná projevovat.
Jsou logicky frustrovaní, což umocňuje
obava, že restriktivní opatření v brzké
době neskončí,“ potvrzuje Tomáš Cipra, ředitel Domova s pečovatelskou službou v Příbrami.
Ačkoliv se senioři v domovech musí
obejít bez společenských a kulturních
aktivit, snaží se jim personál vytěsňovat
chmury z myslí. „Se seniory třeba malujeme nebo jim předčítáme. Na pokojích
pak luští křížovky, hrají společenské
hry a věnují se rehabilitacím,“ tvrdí ředitelka Domova Kolešovice na Rakovnicku Taťána Čížková.
Většina podobných ubytovacích zařízení v regionu má v areálu zahradu
nebo park, které nyní jejich klienti vyu-

Mnohé domovy pro seniory nabízí svým klientům rozptýlení při nějaké činnosti či využití videohovorů. Senioři se tak mohou virtuálně přenést do obýváků svých dětí a pokojíčků vnoučat. 2x FOTO | CLEMENTAS – CENTRUM PRO SENIORY
žívají častěji než jindy. „U nás mohou
vyrazit na příjemnou procházku po velké zahradě, která jim slouží k pravidelnému pohybu; v této době je pro ně důležitá i pouhá změna prostředí,“ popisuje
Jana Juklová z vedení Domova Barbora
v Kutné Hoře.
Podle ní je pro některé klienty cenný

i prostý oční kontakt s rodinou. „Někdy
se spolu domluví a mávají si z ulice do
okna nebo ze zahrady na ulici. I to je velmi důležité. Potkat se, i když na velkou
vzdálenost,“ podotýká Juklová s tím, že
příbuzní často nechávají klientům domova na vrátnici balíčky s ovocem
nebo květinou.

Popovídat si o svých splínech mohou
senioři s nejbližšími díky telefonům a videohovorům. „Našim seniorům pomáháme s komunikací prostřednictvím
tabletu a aplikace Skype. Na webových
stránkách pak pravidelně zveřejňujeme
aktuality z dění v domově, aby se rodiny dozvěděly, jak jejich rodiče či prarodiče tráví čas,“ říká Světlana Kubíková,
ředitelka Domu seniorů v Mladé Boleslavi.
Virtuální spojení využívají i v Rožďalovicích na Nymbursku. „Kromě asistence u videohovorů umisťujeme na sociální sítě fotky našich klientů se vzkazy pro jejich rodiny,“ tvrdí Pavel Petráček, vedoucí sociálního úseku Domova
Rožďalovice.
Ačkoliv v současné době platí v domovech pro seniory zákaz návštěv, má
podle legislativy výjimku. Tou jsou lidé
v terminálním stadiu (fáze nemoci, ve
které je již léčba neúčinná – pozn. red.).
„Příbuzní této možnosti pochopitelně
využívají. Pro mnohé jsou to poslední
okamžiky, které mohou strávit se svými
blízkými. A ty jim nemůže ‚ukrást‘ ani
koronavirus,“ zdůrazňuje ředitelka Jana
Juklová z kutnohorského Domova Barbora.
Pro seniory s demencí či Alzheimerovou chorobou je však mnohdy téměř nemožné vnímat realitu dnešního světa postiženého pandemií. „Občas se setkáváme s tím, že si kvůli výpadkům paměti
někteří senioři nepamatují, že k nim příbuzní nemohou. A pak si třeba myslí, že
již o ně nejeví zájem. Proto se jim snažíme tuto informaci několikrát za den opakovat,“ dodává Miroslava Čížková
z Městské sociální a zdravotní služby
v Kolíně.
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Přizpůsobují nabízené
služby nové situaci
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

S čím nyní nejčastěji pomáhá vaše
Okresní hospodářská komora?
Naše komora pomáhá především přehlednými informacemi. Na našich
webových stránkách www.ohk-kh.cz se
podnikatelé dozvědí o možnostech čerpání státních podpor pro podnikatele.
Máme tam zřízené krizové zpravodajství, kde přehledně informujeme jak
o aktuálních nařízeních vlády, tak i o
jednotlivých záchranných programech,
včetně odkazů ke stažení žádostí o tyto
programy a informací o způsobech jejich vyplnění a podání.
Fungujete od roku 1995, jak se zde
podnikatelská sféra proměnila?
Musím konstatovat, že se změnila výrazně. Malé a drobné podnikání v centru
města je dlouhodobě v krizi. Více jak
40 prázdných nebytových prostor v centru města je smutnou realitou. To je věc,
která nás jako komoru trápí, a snažíme
se tento stav změnit. Je třeba dostat do
centra města zvláště turisty a tím zvýšit
poptávku po službách a obchodech
v centru. Stávající praxe, kdy organizované zájezdy navštěvují pouze chrám
sv. Barbory a odjíždějí přímo od chrámu do kostnice, je z dlouhodobého hlediska neudržitelná. V loňském roce navštívilo chrám sv. Barbory cca 350 000
turistů. Do centra jich však zavítá jen
malý zlomek, dle našich statistik zhruba
20 procent, a jsou to převážně individu-

Možnosti podpory
Na webových stránkách
www.ohk-kh.cz se podnikatelé
dozvědí o možnostech čerpání
státních podpor pro podnikatele.

ální návštěvníci. U organizovaných zájezdů je toto číslo ještě menší. Dlouhodobě prosazujeme vybudování záchytného parkoviště pro turistické autobusy
v prostoru těsně vedle stávajícího městského vlakového nádraží. Turisté by
pak měli možnost projít centrem města
směrem až k chrámu sv. Barbory a oživit tak skomírající podnikání v centru.
Naopak potěšitelná jsou některá loňská
čísla z ankety Město pro byznys, kde se
Kutná Hora v parametru průměrné
mzdy umístila na 1. místě v rámci
26 hodnocených měst Středočeského
kraje. Pro někoho jistě překvapivé, ale
o to příjemnější zjištění. To svědčí
o tom, že se středním a velkým zaměstnavatelům ve městě daří, mají možnost
zvyšovat mzdy a tady je změna oproti
minulým letům výrazně pozitivní.
Jak koronavirus zasáhl vaši pobočku a jak se s tím snažíte vypořádat?
Provoz a aktivity Okresní hospodářské
komory jsou samozřejmě též zasaženy.
Na podzim roku 2019 jsme získali dotaci na bezplatné školení zaměstnanců členů Okresní hospodářské komory Kutná

Hora v různých oborech, vzhledem
k vládním opatřením ke sdružování
osob nejsme schopni tuto naši aktivitu
zatím realizovat.
Některé profese nejspíš zaniknou,
nové vzniknou. Jak to vidíte vy?
Oborová restrukturalizace bude přirozeným vývojem. Důležité je, aby se nezvyšovaly počty nezaměstnaných. Aby obory, které nyní prosperují, byly schopny
absorbovat lidi z oborů, které díky pandemii budou nuceny propouštět. Zatím
jsem v tomto ohledu optimistou, nezaměstnanost prozatím skokově neroste.
Jakou radu byste dal někomu, kdo
s podnikáním plánuje právě začít?
To je opravdu těžká otázka. Začínat
s podnikáním v těchto dobách chce odvahu a jasný byznysplán. Ekonomika se
bude ze současné situace vzpamatovávat minimálně mnoho měsíců, možná i
několik let. Proto doporučuji opravdu
důkladně zvážit obor podnikání. Na druhou stranu začínající podnikatelé mají
dnes možnost velmi zajímavých úvěrů
s velmi nízkou úrokovou mírou a možností odkladu splácení. Takže pokud
má někdo dobrý byznysplán, může podnikání zahájit za výhodných úvěrových
podmínek. Věřím, že podnikatelé se se
současnou situací převážně vypořádají.
Je však jasné, že bez výrazné pomoci
státu to někteří podnikatelé, podnikající
v nejvíce zasažených oborech, vlastní
silou nezvládnou.

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

JURIS REAL, spol. s r.o.

Chcete prodat
svou nemovitost dříve
než padnou ceny?
Využijte speciální nabídky
a přijměte bezúročnou
zálohu ve výši 100.000 Kč
nebo měsíční rentu do doby
prodeje Vaší nemovitosti.
EXEKUCE NEJSOU
PŘEKÁŽKOU.

Volejte zdarma

800 22 33 88

INZERCE

Nový CAPTUR
PLUG-IN HYBRID

Plug-in hybrid
Až 65 km na jedno nabití
Rezervujte si testovací jízdu on line
8 let záruka Renault na baterii

Benzín

Dojezd na elektřinu dle metodiky WLTP: 50 km v kombinovaném cyklu, 65 km v městském cyklu. Smluvní záruka Renault 8 let/160 000 km na baterii se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.
Nový Renault CAPTUR Plug-in Hybrid: spotřeba 1,5 l/100 km, emise CO2 34 g/km. Nový Renault CAPTUR: spotřeba 4,7–6,2 (l/100 km), emise CO2 108–124 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

AUTO KOUT CENTRUM, Pražská 1820, Brandýs nad Labem

Tel.: +420 602 776 208

www.autokout.cz
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Týdny v karanténě aneb
Jak se nezbláááznit
Pokud je rodina celé
týdny společně doma,
byt se snadno změní
v ponorku. Jak zvládnout
období, kdy všichni
členové rodiny pracují
a vzdělávají se na stejné
adrese?

FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ RÁDCE
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | České rodiny už mají natrénováno
z období jarní pandemie. Tehdy v šoku
z náhlé izolace studovaly rady psychologů, terapeutů a koučů, kteří – zalarmováni
řinčením linek důvěry a zprávami o nárůstu domácího násilí – radili o sto šest.
Teď, na podzim, je to v mnohém jiné. Negativní vlivy společné izolace často podceňujeme, přitom na podzim mohou vztahy
v rodině karanténou utrpět mnohem víc.
Nejen že se nemůžeme navštěvovat
s přáteli, věnovat se sportovním aktivitám, na školní jídelny a podnikové kantýny delegovat starost o obědy a stálá přítomnost všech klade obří nároky na úklid
v domácnosti. Podzimní měsíce jsou jaksi
z principu pochmurnější a nápor na psychiku umocňují i další faktory: intenzita
pandemie, větší riziko ztráty zaměstnání,
delší boj s nižšími příjmy a máte-li děti,
pak i náročná povinná distanční výuka.

Chovejte se jako kosmonaut
Dovolte příměr nikoli k ponorce, ale k pobytu ve vesmíru. S ním má zkušenosti astronaut NASA Scott Kelly, který o svém
bezmála ročním pobytu na mezinárodní

vesmírné stanici napsal knihu Endurance.
Co podle něho pomáhá v naprosté izolaci? Držet se jasného harmonogramu, cvičit, hodně spát, věnovat se koníčkům
nebo psát deník. Pevný režimu doporučuje i koučka Lenka Černá: „Co vám a vaší
rodině pomůže, je dobrý a pevný plán.
Mějte jasno, co budete vařit a jak bude vypadat každý den, udržujte ustálený biorytmus – spánek, jídlo, odpočinek – a vše organizujte víc než v běžných dnech.“

Zprávy jen občas, víc smíchu
V době, kdy den co den sčítáme počty pacientů s pozitivním výsledkem na koronavirus, možná nechcete slyšet už nic o tom,
jak myslet pozitivně, jak je důležité číst pozitivní knihy a dívat se na pozitivní filmy.
Přesto platí, že katastrofickými scénáři a pesimismem atmosféře doma nepomůžete.
Přestaňte živit svoje obavy, naordinujte si
zprávy o počtu nakažených maximálně dvakrát za den, bavte se doma i o jiných než koronavirových tématech a vnímejte pří-

KDYŽ DOJDE NA HÁDKY
Tři rady od koučky Lenky Černé
1. Kroťte své ego. Ohleduplnost a empatie jsou dvě vztahové
ctnosti, které bychom právě teď měli využívat. Každý z nás je křehčí
a citlivější, než je tomu za běžných dnů, tak proč si zbytečně ubližovat?
Není důležité, abychom náročnou životní situaci ustáli společně a vzájemně se podpořili?
Snažme se druhým více empaticky naslouchat a brát chování lidí s rezervou.
2. Nechte odeznít emoce. Někdy je lepší se zhluboka nadechnout a vydechnout, jít se
vyřvat do lesa než vypustit oheň na ty nejbližší. Emoce jsou pomíjivé, jen je důležité
s nimi pracovat a vědomě je ventilovat. Nic netrvá věčně!
3. Berte situaci jako výzvu. I když se nám to nemusí líbit, krize je vždy skvělou příležitostí ke
změně k lepšímu. Zkuste se jako celá rodina zamyslet nad tím, co byste chtěli změnit. Stejně tak
se můžete zamyslet i nad svým vlastním nebo partnerským životem. Ponorku můžete zvládnout
i tak, že si dáte potřebný odstup a zamyslíte se nad duchovním rozměrem letošních událostí.

jemné stránky života, co to jen jde. Zkrátka
číhejte spíš na příležitosti k úsměvu než
k pláči. Chechtání lze jít naproti – slyšeli
jste už o józe smíchu? Kombinuje řízený
smích s hlubokým jógovým dýcháním
a strečinkem. Podle odborníků dvacet vteřin jógy smíchu má na organismus stejné
účinky jako tříminutová dřina v posilovně,
navíc skvěle odbourá napětí.

Uvolněte stres a větrejte
„Napětí je teď ve vzduchu opravdu dost,“
připouští koučka Hana Adamíková.
„Nicméně případné konflikty se dají zmírnit jednoduchými opatřeními, která působí banálně, jsou ale velmi účinná. Patří
mezi ně například pohyb a dostatečné větrání prostor, ve kterých rodina pobývá.“
Také radí vypnout televizi a spíše poslouchat relaxační hudbu. Pomáhá podle ní
také aromaterapie. Stres uvolní například
levandule, jasmín, heřmánek římský, růže
marocká i stolistá, růžové dřevo, cedr,
mandarinka, pomeranč, meduňka nebo kananga.

Zalezte do svých kajut
I když nějaký čas poplujete doma všichni na stejné lodi, chce to alespoň občas
zalézt do oddělených kajut. „Je-li to
možné, zkuste trávit část dne v oddělených místnostech,“ radí Adamíková. „Pochopitelně se toto doporučení lépe provádí v domě, než v panelákovém bytě. Nemáte-li možnost být v samostatné místnosti, vytvořte si alespoň oddělené koutky,“
dodává. Potvrzuje to i Lenka Černá: „Pokud jsme spolu jako rodina intenzivně,
máme zcela jasný nárok na chvíli jen pro
sebe. Je to velice důležitá část dne, kdy
zcela vypnete svůj nervový systém, jste
jen se sebou a neřešíte žádné podněty.“

Rodina by se měla dohodnout, jak si rozplánuje svůj den tak, aby se všichni v samotě mohli prostřídat. „V potřebě dočerpat energii se vzájemně respektujte.“

Najděte společné hobby
Jsou-li doma čtyřiadvacet hodin denně nasáčkovaní dospělí i děti, chce to společný
koníček. Může jít o maratony v karetních
nebo stolních hrách nebo rodinné kulinářské turnaje. Spojí i projekt na drobná a levná vylepšení domova – mnohdy stačí pošoupnout jídelní stůl, aby kolem něho
bylo více místa pro všechny, upgradovat
dekorace nebo dokoupit víc květin. Pečovat o prostředí, ve kterém žijete, je teď podle psychologů obzvlášť důležité.
Stmelují i vzpomínky. Vyhrabejte ze
skříní stará fotoalba a povyprávějte dětem, jaké to bylo, když se narodily, jaká
byla jejich první slůvka, kterým prarodičům se dřív podobaly, zavzpomínejte na
výlety, oslavy… Vyprávění nad fotkami
patří k nejcennějším rodinným chvilkám.

Točte si videodeník
Již zmiňovaný astronaut Kelly vyprávěl
o deníku, v roce 2020 můžeme jeho myšlenku posunout: Hlavně pro mladší část posádky bude atraktivnější videodeník.
„Ahoj, dobrý den, hlásí se Novákovi, momentálně stále ze stanice v Brně, nouzový
stav, den dvacátý pátý. Posádka se nachází
v optimálním stavu, i když táta dnes…“
Z videí nakonec můžete sestříhat film, který si budete za pár let nostalgicky pouštět
na rodinných oslavách. „Lodní videodeník“ i váš život v izolaci ozvláštní originální a vtipné svátky typu Den jablečného
moštu (18. 11.), Mezinárodní den mužů
(19. 11.), Světový den televize (21. 11.)
nebo Den zavařovacích sklenic (30. 11.).

