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DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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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Petr Janda
Letošek lidstvu
ukázal, že se
nesmíme
vytahovat
a dělat ze
sebe sekáče

…str. 6 a 7

Tam někde nahoře
nás má někdo rád
„I na zemi lze žít jako
v nebi,“ je přesvědčen
duchovní Marek Orko
Vácha. Svátky bychom
měli prožívat s radostí.
Bez hořkostí a trpkostí.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v ruce nyní držíte poslední vydání týdeníku 5plus2 v letošním roce. V následujících dvou týdnech si 5plus2
vybírá krátké volno, první číslo
v roce 2021vychází 8. ledna.
Redakce týdeníku 5plus2 přeje
vám – svým čtenářům – klidné Vánoce a vše dobré v příštím roce.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
IVO HORVÁTH
PRAHA | Za předvánočním šílenstvím
vidí duchovní Marek Orko Vácha lásku
a snahu lidí udělat radost svým blízkým. Svátky bychom podle něj měli prožívat s radostí. Tam nahoře nás mají
rádi, míní farář působící mimo jiné
v Římskokatolické akademické farnosti
při kostele Nejsvětějšího Salvátora
v Praze 1, aktivní je také na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy. Podle duchovního „nahoře“ nezapomněli ani na
ty, kteří zemřeli na koronavirus.
„Věřím za sebe na židovsko-křesťanskou intuici, že příběh nekončí, že existuje odpuštění a láska a věčná radost se
dotkla podstaty věci. Věřím v život,
a když v život, tak ve věčný,“ vysvětluje Vácha a připouští i jiný výklad. „Buď
je smrt betonová stěna, proti které nás
žene čas, jednou se o ni roztříštíme a nebudeme víc. Nebo jsou smrt dveře někam dál,“ dodává duchovní. Cení si mediků, sestřiček i lékařů. Všichni šli podle něj do boje s koronavirem po hlavě
velmi obětavě. „Hodně z nich onemocnělo a někteří zemřeli. Nemuseli by,
kdyby měli jinou profesi,“ připomíná.
„Bez ohledu na naše víry a nevíry, Vánoce jsou především svátky radosti
z toho, že jsme spolu, že je nám spolu
dobře, z lásky mezi lidmi,“ říká Vácha.
„Nejsem moc komfortní s představou,
že my kněží pořád před něčím varujeme

100 LET HERECKÝCH VELIKÁNŮ

Spisovatelka Slávka Kopecká
vzpomíná na Jiřího Sováka
a Vlastimila Brodského ...str. 8 a 9

Čekání na Ježíška má své kouzlo. Vánoce jsou svátky radosti z toho, že jsme
spolu, že je nám společně dobře, z lásky mezi lidmi.
FOTO | ARCHIV MAFRA
a hrozíme. A když, tak varuji před zahořklostí a životní trpkostí. Jako je zde
na zemi již nyní možné žít v nebi, v radosti, tak je možné žít již zde na zemi
v pekle, ve svých drobných nenávistech,
neodpuštění, pocitech křivdy.
Pro mě je velké tajemství, že upro-

střed překrásné podzimní přírody a obklopen lidmi, co mě mají rádi, mohu žít
ve věčné hořkosti. Odpuštění je služba,
kterou dlužíme sami sobě. Vánoce jsou
vykřičník, že člověk má žít v radosti.
Každý člověk,“ dodává.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

ČEŠI A VÁNOCE

Kolik letos utratíme za dárky
a kterými spíš naštvete, než
potěšíte?
...str. 12 a 13
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Tam nahoře nás má někdo rád
Pak sucho, teplo, voda, jídlo. Nic víc
člověk nepotřebuje.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Existuje něco, co opomíjí zároveň ti,
kteří Vánoce berou jako duchovní
svátky, i ti, kterým záleží na množství dobrých pokrmů a drahých
darů? V různých kontextech se mluví o rozdělené společnosti, to ale
k Vánocům nepatří...
Výborná otázka. Věřím, že je v ní již zašifrována odpověď. Vánoce a všechny
jiné svátky jsou vždy mixem obojího.
Běda, kdybych myslel, že jsem anděl,
a zapomněl, že mám taky tělo! K svátkům přece patří dobré jídlo, pohádky,
cukroví, čas, který věnuji rodině, stejně
tak jako poděkování tam někam nahoru
za to, že jsem, že máme co jíst, že žijeme
uprostřed zázraku přírody a zázraku lásky. Čistě „duchovní“ slavení je stejně
špatně jako čistý konzum, jen se najíst a
hotovo. My lidé jsme slitina tělesného a
duchovního, podobně jako zvířata máme
datum narození a smrti, podobni andělům se rozhodujeme pro dobro a proti
zlu. Obojí je součástí člověka. A když
jsme u toho, ty fronty v obchodech a obvyklé předvánoční šílenství mně někdy
až vhání slzy do očí. Vždyť lidé se účastní toho třeštění a stojí fronty, jen aby udělali někomu jinému radost!
Jaký máte plán na Štědrý den? Jaký
byl ten loňský a na které ze všech
Vánoc vašeho života vzpomínáte
nejraději?
INZERCE

Nabízíme kompletní realizaci
dobrovolných i nedobrovolných dražeb a aukcí movitého i nemovitého majetku
(domy, byty, pozemky, podíly
na nemovitostech, auta,
stroje apod.)

VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88
www.exdrazby.cz
www.jrdrazby.cz
www.prodejtojinak.cz

Co vás na uplynulých měsících nejvíce překvapilo?
Že náš národ funguje, jaksi instinktivně. Navzdory chaotické vládě, navzdory nemohoucímu prezidentovi. Velmi
příjemně mě znovu a znovu překvapila
a překvapuje mládež. Jak se naši studenti medicíny postavili na podzim situaci.
Naopak nepřekvapili politici. Zvláštní
je, že žádného z nich nenačapali fotografové uprostřed noci třeba v knihkupectví. Že už by to třeba politik nemohl vydržet bez své oblíbené knížky.

„Odpuštění je služba, kterou dlužíme sami sobě. Vánoce jsou vykřičník, že
člověk má žít v radosti,“ říká Marek Orko Vácha. FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
Nejsilnější Vánoce byly kdysi dávno,
na Ostrově krále Jiřího, daleko na Antarktidě, kdy mě chilští polárníci poprosili o půlnoční mši svatou na nejjižnějším
kostele na světě. Osamocená plavba
z našeho ostrova Nelson, pak chůze sněhem a ledem na chilskou stanici, lehce
ve větru, mše svatá pro padesát chlapů,
kteří ten den byli hodně naměkko, přece
jen bez manželek a bez rodin, pak dlouhá večeře a zpívání až do rána, pokud se
na Antarktidě o něčem, jako je ráno, dá
mluvit. Dodnes, když zavřu oči, slyším
místní chilský hit Puerto Montt, který
mě polárníci naučili zpívat, a také cítím
chuť pisco sour, jihoamerickou verzi
naší slivovice.
A současné plány?
Jsou stejné jako každý rok. Mnoho kamarádů a příbuzných mě zve domů na
štědrovečerní hostinu, ale já s díky odmítám. Myslím, že aspoň na Štědrý večer by rodina měla být pohromadě a nerušena, na provozování charity je čas v
ostatní dny roku. Těším se na ty osamocené chvíle večer, pak mám v deset a o
půlnoci dvě mše svaté, pak farníci přijdou ještě na faru na pohárek svařeného
vína. Tak uvidíme, jak to bude letos.
Obsahuje váš vánoční deníček také
nějaké hříchy z minulosti?

Nejenom vánoční deníček. Mám za sebou dost těžké věci, sám na sobě poznávám, že odpustit druhým je těžké, ale
pořád možné, odpustit sobě mnohem
těžší, někdy skoro nemožné. Přitom je
nutné to udělat. Podívat se občas do
zpětného zrcátka je zdravé, ale když nebudu dělat nic jiného, tak se vybourám.
Ono to taky vybaví člověka určitou pokorou, takový svatý Petr po trojím zapření Krista si už pak nedovoloval nikoho moc poučovat a kárat.
Letošní Vánoce budeme poprvé trávit společně s koronavirem, o něm
už také zaznělo mnoho názorů včetně těch od duchovních – v pandemii
se snažíme najít poučení, příležitost. Je to všechno okolo nás daň za
absenci jakési elementární pokory?
Jak bychom se měli zachovat teď a
jak to všechno souvisí s tématem Vánoc?
Pandemie sfoukla šlehačku. Najednou
žijeme bez fotbalu, bez rockových koncertů i beze mší svatých. A že tohle
všechno mám rád. Připomínka, že nic
není základní lidské právo, že všechno
máme shora jako dar. Pro mě ukázka,
jak je život vlastně velmi jednoduchý.
To, co si zažíváme na všech velkých expedicích. Nejdůležitější jsou vztahy k
druhým, k sobě, k Bohu. Čisté srdce.

Média se věnují hrdinům dnešní
doby, tedy zdravotníkům a záchranářům. Přináší současná doba nějaké nové pojetí toho, kdo hrdinové
jsou, nebo pořád stejnou definici
uplatňujeme na nové situace?
Hrdinové zde jsou pořád, jen to o nich
nevíme, až krize je ukáže. Vichr krize
odfoukne písek a ukáže se, kdo je skála.
Teď, myslím, je potřeba pevných charakterů, jež berou věci s klidem a s humorem. Česká zemská kůra je teď hodně nervózní, rozvlněná a podrážděná,
tak pánbůh zaplať za každého, kdo dokáže povzbudit svoje okolí.
Právě řada z těch, kteří patří k personálu nemocnic, stráví svátky v práci.
Je něco, co byste jim chtěl prostřednictvím našeho rozhovoru vzkázat?
Že se ukázali jako velmi dobří a jako celek nezklamali. Ti, které znám osobně,
medici, sestřičky, doktoři, šli do věci po
hlavě a hodně obětavě. Taky hodně
z nich onemocnělo a někteří z nich zemřeli. Nemuseli by, kdyby měli jinou
profesi. To je realita.
Svět se mění – jakým způsobem, to
nejspíš ještě ukáže čas, ale co je podle vás neměnné na odkazu Vánoc
či významu církví?
Na vánočních svátcích je jedna věc překrásná. Ta invaze dobrých až mírně excentrických nebeských bytostí. Začne
to svatým Mikulášem s anděly, kteří se
spouštějí po zlaté šňůře, pokud je v sestavě čert, má jen velmi omezené pravomoce a je zde jen jako připomínka, že život je vážná věc. Mikuláš dává pomeranče a povzbuzuje děti k dobrému. Pak
za čtrnáct dní zase přiletí sbory andělů
zpívajících Sláva na výsostech Bohu
a pak Ježíšek dávající dárky. Vzkaz nelze přehlédnout. Z nebe nás zasypávají
dobrem, bez ohledu na to, jací jsme.
Tam někde nahoře nás mají rádi.
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Zase budeme létat,
věří pilot, nyní na zemi
Z oblohy kvůli pandemii
téměř zmizela letadla.
A tak zatím piloti řídí
auta, tramvaje nebo
autobusy.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

IVO HORVÁTH
PRAHA | Patří ke šťastlivcům, kteří si
létáním splnili dětský sen. Stejně jako
řada jeho kolegů v letectví je i Jan Kölbl, kapitán na Boeingu 737 s téměř dvacetiletou praxí, v době pandemie na neplaceném volnu. Pilot ze Smartwings se
v době omezeného létání živí jako řidič,
převáží auta na STK a mezi pobočkami
servisu. Bere to jako let na zemi a je za
to rád, protože se bál nejvíce toho, že
skončí v kanceláři. „Vím o řidiči tramvaje, autobusu či skladníkovi. Každý,
pokud nemá úspory, se to snaží nějak
přežít,“ popisuje Kölbl, čím se aktuálně
zabývají někteří jeho kolegové piloti,
které také „uzemnil“ koronavirus. Většina z nich zůstala v oboru dopravy,
i když létání prý není možné ničím nahradit. Doufá, že už příští rok bude vakcína a svět se trochu rozlétá. Hodně
bude podle něj záležet i na tom, jestli se
státy domluví na jednotných pravidlech
pro cestování. Moc si přeje, aby
Smartwings pandemii přežily. Společně
s ČSA jsou totiž jediným větším zaměstnavatelem civilních pilotů u nás.
Že se koronavirus dotkne významně i
jeho pracovního života, si uvědomil už
na jaře. „V půlce března začal obrovský
propad letů a bylo vidět, že to jde od desíti k pěti. Jenže my létáme hlavně charterové lety, kterých bývá na jaře vždycky málo. Pár letů sice bylo, ale šlo o naprosté minimum. Spíše si naše posádky
i s letadly mimo turistickou sezonu najímají jiné aerolinky. Já jsem například
tuto zimu ještě v únoru byl ve Fly Dubai. Létali jsme například linky z Dubaje do Ománu nebo Prahy a další kolegové působili také v Kanadě,“ vzpomíná
Jan Kölbl.
V létě se pak část charterových letů s
turisty nakonec uskutečnilo, ale oproti
minulým sezonám to byl obrovský rozdíl. „Dříve jsme mívali v létě i sto letových hodin za měsíc a najednou jich
bylo jen dvacet. Začalo to tím, že jsme
si jako piloti všichni snížili na jaře platy
na polovinu. Jenže to nestačilo. A tak
nám nabídli, abychom si buď vzali neplacené volno, nebo dali výpověď, vzali
si odstupné a šli dál. Většina z nás si vzala neplacené volno. Věříme a doufáme,
že se to otočí zpátky,“ neztrácí optimismus pilot, který naposledy letěl začát-

INZERCE

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

Pilot Jan Kölbl nejraději létá na řecké ostrovy, hlavně Kos a Karpathos, kde
je povolené vizuální přiblížení. To umožňuje výhodné umístění letišť v blízkosti moře, nad kterým se dá letět i velmi nízko.
FOTO | ARCHIV JANA KÖLBLA
kem srpna, pak podepsal neplacené volno. Ale být bez příjmů je to těžké, a tak
si sehnal práci v Toyotě Tsusho v Čestlicích. Převáží auta z pobočky na pobočku, do servisu nebo, když je potřeba, na
STK. „Jsem rád, že mám nějakou práci,
ale na druhou stranu mi chybí létání. Nechtěl jsem do kanceláře a práci s auty
beru jako takový let na zemi.“