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

5,6%
ROČNÍ ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

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

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

4,1%
ROČNÍ ÚROK

Česká národní banka schvaluje tento prospekt 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.

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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Být moderátorkou je dobrá práce
pro exhibicionistku, kterou já jsem
Z pořadu o celebritách do zpráv, zpět a zase zpátky,
tentokrát do Hlavních zpráv CNN Prima NEWS.
Moderátorka Eva Perkausová prožívá pořádně
turbulentní období, teď se navíc stala tváří nové
televizní soutěže. „Před kamerou se snažím působit,
jako bych si povídala s kamarádkou,“ vysvětluje
svůj trik na to, jak vypadat na obrazovce přirozeně.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Ačkoliv je Eva Perkausová moderátorkou „na plný úvazek“, když přijde
zajímavá nabídka k práci fotomodelky,
neodmítne. „Ještě nejsem v takovém
věku, abych se bránila,“ směje se půvabná blondýnka, která nedávno nafotila
snímky pro kalendář Beaty Rajské.
Na jaře jste z pozice moderátorky hlavních zpráv přešla do pořadu ShowTime, ale zároveň jste chvíli moderovala i ranní vysílání v tentýž den. Jak jste
takové pracovní tempo zvládala?
Úmyslně jsem si oboje moderování dala
na stejné dny, v ranním vysílání jsem zaskakovala 14 dní. Kdybych to měla
zvlášť, zabralo by to celý měsíc. První týden jsem se spíš rozkoukávala. Měla jsem
strašný problém s ranním vstáváním, protože jsem sova. Když mi někdo řekne, že
„Až budeš mít děti, tak se to změní“, tak já
mám pocit, že na tohle si nezvyknu.
I když Libor Bouček, který Nový den moderuje normálně, říká, že člověk si na to
opravdu zvykne. Ke konci týdne už jsem
fakt mlela z posledního a únava byla znát.
Přes víkend jsem se vyspala a pak znova
do toho blázince. Moderovala jsem s Romanem Šebrlem, jsme na sebe už zvyklí,
takže to šlo potom celkem samo.
Když jste před dvěma lety přestupovala z showbyznysového pořadu TopStar
do hlavních zpráv, říkala jste, že na
sobě musíte hodně pracovat nejen ve
způsobu mluvy, ale s mimikou, abyste
nedávala tolik najevo emoce. Ranní vysílání je ale zase jiná disciplína, že?

Takové vysílání je víceméně o improvizaci. Všechno je dané na vteřiny, co se týče
reklam, brejků, vstupů, takže se někdy stane, že režisér řekne „Máte tři minuty do reklamy“ a vy musíte mít připravené téma,
o kterém jsou moderátoři narychlo schopni mluvit. Kdežto ve zprávách je stopáž
daná, improvizovat nemůžete.
Prožívala jste původní odchod
ze zpráv do celebritního pořadu negativně, nebo šlo spíš o návrat ke kořenům vaší původní práce?
Kdyby mi oznámili, že končím ve zprávách, tak bych to určitě brala hůř, než když
mi oznámili, že končím ve zprávách, ale
jdu na CNN do jiného pořadu. O práci
jsem tedy nepřišla, jen jsem se musela naladit na vlnu spontánnosti, na což jsem se
svým způsobem i těšila. Tím, že něco odešlo, ale něco dalšího přišlo, tak jsem smutek necítila. Romana zase dali do sportovních zpráv. My oba víme, že toto jsou naše
parkety, že tomu rozumíme a můžeme se
vyřádit, kdežto ve zprávách to máte dané.
A co reakce diváků?
Vždy je to sto lidí, sto chutí. Setkala jsem se
s tím, že mi strašně lidí psalo, „To jsme
rádi, že jste se vrátila zpátky do ShowTimu,
tam vás máme rádi, protože jste tam svá
a veselá“. Další škála fanoušků mi psala, že
sledovali zprávy, protože je to bavilo, když
jsem tam byla a že si na mě zvykli. Vždycky budou fanoušci i na té i oné straně.
Televize ale vyslyšela tu část lidí, kteří
vás chtěli zpět ve zpravodajství. Začátkem října jste se vrátili jako moderátoři večerních zpráv. Je v tom nějaký rozdíl?
Mám pocit, že je to posun k lepšímu, je to
hlavní zpravodajská relace a navíc
na CNN Prima NEWS. Co jsem trochu teď

Eva Perkausová

Narodila se 25. března 1994. Od 13 let se věnuje modelingu.
Jako moderátorka se stala známou díky TopStar magazínu, poté uváděla hlavní zpravodajskou relaci
FTV Prima spolu s někdejším olympijským vítězem v desetiboji Romanem Šebrlem.
■ Na novém kanálu CNN Prima NEWS nejprve provázela společenským magazínem ShowTime, ale od října se
i se Šebrlem vrátila do večerní zpravodajské relace Hlavní zprávy.
■ Zahrála si ve filmu Modelky s. r. o., v epizodních rolích se objevila v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy
a Znamení koně.
■
■

FOTO | FTV PRIMA
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Kvalitní nádobí
s body za nákupy
se slevou

změnila, je, že se snažím být víc svá. Nejsem jen moderátorka, která divákovi předá informace skrz obrazovku, ale chci do
toho dávat trochu emoce. Neporovnatelně
oproti ShowTimu, ale snažím se to říkat
tak, jako kdybych to vyprávěla sousedce.
Když se zpětně podíváte na cestu, kterou jste jako moderátorka ušla, co na
ní zpětně hodnotíte jako nejtěžší?
Vidíte, takovou otázku mi ještě nikdo nepoložil. Pro mě bylo ze začátku náročné, že
jsem nevěděla, jak na to. Vždy přišel nějaký člověk a řekl „Mluv pomaleji“, pak přišel jiný a řekl „Mluv rychleji“, někdo zase
říkal „Negestikuluj“, další zase, ať gestikuluji, že je to víc přirozené. Já jsem se hledala a nedokázala pochytit, co je správná cesta. Když jsem si pustila svoje první výstupy
zpětně, tak jsem na to ani nemohla koukat,
jak mi přišly hrozné. Jednoho dne jsem si
řekla, že budu prostě svá. To byla cesta, která mi pomohla a najednou jsem se před kamerou uvolnila. Začala jsem mluvit, jako
bych vyprávěla něco kamarádce a tou chvílí jsem nabývala pocit, že tak je to dobře,
přirozeně jsem začala vypadat i na kameře.
To byl zlomový bod. Ve výsledku už vím,
že správně je být jenom sama sebou.
To jsme zase u toho, že sto lidí, sto
chutí.
Samozřejmě se mi lidé snažili dávat dobré
rady, nikdo mi nedával úmyslně špatné.
Někdo mluví pomalu, někdo rychle, někdo je klidný. Já jsem živý, temperamentní typ. Když mluvím, tak rychleji a ještě
gestikuluji a to je mi přirozenější. Každý
musí být před kamerou takový, jaký je,
aby to působilo přirozeně. A to platí nejenom na obrazovce, ale v jakékoliv práci,
nesnažit se kopírovat, ale být svůj.

až

S Romanem Šebrle coby moderátoři Hlavních zpráv CNN Prima NEWS.
stanete se k práci modelky v budoucnu častěji než nyní?
Vůbec nevím. Já jsem nikdy netoužila po
tom být modelka, když mi bylo 14, 15 let,
tak jsem sledovala výstupy modelek a líbil se mi ten svět. Ale věděla jsem, že se
svou výškou modelka jako taková nebudu. Když přišla nabídka na focení, tak
jsem se nebránila. I když jsem přišla do televize a přišla nabídka, která se mi líbila,
tak jsem do toho šla. Do toho přišlo i focení pro Playboy. Ale nepovažuji se za fotomodelku. Cítím se dobře v roli moderátorky a strašně mě to baví. Je to práce mezi
lidmi a dobrá pro exhibicionistky, kterou
si myslím, že svým způsobem jsem. Ale
kdyby teď přišla nějaká pěkná nabídka na
focení, neodmítla bych ji. Ještě nejsem
v takovém věku, abych se bránila. (smích)

Na čem dalším kromě zpravodajství
aktuálně pracujete?
Stala jsem se tváří nové vědomostní hry televize Prima. Jmenuje se Prima Trefa
a propojuje televizi s mobilní aplikací. Já
divákům pokládám kvízové otázky. Je to
zábavné. Máte možnost vyhrát spoustu
hodnotných cen a nemusíte přitom nic tvořit nebo vymýšlet. Stačí odpovídat v aplikaci v telefonu, který používáme všichni
dnes a denně. Po stažení aplikace je třeba
sledovat vysílání televize Prima, a když se
objeví zlatý žeton, začít hrát hru v mobilu.

Vaše jméno se na internetu asi nejvíc
objevuje s přízviskem sexbomba.
Dřív jsem říkala, že když moje jméno někdo zadá do Googlu, vypadá to, že jsem
chodící pohroma. Už jsem se nějak smířila s tím, že média ze začátku o každém
zjišťují, kdo je a co dělá. Musela jsem si
zvykat i na oslovení sexbomba. Ani nevím, jestli takovou nálepku brát hanlivě,
nebo pozitivně. Ale už je mi tak nějak přidělená. Ale myslím si, že za to vděčím
tomu, že mám blond vlasy, modré oči, plnou pusu a větší poprsí, možná jenom to
iniciuje k tomu být sexbombou. Vůbec si
tak nepřipadám, když ráno vstanu, tak
jsem holka jako každá jiná.

V aplikaci jsou desítky videí, ve kterých se diváků ptáte na otázky. To muselo být asi hektické natáčení, že?
Natáčení bylo sice velmi náročné a zdlouhavé, ale moc mě bavilo. Točili jsme nejen samotné otázky a možnosti odpovědí,
ale i následné reakce na špatně zvolenou
nebo správně zvolenou odpověď. Snažili
jsme se být co nejzábavnější a dostat k divákům emoce.

„Fotomodelingu“ se věnujete i na
svém Instagramu. Z něj jsem vydedukovala, že si postavu udržujete i cvičením.
Kolegové si ze mě dělali srandu a říkávali: „Ty furt cvičíš a seš ve fitku.“ Jenže ono je to tak, že kdykoliv cvičím, tak
dám fotku na Instagram. (smích) Pak to
skutečně může působit, že pořád sportuji. Ale je to v průměru dvakrát týdně,
maximálně třikrát, víc určitě ne.

Jsou soutěžní otázky náročné?
Padají tam různé vědomostní otázky, těžší
i jednodušší. Musím říct, že některé z nich
jsou velmi zábavné. Já se tedy rozhodně
bavila. (smích)

Což je pořád z mého pohledu celkem
slušné...
Myslíte? Ale já zase necvičím nijak intenzivně, trochu to flákám. Myslím si ale, že vděčím dost i genům. Mamince je 64 let a má
krásnou postavu a nikdy se nemusela v jídle
hlídat. Což já taky ne, na co přijde chuť, to si
dám a je jedno, jestli je ráno, či večer.

Nedávno jste nafotila snímky pro kalendář Beaty Rajské pro rok 2021. Do-

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
12. 11. – 18. 11. 2020

70%

VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

V NEDĚLI MÁME ZAVŘENO***

84,90

17. 11. OTEVŘENO
JOGURT
FLORIAN
různé druhy
150 g
100 g 4,60 Kč

HERA
250 g

100 g 3,96 Kč

6,90
12,90�

270/
300g

9,90

46%

21,90�

54%

MOZARTOVY KOULE
148 g
100 g 22,23 Kč

MILKA
různé druhy | 270/300 g
100 g 18,48/16,63 Kč

49,90
KOMPOT BROSKVE
půlené, v light sirupu
820 g, PP 470 g

32,90
59,90�

100 g 7,- Kč

COCA-COLA*
Original,
Zero
4x 1,75 l
1 lahev 19,98 Kč
1 l 11,41 Kč

79,90

19,90
CENA BEZ PENNY KARTY

32,90

39%

45%

TUZEMÁK,
VODKA
KRÁLOVSKÁ
PALÍRNA
37,5 % alk.
0,5 l
1 l 179,80 Kč

14,90
29,90�

50%

BANÁNY
1 kg

89,90
99,90�

%

***Z důvodu nařízení vlády budou naše prodejny v neděli uzavřeny.
Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží je omezené.
*Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším množství, proto
nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz. Body za
své nákupy můžete získat od 22. 10. do 23. 12. 2020. Získané body lze uplatnit od 22. 10. do 30. 12. 2020. Akce platí do vyprodání
a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Sladké, pivo i hambáče.
Tak se stravují Češi
FOTO | SHUTTERSTOCK

Češi a snídaně

Jak pravidelně a kdy nejčastěji?

69 %

denní doba
5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

pravidelně
snídá

11:00

25 %

2%
8%

nepravidelně
snídá

16 %

6%

20 %

23 %

nikdy
nesnídá

31 %

Češi se snaží jíst zdravě, ale často na to nemají čas
nebo se na to aspoň vymlouvají. Ráno si dají chleba
se salámem, k obědu mnohdy něco z fast foodu
a večer pár piv nebo sladké „na nervy“. Průzkumy
o stravovacích návycích obyvatel Česka ukázaly
i to, která piva máme nejraději.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Kdybyste se zeptali pamětníků, co snídali třeba v 50. letech, většinou by odpověděli, že chleba s máslem a kávu. Jejich potomci se o mnoho nezměnili, většina dnešních Čechů si ráno na chleba akorát přiloží
plátek salámu. Vyplývá to z průzkumů
agentury Nielsen Admosphere a společnosti Ipsos pro Tesco a Žabku, kterého se v posledních měsících zúčastnily stovky lidí.
Snídaně u největší části české populace
vypadá takto: Je pravidelná, a to mezi
7. a 8. hodinou ranní, tvoří ji pečivo s uzeninou doplněné na prvním místě čajem,
pak kávou. Celý rituál se odehraje doma
a o samotě. Po pečivu s uzeninou Češi nejčastěji sáhnou po sladkém pečivu, následuje müsli. Velká většina, tedy 80 procent
dotázaných, se v dnešní době pokouší
o zdravou snídani, ovšem většinou jim to
ranní shon nedovolí. „Ideální slanou snídaní je třeba žitný chléb s trochou másla, lučiny nebo žervé. Obojí samozřejmě doplněné nakrájenou zeleninou a kouskem
ovoce,“ vysvětluje pro 5plus2 odborník
na zdravou výživu Petr Havlíček.
Dopolední svačinu mnozí dospělí vynechávají, takže dalším jídlem je až oběd.
A ten si čtvrtina Čechů několikrát měsíčně
dopřeje ve nebo z fast foodu, kam si občas

zajde i pro svačinu. Nejčastěji zavítají do
řetězců rychlého občerstvení nepřekvapivě
mladí lidé ve věku 15 až 34 let. Na špičce
nejoblíbenějších fast foodů jsou v Česku řetězce KFC a McDonald’s. Oba mají v Česku kolem stovky prodejen, první KFC se
otevřelo v roce 1994 v pražské Vodičkově
ulici, McDonald’s tamtéž o dva roky dříve.
Třetím nejnavštěvovanějším řetězcem je
Döner Kebab, čtvrté místo patří Burger
Kingu a páté Bageterii Boulevard.
Průzkum ukázal, že ženy na tomto druhu
stravování oceňují hlavně možnost spontánního zastavení a rychlý servis, pro muže
představuje fast food záruku známého jídla,
a to i během cestování, a dobrou dostupnost.

Co si dáváme nejčastěji?
pečivo + uzenina

25 %

káva

müsli

24 %
20 %

voda

míchaná vajíčka
ovoce

mléko
smoothie

16 %

jiné

45 %
25 %

ovocný džus

19 %

pečivo + marmeláda

53 %

čaj

40 %

sladké pečivo

jiné

23 %

10 %
10 %
3%
4%

Pozn.: Mnozí lidé kombinovali více odpovědí.

Češi a sladká jídla
Jak často mlsáme?
několikrát týdně

37 %
35 %

několikrát měsíčně
denně

I fast food může být zdravý
Drtivá většina dotázaných si zároveň uvědomuje negativa takového stravování.
Za největší mínus považují nezdravé jídlo, na druhém místě vadí vysoká produkce plastových odpadů, následuje velké
množství lidí. Pod palbou kritiky je i kultura stravování, která mimo jiné vybízí ke
konzumaci ve spěchu nebo nekvalitní jídlo, respektive jeho nižší výživovou hodnotu. „Není fast food jako fast food. Velmi
kvalitní jídlo má třeba salatérie UGO.
V klasickém fast foodu dejte přednost grilovaným jídlům před těmi smaženými.
McDonald’s zase nabízí takzvané ‚naked
burger‘, který je bez housky, jen v zelenině,“ doporučuje Petr Havlíček.

nápoj

jídlo

vůbec
ostatní nedokázali určit

20 %
3%
5%

Co máme nejraději?
51 %

čokolády
nebo
čokoládové
bonbony

47 %

zmrzlina

47 %

tyčinky,
sušenky,
oplatky
apod.

38 %

37 %

sladké
pečivo

dorty nebo
zákusky,
palačinky
lívance apod.

Česká republika
A jak jsou na tom jednotlivé fast foody
s reklamou? Říká se, že některé prodejny
naschvál vypouštějí do ulice „zápach“
z kuchyně, hlavně výpary ze smažení a grilování, což mnoho lidí, aniž by si to uvědomili, naláká ke spontánní návštěvě. Kromě této účinné a laciné reklamy ale světové fast foodové řetězce vynaloží v Česku
na propagaci stovky milionů korun. Za období od ledna do srpna tohoto roku je na
prvním místě KFC s hodnotou inzerce
přes 292 milionů (v ceníkových cenách),
následuje McDonald’s s více než 145 miliony, třetí Burger King dal přes 26 milionů
a čtvrtá Bageterie Boulevard použila na
propagaci skoro devět milionů korun.

Pětina Čechů si dá pivo denně
Výzkum ohledně stravovacích návyků Čechů se zaměřil také na „pivaře“, respektive
na to, jakou značku k obědu, večeři či ve
chvíli volna preferují. Mezi lidmi je nejoblíbenější plzeňská dvanáctka Pilsner Urquell, následuje Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast a Birell. Pětina lidí
prozradila, že pije pivo denně, třetina dotázaných týdně, polovina pak méně částo
nebo nikdy. Přiměřené pití piva má i své
nesporné pozitivní účinky na zdraví, ať už
na trávení nebo proti zácpě i nespavosti.
„Z hlediska obsahu vitamínů by asi bylo
nejbohatší pivo kvasnicové. Pivo 12% má
vyšší obsah účinných látek – antioxidantů,
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vitamínů, ale rovněž vyšší obsah alkoholu,“ řekl pro portál iDNES.cz lékař Jaroslav Racek, autor výzkumu Lékařské fakulty UK v Plzni, jak může pivo prospívat
mužskému zdraví. Chmelovina se však
musí pít s mírou. „Pro ženy to značí jedno
malé pivo, pro muže malá piva dvě,“ doplňuje nutriční specialita Havlíček.

Češi a fast food
Jak často do něj chodíme?
méně než 1x měsíčně
1x měsíčně

Na sladkostech nešetříme
Češi jsou nejen milovníci piva, ale také sladkostí. Nejvíc kupují čokoládu, na druhém
místě sušenky, na třetím pak dortíky. Pouhá tři procenta dotázaných uvedla, že sladké nekupují vůbec. Přitom téměř každý desátý obyvatel Česka trpí cukrovkou, tedy
nemocí, kdy si tělo není schopné poradit
s nadměrným množstvím cukru. Zatímco
v roce 1980 se na diabetes léčilo 317 tisíc
lidí, dnes je to kolem 850 tisíc. Příčinou onemocnění je velmi často špatná strava a stravovací návyky, dále nedostatek pohybu.
Na sladké lákají ve velkém mezinárodní značky, za reklamy utrácejí miliardy.
Rekordmanem je italský Kinder, který
v Česku mezi roky 2017 až 2018 utratil
za dvanáct měsíců za reklamu přes 701 milionů korun (v ceníkových cenách), s odstupem následovala značka Orion a Merci. „Pokud bychom se bavili o nejzdravější sladkosti, tak je to kvalitní čerstvá hořká
čokoláda. Ta obsahuje řadu biologicky aktivních látek,“ uzavírá Petr Havlíček.

39 %
26 %

vícekrát měsíčně
22 %

nikdy

13 %

Proč tam jíme a co nám vadí?
spontánní jídlo
rychlý servis
záruka známého jídla

46 %

nezdravé jídlo

45 % vysoká produkce plastů
velké množství lidí
27 %

55 %
37 %
35 %

Češi a pivo
Jak často ho pijeme?
denně, téměř denně
17 %

19 %

16 %
30 %
18 %

alespoň jednou
týdně
alespoň jednou
měsíčně
méně často
nikdy, téměř nikdy

Zdroj: Snídaně - Exkluzivní průzkum
společnosti Tesco a Žabka (realizovala
společnost Ipsos v dubnu 2020 na
reprezentativním vzorku populace ČR).
Sladkosti - výzkum společnosti Nielsen
Admosphere (N=512, internetová populace ČR 15+, srpen 2019). Fast food - výzkum společnosti Nielsen Admosphere
(N=501, internetová populace ČR 15+,
září 2020). Pivo - výzkum společnosti
Nielsen Admosphere (N=480, internetová populace ČR 18+, červenec 2020).

INZERCE

Želatinu namočíme na 15 minut do studené vody. Smetanu, mléko, cukr,
r,
r,
semínka z vanilkového lusku dáme do rendlíku a zahřejeme na 70° C.
Přidáme vody zbavenou želatinu a necháme rozpustit. Pokud se na
směsi vytvořila pěna, tak ji musíme naběračkou sebrat.
Vlijeme do formiček nebo hrníčku a dáme chladit.
Do rendlíku nasypeme mražené maliny, cukr krupici a na mírném
ohni zavaříme. Necháme 5 minut na mírném ohni převářet. Poté
rozmixujeme, přes jemný cedník přepasírujeme, zbavíme semínek.
Hmotu vychladíme na pokojovou teplotu
a naneseme na vychladlou panna cottu.
Ozdobíme čerstvou malinou.

www.tatramleko.cz

IIngredience:
ngredienc
300 g Tatra
T
smetany
k
ke šlehání 30%
100 ml Tatra plnotučného mléka
7 g plátkové želatiny
40 g cukr krupice
1/2 vanilkového lusku
150 g mražených malin
100 g cukr krupice
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Slavné české filmové páry

Každý máme
v životě nějaký
kříž, ví Ebenovi
Pro pamětníky je
Válečkem z televizních
Kamarádů, pro mladší
oblíbeným moderátorem
taneční soutěže
StarDance. Marek Eben
si svou lásku, herečku
Markétu Fišerovou, vzal
už v roce 1982. Pak přišlo
několik osudových ran.
JOSEF HORA
ČR | Psal se rok 1985 a v romantickém
filmu Tvář za oknem se sešli v hlavních
rolích dva nadějní herci – Marek Eben a
Markéta Fišerová. Jemu bylo sedmadvacet, jí 25 let, on hrál spisovatele z Ostravska Vojtěcha Martínka, ona neznámou dívku, kterou zahlédl na zimní ostravské ulici skrz tabulku okna a zatoužil
po ní. „Touha, bledá krásná s výrazem
madony. Jde s tebou a věrně tě provází
na tvé pouti,“ pronesl tehdy ve filmovém příběhu mladý herec.
Je dost dobře možné, že si něco podobného už říkal o trochu dříve i v reál-

ném životě, když budoucí ženu poprvé
spatřil v jejím rodišti v Kladně. Markéta
Fišerová byla totiž jednou z nejkrásnějších českých hereček. „Ebenově“ černé
vlasy, zářivé oči a hezká postava, to vše
učarovalo mnoha hercům, kteří se kolem dívky točili, jenže ona si mezi nimi
vybrala právě Marka Ebena.
Markéta Fišerová měla od malička pěvecký a pohybový talent. Na přání rodiny nastoupila na konzervatoř, školu dokončila v roce 1981 a šla do kladenského Divadla Jaroslava Průchy.
Marek Eben pocházel z umělecké rodiny. Na svět přišel koncem roku 1957
v Praze, jeho otcem byl skladatel Petr
Eben, hudbu komponoval i strýc Ilja
Hurník. Marek měl v době seznámení s
Markétou za sebou už několik filmových zkušeností, vždyť třeba roli Válečka v seriálu Kamarádi hrál v době, kdy
mu bylo teprve 12 let.

„Asi nepřežije,“ řekli lékaři
V roce 1982 se milenci vzali, účinkovali
spolu v divadle, natáčeli písničky pro
děti. Při jejich prvním společném filmu
Tvář za oknem byli už třetím rokem
manželé. Rok po natáčení se ale jejich životy měly zcela zásadně proměnit. Vše
odstartovaly hereččiny zdravotní problé-

4
(1) Tvář za oknem (1985). Televizní inscenace.

3

(2 a 3) Manželé rádi vyrážejí na společenské akce.
(4) Markéta Fišerová v seriálu Třetí patro.
my, po chřipce se objevil zánět srdečního svalu a tuberkulózní nález na plicích.
Brzy ještě otěhotněla, vše skončilo předčasným porodem a úmrtím miminka.
Když se sbírali z nejhoršího, přišla
další rána. V den Markétiných 26. narozenin oba herci odpočívali večer doma
u televize, když herečka zničehonic začala vidět rozmazaně, zamlženě a velmi
ji rozbolela hlava. Následovala cesta do
nemocnice, kde brzy upadla do kómatu.
„Je to mozková mrtvice, vůbec nevíme,
zda to přežije, stav je kritický,“ nedávali lékaři manželovi mnoho nadějí.
Markéta ale zabojovala a podařilo se
jí přežít, jenže ochrnula. Dlouhé týdny
za ni dýchaly přístroje, poté se musela
vše učit od začátku – mluvit, jíst, pohybovat se. Trvalo to skoro rok a Marek
Eben ženu vozil trabantem do 300 kilometrů vzdálené Karviné na rehabilitace.
Markéta skončila na vozíku. „Nejhorší byl začátek, oba nás to zastihlo absolutně nepřipravené, bez varování, vůbec
nás nenapadlo, že by nás něco takového
mohlo potkat,“ řekl před lety Marek
Eben v rozhovoru pro iDNES.
„Když pak vyjedete poprvé s vozíkem na ulici a oba dva jste mediálně známí, tak je to taková malá pouliční senzace. Když s ním vyjedete popáté, už vám
to tak nepřijde, když s ním vyjedete popadesáté, tak se to dá velmi slušně vydržet, a když s ním vyjedete po pětitisící,
tak už ani nevíte, že ten vozík vezete,“

FOTO | MAFRA, ČSFD.cz

vyrovnával se postupně se situací. „Nejhorší to bylo samozřejmě pro Markétu,
ona je ovšem extrémně, opravdu extrémně statečný člověk, dokázala se přes to
dostat,“ chválil manželku.
„Situace je taková, jaká je. Musíte to
přijmout. Je to kříž, ale každý má v životě nějaký kříž,“ míní.

Neměla konkurenci
O rozvodu jako řešení krize Eben nikdy
neuvažoval, naopak. Markétin stav se
zlepšoval a začala Markovi dělat doprovod i na společenské akce. Ebenovi se
později přestěhovali do bezbariérového
domku kousek od Karlových Varů.
„My jsme si už tak zvykli, že postižení
vůbec nevnímáme. A já si občas stěžuji
na úplné pitomosti. Třeba na trombózu
v lýtku, kdy jsem musel nosit stahovací
punčochu. Když jsem si Markétě postěžoval, tak se začala opravdu hodně srdečně smát,“ popsal domácí atmosféru
populární herec, muzikant i moderátor.
Po přestálých potížích ho prý mrzí,
že Markéta nemohla rozvíjet svůj talent. „Dostala scénář, vytrhala si své
stránky a zbytek jí byl fuk. Divil jsem
se, jak to může hrát, ale ona byla herečka od boha. Nikdy nad rolemi moc nepřemýšlela a pak je zahrála báječně.
Toho jediného je mi líto, toho talentu.
Ve své generaci vůbec neměla konkurenci,“ uzavřel Marek Eben.

Beznámrazová chladnička
Samsung RB37J544VSL/EF
• chladnička 255 l / mraznička 98 l • technologie SpaceMax™
• zásuvka Fresh Zone pro uchování čerstvosti masa a ryb
• polici slide-in můžete jednoduše zasunout a vytvořit více
místa • přihrádka CoolSelect Duo umožňuje nezávislé
nastavení teploty ve třech různých úrovních • LED osvětlení
• V × Š × H: 201 × 59,5 × 67,5 cm

Sleva 4 000 Kč
17 990 Kč

13990 Kč

Mobilní telefon
Realme 6s

NanoCell televize
LG 55NANO86
• rozlišení (3840 × 2160) • DVB-T/C/T2/S2 (H.265/HEVC)
• procesor Alpha7 4K gen3 • Nano barvy • HbbTV
• HDR 10 Pro • Dolby Atmos • Dolby Vision IQ • 4× HDMI
• 3× USB • magický ovladač v balení • webOS

Sleva 12 000 Kč
29 990 Kč

17990 Kč

• procesor Mediatek Helio G90T (8jádrový – až 2,1 GHz)
• paměť RAM 4 GB • interní úložiště 64 GB • hlavní fotoaparát
48+8+2+2 Mpx • 16Mpx přední fotoaparát • Dual SIM • GPS
• Wi-Fi • Bluetooth • LTE • NFC • USB-C • snímač otisků prstů na
boku telefonu • kapacita baterie 4 300 mAh • Android 10.0

Sleva 1 700 Kč
5 699 Kč

3999 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Ceny platí kde dni 13. 11. 2020 nebo do vyčerpání zásob a dále jsou orientační.
Dostupnost produktů se může v jednotlivých prodejnách lišit.
Cena stanovená dodavatelem při uvedení výrobku do prodeje. Bližší informace dostanete na prodejnách nebo na www.DATART.cz.

Nakupujte online na www.DATART.cz
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V monstrum se prý sedlák měnil
díky vlčímu opasku. Pak vraždil
Na podzim roku 1525
se v Německu narodil
Peter Stumpp,
přezdívaný vlkodlak
z Bedburgu. Údajný
sériový vrah a kanibal
tak spatřil světlo světa
před dlouhými 495 lety.

hýlu, jenž se německy řekne Stumpf.
Narodil se ve vesnici Epprath severně
od Bedburgu. Sedlák to byl bohatý,
před lety ovdověl, staral se o syna a asi
sedmnáctiletou dceru Beele (Sybil),
v domě bydlela ještě Stumppova vzdálená příbuzná Katharine Trumpová, se
kterou udržoval milostný poměr.

Veřejná poprava tím
nejbrutálnějším způsobem

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
NĚMECKO | Městečko Bedburg nedaleko Kolína nad Rýnem si v 16. století
žilo poměrně klidným životem. Řemeslníci pracovali, sedláci zásobovali trhy,
lidé se dobře znali a věděli o sobě skoro
všechno. Až do roku 1564, kdy se začaly dít velmi podivné věci.

„

Bylo objeveno
znetvořené
tělo bedburgské selky,
které leželo v příkopu
mezi poli. Řádění
neznámé síly ale ustalo
a život se uklidňoval.
Nejdříve začala umírat zvířata, roztrhané ovce a kozy prý padly do spárů
vlčí smečky. Když byla nalezena mrtvola místního pacholka, lidé vlky prokleli
a nebožáka pohřbili s tím, že se neměl v

Dobový dřevoryt ukazuje popravu Petera Stumppa v roce 1589. Jde až o
„komiksové“ ztvárnění. V levém horním rohu coby velký vlk útočí na dítě.
Uprostřed mu kat trhá a láme tělo, vpravo seká hlavu. V pravém horním
rohu upalují Stumppovo tělo bez hlavy, milenku i dceru.
FOTO | WIKIPEDIE
noci potulovat venku. Jenže týden nato
bylo objeveno znetvořené tělo bedburgské selky, leželo v příkopu mezi
poli. Lidé dostali strach. Řádění neznámé síly ale po čase ustalo a život se vracel do normálu.
Kraj však postihla jiná katastrofa, válka. Dodnes se jí říká „Kolínská“ a týkala se sporu biskupů a baronů, zda budou
jednotlivá panství protestantská či katolická. Do bojů se zapojili žoldáci z Anglie, Španělska, Itálie či sousedního Nizozemí, Bedburg byl dokonce obléhán a
na svém klidu ztratil.
Když byl konflikt roku 1588 u konce,
na horizontu se přestal objevovat černý
dým signalizující splacené usedlosti a
krajem už netáhly vojenské skupiny
kondotiérů, začalo řádění „vlčí smečky“ nanovo. Opět se objevila mrtvá zvířata, znovu začali umírat lidé.