Létání nic nenahradí
Jeho kolegové piloti, kteří jsou na neplaceném volnu nebo byli propuštěni, se
prozatím přeorientovali také na nová zaměstnání a snaží se nějak přežít. „Ale létání nic nenahradí. Jde o ten pocit, svobodu i adrenalin, který tam vždycky je.
Každé přistání je jiné. Všechny tyhle
věci vás nabíjí. Do práce se těšíte, protože vás baví,“ dodává Jan Kölbl. „Být za
pár hodin třeba nad Afrikou, letět i nad
New Yorkem... Česko je zase zemí žlutých polí. Severní Itálie v noci krásně
svítí. Tam i u nás je možné pozorovat,
jak se obydlené oblasti rozrůstají,“ popisuje krásu své profese.
Nejraději prý létá na řecké ostrovy –
hlavně Kos a Karpathos. „Je to opravdu
pěkný pohled. Je tam dokonce povoleno vizuální přiblížení, což je trochu jiné
než létání podle přístrojů. Tam je to
možné díky tomu, že se k většině letišť
přibližujete ještě nad mořem. Naopak
třeba do Egypta se většinou létá v noci
a to už tak zajímavé není.“
Přiznává, že jako pilot pozoruje také
změny v počasí. „Dříve například nebyly takové bouřky, jako jsou dnes. Příčiny si však netroufám hodnotit,“ říká.
Že bude hodně pilotů, kteří to po bouři v oboru letectví vzdají a už se nebudou chtít vrátit, se nedomnívá. „Mys-

lím, že se to bude týkat spíše těch, kteří
mají chvíli před důchodem. Většina
z nás věří, že se to otočí a budeme zase
létat. I když máme neplacené volno,
Smartwings se zavázaly, že nám budou
nápomocní s udržením licence. To bude
zahrnovat let na simulátoru. Důležitý je
interval tří měsíců. Pokud tři měsíce neletíte, tak jako pilot už nemůžete do letadla,“ vysvětluje. „Stačí absolvovat asi
čtyřhodinový trénink na simulátoru. Na
něm se rozlétáte a pak můžete zpátky.
Navíc musíte absolvovat i pravidelné
zimní školení.“
S výhledem do budoucna je optimistický. „Doufám, že už příští rok bude
vakcína a trochu se to rozlétá. Hodně
bude také záležet na tom, jestli přijdou
nějaká jednotná pravidla pro cestování,
aby se lidé nebáli znovu létat. Moc si
přeji, aby celou tu situaci Smartwings
přežily, společně s ČSA je to jediný větší zaměstnavatel civilních pilotů u nás.“
Šance pracovat v zahraničí je nyní
prý mizivá. Létá se, ale všude je to hodně omezené. Propouštěly asi všechny aerolinky. „Těžko by se posuzovalo, kde
se teď létá víc. A hledat uplatnění jako
pilot v cizině by zvlášť nyní bylo složité. Naopak Češi, kteří pracovali v zahraničí, se vrátili domů,“ říká Jan Kölbl,
který se rozhodl, že bude pilotem už
v šestnácti letech. Přihlásil se pak na
ČVUT, specializaci pro pilotní obor
v rámci inženýrského studia. „Praktický výcvik jsem absolvoval v benešovské škole F-AIR. I když jsme dostali nějaký příspěvek od ČVUT ve výši asi čtyřiceti tisíc korun, tak jsme si zbytek museli doplácet sami. Promoval jsem
v roce 2001,“ vzpomíná zapálený zkušený pilot, který nepřestává věřit, že se
k létání co nejdříve vrátí.

KRÁTCE
Výstava Praha dekadentní
bude až na jaře
PRAHA | Chystaná výstava v Galerii
Tančící dům s názvem Praha dekadentní, která dokumentuje temnou stránku
Prahy průřezem celého 20. století, byla
vzhledem k nejisté situaci ohledně vládních opatření odložena na jaro příštího
roku. Výstava zavede návštěvníky do
veřejných domů první republiky, ukáže
vkusnou nahotu aktů první poloviny
20. století včetně tvorby slavného fotografa Františka Drtikola, a to v kontrastu se zakázanou československou pornografií 70. a 80. let. K vidění budou první
erotické pomůcky vyráběné v Československu. Výstava bude přístupná pouze
pro návštěvníky starší 18 let.
(red)

Vzniká muzeum škodovek
ČERČANY U PRAHY | Ojedinělé automuzeum Svět Škodovek bude sídlit
v Čerčanech u Prahy a veřejnosti se otevře na jaře 2021. Bude plné unikátních
prototypů závodních i užitkových vozů
značky Škoda, které nejsou takto pohromadě vystaveny v žádném jiném muzeu. Milovníci automobilů se mohou těšit na největší ucelenou soukromou sbírku sportovních škodovek na světě. K vidění budou i unikátní prototypová auta,
vládní speciály a užitkové verze vozů
Škoda. Muzeum kromě aut nabídne
také starou učebnu autoškoly s kompletním simulátorovým vybavením a mnoha dobovými pomůckami. Součástí
bude také expozice věnovaná historii
dopravního značení v Československu.
V areálu nebude chybět ani kavárna
s dětským koutkem a venkovní retro
hřiště.
(red)
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Chci tu pro svoje dcery ještě
Přání pevného zdraví do příštího roku může znít jako
klišé, ovšem v případě Petra Jandy nikoliv. Jen pár
týdnů před Vánocemi totiž pouhou náhodou zjistil,
že má vážné problémy se srdcem. Vmžiku se ocitl
na operačním stole. „Moje srdíčko nepumpovalo,
jak mělo,“ vysvětluje frontman kapely Olympic.
Štědrý den hodlá trávit i s dcerou Martou.
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Hudebník Petr Janda si pomyslně „nadělil“ v letošním roce už několikrát. Poprvé na jaře, když po letech vystřídal v kapele Olympic Jiřího Valentu na pozici klávesáka Pavel Březina. Jeho konkurz do kapely přitom probíhal během online koncertu a do hlasování se zapojili i fanoušci.
Na podzim pak už v nové sestavě kapela
vydala desku s názvem Kaťata. V listopadu
si pak Janda s manželkou koupili hodinky,
které se staly asi jedním z nejdůležitějších
nákupů jeho života, záhy totiž odhalily vysoký tlak a srdeční arytmii.
Jak jste se zotavoval po listopadovém zákroku v IKEMu?
Už pár dní po něm jsem byl v pořádku.
Sice hned po zákroku jsem špatně dýchal,
ale v podstatě bylo vše rychle v pohodě.
Slyšela jsem, že vám v tomto případě
asi i život zachránily hodinky. Proč
jste si je původně pořídil?
Ani nevím přesně, hodně lidí je má, tak
jsem si s manželkou jednou řekli, když
jsme viděli reklamu, že by bylo asi dobré je
mít. Nejen proto, že jsou hezké, ale že je
člověk používá i jako zdravotní pomůcku.
Já jsem je, jako stará hračička, prozkoumával a najednou jsem zjistil, že mám divné
ozvy srdíčka a vysoký tep, což hodinky
samy nahlásily, že je kritické. Takže jsem
se neprodleně sebral a šel jsem k doktorovi.
Byl jste vždycky takhle obezřetný
na svoje zdraví?
Běžně to tolik neřeším, ale když vám ty
hodinky přímo hlásí, že máte kontaktovat
doktora, tak ve vás trochu hrkne. Hlavně
mi tedy nebylo úplně dobře, celý jsem se
třepal, protože srdíčko nepumpovalo, jak
mělo. Moje děti jsou malé, budou mě ještě
potřebovat. Holkám je 8 a 11 let, tak si
říkám ještě alespoň 10 let, abych si je užil.
To by bylo úplně skvělé, ale my v rodině
dlouhověkost máme. Navíc v posledních
letech žiji opravdu spořádaným životem.
O vaší kapele Olympic se poslední dobou mluvilo hlavně kvůli nové desce
Kaťata. Jak byste ji popsal?
Pravdou je, že zatímco jiné kapely se stářím ubírají plyn, měknou, mají nostalgické texty a zpívají o stáří, tak my jsme si
řekli, že půjdeme opačnou cestou. Že přitvrdíme hudebně a i texty budou pokud
možno mladistvé, nezávazné, veselé i při-

sprostlé někdy. Trošku proti
tomu trendu.
Sám jste desku označil za
zlom pro kapelu.
Víte, my jsme za posledních
sedm let natočili pět alb.
A z dnešního pohledu bych
řekl, že čtyři alba jsou
mainstreamová. Zatímco
Kaťata do tohoto ranku
nepatří. Jsou jiný, do určité míry avantgardní.
Tato deska je buď milovaná, nebo zatracovaná, nic mezitím není.
Převážná část našich fanoušků ji ale miluje. Četl
jsem spousty ohlasů, jak se
jí nemůžou nabažit a pouští si
ji pořád dokola. A to nejenom nějaké písničky, ale celou desku.
Většinou interpreti po vydání
desky vyjedou na turné, aby ji pokřtili. Což teď bude komplikované, už
máte v hlavě, jak to vyřešíte?
Po Novém roce chceme udělat sérii koncertů, ale asi budou muset být online. Já
Kaťata hraji strašně rád celé, denně si to
nacvičuji, abych to uměl. Zatím jsme se
rozhodli, že i do budoucna budeme hrát
desku celou. Může to být pro posluchače trochu šok, pro lidi co
chodí na Osmý den
či Ptáka Rosomáka, ale myslím,
že je zlomíme.
My už jsme
to kdysi zažili
s deskou
Když ti
svítí zelená, to se
nám kompletně proměnilo publikum. Starší
a střední generace to neměla ráda,
ale přišli mladí. Co to
tedy s Olympicem udělá do budoucna, je otázka. Bohužel teď přímou konfrontaci s fanoušky dlouho nebudeme moct udělat
osobně. Nijak se

toho nebojím, podle mě je to výzva a jsem
přesvědčený, že to byl dobrý krok takovou desku udělat. Mám z ní strašnou radost. My za dva roky budeme dělat novou desku k našim šedesátinám a ta bude asi ještě drsnější. Nezdá se nám, že je dobrá
cesta se přihrbit, poslouchat všelijaké rádce a přiznat se k tomu,
že jsme stará kapela.
Desku už jste nahrávali s novým klávesistou Pavlem Březinou, kterého jste na jaře vybrali
v online konkurzu a hlasovali i fanoušci. Dost neobvyklý nápad…
Ten konkurz byl povedený, lidi zajímal, dost fanoušků se koukalo a do-

dnes se o tom mluví. Byl to takový ojedinělý projekt, který mě napadl ve tři ráno.
Měl jsem napřed obavy, aby se nepřihlásili jen nějací dva důchodci, kteří jeden zahraje Bacha a druhý Smetanu. Přihlásilo
se ale sedmdesát lidí, úplně mě to zaskočilo. Říkal jsem si, co si od toho slibují hrát
s takovým starým dědkem, jako jsem já?!
Jak dlouho si myslí, že ještě budou hrát?!
(smích) Přišlo mi to úplně úžasné. Bedlivě
jsme všechny přihlášené sledovali, bylo
tam fakt hodně dobrých klávesáků, ale na
každém nám něco vadilo.
Nakonec jsme vybrali čtyři nejlepší
a s nimi absolvovali ten koncert-konkurz.
A vyhrál to Pavel. Je ze Zlína, což nás občas limituje, třeba když bychom po něm
chtěli, aby jel 300 kilometrů sem
a 300 zpátky například jen kvůli hodině
dvou focení, ale na druhé straně, on je
prostě senzační. Myslím, že i na desce
je slyšet, jak se ten zvuk změnil. Podle mě uspěl hlavně pro to, že s vítězstvím možná ani nepočítal, byl
celou dobu hrozně klidný a zahrál
skvěle. Někteří byli nervózní a pletli to a pokazila jim to nervozita.

FOTO | MICHAL MATYÁŠ

Petr Janda

Narodil se 2. května 1942 v Praze.
S rokenrolem začínal coby mladík
v kapele Sputnici.
■ Od roku 1963 působí v legendární skupině
Olympic, v níž bez pár měsíců prožil celou
svou dosavadní hudební kariéru.
■ Řadu let také provozuje vlastní nahrávací
studio.
■ Je potřetí ženatý, celkem se mu narodilo
pět dětí, ovšem syn Petr zemřel na
rakovinu.
■
■
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být, alespoň dalších deset let
Blíží se Vánoce, vy máte širokou rodinu. Podaří se vám se letos v současné
situaci sejít?
Určitě se sejdeme, protože Vánoce jsou
pro nás posvátné svátky. Zazpíváme si koledy. Asi se nesejdeme v takovém množství jako každý rok. Míváme vždy velké
setkání na Štěpána, to je tak třicet lidí, jak
já říkám, české větve. Pak máme ještě moravskou větev a tam jezdíme potom, chceme vždy stihnout absolvovat setkání se
všemi. Štědrý večer letos budeme slavit
v kruhu úzké rodiny, ale objeví se určitě
moje dcera Marta s manželem a dcerou,
takže budeme v sedmi.
Jaký má rocker Petr Janda vztah
k Vánocům?
Mám je rád. Slavím vánoční svátky,
na které si pamatuji, už 75 let, takže už
jsem toho hodně zažil. Ale musím říct, že
se na to vždy těším. Moje žena Alice to
u nás doma vyzdobila ještě před začátkem adventu. Všude svítí a blikají světýlka, ale udělá to vždy hezky a vkusně.
Taky nám se začátkem adventu přivezli
první stromeček, který máme vždy postavený a ozdobený venku. Další míváme
potom vevnitř.

na Moravě. Je tam krásný bar, pódium,
aparatura, varhany. Vždy se sejdou rodiny, to je právě sešlost té moravské větve, a
blbneme. Děláme si program sami. Každý
má možnost vlézt na pódium, zazpívat si,
něco říct. Na to se vždycky těším, tak uvidíme, jestli to letos dopadne.