Jenže jich je stále víc a víc, v okolí
obce se povalují údy vyrvané z kloubů,
torza těl i lidské hlavy. Mezi mrtvými
jsou zejména děti a ženy. Vystrašení
obyvatelé drží noční hlídky, město
opouští jen po boku ozbrojenců, stávají
se podezřívavými a agresivními. Krajem se šíří pověst, že vraždy má na svědomí bestie, která se dokáže postavit na
dvě nohy. Vlkodlak.

Pahýl je německy Stumpf
Městská rada vyzbrojí skupinu odvážlivců, kteří po neznámém zlu pátrají. Psi
po jedné z vražd větří až před vrata místního sedláka Petera Stumppa. Bohatý
hospodář, v dochovaných záznamech
zapsaný jako Peter Stubbe, Stübbe nebo
také Peter Stumpf získal své příjmení
podle useknuté levé ruky, respektive pa-

Sedlák by uvězněn a začalo vyšetřování. Velmi kruté, pomocí skřipce a žhavého železa. Stumpp se přiznal k vraždám
třinácti dětí, mezi nimi i syna, kterého
prý zplodil s vlastní dcerou, popsal vraždu dvou těhotných žen a jednoho muže.
V bolestech skučel o smlouvě s
ďáblem, za svou duši prý získal život
plný čiré rozkoše, utopené v krvi. „Nedobrý“ mu prý předal kouzelný vlčí opasek, který mu už 25 let umožňuje proměnu v bestii. Verdikt zněl smrt v kole.
Když ho přivezli na rynek, žhavými
kleštěmi mu rvali maso z těla, údy lámala tupá strana sekery. Nakonec mu kat
usekl hlavu a nabodl ji na kůl. Popravě
přihlížela dcera Beele i milenka Katharine, obě byly nakonec uškrceny a spolu
se Stumppem spáleny na hranici, prý
pro výstrahu. Dodnes však není jisté,
zda byl sedlák opravdu nočním vrahem,
nebo se jen přiznal v bolestivé agónii.
Podle některých závěrů stály za vraždami katolické loupeživé skupiny, které
ve válkou zmítaném regionu ovládly
tamní hrady včetně toho v Bedburgu.
K případu je dodnes archivován
zápis, vydaný roku 1590 v Londýně, jde
zřejmě o překlad z nedochovaného německého tisku popisujícího Stumppův
život, údajné zločiny a soud, včetně
mnoha výpovědí sousedů a svědků.
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Stylové bydlení
na Smíchově
neugraf.cz

Všechny byty z tohoto projektu najdete na Reality.iDNES.cz
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Lékárenské
hity, co tě chytí
MRAAVENČENÍ? PÁLENÍ? TRNUTÍ?

Stop KARPÁLNÍM TUNELŮM!

RÝMĚ

Extra síla bylin
pro váš ucpaný
nos!

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

Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí
z povolání. Často tato komplikace končí až chirurgickým
zákrokem. Důvod vzniku je prostý – neustále opakování
stereotypních pohybů vedoucí k mravenčení, pálení, trnutí
a bolesti v konečcích prstů a zápěstí ruky. Představujeme
proto účinné a naprosto jedinečné řešení.
KARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů.
Obsahuje zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky, světlíku
a chmele. Díky tomuto složení účinně bojuje s příznaky karpálních
tunelů (mravenčení, pálení, trnutí, oslabená citlivost). Zdravotnický
prostředek KARPAL AKUT přináší rychlou úlevu. Při pravidelné
aplikaci dochází k úlevě postižené oblasti a také k prevenci vzniku
tohoto problému.

Neváhejte a jděte najisto! Vyzkoušejte účinný, rychlý a opravdu silný nosní spray RymaSTOP®
Dr. Weiss. Tento přípravek totiž obsahuje unikátní kombinaci 10 standardizovaných bylinných
extraktů HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Poskytuje tak okamžitou úlevu od ucpaného nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu
přírodních účinných látek je možno tento zdravotnický prostředek aplikovat dlouhodobě
a bez obav z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré obsažené látky jsou navíc v bezpečných
koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické reakce. Nosní spray RymaSTOP® Dr. Weiss
je vhodný také pro těhotné a kojící ženy.

SEBOREA, LUPÉNKA nebo ATOPIE
ve vlasech? Máme řešení!
Co mají společného seborea, lupénka a atopie ve vlasech?
Nepříjemné a bohužel vytrvalé svědění vlasové pokožky, které
významně omezuje náš běžný život. Pokud toužíte
po účinné a rychlé úlevě, máme pro vás řešení.
Capillus šampon seborea zmírňuje tvorbu šupin
a zarudnutí vlasové pokožky. Především však také rychle
a dlouhodobě ulevuje od nepříjemného svědění. Přírodní složení nedráždí vlasovou pokožku. Naopak konopný
olej a extrakt pomáhají k její přirozené obnově a sůl
z Mrtvého moře společně s grepovými semínky ničí
přemnožené kvasinky. Pravidelným používáním šamponu tak vyřešíte nejen akutní stav, ale i opakovaný
návrat potíží. Capillus šampony z řady Cannaderm
jsou k dostání v lékárnách a zdravých výživách.
Díky unikátnímu přírodnímu složení získal šampon
značku CPK - certiﬁkovaná přírodní kosmetika.

PPr život
ži v pohodě
h dě
Pro
Už žžádné starosti a vnitřní neklid! Nastal
čas vyřešit svou psychickou nepohodu
i občasné poruchy nálady. Naučte se mít
opěět dobrou náladu a radost ze života
s jeddinečným přípravkem z lékárny.
Poznnejte přímou a bezpečnou cestu k plnohodnotnnému životu.Vyzkoušejte tradicí ověřený
příprravek L-Tryptofan doporučovaný při
poruuchách nálady a psychické nepohodě.Tento
unikkátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní
L-tryyptofan, který je přirozeným zdrojem hormonnu štěstí (serotoninu). L-Tryptofan vám proto
pom
může navrátit duševní klid a pohodu. Při jeho
užíváání se zároveň nebudete muset obávat
nežáádoucích účinků, jako je omezení bdělosti
či náávykovost.
Žáddejte originál.

HUDEBNÍ IMPULSY

40 let Zamilovaná
Lenka Filipová
JOSEF VLČEK

H

udební diář pro nadcházející týden je docela bohatý. Vašo Patejdl vydává 13. listopadu své první vánoční album Moje československé
Vánoce, Marcela Březinová, kdysi živelná hvězda OK Bandu, oslaví 18. listopadu šedesátku, uplyne 20 let od premiéry Svobodova muzikálu Hrabě Monte Christo. A Lenka Filipová si připomene 40 let od dokončení základního kamene svého repertoáru a malé hymny dívek a mladých žen její generace, písničky Zamilovaná.
Zamilovaná patří mezi písničky, které mají originální historii. Lenka Filipová vypráví, že ji objevila skoro ve stavu
zrodu. „Když jsem byla na studijním pobytu ve Francii, dostala jsem se k dokončování druhé desky zpěváka a skladate-

„

le Francise Cabrela. Slyšela jsem u jeho
manažera nesmíchané snímky a právě
tahle píseň mě moc oslovila. Tak jsem
Francise poprosila, jestli by mi tu píseň
nevěnoval, že bych si ji nechala otexto-

Zdeněk Rytíř
mi diktoval
text po telefonu přímo
do nahrávacího studia.
vat česky. Zajímavé na tom je, že ani
Francis tehdy ještě netušil, že z této písně bude velký hit. A když jsme já i on
ve stejné době – on ve Francii a já u
nás – zařadili tuto píseň na naše desky,
byla tato píseň pro nás oba osudová…“
Kolem českého natáčení proběhlo dra-

INZERCE

OBJEDNEJ NA WEBU
NEBO V APLIKACI KFC

DOPRAVA NAD 500 Kč ZDARMA

KFC.CZ

Aplikace:

KFC CZ

FOTO | T. KRIST, MAFRA

ma. Textař Zdeněk Rytíř byl odjakživa
proslulý tím, že dodával texty zpěvákům
na poslední chvíli. K tomu, aby napsal
opravdu kvalitní text, potřeboval být
pod tlakem blížícího se termínu dodání.
Tentokrát to ale bylo opravdu na doraz,
protože orchestr už byl ve studiu připravený k nahrávání a slova k písni nikde.
„Nakonec mi Zdeněk diktoval text po telefonu přímo do studia. Jestli se do té původní nahrávky člověk pečlivě zaposlouchá, všimne si, jak to zpívám. Udýchaně, jak z papíru,“ vzpomínala zpěvačka.
Možná, že i v tom byl kus emoce, která
pomohla z písničky udělat hit.

„Drsňák“ Zdeněk Rytíř
Zdeněk Rytíř se stal čímsi jako Lenčiným osobním textařem. Napsal pro ni
slova k většině jejích nejznámějších písní. Tradovalo se, že Zdeněk, někdy si
trochu libující v roli drsňáka, dokázal
pochopit křehkou ženskou duši, protože

měl mladší sestru. „Ale kdepak, on žádnou sestru neměl,“ vyvrátila nedávno legendu Zdeňkova manželka Helena Rytířová v internetovém hudebním časopise
Headliner. „Ale co se týče té ženské
duše, tak Zdeněk tvrdil, že do pěti let si
o sobě myslel, že je holčička, dokonce
o sobě mluvil v ženském rodě a to
v něm prý zanechalo stopy. On občas
přeháněl, ale dobře vím, že ho vychovávaly jen ženy - babička a maminka.“
Příběh Je l'aime a mourir, jak se písnička v originálu Francise Cabrela jmenuje, má své pokračování. V roce 2012
ji do svého repertoáru zařadila pod názvem La Quiero a Mourir v bilinguálním španělsko-francouzském provedení kolumbijská superhvězda Shakira
a po třiceti dvou letech ji znovu dostala
na vrcholky evropských žebříčků.
Za mnoha písničkami existují různé
příběhy. Jestlipak třeba také existoval
toulavý psík Valčík z jiné oblíbené písničky Lenky Filipové?

KRAJ
KRAVÁM

ZASLÍBENÝ

Mléčné produkty z Vysočiny

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

V Česku se virus chřipky
a koronavirus na jaře
prakticky nepotkaly,
na podzim to pro nás
tedy bude zcela nová
zkušenost, varují lékaři
a nabádají k očkování.
A to nejen proti chřipce,
ale i pneumokokům.
ČR | Ačkoliv je pravdou, že každé očkování je určitou zatěžkávací zkouškou pro
naši imunitu, lidé by se ani v souvislosti
s pandemií nemoci covid-19 neměli obávat absolvovat očkování jak proti chřipce,
tak proti pneumokokům. A to zvláště
senioři. „Imunitní systém má tak
obrovskou kapacitu a je tak výkonný, že pokud se dodrží
správná očkovací praxe – tedy
že očkujeme zdravé pacienty
a ti dodržují jeden den klidovější režim, pak nehrozí významnější
obtíže,“ ujišťuje Michal Holásek
(na snímku), praktický lékař z Vyškova.
Zdánlivě banální chřipka je totiž poměrně často komplikována bakteriálním zápaINZERCE

Lékaři: Čeká nás zkouška
lem plic. „A nejčastější příčinou těchto zápalů plic je právě pneumokok. Jedná se
o opravdu velmi vážné stavy, které mohou nezřídka končit smrtí – především
u starších, či chronicky nemocných pacientů,“ podotýká Michal Holásek s tím,
že uvedené komplikace navazují i na
nový typ koronaviru.
„Proto očkuje-li se pacient proti pneumokokům, pak dělá maximum, aby snížil
riziko výskytu těchto stavů. Osobně bych
s očkováním, jak proti pneumokokům,
tak proti chřipce neváhal,“ dodává.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Chřipková sezona se blíží
Případů onemocnění covid-19 je
v Česku i přes různá státem nařízená opatření stále mnoho. „Musím říci, že u mne v ordinaci
nyní v rámci respiračních nákaz
covid-19 jednoznačně vede. Oproti jaru je pacientů s koronavirem opravdu hodně. Co se týče jiných respiračních
onemocnění, je letošní podzim spíše průměrný,“ přibližuje. Lékaři se však obávají

nástupu chřipkové sezony, která obvykle
přichází na přelomu prosince a ledna. „Musíme si uvědomit, že tyto dva viry – tedy virus chřipky a koronavirus – se na jaře prakticky nepotkaly, teď na podzim a v zimě to
tedy bude pro všechny z nás zcela nová
zkušenost. Také proto považuji očkování
proti chřipce, zvláště tento rok, za velmi dů(mb, aba)
ležité,“ zdůrazňuje.

Rady seniorům

Časté procházky, ideálně za sluníčka.
Pestrá strava bohatá na ovoce a zeleninu.
■ Užívat probiotika, která podporují
nespecifickou střevní imunitu a zvyšují
obranyschopnost.
■ Nepropadat skepsi, strachu, zachovat
si radost ze života.
■
■

Buďte klidnější
v době viróz
a nachlazení

Pořiďte si domů
čističku vzduchu Ionic-CARE®
s
Ionic-CARE Triton X6 je dlouhodobě nejoblíbenější čistička
v ČR a SR  96% účinnost při zachytávání polétavých
nečistot a mikroprachu  čistička kombinovaná s ionizátorem  snižuje množství životaschopných plísní, virů a bakterií v ovzduší interiérů minimálně o 60 %  omyvatelný ﬁltr
s neomezenou životností  bezhlučný provoz (neruší
spánek)  minimální provozní náklady (max. 2 Kč denně) 
3 stupně výkonu, určeno pro místnosti 15 - 75 m2.

3 490,-

při nákupu více
kusů ušetříte
200 Kč / ks

Kč/ks

DOPRAVA ZDARMA
Získejte zdarma čistič a osvěžovač lednic Ionic-CARE FF-210.
Při objednávce stačí uvést kód:

kód

P6N
Největší nezávislý nákupní rádce a srovnávač cen Heureka
čističku zvolil pětkrát po sobě Produktem roku. Obchod
Ionic-CARE je držitelem zlatého certiﬁkátu Ověřeno zákazníky s hodnocením spokojenosti 98 %.

www.ionic-care.cz

volejte zdarma

800 112 111

ZDRAVÍ
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Plísňové spory se šíří
vzduchem podobně
jako pyly, nejlépe se
jim daří v koupelně.
A to i když ji máte
novou a staráte se o ni.

Plísně mohou způsobit
infekci a vyvolat alergii

ČR | Koupelnu můžete mít krásnou a navoněnou, ale stejně mezi všemi krémy,
mokrými ručníky a vlhkým vzduchem
mohou číhat plísňové alergeny. Nebo
máte v domě tepelné mosty a v některých
místech se tvoří plísňové mapy. Ani jeden
případ není pro zdraví zrovna příznivý.
Plísně totiž mohou napadat organismus
stejně jako mikrobi a působit infekce, což
hrozí hlavně u jedinců s oslabenou imunitou. Mnohé plísně tvoří toxiny. I ty poškozují lidský organismus. Spory plísní
mohu vyvolávat také alergické reakce podobné například alergii pylové. Při inhalaci se může u vnímavých jedinců vyvinout
i onemocnění plic, které je vyvoláno imunitní reakcí jiného typu, než je alergie. Pokud pacient spory inhaluje opakovaně,
mohou se plíce poškodit nenávratně.
Zdravé bydlení je tedy základem pro
to, abychom nežili ve změti škodlivých

mikrobů. Ovzduší, které dýcháme uvnitř
budov, má dvakrát až pětkrát větší koncentraci škodlivin než to venkovní.

Koktejl prachu, virů i roztočů
Pokud byste ho podrobili laboratorním
testům, našli byste v něm kromě plísní
i prach, viry, bakterie, roztoče, ale i rozpouštědla nebo těkavé organické sloučeniny. „V létě se do tohoto nelahodného
koktejlu přidá pyl, v zimě zase smog.
Špatná kvalita vnitřního vzduchu ovlivňuje nejen náš zdravotní stav, ale i únavu, kvalitu odpočinku, schopnost koncentrace a tím i pracovní nasazení. Stav venkovního ovzduší hlídá konkrétní zákon
o ochraně ovzduší, ale pro to vnitřní,
ve kterém dnes a denně žijeme, žádné
normy neexistují,“ uvádí Tomáš Sysel
z Institutu zdravého bydlení.