Aktuální sestava kapely Olympic: bubeník Martin Vajgl, zpěvák a kytarista
Petr Janda, baskytarista Milan Broum, klávesák Pavel Březina.
Vzpomínáte si na nějakou historku
nebo dárek z dětství?
Otec nenáviděl elektrické svíčky. Pořád
jsme v takových kalíškách na klip přichytávali ty voskové svíčky. Vždycky někdo
řekl něco ve smyslu, abychom dávali pozor, že to chytne raz dva. A taky že jo. Byl
to fofr. Hořící stromek jsme vyhodili
z okna včas, takže se nic nestalo. Ale mívali jsme krásné Vánoce i s bráchy. Naši neměli na nějaké drahé dárky, i když za totáče toho stejně moc nebylo. Maminka skoro
vše vyrobila sama. Upletla nám svetry,
šály, rukavice a bylo. K tomu přihodili nějakou knížku a vždy jeden velký společný dárek. Jednou to bylo nádherný loutkový di-

vadlo i s pódiem a oponou, jindy třeba elektrická lokomotiva, či stavebnice Merkur.
Všichni kolem byli chudí, a tak nám ani nepřišlo, že jsme toho dostali málo. V současnosti jsou děti mnohem náročnější.
Co vy a dárky, máte je dopředu?
Co byste si letos přál vy sám?
Něco je třeba vyrobit, tak to objednávám
včas, ale před Vánoci zjistím, že toho mám
málo a začnu něco horečně shánět a většinou koupím nějakou drahou blbost.
Příchod nového roku u vás probíhá
jak?
My slavíme silvestra v našem penzionu

Když zpětně hodnotíte rok 2020,
co vás napadá?
Pozitivně hodnotím, že jsem pořád v naději, že si lidstvo uvědomí, jak je život na
této planetě křehký. Že se nesmíme tak vytahovat a dělat ze sebe sekáče. Tato země
nám dává neskutečné věci, ale nebude to trvat věčně. I takový malý organismus, který ani nevidíme, dokáže celé lidstvo decimovat a zastavit. Je možná čas se zamyslet
nad tím, jestli jsme do teď dělali všechno
správně a jestli není na čase trochu ubrat.
Dáváte si předsevzetí?
Vždycky jsem si přál, abych přestal kouřit. Před třinácti lety jsem si to splnil.
A do nového roku byste si přál co?
Co si můžu přát? Abych byl zdravý, abychom všichni byli. Ono to zní jako klišé,
ale lepší přání nemůžete nikomu dát.

INZERCE

Mobilní data
zadarmo?

KodL – TRadice od RoKU 1885

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.:

776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

JIŽ 12 LET DRŽÍME AUKČNÍ REKORDY
NEJDRÁŽE PRODANÝCH UMĚLECKÝCH
DĚL V ČESKÉ REPUBLICE.
www.aloos.cz
E:loos@aloos.cz
Josef Lada: Vesnice V zimě, kvaš na kartonu, 1943, 24 x 39 cm
vyvolávací cena: 800 000 Kč, dosažená cena: 1 560 000 Kč

Srdečně děkujeme za Vaši laskavou přízeň
v tomto nelehkém roce. Přejeme Vám
krásné prožití vánočních svátků
a šťastný rok 2021.
Národní 7, Praha 1
Tel. +420 602 117 440

www.galeriekodl.cz

PŘIJÍMÁME KVALITNÍ
UMĚLECKÁ DÍLA
DO EXKLUZIVNÍ AUKCE
DNE 21. BŘEZNA 2021
ADOLF LOOS APARTMENT
AND GALLERY
JAKUB SCHIKANEDER, ZIMNÍ KVĚT, 1887
DOSAŽENÁ CENA: 8.349.000 KČ
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Století
titáni

Brodský
a Sovák

„

Oba spatřili světlo světa v prosinci roku 1920, oba se stali legendami českého
filmu i divadla, s oběma sepsala a jejich životní příběhy vydala spisovatelka
Slávka Kopecká. Vlastimil Brodský a Jiří Sovák se narodili před 100 lety.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Dnes už není mnoho těch, kteří poznali osobně legendární české herce Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského.
Když se oba s podzimem svých životů
rozhodli vydat v 90. letech vlastní životopisy knižně, ke spolupráci si vybrali
spisovatelku Slávku Kopeckou, která
na ně dodnes velmi ráda vzpomíná.
„Sovák byl předvídatelnej a Brodskej
tajemnej,“ vzpomíná literátka na oba
bardy, se kterými trávila dny a týdny
v Praze, ale hlavně na chatě ve Stříbrné
Skalici u Sováků a chalupě ve Slunečné
u Vlastimila Brodského. „Oba byli naprosto odlišní. Když se ale v mládí poprvé setkali, prapodivně spolu souzněli.
Ve vnímání legrace, v úhlu pohledu na
humor a na život vůbec,“ říká Slávka
Kopecká. Sovák prý třeba o Brodském
vyprávěl: „Jak jsem viděl ty jeho smutný voči, jak jsem pozoroval jeho plachou povahu, hned jsem si poručil:
Toho vola musíš chránit!“

A toho se držel, o kolegovi prý mluvil s jistou něhou, ovšem po svém. „Běžně ho oslovoval ‚ty vole‘ a hned řval:
Mě tím smutným pohledem neudoláš,
mě ne! To si schovávej pro baby, ty
možná dojmeš!“ pokračuje Slávka Kopecká s tím, že Sovák dokázal Brodskému do očí vpálit hodně tvrdé pravdy.
Třeba mu trvale vyčítal jeho hypochondrii. „Vždyť ti nic není, jen si vymejšlíš
nový nemoce, abys byl zajímavej a ženský tě litovaly.“
Vlastimil Brodský ale zdravotní problémy měl. „Lékařský kapacity mu
opravdu odebíraly orgán za orgánem,
ale on z toho nebyl rozhozenej, on
z toho měl vždycky ohromnou radost,“
podotýká Slávka Kopecká. Brodský se
pak Sovákovi potěšeně chlubil: „Jiříčku, tak už nemám žlučník, slezinu, chybí mi kus žaludku a chystaj se na mě
zase s kudlou.“
A Sovák to kvitoval: „Balil se do špitálu jako jinej do lázní, srovnával si
léky do škatulky. Na den, na tejden, na
měsíc. Když jsem to prvně viděl, myslel
jsem, že sám se sebou hraje domino!
Tak jsem na něj řval: Kdyby z toho jen
polovina byla pravda, tak z těch zbytků,

Lékařské
kapacity
odebíraly Brodskému
orgán za orgánem. On
ale nebyl rozhozený,
měl z toho radost.
co z tebe vytáhnou, může nějakej šikula
v márnici spíchnout ještě jednoho docela podobnýho Brodskýho. Pak jsme se
smáli oba.“

Jeden vyrostl v hospodě,
druhý u Ostravy
Jiří Sovák byl skvělý vypravěč a rád
vzpomínal na dětství a na otce, bývalého zápasníka, později respekt budícího
hospodského v Kostelci nad Černými
lesy a v Praze.
„Když se mračil, bylo vše v pořádku.
Nejhorší bylo, když se začal mírně usmívat. To jsem pak mnohokrát slyšel jeho
zdvořilé Já vás žádám, abyste opustil
můj podnik. Pak se strhla mela. Krátký

FOTO | HERBERT SLAVÍK, ARCHIV MAFRA

úder. Rána. Šmytec.“ Jiří byl třetí a
nejmladší dítě a širší rodina se na něho
prý dívala s tím, že se trochu nepovedl.
„Byl jsem strašně ukecanej. Starší
bratr a sestra byli bráni jako serióznější,
já se toužil pouze vlísat a pak se vykecat,“ vzpomínal.
Děti měly z otce obrovský respekt.
„Já byl největší uličník a táta na mě měl
tik. Jak jsem se objevil v místnosti, hlídal mě jako fakír hada.“
Vlastimil Brodský zase rád vyprávěl
o svém rodišti Hrušově, dnes součásti
Ostravy. „Ještě teď si při vzpomínce vytírám z očí popílek. Od čtyř odpoledne
jsem začal dýchat nosem, jak mi radila
babička, protože chemička vypouštěla
do vzduchu všechny páchnoucí škodliviny světa.“

13. komnatu neotvírala
Na životní nepříjemnosti se ale spisovatelka herců neptala, nechtěla. Ani na
Brodského rozvod s Janou Brejchovou,
ani na Sovákova syna Jiřího Schmitzera. „I oni měli svou třináctou komnatu,
do toho jsem ale vědomě nešťouchala.
U Sováka totiž vždycky hrozilo, že
bych letěla z terasy. U Brodského sice
ne, ale kdo by se pak na ty jeho smutný
oči dál koukal,“ vypráví s úsměvem.
Jiří Sovák si ji k tvorbě vybral sám,
Vlastimila Brodského do toho muselo
několik lidí z jeho okolí téměř nutit.

INZERCE

Vlnìná elegance
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Přejeme
krásné Vánoce.
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

BOHEMIA
SEKT
demi sec
0,75 l

TRVANLIVÉ
MLÉKO
polotučné,
1,5 % tuku | 1 l

17. 12. – 23. 12. 2020
MÁSLO
250 g

1 l 199,87 Kč

nakonec jsme to dohromady taky dali.
Cesta se Sovákem byla bouřlivější, ale
vlastně kamarádská a šťastná. S Brodským plná trnů, ale nakonec rovněž radostná,“ uzavírá povídání o hereckých
titánech Slávka Kopecká.
Jiří Sovák zemřel začátkem září roku
2000, bylo mu 79 let. Vlastimil Brodský ho přežil o necelé dva roky.

Sovák byl poslední roky se ženou, Brodský sám
Vlastimil Brodský žil poslední roky sám a Slávka Kopecká mu, aniž věděla, jak se to
stalo, brzy pomáhala prát i vařit. „Bróďa byl velmi zajímavý muž a uměl obecně
okouzlit kdejakou ženskou sukni. Náklonnost bývala oboustranná – a nešlo jen o
praní a vaření. A nelítala jsem v tom sama. Na Bróďu byl myslím pořadník, ale já v
něm nefigurovala. V zádech jsem měla tolerantního muže a dvě holky ve školním
věku. Dodnes mi obě vyčítají, že jsem radši jezdila za Bróďou na Slunečnou, než
bych s nima šlapala na vejlet na Karlštejn,“ vzpomíná spisovatelka. U Sováků to bylo
jinak. „O Sováka byl v mládí ze strany žen velký zájem, ale jakmile padl do náručí
Andulce, ‚složil zbraně a odhlásil živnost,‘ jak trefně říkal. Byl roztomilej
‚podpantoflák‘ a své pevné postavení v manželství charakterizoval slovy: Ano,
dobrovolně budu dělat vola, ale délku rohů si určím sám!“ vzpomíná spisovatelka.

ilustrační foto

„Sovák autorizaci textů ani nechtěl,
poctil mě neuvěřitelnou důvěrou. S textem mi však pomáhala jeho žena Andulka, profesorka češtiny. Sovák k tomu
ale říkal: Nedávej to Andule, ta nám vymete všechna sprostá slova a nic neprodáme!“ vzpomíná spisovatelka. „Bróďa
byl pedant a na autorizaci knihy trval.
Hádali jsme se o každou maličkost, ale

vybrané druhy,
ilustrační foto

100 g 8,76 Kč

21,90
34,90

8,90

37%

35%

13,90

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
cena za 1 kg

40%

CENA BEZ PENNY KARTY

99,90
159,-�

100 g 9,58 Kč

45,90

149,90

37%
PIVO
VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL 11
0,5 l

OKURKY ZNOJMIA
5–7 cm
520 g, PP 260 g

1 l 21,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

24,90

45%

MANDARINKY
volné | 1 kg

19,90
39,90

Spisovatelka Slávka Kopecká s hercem Jiřím Sovákem. „Psát životopis – to
je jako řečnit nad vlastním hrobem,“ říkával Sovák. FOTO | ARCHIV SL. KOPECKÉ

89,90

50%

10,90
16,90

35%

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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Přestože můžeme mít
dojem, že cukroví dotváří
atmosféru Vánoc od
pradávna, na svátečním
stole Čechů se začalo
objevovat až od poloviny
19. století. Postupně jsme
se vypracovali ve velmoc.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Zvyk vykrajovat, plnit, mazat
a péct před Vánocemi všelijaké drobné
sladké pochutiny v českých zemích zakořenil až zhruba od půlky 19. století. Tradice se k nám dostala hlavně z Německa,
ovšem původní kořeny obyčeje péct o vánočních svátcích všelijaké obřadní pečivo podle některých teorií můžeme stopovat až do pohanských časů. Tehdy prý
mělo podobu zvířat a „magická“ pochutina se zavěšovala o svátcích zimního slunovratu na stromy, ale také třeba na chlévy, aby mocná božstva ochránila úrodu
a zvířata před pohromou.
S příchodem křesťanských Vánoc se tvarované perníčky či něco, co bychom dnes
nazvali oplatkami, přestěhovaly na štědrovečerní stůl. A protože měly nejen chránit,

Pocukrovaná velmoc
ale také posílit zdraví, mazaly se kromě
medu i česnekem. Pravda, není to úplně
nejlákavější kombinace. S pečením vánočních pokrmů byla spojena řada pověr.
Péct se mělo jen z mouky z vlastní úrody,
aby přišel hojný rok. Z těst se slévala
voda a přidávala se do krmení kravám,
aby v dalším roce hodně dojily. Zbytky
ze štědrovečerního stolu putovaly domácím zvířatům, podarovány byly i stromy
v zahradách, aby v příštím roce plodily.

FOTO | PROFIMEDIA

Od zvířátek po mumie
Cukroví v podobě, jakou známe dodnes,
můžeme v českých zemích zaznamenat
poprvé zřejmě někdy v první polovině
19. století. Tehdy ale šlo o zvyk, který se
rozšířil z německých zemí, ovšem téměř
výhradně do majetnějších šlechtických
a měšťanských rodin. V podstatě šlo o čajové pečivo s názvy jako vanilkové hubinky, cvípochy s fenyklem či španihelské
větry, což byly jakési sněhové pusinky.
Do této doby se také datují první vykrajovátka a formičky, které v obdobné podobě známe dodnes. Chudším domácnostem ovšem v pečení dlouho bránil příliš
drahý třtinový cukr a toho levnějšího řep-

ného zase bylo málo, takže byl vzácností
až do přelomu 19. a 20. století. Skutečný
boom přišel až mezi světovými válkami.
Dívky, které sloužily v měšťanských domech, na venkov přinesly různé receptury. „Ale určitě se nepeklo v takové míře,
jak to děláme dnes my,“ podotýká etnografka Ilona Vojancová. Také nápaditější
tvary cukroví začaly vznikat až po první

světové válce. Šlo nejen o různá často exotická, zvířata jakými jsou velbloudi, ale
třeba také o poněkud „nevánoční“ mumie. Během 20. století se pak Češi vypracovali na celosvětovou velmoc. Cukroví
se peče v nějaké míře v drtivé většině domácností, což nemá obdoby ani ve zbytku střední Evropy, kde má tato tradice
nejpevnější kořeny.
(mb, hs, ilm)
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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.