FOTO | SHUTTERSTOCK

„Lze tedy říci, že to, jak precizně svůj
dům postavíte a jak kvalitní materiály
zvolíte, bude v konečném důsledku mít
přímý vliv na vaše zdraví,“ dodává Tomáš Sysel.
Plísně v bytě může způsobovat i nadměrná vlhkost. Ideální hodnota je do
50, maximálně 60 procent. Velmi čas-

tým důvodem vysoké vlhkosti ve starších bytech je dožití izolací. Staré domy
nějaké izolace ve spodních částech měly,
ale ty už dávno nefungují. Pak se vlhkost
dostává do objektu a zdmi vzlíná nahoru.
Taková příčina se odstraňuje nejhůře.
A je bohužel nejčastější. Poměrně častý
je také problém, kdy vlhko proniká do
bytů přes nezateplené zdivo. I tady je řešení poměrně náročné a drahé – nezbývá,
než dům zateplit. Vlhko v bytě ale může
vznikat i z důvodu zatékání – může téci
okap nebo zatéká voda oknem, ale existují i případy, kdy se voda dostala do bytu
po kabelu od televizní antény.
Snížit vlhkost lze ale i jednodušším
způsobem než náročnými stavebními
úpravami. Stačí, když přestanete sušit
prádlo v bytě nebo zlepšíte odsávání par
z vaření a také, když budete dostatečně
a správně větrat. KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Dezinfikujte
své byty

Laboratorní výsledky měření před aplikací stanovily rozmezí
kontaminace 629 až 4718 mikroorganizmů na m3.
Laboratorní měření spadů v ošetřených místnostech po sedmi
dnech od aplikace, kdy místnosti byly běžně v provozu, stanovily rozmezí kontaminace 31 až 236 mikroorganizmů na m3.
Poslední měření spadů v ošetřených místnostech po dvanácti
týdnech od aplikace stanovily rozmezí kontaminace 8 až 47
mikroorganizmů na m3.
BIOREPEL® můžeme používat v místnostech, kde aktivně bydlíme, pracujeme a nemusíme odcházet nebo dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet nebo nepracovat.

Mikrobiologick
ká kontaminace v uzavřených prostorách je stálou součástí vzduchu a obsahuje bakterie, plísně a viry.
Zvýšený výskyt kontaminace vzduchu může vyvolat
mno
oho nežádoucích účinků na zdraví od nevolností,
zánětům, až po dýchací potíže. Tím přek alergiím,
a
těžuje náš organizmus a oslabuje imunitní systém,
který pak nemusí mít dostatečnou sílu na závažnější onemocnění, zvláště nyní v době chřipek.
Hygienickým limitem znečištění ovzduší vnitřního prostředí dle EUR 14988 - kritérium koncentrace směsné populace bakterií a směsné
populace plísní v ovzduší pobytových místností je kontaminace do 500 KTJ (kolonie
tvořících jednotek) /m3. Větší kontaminace
může ovlivnit zdraví zásadním způsobem
u lidí s výrazně poškozeným imunitním systémem, případně rozhodovat i o jeho životě.
Jedním z testů biologického biocidního přípravku BIOREPEL® bylo snížení kontaminace
ovzduší. Před aplikací přípravku jsme odebrali
vzorky
spadů. Petriho misky s agarem jsme nechali
v
dvaacet minut otevřené a po zavření je převezli do laboraatoře ke stanovení kontaminace na 1metr kubický.
dně jsme BIOREPEL ve spreji preventivně aplikovali
Násled
na všechny zdi v místnostech.
formou postřiku
p

Přípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou - Pythium oligandrum dostanete v prodejnách barev, v řetězcích v odděleních s barvami nebo drogeriích prodávající barvy. Vaše
otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202, e–mail:
klimes@biopreparaty.eu Více informací naleznete též na:

www.biorepel.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

ZDRAVOTNÍ PORADNA
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Výměny čoček se bát nemusíte

L

aserovou korekci dioptrií podstoupí desítky tisíc Čechů ročně. Není
ale vhodná pro starší osoby. Oční
chirurgie má však řešení. Díky výměně
nitroočních čoček se trvale zbaví brýlí či
kontaktních čoček lidé v každém věku.
Lidé ale bývají zaskočeni, když z úst lékaře slyší „výměna oční čočky“. Obavy
jsou však zbytečné, tato operace je také
velmi šetrná a bezpečná.
U laserových operací jsou hlavním faktorem věk pacienta a počet dioptrií. Pomyslným milníkem je věk 40 až 45 let.
Pokud je pacient starší, anebo je jeho
oční vada příliš vysoká, bývá řešením implantace tzv. fakické nitrooční čočky. Ta
připomíná kontaktní čočku. Je ale určena
dovnitř oka, kde zůstává natrvalo.
Výměna přirozené lidské čočky za
umělou je dobrým řešením i v případě,
kdy člověk ve vyšším věku potřebuje brýle do dálky i na čtení. V praxi oční chirurgie není výjimkou, že zákrok podstupují
i mladší pacienti, kteří trpí například silnou dalekozrakostí.

Umělá čočka slouží natrvalo
Při výměně čočky dnes očním lékařům
často asistuje laser. Zákrok je bezbolestný, bezpečný a s trvalým výsledkem.
Umělé oční čočky jsou vyrobeny z kvalitních bio syntetických materiálů. Jejich
funkčnost se časem nemění a slouží po
celý život.
„Čočky se dělí na monofokální a multifokální. Monofokální odstraňují potřebu
brýlí jen do dálky, multifokální řeší
všechny vzdálenosti najednou. Nejmoder-

nější multifokální čočky jsou tzv. trifokální čočky. Jsou vhodné zejména pro ty,
kteří pracují na počítači, a k tomu chtějí
i číst bez brýlí. Upravují totiž vidění na
všech třech vzdálenostech – do dálky, na
střední vzdálenosti (počítač) i do blízka
na čtení,“ vysvětlil přednosta sítě očních
klinik Gemini Pavel Stodůlka.
Výběr typu čočky podléhá více kritériím. Pacient s lékařem musí najít soulad
mezi potřebami pacienta, možnostmi
oční chirurgie a zdravím operovaného
oka, hlavně jeho sítnice.

Zákrok trvá v řádech minut
Operaci předchází pečlivá konzultace s lékařem, ubezpečuje Pavel Stodůlka.

Zajímavá fakta o implantaci čočky
Častý dotaz zní: Je možné během operace
oslepnout? „Operace je velmi bezpečná
a v ČR se každoročně provede asi 100 000
operací oční čočky. Největší riziko
představuje infekce. Je však opravdu raritní
a při správné pooperační péči se jí pacienti
bát nemusí. Závažné záněty očí většinou
souvisí právě s nedodržováním doporučení
lékaře. Záněty očí vídáme také u nositelů
kontaktních čoček, kteří o ně špatně pečují,“
varoval Pavel Stodůlka.
Méně známý je „halo“ efekt. Jedná se o
tzv. světelné fenomény, které jsou vnímány
jako kruhové záře kolem světelných
zdrojů. Projevuje se především za šera.
Setkávají se s ním nejen pacienti po výměně

INZERCE

SVĚŘTE SE DO RUKOU TÝMU
ODBORNÍKŮ Z KLINIKY GEMINI
Lépe vidět můžete i Vy!
Staňte se také naším spokojeným pacientem:
• odstraňujeme dioptrie
• operujeme šedý zákal
• léčíme sítnici a sklivec

• provádíme drobné
plastické a estetické
zákroky

10 klinik v České republice
www.gemini.cz

577 202 202

nitroočních čoček, po operaci šedého
zákalu či laserovém zákroku, ale také lidé
s brýlemi či čočkami. „Zorničky se za tmy
rozšíří a světlo v periferii rohovky je jinak
lomeno do oka. Není důvod k obavám.
Po operaci čoček tento jev postupně
ubývá a většina lidí jej zcela přestane
vnímat. U některých pacientů je to v řádech
týdnů, u jiných měsíců. Primárně je to věc
adaptace mozku,“ sdělil lékař.
Operace čoček se ve výjimečných
případech provádí i u novorozených dětí.
Pokud se dítě narodí s vrozenou formou
šedého zákalu, je nutný rychlý chirurgický
zákrok, aby nebyl ohrožen vývoj zraku
dítěte.

Umělé čočky slouží doživotně. „Někdy
ale může dojít k tzv. druhotnému šedému
zákalu. To se projevuje mlhavým viděním. Nejedná se o pochybení lékaře či pacienta, ale o běžný proces v těle. Není potřeba další operace. Oční lékař do oka jen
‚blikne‘ laserem, aniž se ho dotkne. Laser oko vyčistí a zrak rychle vrátí do potřebné kvality,“ dodává oční chirurg Stodůlka.
Oči se operují v rozmezí jednoho či několika málo dní nebo i v jeden den současně. Jedná se o ambulantní bezbolestný zákrok a oči jsou znecitlivěny pouze kapkami. Není nutná celková narkóza ani injekce. V průběhu několika málo dní se vidění postupně zostřuje. Rychlost hojení je
individuální. Zásadní je dodržovat pooperační péči. Zahrnuje pravidelné kapání antibiotických a zvlhčujících očních kapek.
Důležité je vyhnout se na měsíc fyzické
zátěži, stejně tak prašnému či znečištěnému prostředí.
(ks)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Reishi jako „elixír nesmrtelnosti“
V boji proti nejrůznějším
nemocem nepomáhají
jen bylinky. Síla přírody
je i někde, kde bychom
ji možná ani nečekali –
v houbách.
ČR | Houby se v tuzemsku sbírají jednak z
lásky k samotnému houbaření, jednak pro
nezaměnitelnou chuť a vůni houbových pokrmů. O léčebných účincích houbaři většinou nepřemýšlejí. Na rozdíl od Asie, která
houby v medicíně hojně využívá.
V tradiční čínské medicíně se už před
mnoha staletími houby osvědčily při zdravotní prevenci i při léčení celé řady různých nemocí. Výjimečné na „mykoterapii“ je, že je vůči lidskému organismu šetrná, a přitom velmi účinná.
„Jednou z nejvíce využívaných hub je
žampion. Tinktura z něj má protizánětlivé
působení na dýchací cesty. Dalšími účinnými houbami na posilu imunitního systéINZERCE

mu jsou lesklokorka leklá neboli houba
Reishi a penízovka. Na odplísnění a posilu slinivky dobře poslouží šiitake s protivirovými účinky, která je vhodná též na detoxikaci organismu,“ dodává přední česká
bylinkářka Jarmila Podhorná.
Například houbový prášek ze zmíněné
lesklokorky lesklé působí mimo jiné příznivě při stresových stavech, zlepšuje koncentraci paměti, podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu a přispívá
k normální funkci oběhové soustavy včetně srdce a cév. Čínská medicína zná tuto
houbu již více než 2500 let. Odedávna
byla považována za zázračný lék pro dosažení dlouhověkosti a na císařském dvoře
za dynastie Ming byla označována jako
„elixír nesmrtelnosti“.

I na problémy s pamětí
Houba Reishi obsahuje mimo jiné velké
množství různých druhů polysacharidů,
což má vliv na její schopnosti podpořit
imunitu. U některých z nich vědci zkoumají i protinádorové působení. Dále obsa-

Co je Reishi

Lesklokorka lesklá je houba
vzácná, ale roste i v České
republice.
■ Vyrůstá na kmenech nebo
pařezech listnatých stromů,
podobně jako choroš.
■ Zároveň si ji můžete koupit
ve formě extraktu
(min. 40 % polysacharidů)
nebo prášku a účinné jsou
samozřejmě všechny
varianty.
■ Houba má blahodárné
účinky i pro pleť - vyhlazuje
vrásky i drobné jizvičky, pleť
hydratuje a vrací jí mládí.
■

FOTO | WIKIPEDIA

huje velké množství antioxidantů, triterpeny, vlákninu, organické germanium, enzymy či adenosiny. Odborníci uvažují
o tom, že tato houba, tradičně doporučovaná na problémy s pamětí, by měla právě
díky působení určitých látek ze skupiny
terpenoidů i příznivě působit při Alzhei-

merově chorobě. Zároveň působí protizánětlivě, pomáhá při problémech s játry
a odstraňuje z těla toxické látky. „V těchto
chladných podzimních a zimních měsících ji doporučuji užívat ideálně ve formě
tinktury,“ říká osobní trenér David Pliml.
KAMILA HUDEČKOVÁ

TV program týdeníku 5plus2

sobota 14. listopadu 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.30 Looney Tunes: Nové příběhy (18) 7.55
Kačeří příběhy (31) 8.20 Tvoje tvář má známý
hlas VII 10.55 Koření 11.50 Volejte Novu 12.25
Rady ptáka Loskutáka 13.40 Utajený šéf II
15.00 Bláznovo zlato 17.15 Deník princezny 2:
Královské povinnosti 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.05 Čapí příběhy (13) 6.35 Jurský svět:
Indominus na útěku 7.05 M.A.S.H (110-112)
8.45 Autosalon.tv 9.50 Hudson a Rex (3)
10.50 Zlatá maska 12.40 Vraždy podle Agathy
Christie (7) 14.50 Láska s kovbojem 16.35 13.
revír 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

ZÁBAVA

KOMEDIE

5.10 Umění je cool 6.10 Americký chopper III (21-24)
10.15 Re-play 10.45 COOL e-sport 11.15 Teorie
velkého třesku XII (22, 23) 12.10 Futurama VIII
(9, 10) 13.10 Simpsonovi XX (10-13) 14.55 Hvězdná
brána: třetí říše 17.15 Futurama VIII (11, 12) 18.15
Simpsonovi XXI (17, 18) 19.15 Simpsonovi XXI (19)
19.45 Simpsonovi XXI (20) 20.15 Percy Jackson:
Zloděj blesku 22.45 Jeníček a Mařenka: Lovci
čarodějnic 0.35 Simpsonovi XXI (17)

20.10 Tajemství těla
Tajemství má význam, když ho
máme komu říct. A my jich
o těle známe spoustu
a řekneme je vám
21.20 Hastrman
Romantický thriller (ČR, 2018).
Hrají K. Dobrý, S. Zmrzlá,
J. Kolařík, J. Lábus, J. Maryško
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Jaguár
Dobrodružná komedie (Fr.,
1996). Hrají J. Reno, P. Bruel,
H. Lowe, P. Velasquezová,
R. Blanche. Režie F. Veber
0.40 Banánové rybičky
1.05 Zahrada je hra
1.30 Chalupa je hra
1.55 Bydlení je hra
2.15 Sama doma
3.50 Malá farma
4.15 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 5.15 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny
6.50 Krimi 7.25 Noviny 8.05 Policisté v akci 9.10
Policisté v akci 10.10 Policisté v akci 11.10 Na
chalupě 12.10 Nové bydlení 13.20 30 případů
majora Zemana (11, 12) 16.50 Chlapci a chlapi (7/11)
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Velitel (1/6) 22.05 Dnes v jednom domě (8/9)
0.05 Soudní síň – cz 0.40 Soudní síň – cz
NEDĚLE 8.05 Policisté v akci 9.00 Soudní síň –

cz 9.55 Soudní síň – cz 10.50 Dnes v jednom
domě (8/9) 12.45 Velitel (1/6) 14.30 Stíny horkého
léta 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.15 V sedmém nebi 22.20
Všechno, co má Ander rád 22.45 Všechno, co má
Ander rád 23.20 Všechno, co má Ander rád 23.50
Ochránci 0.30 Ochránci

PONDĚLÍ 9.45 Soudní síň 10.45 Policisté

v akci 11.45 Na shledanou, babičko! II (27, 28)
13.00 První oddělení II (17, 18) 13.55 Soudní síň
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Stíny horkého léta 22.30 Rodinné záležitosti
23.45 Záchranáři v akci 0.20 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY
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ČT1
8.00 Život v časech „Panství Downton“ (1/2)
8.50 Příběhy slavných... Antonín Moskalyk 9.45
Gejzír 10.15 Otec Brown VII 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Kouzelnice od Křídového potoka
13.45 O líné Nitce a prstýnku s rubínem 14.20
Smrt černého krále 16.15 Hercule Poirot 17.55
Milovníci vína (11/16) 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.30 Když muž miluje ženu 7.50 Mentalista (21, 22)
9.40 Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Francisku
11.50 Pozdravy ze spermabanky 13.45 Atlantida:
Tajemná říše 15.30 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 17.15 Harry Potter a kámen mudrců,
dobrodružný rodinný fantasy film (USA/VB, 2001)
20.00 Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho,
sci-fi film (USA, 1983) 22.30 Blade, horor (USA,
1998) 0.50 Transcendence, sci-fi thriller (USA, 2014)

Prima Max
20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
Semifinálové klání začíná!
22.50 47 róninů
Akční dobrodružný film
(USA/VB/Jap./Maď., 2013)
1.00 Bláznovo zlato
Akční film (USA, 2008)
2.50 Víkend
3.35 Volejte Novu

ÚTERÝ 11.25 Na shledanou, babičko! II (29, 30)
12.40 První oddělení II (19, 20) 13.35 Rodinné záležitosti 14.55 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 21.55
Rodinné záležitosti 23.05 Soudní síň – cz
STŘEDA 11.30 Na shledanou, babičko! II (31, 32)

12.40 První oddělení II (21, 22) 13.35 Rodinné záležitosti 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (13)
21.55 Rodinné záležitosti 23.05 Záchranáři v akci

ČTVRTEK 11.25 Skutečné příběhy 12.35 První
oddělení II (23, 24) 13.30 Rodinné záležitosti 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (8) 21.45 Rodinné záležitosti 22.55 Soudní síň – cz 23.50 Záchranáři v akci
PÁTEK 11.30 Skutečné příběhy 12.50 První

oddělení II (25, 26) 13.45 Rodinné záležitosti 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (14) 22.00
Pumpaři od Zlaté podkovy 0.00 Záchranáři v akci

20.15 Špindl
Komedie (ČR, 2017)
22.25 Nebezpečný mstitel
Akční film (USA, 2009)
0.25 Mission: Impossible 2
Akční thriller (USA/N, 2000)
3.00 Velké nesnáze v Malé Číně
Akční komedie (USA, 1986)
5.10 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 8.20 Osudová láska 9.20 Paní domu
9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Osudová láska 18.55 Osudová láska 19.55 Žena za
pultem 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný
anděl 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

láska 9.20 Stefanie 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Žena za pultem 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Osudová láska 18.55 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.45 Ninjago VIII (7) 7.15 Čapí příběhy (12) 7.45
Ninjago VIII (8) 8.15 Námořní vyšetřovací služba XI
(24) 9.15 Spravedlnost v krvi X (1) 10.10 Láska
z nebes 12.05 Krokodýl Dundee 14.05 Slůně
v nesnázích 16.05 Breakheartský průsmyk 18.05
Addamsova rodina 2, komedie (USA, 1993) 20.00
Skyfall, akční film (VB/USA, 2012) 22.55 Mlčení
jehňátek, krimithriller (USA, 1991)

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Osudová láska 19.55 Nejmladší z rodu Hamrů
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus

store 14.30 Teleshopping 14.40 Nejmladší z rodu
Hamrů 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 335

neděle 15. listopadu 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.45
15.05
16.10
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
22.00
22.34
22.35
0.25

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Kouzelnice od Křídového potoka
7.05 Kdo je kdo. Komedie (ČR, 1973)
8.10 Úsměvy Dany Syslové 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (8/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Kočičí princezna
Zlaté hejno
Princezna Kazi
Hodina angličtiny
Arrowsmith (3/3)
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pražské orgie
Komediální drama (ČR/SR, 2019)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt černého krále
Krimifilm (ČR, 1971)
Bolkoviny

Nova
6.05
6.35
7.05
7.30
8.25
8.45
9.55
11.45

13.35
15.50
18.00
19.30
20.20
22.10
22.40
1.10
2.55
4.00

Tlapková patrola III (26)
Tlapková patrola (1)
Looney Tunes: Nové příběhy (19)
Kačeří příběhy (32, 33)
Krok za krokem VI (18)
Princ Modřej a víla Lupinka
Pomsta je sladká
Romantická komedie (USA, 2003)
Noční dobrodružství:
Chůvy v akci
Dobrodružná rodinná komedie
(USA, 2016)
V peřině
Muzikál (ČR, 2011)
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Střepiny
Nepřítel státu
Thriller (USA, 1998)
47 róninů
Castle na zabití III (14)
Specialisté (118)

6.05
6.35
7.05
8.00
9.15
9.50
10.20
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.10
14.55
16.25
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
23.25
1.40

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (1)
Jurský svět – Utajená expozice (1)
M.A.S.H (112, 113)
Svět ve válce (12)
Prima SVĚT
Fachmani
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Polda IV (7)
Narušitel
Drama (ČR, 2019)
Kongo
Dobrodružný film (USA, 1995)
Vraždy podle Agathy Christie (7)

5.55 Nominace na Oscara 7.15 Robinsonovi 8.55
Malá mořská víla 11.20 Atlantida: Tajemná říše
13.00 Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho 15.30
Batman se vrací 17.55 Bláznovo zlato 20.00 V oku
tornáda, katastrofický film (USA, 2014) 21.45 Pařba
na třetí, komedie (USA, 2013) 23.40 Hráčské
doupě, komedie (USA, 2017)

Prima cool
8.50 Americký chopper V (1) 9.50 Autosalon.tv
10.55 Teorie velkého třesku XII (24) 11.25 Teorie velkého třesku: Rozloučení 11.55 Futurama VIII (11, 12)
12.50 Simpsonovi XX (14-17) 14.45 Percy Jackson:
Zloděj blesku 17.15 Futurama VIII (13) 17.45
Futurama IX (1) 18.15 Simpsonovi XXI (21, 22) 19.15
Simpsonovi XXI (23) 19.45 Simpsonovi XXII (1)
20.15 Den nezávislosti 23.15 Propast

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 Ninjago VIII (8) 6.55 Čapí příběhy (13) 7.25
Ninjago VIII (9) 7.55 Spravedlnost v krvi X (2) 8.50
Hvězdná brána: třetí říše 11.10 Smím prosit? 13.20
Addamsova rodina 2 15.15 Skyfall 18.15 Láska,
svatba 20.00 Zlato, dobrodružný film (USA, 2016)
22.25 Nebezpečný mstitel, akční film (USA, 2009)
0.25 Narušitel, drama (ČR, 2019)

pondělí 16. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
168 hodin 10.35 Cirkus Humberto
(8/12) 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Anténa
14.45 Panství Downton V (8/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
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 Labyrint II (3/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.15
0.10
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3935)
Specialisté (104)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (21)
Ordinace v růžové zahradě 2
(827)
Castle na zabití III (15)
Mentalista (23)
Mentalista II (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3936)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (119)
Specialisté (105)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (21)
Mentalista (23)
Mentalista II (1)
Castle na zabití III (15)

Prima
6.10
7.00
9.10
10.25
12.25
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.45
1.40
2.35
3.40

Pirátova rodinka (2)
Nový den
M.A.S.H (113, 114)
Rosamunde Pilcherová:
Podzim lásky
Romantický film (N, 2009)
Walker, Texas Ranger III (24)
Jake a Tlusťoch IV (10)
Policie Hamburk VI (20)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(22)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (24)
Poklad z půdy
Hudson a Rex II (4)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(22)
Walker, Texas Ranger III (24)
Jake a Tlusťoch IV (10)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.35 Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Francisku
6.55 Princ Modřej a víla Lupinka 8.05 Pomsta je
sladká 9.50 Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho
12.50 V oku tornáda 15.05 Harry Potter a kámen
mudrců 17.55 Deník princezny 2: Královské povinnosti 20.00 Legenda o sovích strážcích 21.45 Cesta
naděje 23.55 Pařba na třetí, komedie (USA, 2013)

Prima cool
13.20 Simpsonovi XX (18-21) 15.10 Hvězdná brána II
(15, 16) 17.15 Futurama IX (2, 3) 18.15 Simpsonovi
XXII (2-5) 20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem
Sokolem a Lukášem Pavláskem (12) 20.45 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (4) 21.15 Teorie velkého třesku XI
(1) 21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka
23.45 Flash II (11) 0.40 Simpsonovi XXII (2)

Prima Max
6.05 Ninjago VIII (9) 6.35 Pirátova rodinka (1) 7.05
Ninjago VIII (10) 7.25 Spravedlnost v krvi X (2) 8.20
Spravedlnost v krvi X (3) 9.20 Sherlock Holmes:
Případ od Viktoriiných vodopádů (1/2) 11.20
13. revír 13.25 Láska, svatba, manželství 15.15 Den
nezávislosti 18.15 Léto snů, rodinný film (USA, 2015)
20.00 27 šatů, romantická komedie (USA, 2008)
22.20 Zlatá mládež L. A. 0.00 Zlato

úterý 17. listopadu 2020
ČT1
6.00

Čertouská poudačka 7.25 O Terezce
a paní Madam 8.10 Potkal jsem ho
v zoo 9.20 Plaváček 10.35 Tajemství
Ocelového města

12.00 Pravda a lež
Pohádka (ČR, 1992)
13.20 O království z nudlí a štěstí bez
konce
Pohádka s písničkami (ČR, 2009)
14.20 Křtiny
Komedie (ČR, 1981)
15.35 Sen o krásné panně
Pohádka (ČR, 1995)
16.55 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Osmy
Černá komedie (ČR, 2014)
21.30 Zemský ráj to napohled
Komediální drama (ČR, 2009)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Kolo plné hvězd
0.20 Bolkoviny
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Manéž Bolka Polívky

Nova
6.00
6.05
7.35
8.45
10.25
12.15
14.15
16.20
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
0.10
2.20
4.05

Oggy a Škodíci VII
Meč v kameni
Princezna na hrášku
Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
Zpívej
Animovaný film (USA, 2016)
Tři mušketýři
Dobrodružný film
(Fr./USA/Rak./VB, 1993)
Bota jménem Melichar
Komedie (ČR, 1983)
Co na to Češi
Ulice (3937)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf II
Víkend
Cesta ke svobodě
Dokument natočený k 30. výročí
Sametové revoluce
Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013)
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.00
9.15
11.15
13.15
15.45
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
1.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (3)
Jurský svět – Utajená expozice (2)
Dračí princ
Pohádka (Rus., 2015)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)
Rumburak
Rodinný film (ČR, 1984)
Kate a Leopold
Romantická komedie (USA,
2001)
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941)
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (60)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Kate a Leopold
Romantická komedie (USA,
2001)
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941)
Prostřeno!

5.00 Nominace na Oscara 6.20 Robinsonovi 8.00
Mentalista (23) 8.55 Mentalista II (1) 9.50 V oku
tornáda 12.05 Deník princezny 2: Královské povinnosti 14.45 Legenda o sovích strážcích 16.30
Vrchní, prchni 17.55 V peřině 20.00 Souboj Titánů,
fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20 Nezvratný
osud 4 23.50 47 róninů

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear speciál 8.35
Flash II (10, 11) 10.25 Hvězdná brána II (15, 16) 12.30
Futurama IX (2, 3) 13.20 Simpsonovi XXI (1-4) 15.10
Hvězdná brána II (17, 18) 17.15 Futurama IX (4, 5)
18.15 Simpsonovi XXII (6-9) 20.15 Simpsonovi XXXI
(20) 20.45 Teorie velkého třesku XI (2, 3) 21.30
Partička 22.15 Cesty k úspěchu 22.30 Živí mrtví IX
(4) 23.30 Flash II (12) 0.35 Simpsonovi XXII (6, 7)

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.15 Ninjago VIII (10) 6.45 Pirátova rodinka (2) 7.15
Ninjago IX (1) 7.45 Spravedlnost v krvi X (4) 8.40
Všichni to vědí 11.35 Percy Jackson: Zloděj blesku
13.55 Léto snů 15.45 27 šatů 18.05 Dobrodružství
v divočině 2: Ztraceni v Africe 20.00 S ledovým klidem, akční thriller (USA, 2012) 22.00 Zrádce mezi
námi, thriller (VB, 2016) 0.15 Zlatá mládež L. A.

středa 18. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.50 Panství Downton V (8/10)
11.00 13. komnata Jana Potměšila
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 Otec
14.20 Otec Brown VII
15.10 Panství Downton V (9/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (31/39)
21.35 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Na stopě

Nova
5.55
8.25
8.40
10.35
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3936, 3937)
Ordinace v růžové zahradě 2
(992)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (22)
Ordinace v růžové zahradě 2
(828)
Castle na zabití III (16)
Mentalista II (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3938)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Svatba na první pohled
Výměna manželek X
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (22)
Mentalista II (2, 3)
Castle na zabití III (16)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (23)

Prima
6.10
7.00
9.10
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.00
1.00
1.55
3.05

Pirátova rodinka (4)
Nový den
M.A.S.H (114, 115)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Walker, Texas Ranger III (25)
Jake a Tlusťoch IV (11)
Policie Hamburk VI (21)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (25)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (7)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(23)
Walker, Texas Ranger III (25)
Jake a Tlusťoch IV (11)

Nova Cinema
5.25 Pomsta je sladká 7.10 Zpívej 9.05 Batman se
vrací 12.00 Legenda o sovích strážcích 14.15 Vrchní,
prchni 15.40 Souboj Titánů 17.55 Kameňák, filmová
komedie (ČR, 2003) 20.00 Velký den slečny
Pettigrewové, komedie (VB/USA, 2008) 21.45
Keanu: Kočičí gangsterka, komedie (USA, 2016)
23.35 Nepřítel státu, thriller (USA, 1998)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.05 To nejlepší z Top Gearu (1)
8.35 Flash II (11, 12) 10.25 Hvězdná brána II (17, 18)
12.30 Futurama IX (4, 5) 13.20 Simpsonovi XXI
(5-8) 15.10 Hvězdná brána II (19, 20) 17.15 Futurama
IX (6, 7) 18.15 Simpsonovi XXII (10-13) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XI (4)
21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi II (6) 0.00
Flash II (13) 0.55 Simpsonovi XXII (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Ninjago IX (1) 6.50
Pirátova rodinka (3) 7.20 Ninjago IX (2) 7.50
Spravedlnost v krvi X (4) 8.45 Spravedlnost v krvi
X (5) 9.40 Láska s kovbojem 11.35 Rumburak 13.35
13. revír 15.45 Krokodýl Dundee 2 18.10 Není cesty
ven 20.00 Královna pouště, historické drama
(USA/Mar., 2015) 22.45 Vražedná přání, horor
(USA, 2017) 0.30 Zrádce mezi námi

čtvrtek 19. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton V (9/10)
10.35 13. komnata Václava Malého
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 Krabička
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton V (10/10)
16.00 To je vražda, napsala IX
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 Nevinné lži
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Zpátky se Sobotou
23.55 Nám se to stát nemůže...
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
23.00
23.35
1.25
2.05
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3938)
Svatba na první pohled
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (23)
Ordinace v růžové zahradě 2
(829)
Castle na zabití III (17)
Mentalista II (4, 5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3939)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(993, 994)
Život ve hvězdách
Mentalista II (4, 5)
Castle na zabití III (17)
Život ve hvězdách
Krok za krokem VI (22)
Co na to Češi

Prima
6.10
7.00
9.10
10.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
23.25
23.55
0.55
1.50
2.50

Pirátova rodinka (5)
Nový den
M.A.S.H (115, 116)
Rosamunde Pilcherová:
Odkaz lásky
Romantický film (N, 2007)
Walker, Texas Ranger IV (1)
Jake a Tlusťoch IV (12)
Policie Hamburk VI (22)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(24)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (61)
Prima Partička
Šéfem za pár minut
Cesty z dluhů
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(24)
Walker, Texas Ranger IV (1)
Jake a Tlusťoch IV (12)

Nova Cinema
5.30 Noční dobrodružství: Chůvy v akci 7.15
Mentalista II (2, 3) 9.05 Tři mušketýři 11.35 Souboj
Titánů 14.25 Kameňák 16.25 Velký den slečny
Pettigrewové 18.05 Memphiská kráska, válečný
film (USA, 1990) 20.00 Arthur, romantická komedie (USA, 2011) 22.10 V domě, horor (USA, 2016)
23.50 Zpátky do ringu, komedie (USA, 2013)

Prima cool
8.55 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (4) 9.25
Simpsonovi XXXI (20) 9.55 Čundr v Africe (1) 10.25
Hvězdná brána II (19, 20) 12.30 Futurama IX (6, 7)
13.20 Simpsonovi XXI (9-12) 15.10 Hvězdná brána II
(21, 22) 17.15 Futurama IX (8, 9) 18.15 Simpsonovi
XXII (14-17) 20.15 Rudý úsvit: Nová krev 22.05
Univerzální voják 0.20 Simpsonovi XXII (14, 15)