Prožijte klidný
a pohodový
ý adveent

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Trápí vás suchý
a vlhký kašel?*
Aťť už suchý nebo vlhký, každý kašel je
nep
příjemný. Vsaďt
ďte
t proto na osvědčené
pom
mocníky, kteří byli vyvinuti speciálně
pro
o oba typy kašle.
*ST
TOPKAŠEL® Medical sirup Dr. Weiss
je zdravotnický prostředek, který obsahuje unikátní kombinaci účinných bylinných
extrraktů s násobným efektem 5 bylin, které zklidňují podrážděný krk, ulevují při kašli
a om
mezujíí tvorbu
bu hlenu.
Pro děti už od 1 roku byl vyvinut
STOPKA
KA
AŠEL® Dr. Weiss PRO DĚTI
s extraktty z jitrocele, bazalky, mateřídouškyy, šípku a slézu. Jako jediný
bylinný přípravek obsahuje také
beta-glu
ukany a selen pro podporu imun
nitního systému dětí, takž
kže
ž
působí rychleji a účinněji. Tento
doplněkk stravy má velmi příjemnou chuť, která dětem usnadňuje
jeho užžívání. Oba přípravky jsou
k dostán
ní v lékárnách a jsou vhodné
pro diab
betiky i těhotné a kojící ženy.

Chraňte svůj zrak
SILOU BORŮVEK
Podrážděné, unavené a citlivé oči
umí potrápit každého z nás. Nenechte si proto pokazit váš běžný
den a pořiďte si kvalitní oční kapky s extraktem z borůvek, které
budou váš zrak doslova hýčkat.
Při svědění, slzení, řezání nebo pálení očí sáhněte po očních kapkách
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS,
které mírní podráždění způsobené vnějšími vlivy a zklidňují suché
a unavené oči. V jejich složení naleznete hyaluronát sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek
a extrakt z borůvek, který pomáhá
ulevit od pocitu unavených očí
a přispívá k udržení dobrého zraku. Díky šetrnému složení je tento zdravotnický prostředek určen
i pro velmi citlivé
oči. Oční kapky je
možné aplikovat
přímo na kontaktní čočky. K dostání
v lékárně.
OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS
mají prodlouženou
trvanlivost – 90 dní
po prvním otevření.

Stop KARPÁLNÍM TUNELŮM!
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 boles- ní, pálení, trnutí, oslabená citlitivost a zlepšuje citlivost prstů. vost). Zdravotnický prostředek
Obsahuje zklidňující rostlin- KARPAL AKUT přináší rychlou
né extrakty rozrazilu, přesličky, úlevu. Při pravidelné aplikaci dosvětlíku a chmele. Díky tomuto chází k úlevě postižené oblasti
složení účinně bojuje s příznaky a také k prevenci vzniku tohoto
karpálních tunelů (mravenče- problému. K dostání v lékárně.

SEB
BOREA, LUPÉNKA nebo ATOP
PIE
ve vlasech? Máme řešení!
Co mají společného seborea, lupénka a atopie ve vlasech
h?
Nepřříjemné a bohužel vytrvalé svědění vlasové pokožkyy,
kteréé významně omezuje náš běžný život. Pokud toužíte
po úččinné a rychlé úlevě, máme pro vás řešení.
Capillus šampon seborea zmírňuje tvorbu šupin a zarudnu
utí vlassové pokožky. Především však také rychle a dlouhodob
bě
ulevu
uje od nepříjemného svědění. Přírodní složení nedrážd
dí
vlasovvou pokožku. Naopak konopný olej a extrakt pomáhaají
k její přirozené obnově. Sůl z Mrtvého moře společně s grepovými semínky ničí přemnožené kvasinky. Pravidelným používváním ššamponu tak vyřešíte nejen akutní stav, ale i opakovaný nán
vrat p
potíží. Capillus šampony z řady Cannaderm jsou k dostáání
v lékáárnách a zdravých výživách.

Díky unikátnímu přírodnímu
složení získal šampon
znnačku CPK - certiﬁkovaná
přřírodní kosmetika.
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Češi a Vánoce

Méně utrácení, méně návštěv. I takové budou letošní
svátky. Pandemie nemoci covid-19 mění naše zvyklosti
i o nejkrásnějších svátcích roku. Nenechme si vzít klid
a pohodu.
Text: Alena Bartošová Foto: archiv MAFRA, Shutterstock

SVÁTKY BUDOU ŠETRNĚJŠÍ

NESNÁŠÍME PRAKTICKÉ DÁRKY

Téměř pětina Čechů si myslí, že za vánoční dárky vydá méně než loni. Vyplývá to
z průzkumu Equa Bank. Polovina Čechů je ochotná utratit za vánoční dárky maximálně tolik, co vloni. Jen sedm procent Čechů plánuje plácnout se přes kapsu a do dárků
investovat oproti loňsku víc. Jak přesně chceme utrácet? Maximálně do 5000Kč chce
letos nakoupit dárky 60 procent Čechů, od 5000 do 10 tisícKč pak 30 procent. Klesá
obliba velkých nákupních center, oblíbenější jsou naopak e-shopy. Jejich služeb využije
60 procent Čechů. Půjčovat si na dárky míní jen jedno procento respondentů.

Které dárky podle průzkumu rádce Heureka.cz patří mezi nejméně
oblíbené? Na prvních místech mezi nejhoršími vánočními dárky
se umístily vůně na toaletu, prací prášek, sprchová hadice nebo
houbičky na nádobí. Také „zbožňujeme“ levnou nebo prošlou kosmetiku či padělky. „Do skupiny často zmiňovaných nejhorších dárků
patří i takové, ze kterých je patrno, že dárce neví nic o člověku,
kterému dárek daruje. Například když abstinentovi dáte láhev alkoholu a podobně," uvedl ředitel nákupního rádce Heureka.cz Tomáš
Braverman. Podle analýz Heureky Češi letos nejvíc shání roboty
na smoothies, kávovary, aromalampy, herní konzole nebo Lego.

TENTOKRÁT BEZ NÁVŠTĚV
Pětina Čechů si myslí, že pandemie ovlivní to, jak
a s kým jsou zvyklí trávit vánoční svátky. Patnáct procent Čechů je kvůli koronaviru rozhodnuto během Vánoc
omezit návštěvy příbuzných a známých. Čtyřicet procent
se rozhodne až podle aktuální situace. Přibližně třetina si
nenechá koronavirem měnit Vánoce a navštíví příbuzné jako každý rok. Sedm procent lidí na Vánoce nikoho
nenavštěvuje.

STRES A PŘEDVÁNOČNÍ SHON

80%

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
VÁNOČNÍ REKLAMA

Součástí Štědrého dne
je pro 80% domácností
přípitek. Přípitek (nejčastěji sektem) patří také
pochopitelně k silvestru.
Zdroj: průzkum společnosti
Instant Research pro BOHEMIA SEKT

Na předvánoční období připadá více rozchodů než
v jiných obdobích, přibývají hádky, doma houstne atmosféra. Stres s úklidem a nakupováním vše jen zhoršuje.
Rada odborníka? „Můžeme přistoupit k situaci jako k zajímavé příležitosti,“ radí terapeutka Lenka Matoušová ze
Servisu vztahů. „Můžeme využít toho, že máme více času
na své blízké, vysvětlit si doma, že letos nebudou pod
stromečkem obvyklé hory dárků, ale čas ušetřený na nakupování či večírcích můžeme věnovat klidnější přípravě
samotných Vánoc a pojmout letošní Vánoce mnohem duchovněji.“ Jak dále podle Matoušové uvolnit atmosféru?
Podněcovat humor. Hrát rodinné hry. Pustit si oblíbené
filmové komedie, u kterých víte, že se zasmějete.

Reklamu na tmavou limonádu, kterou
když miluješ, není co řešit, vídáme před
Vánoci už od roku 2003. Tehdy se Josef
Polášek poprvé vydal se čtyřletou Sandrou Flemrovou do lesa pro stromek.
I teď po letech se „holčička z reklamy
na Kofolu“ věnuje zubům – coby zubní
technička už ale ne těm velkým, zahnutým nahoru.

INZERCE

Roční iDNES
Premium
s exkluzivní
zdravotní péčí
a výhodami

Testy
COVID
do 24 h.

Magnetická
rezonance
do 5 dnů

Těhotenský
ultrazvuk
a PRENASCAN
se slevou

Konzultace
žilní chirurgie
zdarma

Operace
kloubů

Onko
gynekologická
prevence

www.idnes.cz/premium
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LETOŠNÍ
HUDEBNÍ HIT
Richard Krajčo a skupina Kryštof vypustili
do světa píseň Vánoční, kterou natočili
s Karlem Gottem. Videoklip k písni, o který
se postarala Karin
Krajčo Babinská, má
na YouTube už téměř
čtyři a půl milionu
zhlédnutí. „Nechtěli
jsme, aby to byl vánoční kýč, ale možná
nakonec je,“ říká
režisérka, která do klipu obsadila kromě
manžela i tři jejich děti
nebo také Ivu Janžurovou či Aloise Švehlíka.
„Vánoční je pro nás
s kapelou něco nového a výjimečného,“
vysvětluje Richard Krajčo. Vznikla těsně před duetem Srdce nehasnou, který pro Karla Gotta a jeho dceru Charlottu napsal také
Krajčo. „Udělali jsme spolu takovou dohodu, že nejdřív půjdou
ven Srdce nehasnou a tuhle píseň pustíme až rok poté, co mezi
námi Karel nebude, aby v podstatě i další Vánoce strávil s námi.
A teď přišel ten čas.“

INZERCE

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ
VÁNOCE A DO NOVÉHO
ROKU 2021 HLAVNĚ
PEVNÉ ZDRAVÍ

Nakupujte on-line

www.alpik.cz

Kamenná prodejna

30. dubna 3128/2b, Ostrava

TIP NA EKOLOGICKÉ
A EKONOMICKÉ
VÁNOČNÍ MLSÁNÍ
Podle průzkumu organizace Zachraň
jídlo mají lidé o Vánocích problém se
skladováním cukroví, ovoce a bramborového salátu. Vyhodíte méně,
budete-li se řídit těmito tipy:
1. Skladujte cukroví zabalené na tmavém a chladném místě. Část můžete zamrazit.
2. V bramborovém salátu se nejrychleji kazí čerstvá cibule – lepší
je zamíchat ji třeba jen do půlky
salátu a až se spotřebuje, přidat
cibuli i do zbytku. Tím se prodlouží
jeho trvanlivost.
3. Exotickému ovoci obecně nesvědčí
velký chlad, proto ho nechávejte
v pokojové teplotě. Citrusy vydrží
déle v lednici, pokud jsou už hodně
zralé.
4. Chcete-li přistoupit udržitelně
i k dárkům, uvařte je (nebo upečte). Jedlé vánoční dárky lidé ocení,
protože do nich vložíte vlastní čas
a kreativitu.
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Nový rok: Lesk a bída předsevzetí
Předsevzetí si dává téměř polovina Česka. Proč
ale většina plánů přijde vniveč? Možná by jen
stačilo přesunout zamýšlené změny ze zimy na jaro.
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | „Měla bych“, „musím“, „nesmím“. S těmito sebemrskačskými programy obvykle startují ženy (obecně
více holdující předsevzetím než muži)
svůj nový rok. Kdyby svá lednová předsevzetí formulovaly spíše jako „chci“,
měly by podle koučky Lenky Černé jejich plány větší šanci na úspěch.
„Roli hraje také fakt, že ženy často nechtějí změnu kvůli sobě, ale kvůli partnerovi, nebo kvůli tomu, že se ‚to má‘,“
míní Černá. Muži jsou na tom trochu jinak. Když už se rozhodnou, bývají ve
svém úsilí vytrvalejší a případným neúspěchům tolik nepodléhají. Přesto
mnoho Čechů přiznává, že po pár dnech
od svých novoročních plánů ustupují.
Konkrétní čísla: Vloni do toho šlo podle agentury Rondo Data 42 % Čechů,
z nich víc než třetina s horlivým sportováním a odpíráním si sladkého, cigaret

a dalších neřestí do měsíce skončila. Ve
světě nejsme výjimkou. Například v Británii je podle průzkumů celoročně
úspěšných v dodržování plánů jen dvanáct procent lidí, Američané jsou na
tom s deseti procenty ještě hůř.
Nejčastěji ve svém odhodlání selhávají kuřáci, naopak plány v oblasti financí
zvládají lidé podle Médea Research relativně s úspěchem. Dokonce téměř osmdesát procent předsevzetí týkajících se
šetření peněz klapne.

Jenom verva nestačí
Pevná vůle, ochota nějakou dobu vytrvat mimo svou komfortní zónu, schopnost překonávat překážky a počítat s
drobnými neúspěchy. To vše podle odborníků potřebujete, abyste se přiblížili
ke svým cílům. Platí, že realista zmůže
víc než extremista. Máte za to, že do
31. prosince (včetně) budete pít a hýřit a

od 1. ledna prožijete náhlou metamorfózu v asketu? Že na vánoční a silvestrovské obžerství neplynule navážete dietou? Čím víc se nová kapitola vašeho života má lišit od té stávající, tím míň šancí jí ve skutečnosti dáváte.
Koučka Hana Adamíková má za to,
že za neúspěchem vašich předsevzetí
může stát i nedostatečná příprava na
změnu – jenom verva totiž nestačí.
Také podotýká, že začátek roku není
vhodný pro žádné drastické změny.
Tělo by podle ní v tuto dobu mělo hlavně odpočívat a nabírat energii.
„Co v zimním období nenačerpáte,
už nikdy jindy v roce nedoženete. Chcete-li začít hubnout, počkejte s nákupem
permanentky do posilovny na jarní rov-

nodennost. Právě toto období je úžasné
pro dynamický start nových aktivit.
Možná také zjistíte, že se vám daleko
lépe běhá v zelenajícím se parku než v
nevětraném fitku,“ problematizuje lednové načasování Hana Adamíková.
Nejen nejistý osud fitness center
vede k úvaze, že předsevzetí roku 2021
naberou trochu jiný směr. Nálada ve
společnosti naznačuje, že odhlédneme
od obligátního přestat kouřit a omezíme
se na prostá přání typu návrat do normálu a pozitivnější zprávy v novinách.