Prima Max
6.05 Ninjago IX (2) 6.35 Pirátova rodinka (4) 7.00
Ninjago IX (3) 7.30 Spravedlnost v krvi X (5, 6)
9.20 Rumburak 11.20 Breakheartský průsmyk
13.20 Není cesty ven 15.15 Královna pouště 18.05
Spisovatelé, romantická komedie (USA, 2013)
20.00 Léto s kovbojem, komedie (ČR, 1976) 22.00
Zlo s lidskou tváří, thriller (USA, 2018) 0.20
Vražedná přání, horor (USA, 2017)

pátek 20. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton V (10/10)
10.35 Život v časech „Panství
Downton“ (1/2) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Zdeněk Dítě
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 Četnické humoresky (32/39)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
23.20
1.30
3.25
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice
Ordinace v růžové zahradě 2 (993)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (830)
Castle na zabití III (18)
Mentalista II (6, 7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3940)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a tajemná komnata
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/VB/N, 2002)
Z cizího krev neteče
Dobrodružná komedie (USA,
2013)
Mentalista II (6, 7)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (830)

6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.55
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50
5.25

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (6)
Nový den
M.A.S.H (116)
M.A.S.H (117)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009)
Walker, Texas Ranger IV (2)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk VI (23)
Námořní vyšetřovací služba IX (1)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (1)
Walker, Texas Ranger IV (2)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.35 Meč v kameni 6.50 Memphiská kráska 8.45
Mentalista II (4, 5) 10.35 Vlna za vlnou 13.00 Velký
den slečny Pettigrewové 15.20 Arthur 17.25
Výbuch bude v pět 18.50 Bota jménem Melichar
20.00 Pocahontas, animovaný film (USA, 1995)
21.30 Vražda na Eigeru, akční krimidrama (USA,
1975) 23.55 Tři mušketýři

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.55 Největší průšvihy v Top
Gearu (1) 8.20 Autosalon.tv 9.30 Re-play 10.00
COOL e-sport 10.25 Hvězdná brána II (21, 22) 12.30
Futurama IX (8, 9) 13.20 Simpsonovi XXI (13-16)
15.10 Hvězdná brána III (1, 2) 17.15 Futurama IX
(10, 11) 18.15 Simpsonovi XXII (18-21) 20.15 Žhavé
výstřely 22.00 Vražedné blesky 23.50 Simpsonovi
XXII (18) 0.15 Simpsonovi XXII (19, 20)

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 Ninjago IX (3) 6.55 Pirátova rodinka (5) 7.25
Ninjago IX (4) 7.55 Spravedlnost v krvi X (6) 8.50
Spravedlnost v krvi X (7) 9.45 Léto snů 11.30
Krokodýl Dundee 2 13.50 Spisovatelé 15.50 Z celého
srdce 17.45 Královna ročníku 20.00 Pochoduj,
nebo zemři, akční drama (USA, 1977) 22.20
Poslední akční hrdina 0.55 Zlo s lidskou tváří
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Vaří excentrici
Prostřeno! v Praze: Shrek, kozák, tatér a brouci
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze a
Středočeském kraji, kde v boji o výhru
60 tisíc a hostitelskou čest k tomu jsou
muži v převaze – čtyři ku jediné ženě.
Jako první se k plotně v pondělí postaví
pracující student Daniel (26 let). Při podávání „šrekuládového“ cheesecaku připraví překvapení – dezert naservíruje v
masce pohádkové postavičky.
V úterý hosty k sobě domů pozve Nikolaj (40). Pochází z Ukrajiny, kvůli covidu je skoro bez práce a výhra by se
mu hodila. Polévka bude se šťovíkem a
jako hlavní chod ukrajinská specialita
holubci. Těch Nikolaj udělá celý kotel,
ale hosté si přidávat nebudou. Tak
aspoň zaujme kozáckou uniformou a
hrou na ukrajinskou píšťalu.
Ve středu přijde na řadu Jana (51), zasloužilá matka osmi dětí. Jenomže sama
moc nevaří, doma se o to stará její manžel Karel, který v Prostřeno! už byl a vyhrál. Ne všechno se Janě podaří.
Čtvrteční večeři chystá Tomáš (31),
který si coby tatér nechává říkat Travis.
Má rád netopýry a temné síly. Není moc

přivětivý, chvílemi to vypadá, že kdyby
to šlo, nejraději by poslal všechny své
soupeře pryč.
Jako poslední v pátek uvaří obchodní
zástupce Petr (30). Do každého chodu
dává červy, brouky, sarančata… Ochutnají všichni? Opravdu nám hrozí hladomor a hmyz je jediné řešení? A kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! každý všední
den na televizi Prima od 17:50 hodin.
Hlavní chod: Vzpomínka na Indii

Ingredience: 100 ml kokosového mléka, 100 g cizrny, 2 manga, smetana na
vaření, kurkuma, asofoetida, kari koření, špetka skořice, olivový olej, rýže basmati, 3 chilli papričky, mix hmyzu (asi
150 g – cvrček, zophobas, tenebrio mo-

Zleva osminásobná matka Jana Hejdová, Tomáš Murár alias tatér Travis,
Petr Švingr servírující červy, „Shrek“ Daniel Korous a ukrajinský „kozák“ Nikolaj Tymchak nad poklicemi ukrývajícími výhru 60 tisíc.
FOTO | FTV PRIMA
litor), sůl, pepř. Postup: Na olivovém
oleji osmažíme mango, přidáme cizrnu,
kurkumu, kari, špetku asofoetidy, skořici, chilli papričky a za stálého míchání
vaříme 20 minut. Na vedlejší pánvi si
orestujeme hmyz a přidáme do omáčky.
Podáváme s rýží basmati.
Dezert: Šrekuládový cheesecake
Ingredience: 1 balení máslových sušenek, 100 g másla, 4 ks balení Philadelphie, 1 balení zakysané smetany, 120 g
cukru, 3 vejce, pistáciová pasta. Postup: V elektrickém robotu rozdrtíme
balení sušenek a přidáme 100 g másla
pokrájeného na kousky. Hmotu dáme

do dortové
formy a udusáme na dno,
aby vznikl
k o r p u s .
Dáme chladit
do lednice.
Mezitím si
troubu předehřejeme na
140 °C. Do
náplně dáme 4 balení Philadelphie, 3 vajíčka, jednu zakysanou smetanu, 120 g
cukru a pistáciovou pastu. Rozmixujeme do hladka a nalijeme na korpus.
Dort pečeme zhruba hodinu.
(kot)

INZERCE

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

Mediální partner:

IT technik/technička uživatelské
podpory, SŠ, čistý trestní rejstřík,
samostatnost, zodpovědnost, pečlivost,
aktiv. přístup, týmová spolupráce, příjemné
vystupování, znalost OS Linux výhodou,
práce s PC, zkušenosti s AV technikou,
Biotec hnologic ký
zájem o IT, AJ výhodou. E-mail:
ústav AV ČR, v.
veronika.popova@ibt.cas.cz

Údržbář, školník v mateřské škole,
nástup 16.11.2020 nebo dohodou, částečný
úvazek, SŠ, manuální zručnost, ŘP sk. B.
Plat 13.800,- Kč + os. příplatek po zkušební
době, možnost rozvržení pracovní doby do 4
dni v týdnu, vhodné pro důchodce. Tel: 241
S třední škola a
726 334, E-mail: brozova@aklar.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/FREC6H

Více na www.jobdnes.cz/detail/ZF0ZGH

v…

Řemesla, výroba

Mateřská
škola…

Energetika

Kvalifikovaný pracovník ve výrobě (21 – 25…

21 000 - 25 000 Kč / měsíc

Specialista/ka koncepce technické…

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Operátor výrobního úseku (22 – 25.000 Kč)

22 000 - 25 000 Kč / měsíc

Technolog / technoložka lakovny

32 000 - 36 000 Kč / měsíc

Obsluha strojů ve slévárně (25.000 Kč)

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

Konstruktér(ka) / programátor(ka)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Alfa vedoucí výrobní linky (až 45.000 Kč)

28 000 - 45 000 Kč / měsíc

Strojník

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

INZERCE
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„Připadala jsem
si jako ve snu“
Prezident Miloš Zeman ocenil medailí Za hrdinství
zdravotní sestru Janu Březinovou, důchodkyni, která
v covidové době pomáhá v Litomyšlské nemocnici.
RADEK LATISLAV
ČR | Zatímco většina jejích vrstevnic si
po celoživotní práci užívá zasloužené
penze, paní Jana Březinová (64 let) už
při nástupu první koronavirové vlny začala pomáhat na interně litomyšlské nemocnice. Nedávno se i ona covidem-19
nakazila. Od další práce ji to však vůbec
neodrazuje. „Zrovna jsem v izolaci, v
sobotu mohu opustit domov. Už se vidím v nemocnici. Kolegyním jsem psala, ať mi na příští týden napíšou další
službu,“ těšila se před několika dny
Jana Březinová z Ústí nad Orlicí, kterou
předminulý týden při příležitosti státního svátku medailí Za hrdinství ocenil
prezident republiky Miloš Zeman.
Považujete se za hrdinku?
Ne (smích). Považuji se za obyčejného
člověka, který dělá rád svoji práci. Odjakživa profesi zdravotní sestry beru
jako poslání.
Proč to cítíte právě tak?
Narodila jsem se mé mamince v pozdním věku. Byla zdravotně hodně indisponovaná. Dost často byla v nemocnicích a já jako malé dítě jsem za ní neustále chodila. Tam jsem viděla, co
péče o druhé obnáší. Pod tíhou těchto
událostí jsem chtěla začít pomáhat.

Když maminka v mých šestnácti letech
zemřela, už jsem věděla, že se stanu
zdravotní sestrou – a jsem na to celoživotně pyšná.
Kdy jste se poprvé dozvěděla, že získáte od prezidenta republiky medaili. Jaká byla vaše první reakce?
Nominoval mě pan Rakušan z hnutí Starostové a nezávislí. Zprvu mi to přišlo k
smíchu. Neměla jsem pocit, že bych
udělala něco víc než ostatní zdravotníci.
Když mě nakonec schválila na medaili
Poslanecká sněmovna a nakonec i pan
prezident, připadala jsem si jako v nějakém snu.
Už jste se z něj probudila?
Začala jsem nad tím hodně přemýšlet.
Lidé si konečně uvědomují, že ve zdravotnictví jsou nejen lékaři, ale že jsou
potřební i nelékaři, i když to slovo nemám vůbec ráda. Zdravotní sestry, laborantky, ošetřovatelky, sanitáři, bez nich
by se zdravotnictví zhroutilo. Vypětí,
jaké od jara předvádějí, je obdivuhodné. Když se podívám na všechny kolegy v těch neprodyšných skafandrech,
medaili bych dala všem.
Prý jste v této souvislosti měla v
září před druhou vlnou trefnou poznámku při udílení mimořádných

Zdravotní sestra Jana Březinová ve službě.
Cen starosty města Ústí nad Orlicí.
Je to tak. Když jsem měla možnost na
pódiu promluvit, řekla jsem, že nevím,
co tady dělám, že mě sem prsknul covid. Tím jsem vzbudila velký rozruch,
ale ono to takhle přesně je.

to v žádném případě. Budu zase žít běžným životem, ale budu dodržovat základní hygienické návyky. Ne kvůli
tomu, že jsem zdravotník, ale protože
jsem člověk, který nechce nikoho v okolí nakazit.

Nehledě na to, koronavirus jste teď
osobně poznala. Nakazila jste se v
nemocnici?
Ne, pravděpodobně v obchodě. Nikde
jinde jsem totiž nebyla. Už ale vidím
světlo na konci tunelu. Měla jsem střední průběh a provázely mě všechny obtíže, které popisují ostatní nemocní. Je to
velmi rozmanité. Měla jsem vysoké teploty, bolest hlavy a zad, suchý kašel, pocení, únavu. Nechutnalo mě jíst, a ztrátu čichu jsem si také prožila. Přetrvávaly u mě rovněž zažívací potíže. Žádná
sranda to nebyla.

Vidíte v chování lidí rozdíl mezi první a druhou vlnou?
Na jaře nikdo nevěděl, co nás čeká.
Bylo to nezvyklé, nové a cítila jsem
vůči neznámé chorobě větší respekt.
Dnes daleko víc lidí žije opatřeními, vyjadřují se, jak jsou chaotická, ale přiznejme si, že tyto dny chaotické jsou.
Nic podobného nikdo z nás dosud v životě nezažil. Nehledě na to, že celé to
trvá dlouho a lidé ztrácejí chuť nařízení
dodržovat. Neříkám, že všichni. Na druhou stranu znám natolik vystrašené
lidi, že kdybyste je táhl ven lanem, tak
nevylezou.

Co byste vzkázala lidem, kteří zpochybňují nákazu koronavirem jako
„chřipečku“?
S lidmi je to těžké. Nechce se po nich
nic jiného, než aby dodržovali to, co se
učili již v mateřské školce, čili základní
hygienické návyky. Na druhou stranu
tady máme restriktivní hygienická opatření, ale lidé se mohou dál v obchodech
hrabat holýma rukama v pečivu. Tomu
nerozumím.

Svůj volný čas Jana Březinová nejraději věnuje vnoučatům.

FOTO | ARCHIV J. BŘEZINOVÉ

Sama jste prodělala vážné onemocnění, při kterém jste přišla o část
plic. Neměla jste o sebe strach?
Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Jsem hrdá zdravotní sestra a bát se
prostě nemůžu. Není jen covid. Ve zdravotnictví jsem se za svůj život dostala k
řadě infekcí a nikdy jsem netušila, co
mě čeká. To by člověk nemohl ani do
služby. Neříkám, že budu chodit se strachem, kdy mi korona zase skočí na krk,

Zdravotní sestru jste dělala celý život v Orlickoústecké nemocnici.
Jací absolventi vycházejí ze zdravotnických škol dnes?
Zdravotnická škola byla vždy výběrovou školou, v dnešní době se do škol dostávají i lidé, kteří se na žádnou jinou
školu nedostanou. Zdravotnická škola
je svým způsobem specifikum. Žádné z
dětí, které se v patnácti šestnácti letech
hlásí do služeb zdravotnictví, neví, co je
za dva za tři roky čeká. Přicházejí na
praxi na interní oddělení, a najednou
vidí, co jejich vrstevníci v životě neuvidí - nemocné a nešťastné lidi, vidí krev i
smrt. To je teprve to pravé síto. A jestliže obstojí a do služby nastoupí, tak zaplať pánbůh za ně. Ale když to neustojí,
a přesto do práce nastoupí, nedivme se,
že takoví lidé na pacienty křičí: Proč jdete až teď? Člověka, který potřebuje pomoc, to sestřelí na kolena.
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ZDARMA
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
SEMTEX
Originál 0,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PIL
LSNER
URQ
QUELL
ležžák 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
K ALCIA
sycená
1,5 l

JUPÍ sirup
malina 0,7 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l
VP KOZEL 11
řezaný
pivo 0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

MÉNĚ PENĚZ

VÍCE DAT

měsíčně
čně (69 Kč)

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚ JI

150
0 MB

199 Kč
1 GB = 299 Kč

OO
IC

JTE

jednorázově
norázově
(1 GB = 89,80 Kč)

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01102020 12345)

PU

5 GB

BIRELL
polo
otmavý
0,5 l

S

NOVINKA

VP KOZEL
svě
ětlé výčepní
pivo 0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA origiinál 2 l

KLÁŠTORNÁ
K ALCIA
jemně sycená
1,5 l

ZDARMA

slavnostní
rozsvícení Pohádkového

vánočního
stromu
splněných přání

28.