Původ v antice
Kořeny předsevzetí nacházíme už
ve starověkém Římě, kdy první
lednový den vysoce postavení
Římané přísahali věrnost
a loajálnost císaři, případně
republice. I obyčejní lidé ten den
obětovali Janusovi, bohu vrat,
dveří, začátků a konců, který mívá
na dochovaných skulpturách dvě
tváře. Jednu obrací do minulosti,
druhou do budoucnosti.

INZERCE

Rozsvítili jsme
vánoční stromy
po celé zemi
Naše energie je jistota, na kterou se můžete
spolehnout. V každý okamžik a na všech místech,
kde je jí potřeba. Přejeme vám, abyste prožili krásné
Vánoce a do nového roku vstoupili ve zdraví. Podívejte
se, kde všude jsme pomohli rozsvítit vánoční stromky.
Ten váš najdete na www.cez.cz/vanoce

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Prostě vyzvednutí
rychlostí světla

Barevné varianty:
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Vánoce ve Slunečné

Seriálovým hitem končícího roku 2020 byla bezpochyby Slunečná. Její herecké tváře
prozradily, jak vypadají jejich rodinné Vánoce. Eva Burešová například trávila řadu
Štědrých večerů ve Španělsku, Filip Tomsa zase klidně dá před kaprem přednost sushi.
Foto: FTV Prima, archiv MAFRA

EVA BUREŠOVÁ
ALIAS TÝNA POPELKOVÁ
Na vánoční svátky jsem bývala ve Španělsku, kde žil můj
táta. Dárky byly úžasné, dostávali jsme třeba to, co tady
v Česku vůbec nebylo a zároveň to mělo kouzlo Španělska,
kde se slaví jinak. Dárky tam nosí Papá Noel, sníh jsme
nezažili, jen párkrát tady v Česku. Je ale krásné slavit Ježíška pod palmami. Tedy Papá Noel přijel ve zlatém oblečku
na velbloudovi, posadil se na trůn, rozdal dárky. Táta tam
hrával v kapele, takže večer jsme měli ještě koncert.

FILIP TOMSA
ALIAS ROMAN
MAXA

LUCIE BENEŠOVÁ
ALIAS RÓZA VODIČKOVÁ
Nejlepší Vánoce jsou ty, které trávíme
všichni pohromadě a na chalupě. Nějakou si pronajmeme a odjedeme tam celá
rodina. U stolu se nás tak sejde třeba
dvanáct patnáct lidí a každý přinese
něco dobrého k jídlu. Bramborových salátů tak máme několik, porovnáváme je.
Smažíme řízky, kapra, uvaří se polévka.
Mám to moc ráda, protože nikdo nikam
nespěchá a my se konečně na chvíli zastavíme a užijeme si sebe navzájem.

Přiznám se, že my bychom klasickou štědrovečerní večeři ani mít nemuseli, klidně si
dáme lososa nebo sushi, ale jezdí k nám
babičky s dědou a ti si potrpí na klasiku,
a tak se snažíme ji dodržovat. Míváme kapra, řízky, klobásy, rybí polévku i salát. Rád
vzpomínám na dárky, které jsem dostával
jako dítě, ovšem když se nad tím zamyslím,
všechno přebije to, když máte děti vlastní.
Když vidíte tu jejich radost, těšení se a nadšení z Ježíška.

VÁCLAV KNOP
ALIAS ZDENĚK VACEK
IVA HÜTTNEROVÁ
ALIAS BĚTA SLAVÍČKOVÁ
Jsem člověk, který rád zdobí, a jak
to jde, na začátku prosince dávám
věnce na dveře. Snažím se, aby
výzdoba byla v babičkovském
stylu, vyndávám sváteční vyšívané
ubrusy. Uklízím ráda, ale vyhýbám
se tomu hysterickému uklízení.
U vánočního stolu je nás pak tolik,
že se nevejdeme, proto se snažím dělat servis formou švédského stolu.

Krásné a nezapomenutelné Vánoce
jsme prožili, když byl syn ještě malý.
V ten večer rozdával dárky a vždy
jeden vzal, donesl mamince, sobě,
mamince, sobě – a já nedostal žádný.
Tak jsem tam tak seděl, a protože jsem
hodný člověk, usmíval jsem se. To
roztomilé dítě se otočilo na maminku
a zeptalo se, zda tatínek zlobil, když
nedostal od Ježíška žádný dárek.
Manželka zbledla, běžela do skříně
a přinesla dárky. Prostě na mě v tom
shonu zapomněla. Kdyby si toho mladý nevšiml, nic jsem tehdy nedostal.

OTA JIRÁK
ALIAS MARTIN POPELKA
Na vánočním stole u nás doma nesmí chybět
kapr, polévka, salát a také vinné klobásy.
Musím se pochlubit, že ten bramborový salát
vyrábím sám – pravidelně každé Vánoce.
Dárky vybírám a kupuju rád osobně. Někdy je
stihnu pořídit s předstihem, ale nese se s tím
to riziko, že to někdy nevydržím a dotyčnému
ho dám a pak musím shánět další. Jinak to
nenechávám na poslední chvíli, to jen občas.

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

Akce 1,8 GB rychlých dat
k aktivaci nové SIM a až 500 Kč
kreditu navíc k prvnímu dobití
platí do 31. 1. 2021.
Více o předplacené kartě
na www.mobil.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Svátky zpestří Živááááky
JOSEF VLČEK

L

ucie Bílá, Václav Neckář i Jaroslav
Svěcený se letos podepíší pod sérii
vánočních koncertů na Rádiu Impuls a s parádním Živáááákem Jaroslava
Uhlíře se tu můžete rozloučit i s letošním
rokem, který živé muzice přál jen pramálo. Přesto se podařilo v domovském klubu
Doupě koncerty natočit. Pokud si tedy berete za své heslo Bez Živáku nelze žíííít,
bude se vám Impuls v době Vánoc a končícího roku po večerech hezky poslouchat.
Už 23. prosince se s novým vánočním
programem představí houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který zahraje mimo jiné
i směs koled v netradiční úpravě nebo půvabnou skladbu Chtíc aby spal.
Na Štědrý den čeká posluchače populární Rybova Česká mše vánoční, jíž se
ujala vyhlášená „specialistka na Rybovku“ dirigentka Miriam Němcová.
Bez živé hudby nezůstanou ani oba svátky vánoční, 25. prosince nás čekají Vánoce s Václavem Neckářem a 26. 12. Bílé
vánoce Lucie Bílé – mimochodem první

z Živááááků v Doupěti, který zároveň vychází na vinylu.
Není nutno, aby bylo příliš veselo….
Slova z písničky pánů Svěráka a Uhlíře
o letošním silvestru bohužel platí dvojnásob. Nebyl to dobrý rok v mnoha ohledech. I když jak se to vezme. Na silvestra
přináší Rádio Impuls velké překvapení –
koncert Jaroslava Uhlíře. O Uhlířově zdravotním stavu se v létě hodně psalo, ale na
jeho koronavirovém koncertu bez publika
to vůbec není znát. Uhlíř byl ve skvělé formě jako zpěvák i jako pianista a navíc ho
podporovala výborná kapela v čele s kytaristou Freddym Bittnerem a s hostující
zpěvačkou Janou Koutovou.

FOTO | ARCHIV MAFRA

je jediná písnička z víc než šesti stovek notoricky známých českých písní, u níž
100 procent odpovídajících sdělilo, že ji
zná. Uhlíř se Svěrákem ji původně napsali
pro Pavla Bobka, ale když ten ji z nepochopitelných důvodů odmítl, nazpíval ji
Jaroslav Uhlíř sám.
Unikátní na Uhlířově vystoupení je i to,
že vzniklo v Doupěti úplně bez publika.
Obvykle totiž písničky jako Když se zami-

Severní vítr Bobek odmítl
Uhlíř s gustem projel řadu nejoblíbenějších evergreenů, které napsal se Zdeňkem
Svěrákem, včetně Holubího domu, hity
z filmů a televizních pohádek nebo z pořadů pro děti. Zazněl i Severní vítr, který má
jedno zvláštní prvenství. Před několika
lety se při jednom výzkumu zjistilo, že to

luje kůň nebo Dělání zpívá se zpěvákem
celý sál. Tentokrát slyšíme jen Uhlíře
a jeho čtyři spoluhráče. I přesto z Uhlířova vystoupení sálá pozitivní atmosféra,
přátelský humor a síla osobnosti, která
vzdor drobným zdravotním problémům dokáže rozdávat radost a úsměv na
všechny strany. Tak věřme, že vstoupíme
do dalšího roku s úsměvem a živou muzikou i mnoha diváky.
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

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

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

SKLADNÍK - OBSLUHA MÍCHACÍHO
CENTRA Pouze ranní směna, volné víkendy
a svátky. Malý kolektiv ve skladu
stavebních hmot, vhodná pouze pro muže.
Zakládání zboží a vychystávání objednávek
k expedici. Více info na www.mapei.cz
nebo na 606 760 672.
Více na www.jobdnes.cz/detail/PJY665

IT - vývoj aplikací a systémů
.net core s přesahem (AŽ 70 000 KČ)

MAPEI, spol. s
r.o.

Věda a výzkum

Výzkumný pracovník - membránový specialista
Výzkumný specialista/ka
Více na www.jobdnes.cz

100 000 Kč / měsíc

Backend s .net core (AŽ 70 000 KČ)

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

C# developer (AŽ 100 000 kč/měs)

40 000 - 100 000 Kč / měsíc

C#
b
č í b d (AŽ 80 000 kč/ ě )
Více na www.jobdnes.cz

80 000 Kč /

ě í

Výroba, průmysl

Výzkumný/á pracovník/pracovnice -- analytický…
Association Project Management Director

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

Backend "c#" developer (AŽ 100 000 KČ)

Výrobní kontrolor pro kovovýrobu s praxí - finančně velice dobrá nabídka
24 900 - 26 000 Kč / měsíc

Výrobní kontrolor pro kovovýrobu s praxí - finančně velice dobrá nabídka

130 130 Kč / měsíc

Výrobní kontrolor pro kovovýrobu s praxí - finančně velice dobrá nabídka

28 000 - 35 000 Kč / měsíc
30 000 40 000 Kč /

ě í

Operátor výroby
Více na www.jobdnes.cz

18 000 - 30 000 Kč / měsíc
Č

TÝM CNN PRIMA NEWS
SPORTOVNÍ MODERÁTOR MAREK KAFKA

Vozil medaile, ale sen si
teď plní moderováním
Marek Kafka moderuje sportovní
zpravodajství. FOTO | CNN Prima NEWS

M

arek Kafka na obrazovce nenechá nikoho ani na chvíli na pochybách, že má před sebou sportovce. Urostlý a sympatický mladík je se sportem svázaný už od dětství. A to včetně touhy po moderování v televizi. „Moderovat
sport byl můj sen, kam až si pamatuji.
Vždy to ale byl takový ten nedosažitelný
sen,“ vzpomíná Marek Kafka.
Během posledních několika let se však
vše změnilo a jeho sen začal nabírat velmi
reálnou podobu. „Přiznám se, že tomu občas ještě nemohu uvěřit. Neměl jsem v obo-

ru žádné kontakty, takže jsem začínal úplně od píky. Chodil jsem na neplacené stáže, všechno se učil za pochodu a neúnavně
rozesílal životopisy. Na TV Prima mi dal
šanci šéf sportovní redakce Pavel Skořepa,
kterému za to budu asi nadosmrti zavázán.
Díky jeho pomoci jsem se začal rychle
zlepšovat a teď můžu dělat práci, kterou miluji,“ říká Marek Kafka, který aktuálně moderuje sport na Primě a CNN Prima
NEWS a potkává se s legendou atletiky Romanem Šebrle a cyklistou Jiřím Ježkem.
Sám Marek je sportovní multitalent.
„Za svou lásku ke sportu jsem vděčný hlavně rodičům, kteří mě ke sportování vedli odmala. Vyzkoušel jsem širokou paletu sportů – od bojových přes kolektivní až k rychlostní kanoistice a plavání, kterým jsem se
věnoval nejvíc,“ popisuje Marek Kafka,
jenž se několik let živil jako trenér plavání
a na svém kontě má i sportovní úspěchy.

„Asi nejraději vzpomínám na rok 2009,
kdy jsme se s parťáky ze čtyřkánoe stali mistry České republiky. Tenkrát nám v lodi
háčkoval Martin Fuksa, který nyní patří ke
světové špičce rychlostní kanoistiky. Jezdil
jsem i dračí lodě, kde jsme pravidelně z mezinárodních mítinků vozili medaile.“

Zápolil také o Muže roku
Splněný sen v podobě moderování sportu
ovšem nebyl zadarmo a stál Marka hodně
sil. „Nevedla k tomu úplně snadná cesta.
Pamatuji si pár zlomových okamžiků, kdy
jsem si říkal, že mi to asi není souzeno a že
na to jednoduše nemám. Teď jsem pyšný
na to, že jsem se nevzdal, a o to víc si vážím každé vteřiny před kamerou,“ říká Marek Kafka, podle kterého vynaložené úsilí
stálo za to. „Je naprosto úžasné potkávat
své sportovní idoly osobně a dělat s nimi

rozhovory. Díky své práci jsem se dostal
do zákulisí mnoha sportovních akcí či na
zahraniční závody. Je skvělé přenést ty obrovské emoce, které sport nabízí, k lidem.“
Marek Kafka se v minulosti účastnil
mimo jiné i soutěže Muž roku a na obrazovce mu to opravdu sluší. Nežárlí na něj
někdy jeho drahá polovička? „S manželkou jsme se poznali v jednom internetovém rádiu, kde jsem pracoval. Ona hned
věděla, že usiluji o práci v médiích, a celé
to se mnou od začátku prožívala. Vydržela, když jsem se kolikrát vracel úplně vyřízený nebo když jsem moderoval přes noc
a přespával na parkovišti v autě. Ani teď
občas není nadšená z mého časového vytížení, ale ví, že si plním svůj sen, takže to
chápe,“ uzavírá spokojeně Marek Kafka.
Sport můžete na CNN Prima NEWS
sledovat každý den od rána až po hlavní zpravodajský blok v 18.55.

INZERCE

Všechny ingredience kromě Salka dáme do hrnce a ve vodní
lázni šleháme do zhoustnutí. Směs se nesmí vařit, udržujeme
ji v teplotě do 60 °C. Když se udělá hustší pěna, hrnec
odstavíme, přidáme Salko, zašleháme a za občasného
míchání necháme vychladnout.
Po opadnutí pěny přidáme asi 1/4 l rumu, podle chuti můžeme
i více. Pokud zůstanou po pěně hrudky, likér při přelívání
do lahve přecedíme. Podáváme dobře chlazené.

Ingredience:
8 žloutků
1 Tatra Grand neslazené
kondenzované mléko
3 sáčky vanilkového cukru

www.tatrarecepty.cz
www.tatramleko.cz

2 šálky Tatra mléka
1 Salko tradiční
1/4 l rumu
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Křen ke kaprovi, mušle i šneci
aneb Vánoce podle šéfkuchařů
Známí čeští kuchaři i cukrářka Iveta Fabešová se sice
u štědrovečerního menu vesměs drží klasiky, ovšem
ani tu se nebojí vylepšit nějakou neobvyklou surovinou.
Zdeněk Pohlreich
Ke kaprovi si dávám čerstvě
strouhaný křen, krásně naruší
mastnotu salátu i ryby. Jinak
nic zvláštního. Třeba cukroví ale nejím, takže rodinný
recept předat nemohu.
Jo a ještě něco máme trochu
jinak. Moje maminka nejí
ryby, takže u nás se místo rybí
vařila polévka se zeleným
hráškem.

INZERCE

Iveta Fabešová

Jan Štěrba

U nás jsou Vánoce tradiční, ale s bramborovým salátem se
tradice asi nedají
přesně určit, protože každá rodina ho dělá podle
sebe. Do našeho patří nakládané okurky
a kapie. Nedáváme například mrkev. A z cukroví asi
nejvíce milujeme medové trubičky od babičky plněné máslovým krémem.

Snažím se na české stoly vrátit dříve
velmi oblíbenou pochoutku, a tou
jsou šneky. Ti se u nás dříve chovali ve velkém a vyváželi dokonce i do Francie. Zapečené šneky
plněné bylinkovým máslem
a k tomu čerstvé bílé pečivo a domácí sušená cherry rajčátka servíruju také doma
svojí rodině. Jinak na našem
vánočním
menu nesmí
chybět jako
předkrm
houbový
kuba, kapří
polévka,
řízek a kapr
s bramborovým salátem a jako dezert většinou teplý perník s karamelizovanými
hruškami.

Veronika Koko Šmehlíková
Doma jsme nikdy moc nevařili tradiční českou rybí polévku, ale v posledních letech miluji
kapří mlíčí. Používám ho všude
tam, kam se
hodí svatojakubské mušle.
Má totiž při
prudkém opečení na másle velmi podobnou chuť
i konzistenci, je důležité ho nepřepéct, aby zůstalo vláčné. Jen úhledné kousky obalím
v hladké mouce, osolím, opepřím, pak
dám na pánev a minutku dvě z každé strany opeču. Když už o Vánocích nemůžeme
salát a řízky ani vidět, servíruji pak tuto specialitu například se šafránovým risottem
nebo hráškovým pyré. Je to delikatesa. Samozřejmě, že člověk vždy pořídí k mlíčí
i jikry. Ty povařím v osolené vodě, pak zakápnu spoustou citronové šťávy, dám do
skleničky a nabízím zas s opečenými toasty jako kaviár.

Jiří Babica
Na vánočním stole nesmí chybět nakládaný losos, zvěřinová paštika s
portským vínem a domácí
štola. Jinak se
držíme naprosté
klasiky, salát dělám již tři dny před
Štědrým dnem, aby se uležel. Kapra máme z Blatné. Cukroví pečou
ženy a potom si je vyměňujeme. Nejraději
mám maminčiny vanilkové rohlíčky, které vyndá z trouby, ještě horké je namočí
v rozpuštěném másle a obalí v práškovém
cukru s vanilkou. Připravuji také obrovské množství chlebíčků, které pak jíme
i další dny.

Radek Kašpárek
U nás jsou Vánoce zcela tradiční, a to hlavně co se týká jídla, polévky, kapra i bramborového salátu. Neobvyklé pokrmy
a chutě ochutnávám celý rok a o svátcích
si chci dopřát klasiku. Co se týká cukroví,
máme asi stejně jako všichni Češi oblíbené vanilkové rohlíčky. Z rodinných receptů mě napadají rumové kuličky. Máma je
dělala poctivé, jedna kulička byla jako panák rumu – ty byly oblíbené! Neobvyklé
jídlo z dětství, které mi utkvělo v paměti, je mámina kořeněná, cibulová omáčka.
Bylo v ní hodně cibule, k tomu dušené hovězí maso a brambory a já to jedl velkou
lžící z hlubokého talíře.
(mb, aba)

FOTO |
MAFRA

KRAJ
KRAVÁM

ZASLÍBENÝ

Mléčné produkty z Vysočiny

22 18. prosince 2020

Česká republika

Typický český františek vzniká
ze vzácných afrických stromů
Ročně se jich v Česku
prodají miliony. Voňavý
františek patří ke zdejším
Vánocům už tři staletí.
K jeho výrobě se používá
vzácné kadidlo, jež se
musí dovážet z Jemenu
či třeba Somálska.

Purpura zavoní
i zahřeje na duši
Oblíbeným kořením českých Vánoc je
purpura. Oblíbenou směs si každý může
namíchat sám. Základem bývá třeba
černý čaj, ke kterému se přidá například
hřebíček, anýz, oregano, šalvěj, skořice
a další. Purpura je ale i legendární česká
vánoční píseň dua Suchý-Šlitr. Oba
umělci měli malý sen – totiž vytvořit
vánoční hit, který by se hrál pořád.
A to se jim v roce 1962 podařilo.

JOSEF HORA
ČR | František neboli kominíček.
Malý kužel z černého uhlí a pryskyřice dokáže navodit příjemnou vánoční atmosféru v mnoha rodinách. Stačí jeho vrchol podržet
pár vteřin nad plamenem, pak
fouknout a nechat hořet. Mezi tři
největší tuzemské výrobce františků
patří Petr Hradecký z Ohrobce u Prahy,
který říká, že letos vyrobí přibližně pět milionů kusů voňavé vánoční propriety.
„Pořád mi sem volají lidé, že jim nejde
zapálit, vám to jde?“ ptá se Petr Hradecký,
kterého musel redaktor 5plus2 uklidnit, že
jeho františky mu krásně začnou doutnat
už po pár vteřinách nad ohněm. Výrobu
převzal před 20 lety od svého předchůdce.
Vše se dělá ručně a není to prý nic těžkého.
Základem je vyroba směsi, která se skládá z dřevěného uhlí, kadidla a pojiva. Dřevěné uhlí se pálí nejčastěji z českého národního stromu, tedy z lípy. Důležitou pří-

Důležitou přísadou františků je pravé kadidlo, které se získává ze stromu Boswellia sacra.
FOTO | PROFIMEDIA, WIKIPEDIA
sadou je ovšem pravé kadidlo neboli olibanum. To je vlastně
pryskyřice stromu jménem
kadidlovník pravý (latinsky
Boswellia sacra), který ale, až na pár
exemplářů v botanických zahradách,
v české krajině nenajdeme. Jeho domovinou jsou dvě exotická místa: jedno najdeme na jihu Arabského poloostrova, hlavně na území Jemenu a Ománu, druhým je
takzvaný „africký roh“, hlavně Somálsko
a několik okolních států. Pokud je strom
v majetku chudé rodiny, bývá pro ni požehnáním. Majitel nařezává kůru, z ran
prýští bílá pryskyřice, která postupně tuhne, pak se suší, čistí a posílá do světa. Nej-

kvalitnější kadidlo se získává z mladých
stromků, cena na českém trhu je až 18 tisíc korun za kilogram. „Kadidlo nakupuji
v Africe, přímo v Súdánu,“ vysvětluje
Petr Hradecký a popisuje další postup:
„Rozemleté dřevěné uhlí a pryskyřice se
smíchají s pojivem na těsto o hustotě podobné, jako když se o Vánocích dělá cukroví ‚vosí hnízda‘. Z připravené směsi se
jednotlivé homolky vymačkávají speciálně upravenými kleštěmi.“

Jeden z darů Ježíškovi
Tradice pálení vonných františků pochází
z česko-německého pohraničí, především
z Krušnohoří, a je stará přibližně 300 let.

Krušné hory byly tehdy domovem mnoha
uhlířů a jejich milířů. „František svou podobu za tři století nejspíše nezměnil,“ říká jejich výrobce Hradecký. Kadidlo se ovšem
pálilo již ve starověku, jeho vůně společně
s myrtou uctívala slavnostní obřady v chrámech a svatyních, odtud se přenesla do příbytků, kde se ujala tradice vykuřování na
přelomu starého a nového roku.
V křesťanské tradici je kadidlo jedním
z darů, který přinesli Tři králové narozenému Ježíškovi do Jeruzaléma. „Vůně kadidla dokáže člověka nenápadně povznést
nad každodenní trmácení k duchovnějším
stránkám života, aniž by ztratil kontakt
s realitou všedního dne,“ vysvětluje Hradecký. Jméno františek kužílky získaly nejspíše od zakladatele novodobého pojetí Vánoc, Františka z Assisi, může to ale také být
ryze český název, tvarem totiž kominíček
připomíná mnišskou kapuci františkánů.

INZERCE

Děkujeme Vám za DŮVĚRU
Přejeme Vám pěkné Vánoce a do celého nového roku hodně
štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů, rodinné pohody
a zároveň se těšíme na další spolupráci.
AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče
E-mail: info@agrotec.cz, tel.: 519 402 111
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Dražba kalendářů Pirelli:
oslava krásy i erotična
Napínavou bitvou skončila aukce tří kalendářů
Pirelli. Dražba na iDNES.cz vynesla 350 tisíc
korun, které poputují na boj s rakovinou.
ČR | Pro sběratele a milovníky uměleckých fotografií to byla nevšední příležitost. Portál iDNES.cz pod záštitou Nadace Agrofert minulý týden dražil kolekci
tří historických vydání exkluzivního kalendáře Pirelli z let 2002, 2010 a 2014.
Ty se vydávají v omezeném množství a nejsou určené k volnému prodeji. Vítězným dražitelem se stal Václav Janeba, přičemž 350 tisíc, které za tato díla nabídl, pomohou Masarykovu onkologickém ústavu s pilotní verzí screeningového projektu na odhalení karcinomu plic. Jak daleko byl vítěz ochoten s cenou
jít? Limity si původně rýsoval někde u 250 až 300 tisíc korun. „Nakonec jsem
se rozhodl zkusit to až na 350 tisíc. Říkal jsem si, že když to vyjde, nebudu litovat. A když ne, aspoň se postarám o to, že do Brna půjde víc peněz,“ usmívá se.
Letošní dražba byla odlišná od těch minulých proto, že kvůli pandemii koronaviru se firma Pirelli rozhodla kalendář pro rok 2021 nevydat a místo toho
věnovat sto tisíc euro na boj proti covidu. V aukci na iDNES.cz se proto ocitla tři skvostná díla z předchozích edicí. První (snímek vlevo dole) fanoušky
ženské krásy zavede mezi hollywoodské kulisy a modelky stylizované Peterem Lindberghem jako herečky. Druhý (vlevo nahoře) z dílny Terryho Richardsona vzdává hold odhalené kráse 60. a 70. let a třetí (vpravo) představu(re, iDNES.cz)
je neorealistické erotično očima slavného Helmuta Newtona.
INZERCE

Posvítíme vám na rok plný optimismu. Přejeme vám krásné svátky.
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Příběh obrazu: Simeon s Ježíškem
Ježíšek přináší lidem radost a štěstí z darů. A právě
radost i dojetí čteme ze tváře vyobrazeného starce.
Petr Brandl stvořil vrcholnou malbu plnou energie.
JOSEF HORA
ČR | Obraz Simeon s Ježíškem patří k
neznámějším barokním malbám z dílny
českých mistrů. Autorem je geniální malíř, ale i bohém, nevěrný manžel, hráč a
hospodský kumpán Petr Brandl.
Obraz byl dlouhé roky nesprávně
označován jako svatý Josef s Ježíškem,
jedná se však o zbožného starce Simeona, biblickou postavu z Nového zákona, kterému se zjevil Duch svatý se
slibem, že nezemře dříve, než spatří Mesiáše. Když Marie s Josefem a novorozeným Ježíšem vstoupili v Jeruzalému do
chrámu, aby podle obyčeje přinesli
oběť, například dvě hrdličky, setkali se
zde už se starým Simeonem. Ten Spasitele poznal, vzal ho do náruče a užaslým rodičům předpovídal Ježíškovu velikost a slávu.

Maloval nehty i násadou
Baroko biblické příběhy milovalo a obraz si patrně objednal některý ze šlechtických rodů.
„Aristokracie totiž náležela mezi
přední Brandlovu klientelu – pracoval
pro Černíny, Kolowraty, Šternberky a
další uměnímilovné rody,“ vysvětluje
kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie Praha Andrea Steckerová.
Malíř tvořil nejspíš velmi dynamicky. „Na obraze jsou hutné nánosy barvy, do níž zasahoval také prsty, nehty či

násadou štětce,“ popisuje jeden z důvodů, proč je obraz považován za dílo téměř na hranici mezi malířstvím a sochařstvím. Obraz byl namalován ve vrcholném Brandlově období, kdy mu bylo
přes 50 let, tehdy už byl proslulý jak
svým uměním, tak divokou povahou,
pro rvačku skončil i ve vězení.