LISTOPADU
18.00 / náměstí
Starosty Pavla

Doprovodný program
na www.mestokladno.cz
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Benešův synovec i Ledový muž
Knižní tipy na sychravé počasí a časy koronavirové karantény. Objednávat je můžete i online po internetu
Synovcem prezidenta

Wim Hof. Ledový muž

Strážci Země

Žena v bílém kimonu

Bohuš Beneš (editoři Martin Nekola
a Pavel Carbol)
Bohuš Beneš
(1901–1977) byl
synovcem prezidenta Edvarda
Beneše, který na
něj od mládí dohlížel a pomohl
mu ke kariéře na
ministerstvu zahraničí. Během
ní působil na diplomatických misích v Ženevě, Montréalu či Londýně. Po Mnichovu se Bohuš stal sekretářem, tajemníkem
a blízkým důvěrníkem prezidenta v londýnském exilu. V roce 1942 byl jmenován konzulem v San Francisku, rezignoval v den strýcovy smrti 3. září 1948. Paměti psal pro svou rodinu, nikoli primárně za účelem vydání. Na některých místech se proto nechává unášet emocemi,
přesto se jedná o zcela unikátní pramen.
Nakladatelství ACADEMIA
www.academia.cz/eshop

Wim Hof

Tomáš Crlík

Ana Johns

Jediná autorizovaná
kniha
Wima Hofa o převratné metodě,
díky které se můžeme naučit využít svůj fyzický
i duševní potenciál. Wim Hof, přezdívaný Ledový
muž, je známý svými fyzickými kousky,
kterými ohromuje svět a posouvá hranice
vědy. Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso maraton
napříč pouští bez kapky vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem... To
je jen malý výčet jeho rekordů. A co je na
tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho takového je schopen každý z nás.
Opravdu. Wim vytvořil metodu, která je
naprosto přelomová, pokud jde o pohled
na lidské možnosti a na náš potenciál.
Nakladatelství LEDA
www.jota.cz

Olaw, jeden ze
strážců Země,
byl probuzen ze
sladkého spánku
v kmeni svého
modřínu. Dozvěděl se, že jeden
z dalších strážců
není k nalezení,
a jeho vždy
usměvavý obličej se zachmuřil. V podobě puštíka se okamžitě rozletěl k městu.
Divočina i zvěř kolem něj však začaly
mizet a on se ocitl v neznámém světě.
V patách mu jsou nejen vojáci, ale
i okřídlenci chrlící oheň, kteří nemají na
Zemi co dělat. Přijde na to, proč ostatní
strážci Země nemohou procitnout
ze svých stromů odpočinku a proč se začala objevovat neznámá zvířata? Vyhne
se nástrahám, které mu neznámý nepřítel chystá?
Nakladatelství FRAGMENT
www.albatrosmedia.cz

Rok 1957, Japonsko: Mladá Naoko
otěhotní
s americkým námořníkem, ač má
sjednané manželství. Současnost,
Spojené státy:
Po smrti otce objeví Tori dopis se
šokujícím sdělením, které ji přiměje k rozhodnutí: udělá všechno, aby odhalila tajemství, jež obklopuje otcův život. Příběh vyrůstá z drsného, málo známého období před několika desítkami let a inspirovaly ho skutečné události. Předkládá barvité portréty dvou výrazných žen: jedna
řeší hlubokou rozpolcenost mezi příkazy
rodné kultury a voláním vlastního srdce,
zatímco druhá se odvážně vydává na nejistou cestu, aby zjistila, co pro ni vlastně
představuje domov.
Nakladatelství LEDA
www.leda.cz

INZERCE

Platnost nabídky

18. 11. – 1. 12. 2020
nebo do vyprodání zásob.

Budvar
Výčepní 0,5 l
světlé výčepní pivo
(19,80 Kč/l)

ZOTT
Jogobella 150 g
vybrané druhy
(5,27 Kč/100 g)

790

990

2990
Lískové ořechy 100 g

Smetana 12% 200 g
sladká
(5,95 Kč/100 g)

2990

1190
Rodinné 82% 200 g
(9,95 Kč/100 g)

1990

Mattoni 1,5 l
perlivá, jemně perlivá,
neperlivá
(6,60 Kč/l)

Mandle 100 g

JACOBS
Velvet 200 g
instantní káva
(49,95 Kč/100 g)

9990

990

Kokos 200 g
strouhaný
(9,95 Kč/100 g)

1990

HAMÉ
Rybíz 260 g
Bref Power Aktiv 3x 50 g
džem
Lemon, Lavender
(7,65 Kč/100 g)
(23,30 Kč/ks)

1990

6990

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Středočeský kraj
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Na sto tisíc lidí bez vodovodu
V kraji je k vodovodům
i kanalizacím připojeno
méně lidí, než je
republikový průměr.
PAVEL SVAČINA
STŘEDNÍ ČECHY | Jedním z nejdůležitějších úkolů nové „vládní“ koalice ve
Středočeském kraji bude podpořit obce
v budování vodovodů a kanalizací.
Mnoho obyvatel v regionu se totiž dosud musí spoléhat pouze na studny jako
na jediný zdroj pitné vody. Ty jsou přitom v posledních letech rizikem kvůli trvajícímu suchu i riziku znečištění.
„Situace ve Středočeském kraji není,
pokud jde o vodohospodářskou infrastrukturu a s ní související připojení obyvatel k vodovodní a kanalizační síti, z
dlouhodobého pohledu rozhodně ideální. Nachází se zde například přes pět set
obcí s kritickým nedostatkem pitné
vody,“ uvedl na setkání nazvaném Trendy ve vodohospodářství 2020 Jarmil Vyčítal, expert v oblasti vodního hospodářství Středočeského inovačního centra
(SIC).
Problému si je vědoma i kandidátka
na hejtmanku a starostka Mnichovic Petra Pecková (STAN). „Podle posledních
čísel zhruba 14 procent obyvatel kraje
není napojeno na žádný vodovod, a dokonce čtvrtina obyvatel nemá kanalizaci,“ potvrzuje Pecková.
V případě vodovodů i kanalizací je
podle vedoucí oddělení vodního hospodářství krajského úřadu Marcely Bure-

šové připojeno méně lidí, než je celorepublikový průměr. „Důvodem je situace především v malých obcích do pěti
set obyvatel a dále intenzivní výstavba
v oblasti metropolitní Prahy a s ní spojené kapacitní problémy s přípojkami,“
sdělila Burešová.

Příliš velké vzdálenosti
Důvodem nevyhovující situace je i fakt,
že ve středních Čechách je největší
množství místních částí na jednu centrální obec. „Příkladem může být
Sedlec-Prčice, který má 36 místních částí, Petrovice jich mají 18, Velké Popovice devět. To jsou v podstatě samostatné
obce, kde žije 300 až 400 obyvatel, ale
od centrální obce, pod kterou spadají,
jsou vzdálené i dva až tři kilometry,“ doplňuje Pecková. Stavět vodovod do tak
odlehlých částí je pro obce velmi nákladné. „Na takových projektech by
mohla obec finančně vykrvácet, a proto
se to mnohdy vůbec nerealizuje,“ míní.
Politici se o problému mohli přesvědčit sami při letní předvolební kampani.
Jako na hlavní téma na něj naráželi třeba kandidáti ODS při jízdách krajem na
kole.
„Je jasné, že se kraj musí zasadit o to,
aby stát ještě více podpořil zejména
malé obce, kde chybí připojení ke kanalizaci a k vodovodu. Padesátiprocentní
pomoc státu je zejména pro malé obce
naprosto nedostatečná,“ uvedl například Karel Bendl (ODS), starosta Benátek nad Jizerou.
Středočeský kraj jako takový za obce
vodovody stavět nemůže. Důležitou
rolí je ale pomáhat s financováním. Už

v roce 2016 STAN tehdy v koalici
s ANO a ODS založili takzvaný infrastrukturní fond, který funguje dodnes
a má pomáhat se spolufinancováním.
„Jde o to, že když si obec požádá o dotaci na stavbu kanalizace či vodovodu od
ministerstva zemědělství nebo ze Státního fondu životního prostředí, tak stejně
musí počítat s penězi na spoluúčast, která je velmi vysoká, činí kolem 40 procent,“ říká Pecková. „A obce, byť dotaci
nakonec třeba získají, tak projekt stejně
nerealizují, protože prostě nemají miliony na spolufinancování,“ vysvětluje.

zhruba 50 až 70 milionů, ale požadavek
z obcí byl na úrovni 250 až 300 milionů
korun,“ upřesňuje kandidát na krajského radního za oblast financí Věslav Michalik (STAN).
O kolik by se mohly prostředky pro
obce navýšit, nechce spekulovat.
„Zatím nemáme sestavený rozpočet
na rok 2021, proto nelze říci, kolik budeme schopni do infrastrukturního fondu
vložit peněz. Obecně si myslím, že i stát
se k tomu bude muset nějak postavit,
protože lze očekávat výpadky na příjmové straně rozpočtů obcí, což velmi podváže jejich možnosti obcí spolufinancovat projekty, a může se stát, že je pak dělat nebudou,“ varuje Michalik.
Podle Petry Peckové bude třeba zajistit také vyšší prostředky do fondu včasné přípravy, s kterým přišlo již stávající
vedení kraje. Ten slouží obcím k získání prostředků na nákladnou přípravu
projektové dokumentace. Ta je potřeba
k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu
rozhodnutí a dalším procesům.

Příjmy obcí poklesnou
Z tohoto fondu kraj obcím pomáhá dorovnávat náklady na investice, které nepokryje státní dotace. V tom chce nová
krajská vláda pokračovat a pokusí se navyšovat objem peněz, ten stávající totiž
ani zdaleka nestačí. „Bylo tam vždy

výroba a prodej kysaného zelí

založeno 1899

prodej krouhaného zelí
na kačina 235, 281 23 starý kolín

prodejní doba:
tel.: 321 764 141
po - pá: 7:00 - 16:00 hod. e-mail: basezelisro@volny.cz
sobota: 7:00 - 12:00 hod. www.kysane-zeli.cz
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Chcete porazit inflaci?

Investujte bezpečně se zajištěním nemovitostmi

Výnos až 6 % p.a. + bonus 500 Kč
Olivova 2096/4, Bredovský dvůr - 1.patro, Praha 1

Volejte zdarma: 800 023 099

www.rondainvest.cz

Francouzský spisovatel Émile Zola: Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi...

Tajenka: .. jednají jako s lidmi.

INZERCE

Město
Benátky nad Jizerou
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

město Benátky nad Jizerou
je zřizovatelem dvou základních škol a jedné školy
mateřské, která má celkem
6 pracovišť. Zároveň dne
působí speciální základní
škola pro handicapované
děti a základní umělecká škola, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj a také soukromá základní
škola s prvky montessori. Všechna tato zařízení se
dohromady starají o více nežli 1500 dětí z Benátek
nad Jizerou a okolních obcí. Ke své činnosti využívají budovy, sportoviště, zahrady, parky, dětská
hřiště a jiné prostory v majetku města.

Snažíme se vytvářet a udržovat podmínky a příjemné prostředí pro výuku a rozvoj nejmladší generace našich spoluobčanů, bez ohledu na místo
jejich bydliště nebo jiné rozdíly.

Benátek nad Jizerou se jedna z našich základních
škol stala školou určenou pro zajištění výuky pro
děti zaměstnanců IZS, úřadů a dalších státních institucí.

Současná situace zapříčiněná epidemií Covid-19
nám všem způsobila mnoho problémů. Ve spolupráci s ostatními zřizovateli školských zařízení
děláme nyní maximum možných opatření ke zlepšení možností pokračovat ve výuce alespoň
v omezené formě. Provádíme také pravidelnou
dezinfekci vnitřních i venkovních prostor, ve kterých se děti pohybují. Vytváříme podmínky pro
personál, abychom zajistili alespoň částečný chod
základních i mateřských škol. Na žádost města

I přesto, že je to složité, je naší povinností postarat se o pokračování výchovy a vzdělávání našich
dětí. V historii nalezneme mnoho příkladů, že to
je možné i v mnohem těžší době. Zázemí, které
k tomu naše město poskytuje, budeme proto nadále vylepšovat a rozšiřovat.

S úctou
PhDr. Karel Bendl
starosta města

Střední Čechy východ
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Novotný studoval švédskou hru
Trenér boleslavských
florbalistů Petr Novotný
si pochvaluje průběh
týdenní stáže ve
špičkovém švédském
klubu.
PETR PROCHÁZKA
MLADÁ BOLESLAV | I těžká doba se
dá proměnit v příležitost. Stopku, kterou má většina sportovců v Česku už několik týdnů, využil mladoboleslavský
trenér Petr Novotný k týdenní stáži ve
Švédsku. Poznával klubové zákulisí, pozoroval tréninky, po očku sledoval i
svou pětici svěřenců, kteří také vyrazili
na sever Evropy.
Díky dlouholetému mladoboleslavskému partnerství s IBK Dalen měl v
Umeadveře otevřené dokořán. Pravidelně komunikoval se zástupci švédského
klubu, navštěvoval tréninky různých věkových kategorií, poznával, na jakých
základech stojí jeden z dlouhodobě nejúspěšnějších tamních oddílů. Zastavil se

Petr Novotný je trenérem Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav teprve druhým rokem, ale už poznal stáž ve Švédsku.
FOTO | FLORBALMB.CZ
i ve Stockholmu za českým trenérem Janem Volákem, který pracuje v Hässelby
SK IBK.
„Zápasy švédských týmů má šanci vidět celý svět, ale pochopit, jaká cesta
vede k jejich úspěšnosti, mi přijde ještě
mnohem zajímavější. Každý klub má
trochu jiné hodnoty a Dalen staví svou

kulturu na týmovosti. Není to mužstvo
velkých hvězd, ale jejich pozornost míří
na týmovou morálku a velké nasazení
při práci. Jsem rád, že jsem to mohl poznat díky otevřenosti manažera Dalenu
Urbana Karlssona,“ děkuje Novotný.
V tomhle prostředí se teď může rozvíjet i pětice boleslavských hráčů Jakub

Gruber, Jakub Bína, Filip Zakonov, Marek Korych a Jan Zoufalý. Novotný necestoval do Umea primárně kvůli nim,
ale pochopitelně se jejich program často protínal a vidět své svěřence v jiném
prostředí bylo pro kouče zajímavé.
„Aniž by kluci měli nějaký velký čas
na rozkoukávání, hned dostali prostor v
zápasech švédské superligy. Může se to
zdát jako samozřejmost, ale když je člověk u hřiště, vidí, jak obtížné to je pro
kluky fyzicky i psychicky v takto kvalitním klubu a bez velké přípravy,“ zmiňuje starty Grubera, Bíny a Zakonova
mezi světovou elitou.
Junioři Korych a Zoufalý se okamžitě zapojili do zápasového programu B
družstva a juniorů – též pro ně je to velká sportovní výzva. „Potěšilo mě, jak
do toho všichni kluci skočili a získali si
respekt ve švédském klubu.“
Kouč nepochybuje, že švédská mise
Boleslavákům prospěje, ať bude jakkoliv dlouhá. „Kluci tu hodně poznávají
sami sebe, musejí se tu překonávat, stoprocentně to jejich sportovní životy
ovlivní. Zároveň si myslím, že všichni
mají chuť zlepšovat se a Dalen jim
může pomoci,“ cítí Novotný.
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PRACUJ U NÁS JAKO SANITÁŘKA
A ZÁROVEŇ S NAŠÍM PŘÍSPĚVKEM STUDUJ
OBORY

ŠKODA PLUS
Podzimní nabídka
prověřených vozů

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA
RADIOLOGICKÝ ASISTENT
ZDRAVOTNICKÝ LABORANT

se zvýhodněním až

50 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

Vybírejte z nejširší nabídky zánovních
automobilů a získejte nejlepší výkupní cenu
za svůj ojetý vůz.

STUDUJ S
NÁMI!

Navštivte naši prodejnu ŠKODA Plus a nechte si poradit
skutečnými odborníky. Využijte nabídku zkušební jízdy,
značkového financování i pojištění a získejte tu nejlepší výkupní
cenu za svůj stávající vůz. Více informací o nabídce získáte
na skodaplus.cz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
LAURETA AUTO a.s.
Nádražní 307
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 722 718
www.laureta.cz

Více informací k podmínkám stipendia

www.nemmk.cz/stipendium
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KVALITNÍ
BYTOVÉ PVC

Presto Plus
tloušťka 3 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm,
velký výběr dezénů, šíře 3 a 4 m

SUPERCEN
A

195,-

Kč/m2

279,-

B
ZTe

KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 30. 11. 2020!

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

Kód kupónu: 5plus211

facebook.com/koberce.breno
instagram.com/koberce_breno

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně
BRENO s nejširším
máme
sortimentem
největšíí
výběr
podlahových krytin

breno.cz
Akce platí do 30. 11. 2020
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazené fotografie jsou
pouze ilustrační.

59x
v ČR

Poradenství
a individuální přístup

koberců, PVC
C
a vinylu

... můžete nako
upit také na

e-shopu/24 h.

bytové

PVC

nabízíme
také
v šířích

Řezání podlahové
krytiny na míru

5m

Ko
Komplexní služby zákazníkům
kazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