Uctíval Dionýsa a Venuši
Petr Brandl měl rád luxus a mladá děvčata. Rád se oblékal jako šlechtic, šaty
si nechával podšít brabantským hedvábím, klobouk zdobil zlatým páskem, nosil kvalitní rukavice i čepice z kožešiny.
Rád kupoval víno dovážené z Kanárských ostrovů a další vybrané lahůdky.
Jenže často neměl na zaplacení a pak utíkal před věřiteli. Oženil se s energickou
Helenou a starost o tři děti nechával na
ní, sám uctíval boha vína Dionýsa a bohyni lásky Venuši. S tím se ale manželka, vyznavačka rodinného krbu, nehodlala smířit a brzy se kupily stížnosti, a to
i u samotného císaře – na nedostatek peněz, nevěru i zanedbávání.
Petr Brandl potřeboval peníze a rozhodl se, že zbohatne na těžbě zlata. Požádal o povolení rýžovat v Jílovém u
Prahy, jenže zlata našel málo a vrátil se
k malbě obrazů, pár let poté vznikl Simeon s Ježíškem.
Plátno dlouho patřilo rodu Šternberků, ti ho ale nakonec prodali. „V roce
1888 byl obraz darován Obrazárně Spo-

lečnosti vlasteneckých přátel umění,
což byla instituce předcházející vzniku
Národní galerie v Praze,“ uzavírá kurátorka Andrea Steckerová.

Petr Brandl,
Simeon s Ježíškem,
kolem 1730,
olej na plátně, 78x60 cm
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*/Uvedená cena je
včetně zákonné
sazby DPH.

TRADIČNÍ LÁZEŇSKÝ BALÍČEK
Balíček lázeňských procedur, který lze
čerpat i během jediného dne.

• klasická částečná masáž zad
• Calmonalová perlivá koupel
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku:

830,- Kč/osoba*

Originální
dárek

Lázeňský resor t nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz • www.msene.cz

Brandl zemřel a v hospodě zůstal dlužen
Petr Brandl byl pokřtěn 24. října 1668 v Praze
na Malé Straně. Otec Michal, původem
z Horního Rychnova u Sokolova, byl krejčí
a prodával pivo, matka Alžběta
pocházela z jižních Čech. Petr se vyučil
u císařského malíře Schrödera,
později vstoupil do staroměstského
malířského cechu, nechtěl ale platit
poplatky. Dobře se znal s předním
sochařem českého baroka
Matyášem Braunem, oba umělci
spolu rádi hýřili, ale
i spolupracovali a inspirovali se,
například na soše zdobící Karlův
most. Brandla, podobně jako
Rembrandta, fascinovalo víc stáří
než krása mladého těla.
Zemřel v chudobě poté, co odešel do
Kutné Hory. 24. září 1735 v devět večer
ve věku 67 let v hospodě U Černého
koníčka omdlel. Na dvoře ho položili
na slámu, ale už se neprobral, za jídlo a byt
zůstal dlužen .
(jos)

Petr Brandl. Vlastní podobizna zv. lobkovická, kolem 1697.
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„V Praze se staví pouze na
Facebooku primátora Hřiba“
Pražské zastupitelstvo
má za sebou polovinu
funkčního období. „Bojí
se cokoliv rozhodnout,“
hodnotí první dva roky
pirátské koalice nový šéf
zastupitelského klubu
ANO Radomír Nepil.

Radomír Nepil
Narodil se 5. května 1985
v Praze.
■ V celopražském zastupitelstvu
působí druhé volební období.
■ Je také zastupitelem v Praze 8,
v minulém volebním období tam
působil ve funkci místostarosty.
■ Na konci listopadu se stal
novým šéfem zastupitelského
klubu hnutí ANO v Praze. Ve
funkci nahradil poslance Patrika
Nachera, který na tuto pozici
rezignoval z časových důvodů.
■

Už je to téměř měsíc, co jste se stal
předsedou zastupitelského klubu
hnutí ANO na pražském magistrátu,
v této pozici jste vystřídal poslance
Patrika Nachera. Proč ta změna?
Patrik Nacher ji avizoval dopředu. Patří
k nejaktivnějším poslancům, jeho záběr
ve Sněmovně je široký, a aby se mohl
stále naplno věnovat i práci v pražském
zastupitelstvu, nemůže být zároveň ještě předsedou klubu. Je vidět, že mu nejde o nějakou funkci, ale hlavně o skutečnou práci.
Povede to i ke změně politiky hnutí
ANO v Praze? Doteď jste byli ke koalici poměrně kritičtí.
To ale není o tom, kdo je či není předsedou. Je to o koalici samotné, o tom, co
dělá, nebo naopak nedělá. Nikdo z našeho klubu není kritický za každou cenu,
vždy je to věcné a konkrétní. Těžko se
jen přihlíží tomu, jak se důležité projekty, jako je metro D, městský okruh, ale
vlastně rozvoj města celkově, nikam neposouvají a řeší se malichernosti.
Můžete být konkrétní?
Nedávno mi třeba přišlo z magistrátu
oficiální avízo rozesílané novinářům,
ve kterém doslova stálo: „Náměstek primátora Hlubuček se zúčastní vypouštění uzdraveného muflona zpět ke stádu.“
Nedělám si srandu, fakt. Nejdřív mě to
rozesmálo, pak jsem si ale uvědomil, že
je strašně smutné, jaká je agenda radních i během covidu. Primátor převlečený za čerta chodí – samozřejmě v doprovodu fotografů – nadělovat uhlí poslancům, jeho náměstek vypouští muflony.
Vám nepřipadá, že Praha má mnohem
vážnější problémy?
A vy máte pocit, že ty se neřeší?
To není pocit. Pan primátor sice v mnoha rozhovorech řekl, že začal stavět metro D, ale vždyť je to absolutní nesmysl.
Nic se stavět nezačalo a ani v dohledné
době nezačne. Začalo se maximálně

dobý problém Prahy. Vždy se všichni
shodovali, že k jejímu rozhýbání je zapotřebí tří kroků. Nové stavební předpisy – ty prosadila bývalá primátorka,
nový stavební zákon, který se už projednává ve Sněmovně, a nový Metropolitní
plán. Na to, jak velké to ale bylo předvolební téma, jsem teď od koalice o Metropolitním plánu neslyšel vůbec nic. Je absolutní ticho po pěšině.

Ve funkci šéfa pražského zastupitelského klubu hnutí ANO Radomír Nepil
nahradil poslance Patrika Nachera.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
s geologickým průzkumem, což je díra
do země, kde se zkoumá podloží. Nikde
ani není napsáno, že po něm následuje
samotná stavba. Dokončení městského
okruhu? Nic. Oprava Libeňáku? Až příští volební období. A víte, co je na tom
nejhorší? Všechno to byly předvolební
priority koaličních stran.
Jsme těsně za polovinou volebního
období, zatím ho tedy hodnotíte negativně?
Já nechci být apriori negativní. Určitě
se zlepšila prezentace Prahy. Bývalá primátorka Krnáčová nebyla zrovna fanouškem sociálních sítí, ale dneska to
k té práci prostě patří. V tom je pan primátor výborný. Nic jiného zásadního
ale nevidím. Ono je to dáno hlavně tím,
že kolice má problémy hlavně sama se
sebou. Stačí se podívat na naprosto nesmyslné uzavření Smetanova nábřeží,

kvůli pár zahrádkám přilehlých restaurací, na kterých ani přes léto nikdo nesedal. Náměstek Scheinherr za Prahu
sobě o tom rozhodl sám bez diskuse
a špinavé prádlo si pak koalice prala několik hodin na zastupitelstvu. Chvíli
jsem si i říkal, jestli nějaká koalice ještě
existuje. Všichni se bojí dělat prudké pohyby, aby se jim to chatrné spojenectví
nerozpadlo, a to platí po celou dobu.
Mluvilo se i o pomalé výstavbě, zlepšilo se to?
Já mám právě pocit, že se město rozvíjí
jen u pana primátora na Facebooku, tam
je to jedna krásná vizualizace za druhou. Takové vizualizace mají ovšem
jednu chybu, drtivá většina z nich se nikdy nezrealizuje. Třeba si někdo dá tu
práci a za ty dva roky porovná, kolik
z těch věcí se skutečně udělalo. Ale teď
vážně. Výstavba je samozřejmě dlouho-

Otočme to. Jak hodnotíte vaši práci
v opozici po těch dvou letech?
My rozhodně nejsme nějakou destruktivní opozicí, naopak se snažíme přicházet se smysluplnými návrhy. Často nabízíme pomocnou ruku. Většinou nás sice
koalice zválcuje, ale budeme v tom pokračovat. Nedávno se nám třeba podařilo prosadit návrh kolegy Ivana Pilného
na zřízení odborné komise, která bude
řešit pomoc pražským podnikatelům zasaženým koronavirem.
A bude to k něčemu? Nebude to jen
další z řady komisí, která reálně nepomůže?
Já pevně doufám, že ne, ale bude samozřejmě důležité, jak k tomu teď koalice
přistoupí, koho do komise nominují
a jak dají na její doporučení. Důležité je
ale to slovo odborná, znamená to totiž,
že by v ní měli zasednout odborníci, ne
politici. Má třeba zpracovat analýzu dostupných finančních zdrojů, a to jak
těch národních, tak hlavně evropských,
ze kterých Praha moc čerpat neumí. Pokud se ty peníze podaří přelít k zasaženým podnikatelům, mohla by to být velká vzpruha. Pražská ekonomika je přitom právě na službách závislá, tvoří ji
z 85 procent, takže je to oblast, na niž
bychom se vedle ochrany rizikových
skupin měli soustředit nejvíce.
(PR)
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ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.15 O chytré princezně 7.45 Darounická poudačka 9.20 Příběhy
slavných... Jiří Sovák 10.15 Otec Brown VII 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O spící
princezně, šípkových růžích a uražené víle 14.00
Čertův švagr 15.10 Hrdina má strach 16.25
Bohatství slečny Kronkiové 17.55 Milovníci vína
18.25 Kluci v akci 18.55 Předpověď počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

6.40 Looney Tunes: Úžasná show (2) 7.05
Kačeří příběhy (48, 49) 7.55 Medvědí princ
9.05 Nezapomenutelné Vánoce 10.50 Koření
11.45 Volejte Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka
13.25 Tipy ptáka Loskutáka 13.40 Utajený šéf II
15.00 Ochránce 16.50 Prázdniny 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Psí život (21) 6.55 Ninjago VIII (5) 7.15
Meteor Monster Truck (30) 7.35 M.A.S.H (149)
8.15 M.A.S.H (150) 8.45 M.A.S.H (151) 9.15
Autosalon.tv 10.25 Hudson a Rex (8) 11.25
Máme rádi Česko 13.10 Odvrácená tvář Paříže
(5). Krimifilm (Fr., 2015) 15.15 Láska v éteru.
Romantický film (Kan., 2015) 17.00 Všichni
musí být v pyžamu. Komedie (ČR, 1984). Hrají
F. Husák, I. Janžurová. Režie J. Papoušek 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

6.05 Poslední loď V (7) 7.00 Americký chopper V
(17-19) 10.05 Re-play 10.40 COOL e-sport 11.05
Teorie velkého třesku XI (17, 18) 11.55 Futurama III
(11, 12) 12.55 Simpsonovi XXVI (18) 13.20
Simpsonovi XXVI (19) 13.50 Simpsonovi XXVI (20)
14.20 Simpsonovi XXVI (21) 14.50 Kšefty s tátou
17.15 Futurama III (13, 14) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(2-5) 20.15 Valerian a město tisíce planet 23.10
Santa je úchyl!

20.05 Všechnopárty
21.00 168 hodin Speciál
21.30 Mimořádný Adventní koncert
České televize
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Vánoční hvězda
Romantická komedie (ČR, 2012)
23.40 Možná přijde i kouzelník
Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří
Korn uvádějí vánoční speciál
úspěšného zábavního cyklu
0.40 Bolkoviny
1.35 Banánové rybičky
2.05 Zkus mít vkus
2.35 Malá farma
3.15 Chalupa je hra
3.40 Zahrada je hra
4.00 Rajské zahrady
4.25 Pod pokličkou
4.50 Kuchařská pohotovost
5.15 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Krimi 7.20 Noviny 8.05 Policisté v akci 9.10
Policisté v akci 10.10 Na chalupě 11.15 Nové bydlení
12.20 30 případů majora Zemana (21, 22) 15.55
Inženýrská odysea (1/13) 16.55 Inženýrská odysea
(2/13) 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Velitel (6/6) 21.50 Páni Edisoni 23.25
Soudní síň – cz 0.10 Soudní síň – cz 0.45 Noviny

NEDĚLE 5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.00 Noviny

6.35 Krimi 7.05 Noviny 7.50 Policisté v akci 8.50
Policisté v akci 9.50 Soudní síň – cz 10.35 Soudní
síň – cz 11.30 Páni Edisoni 13.10 Velitel (6/6) 14.50
Vracenky, komedie (ČR, 1990) 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.05 Všechno, co mám
rád – Vánoce 0.15 Ochránci 0.55 Ochránci

PONDĚLÍ 8.10 Soudní síň 9.10 Soudní síň 10.10

Policisté v akci 11.10 Skutečné příběhy 12.00
Skutečné příběhy 13.05 První oddělení II 14.00
Soudní síň 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 Vracenky 22.20 Soudní síň –
cz 23.20 Skutečné příběhy 0.15 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

POHÁDKA
V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.20 Nejkrásnější hádanka
Pohádka (ČR, 2007)
22.15 Bourneovo ultimátum
Thriller (N/USA, 2007)
0.25 300: Vzestup říše
Akční film (USA, 2014)
2.15 Castle na zabití IV (14)
2.55 Specialisté (4)
3.45 Volejte Novu

ÚTERÝ 11.20 Skutečné příběhy 12.15 Skutečné

příběhy 13.25 První oddělení (8) 13.45 Soudní síň –
cz 14.45 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 22.20 Všechno, co
mám rád – Vánoce 0.20 Skutečné příběhy

STŘEDA 9.05 Soudní síň 10.20 Soudní síň 11.20

Policisté v akci 12.25 Skutečné příběhy 13.35
Pohádka o putování 15.50 Veverka a kouzelná mušle
17.25 Páni Edisoni 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (23) 21.50 Deváté srdce
23.45 Na chalupě 0.30 Skutečné příběhy

ČTVRTEK 7.50 Soudní síň 8.50 Soudní síň

9.50 Všechno, co mám rád – Vánoce 11.45 Deváté
srdce 13.35 Kaňka do pohádky 15.05 O Sněhurce
16.30 Pohádka o Malíčkovi 18.15 Všechno, co mám
rád – Vánoce 20.20 V sedmém nebi 22.05
Pohádka o putování 0.10 V sedmém nebi

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 10.55

Soudní síň 11.55 Veverka a kouzelná mušle 13.20
Pohádka o Malíčkovi 14.55 Pohádka o putování 17.00
Všechno, co mám rád – Vánoce 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kaňka do pohádky 21.55 Dědeček,
Kyliján a já 23.45 Všechno, co mám rád – Vánoce

20.15 Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016).
Hrají B. Polívka, D. Novotný,
D. Matásek, L. Latinák,
E. Holubová, Z. Studenková,
Z. Norisová, J. Stryková, N. Lichý,
S. Babčáková, M. Vyhnálková.
Režie T. Svoboda
22.30 Dívka ve vlaku
Thriller (USA, 2016). Hrají
E. Bluntová, R. Fergusonová,
H. Bennett, J. Theroux, L. Evans.
Režie T. Taylor
0.50 Terminátor
Sci-fi film (USA, 1984). Hrají
A. Schwarzenegger, M. Biehn,
L. Hamiltonová, L. Henriksen.
Režie J. Cameron
3.10 Jeden musí z kola ven
Thriller (VB/Fr./N, 2011). Hrají
G. Oldman, C. Firth, T. Hardy,
M. Strong, B. Cumberbatch.
Režie T. Alfredson

Relax
SOBOTA 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Paní domu

9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Nejmladší z rodu Hamrů
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý
polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Nejmladší z rodu Hamrů 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 23.05
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
7.15 Mentalista III (23, 24) 9.05 Rivalové 10.50
Teleshopping 11.20 Liga spravedlnosti, akční film
(USA, 2017) 13.25 Divočina, animovaný film (Kan.,
2006) 14.50 Ocelová pěst, akční film (Indie/USA,
2011) 17.10 Harry Potter a princ dvojí krve, dobrodružný film (USA/VB, 2009) 20.00 Alenka v říši
divů, fantasy film (USA, 2010) 22.05 Krvavý
diamant, válečné drama (USA/N, 2006) 0.45
Dostaň ho tam, komedie (USA, 2010)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.05 Psí život (20) 6.35
Ninjago IX (4) 7.00 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (17) 8.05 Hvězdná brána 10.35 Návrat do
Cold Mountain 13.40 Čarovná země 15.45 Bažanti
jdou do boje, komedie (N/It./Fr., 1974) 17.40
Návrat do budoucnosti III, sci-fi komedie (USA,
1990) 20.00 Hříšný tanec, romantický film (USA,
1987) 22.05 Hvězdná brána: Archa pravdy, sci-fi
film (USA/Kan., 2008) 0.20 Santa je úchyl!

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Vražedné pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 23.05
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Nejmladší z rodu Hamrů 20.55 Nespoutaný anděl
23.05 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus

store 14.30 Teleshopping 14.40 Cabaret 15.45
Vánoční koncert Pepy Vágnera 17.25 Vánoční
koncert Vladimíra Hrona 18.55 Poslední zhasne:
Vánoční speciál 20.30 Megakoncert rádia Čas
2019 23.05 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 10.00 Top Relax 10.20 Pohodové zprá-

vy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Cabaret 15.45 Cabaret 16.40
Vánoční koncert Bohůš Matůš 18.40 Vánoční koncert Petr Bende 20.10 Megakoncert rádia Čas 2018
23.05 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 340

neděle 20. prosince 2020
ČT1
6.00

13.00
13.05
13.55
14.40
15.55
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.45
23.29
23.30
0.25
1.40

Zajímavosti z regionů 6.30 O spící
princezně, šípkových růžích a uražené
víle 7.25 Tajemství hradu v Karpatech
9.05 Úsměvy Jana Šťastného 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 O dívce, která
šlápla na chléb. Pohádka (ČR, 2007)
11.55 Kouzelník ještě nepřišel

Zprávy
O víle Arnoštce
Poutníci
Zlatovláska
Utrpení mladého Boháčka
Komedie (ČR, 1969)
Adventní koncerty České televize
Herbář
Předpověď počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
Dobrý voják Švejk
Komedie (ČR, 1956)
Výsledky losování Šťastných 10
Slavná hudební čísla
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky

Nova
6.10
6.25
7.20
7.45
8.35
8.55
10.10
12.00
13.45
15.10
17.25
19.30
20.20
22.15
23.55
2.15
3.00

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola (20, 21)
Looney Tunes: Úžasná show (3)
Kačeří příběhy (50, 51)
Krok za krokem VII (18)
Žabí král aneb Železný Jindřich
Vánoce s Holly
Královské Vánoce
Romantický film (USA, 2014)
Dinosaurus
Animovaný film (USA, 2000)
Rytíři ze Šanghaje
Akční film (USA/VB/ČR, 2003)
Popelka
Romantické fantasy drama
(USA/VB, 2015)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šťastný Nový rok
Romantická komedie (ČR/SR,
2019)
Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013)
Prázdniny
Romantická komedie (USA,
2006)
Krok za krokem VII (19)
Specialisté (5)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.35
8.00
9.15
9.45
10.20
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.30
16.30
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.15
0.50
2.55

Psí život (22)
Ninjago VIII (6)
M.A.S.H (151)
M.A.S.H (152)
Svět ve válce (17)
Prima SVĚT
Fachmani
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Parta hic
Filmová komedie (ČR, 1976)
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
KAPKA NADĚJE
Smrtonosná zbraň 4
Akční thriller (USA, 1998)
Torpédo U235
Akční film (Belg., 2019)
Odvrácená tvář Paříže (5)

Nova Cinema
5.10 Film o filmu: Můj příběh 6.10 Tajemství mého
úspěchu 8.15 Divočina 9.40 Ocelová pěst 12.35
Přijde letos Ježíšek? 14.35 Alenka v říši divů 16.30
Bláznivá dovolená v Evropě 18.15 Ochránce 20.00
Polární expres, animovaný film (USA, 2004) 21.55
Zodiac, thriller (USA, 2007) 0.55 Bourneovo
ultimátum, thriller (N/USA, 2007)

Prima cool
7.25 Americký chopper V (20, 21) 9.25
Autosalon.tv 10.40 Teorie velkého třesku XI (19, 20)
11.35 Futurama III (13, 14) 12.35 Simpsonovi XXVI
(22) 12.55 Simpsonovi XXVII (1-3) 14.20 Valerian
a město tisíce planet 17.15 Futurama III (15) 17.45
Futurama IV (1) 18.15 Simpsonovi XXVIII (6-9)
20.15 Válka o planetu opic 23.05 Monstrum
z hlubin 0.50 Simpsonovi XXVIII (6)

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.10 Ninjago IX (4) 6.40 Psí
život (21) 7.10 Ninjago IX (5) 7.30 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (17, 18) 9.25 Všichni musí
být v pyžamu 11.15 Ošetřovatel 13.20 Návrat do
budoucnosti III 15.45 Hříšný tanec 17.50 Cesta za
králem trollů 20.00 Táta je doma 2, komedie (USA,
2017) 22.05 Dívka ve vlaku, thriller (USA, 2016)
0.25 Smrtonosná zbraň 4, akční thriller (USA, 1998)

pondělí 21. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.50
Banánové rybičky 10.45 Šance

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Zkouška
12.50 Utrpení mladého Boháčka
14.20 Dobrý voják Švejk
16.05 Veselé vánoční (pří)hody 2011
17.00 2 plus 1 s Miroslavem Donutilem
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Předpověď počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Princezna a půl království
Pohádka (ČR, 2019)
21.40 Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
23.15 Tak mi tedy řekněte
0.15 Banánové rybičky
0.55 Toulavá kamera
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium
2.05 Sváteční slovo pomocného
brněnského biskupa
Pavla Konzbula

Nova
5.55
8.55
9.10
10.05
11.00
11.45
12.00
12.30
13.10
14.20
15.10
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.55
0.35
2.05
2.45
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3960)
Specialisté (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex (2, 3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (851)
Castle na zabití IV (15)
Mentalista IV (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mise nový domov II
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
Poslední samuraj
Akční film (Jap./USA/N. Zél.,
2003)
Mentalista IV (1, 2)
Castle na zabití IV (15)
Odložené případy IV
Ordinace v růžové zahradě 2 (851)

6.10
7.00
9.05
10.20
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.00
23.10
0.10
1.05
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Psí život (23)
Nový den
M.A.S.H (152, 153)
Rosamunde Pilcherová:
Zahrada rajských pokušení
Romantický film (N, 2013)
Walker, Texas Ranger IV (23)
Jake a Tlusťoch V (10)
Policie Hamburk VII (14)
Námořní vyšetřovací služba IX
(22)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Nejslavnější české muzikály
SUPERŠÉF 24 HODIN DO PEKLA
A ZPĚT
Hudson a Rex II (9)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(22)
Walker, Texas Ranger IV (23)
Jake a Tlusťoch V (10)

6.35 Něco jako láska 8.25 Nezapomenutelné
Vánoce 10.05 Teleshopping 10.40 Alenka v říši
divů 12.30 Teleshopping 13.05 Harry Potter a princ
dvojí krve 15.50 Polární expres 17.35 Prázdniny,
romantická komedie (USA, 2006) 20.00 Willow,
dobrodružný film (USA, 1988) 22.25 Cellular, thriller (N/USA, 2004) 0.05 300: Vzestup říše

Prima cool
8.35 Odstřelovač (1, 2) 10.25 Hvězdná brána IV
(19, 20) 12.30 Futurama III (44, 45) 13.20 Simpsonovi
XXVII (4-7) 15.10 Hvězdná brána IV (21, 22) 17.15
Futurama IV (46, 47) 18.15 Simpsonovi XXVIII (10-13)
20.15 Ajťáci (5) 20.45 Odkaz budoucnosti aneb
Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (9)
21.15 Partička 22.00 7 pádů Honzy Dědka 23.15
Odstřelovač (3) 0.10 Simpsonovi XXVIII (10, 11)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Psí život (22) 6.50
Ninjago IX (6) 7.20 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (18, 19) 9.15 Táta je doma 11.10 X-Men:
Budoucí minulost 13.50 Cesta za králem trollů
16.05 Táta je doma 2 18.10 Zaprášená tajemství:
Vražda v podkroví 20.00 Táta na plný úvazek,
romantická komedie (USA, 2004) 22.10 Akta X,
sci-fi thriller (USA, 1998) 0.30 Válka o planetu opic

úterý 22. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kavárnička dříve
narozených 9.45 Z Divadélka pod
věží 10.45 Zajíc v pytli

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Poklad
12.45 Počítání oveček
14.05 Cesta do Rokycan
14.45 Poslušně hlásím
16.15 Veselé vánoční (pří)hody
17.00 Škoda lásky
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Předpověď počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Dvanáct měsíčků
21.45 Sportovec roku
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Slavné dialogy
23.55 Donutil nás opět k smíchu
0.25 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Kuchařská pohotovost
2.20 Dobré ráno

Nova
5.55
8.55
9.10
10.30
11.00
11.50
12.00
12.30
13.10
14.20
15.10
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
22.00
0.25
1.50
2.35
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Mise nový domov II
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex (4, 5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (852)
Castle na zabití IV (16)
Mentalista IV (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mise nový domov II
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
Uprchlík
Akční film (USA, 1993)
Mentalista IV (3, 4)
Castle na zabití IV (16)
Na hromádce s ex (2, 3, 4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (852)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.05
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
21.25
22.25
23.30
0.25
1.20
2.20
3.20

Psí život (24)
Nový den
M.A.S.H (153, 154)
Rosamunde Pilcherová: Láska
nad propastí
Romantický film (N, 2013)
Walker, Texas Ranger IV (24)
Jake a Tlusťoch V (11)
Policie Hamburk VII (15)
Námořní vyšetřovací služba IX
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Show Jana Krause
Prima Partička
Prima Partička
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(23)
Walker, Texas Ranger IV (24)
Jake a Tlusťoch V (11)
Policie v akci

Nova Cinema
5.30 Teleshopping 6.00 Ocelová pěst 7.55 Polární
expres 9.40 Mentalista IV (1, 2) 11.25 Teleshopping
11.55 Dinosaurus 13.20 Teleshopping 13.50
Ochránce 15.35 Willow 17.55 Rytíři ze Šanghaje
20.00 Wonder Woman, dobrodružné fantasy
(USA/HG/Čína, 2017) 22.30 Skleněné peklo,
katastrofický film (USA, 1974)

Prima cool
8.35 Odstřelovač (2, 3) 10.25 Hvězdná brána IV
(21, 22) 12.30 Futurama IV (46, 47) 13.20 Simpsonovi XXVII (8-11) 15.10 Hvězdná brána V (1, 2)
17.15 Futurama IV (48, 49) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(14-17) 20.15 Teorie velkého třesku XI (21) 20.40
Teorie velkého třesku XI (22) 21.10 Skatetripping
(4) 21.35 Partička 22.30 Živí mrtví IX (9) 23.35
Odstřelovač (4) 0.40 Simpsonovi XXVIII (14, 15)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.10 Ninjago IX (6) 6.40
Psí život (23) 7.10 Ninjago IX (7) 7.35 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (19, 20) 9.25 Manžel na
hodinu 11.45 Návrat do budoucnosti III 14.10
Zaprášená tajemství: Vražda v podkroví 15.55 Táta
na plný úvazek 18.10 Vánoce v ohrožení 20.00 Nic
než pravda, thriller (USA, 2016) 22.05 Není úniku,
akční film (USA, 1993) 0.05 Akta X

středa 23. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Popelka. Pohádka (ČR,
1969) 10.40 Lokomotiva 11.05 Veselé
vánoční (pří)hody 2007

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Podivná nevěsta
13.20 Přání k mání
15.00 Královský slib
16.35 O zakletém králi a odvážném
Martinovi
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Předpověď počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Anděl Páně
Pohádka (ČR, 2005)
21.45 Láska nebeská
Romantická komedie
(VB/USA/Fr., 2003)
23.54 Výsledky losování Šťastných 10
23.55 Menšíkoviny
0.20 Zkouška
TV film (ČR, 1983)
0.40 Manéž Bolka Polívky
1.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
10.05
10.35
11.45
12.00
12.30
13.10
14.20
15.10
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
22.00
0.25
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Mise nový domov II
Comeback
Ordinace v růžové zahradě 2
(1002)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex (6, 7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (853)
Castle na zabití IV (17)
Mentalista IV (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mise nový domov II
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ledové království
Animovaný komediální muzikál
(USA, 2013)
Skála
Akční film (USA, 1996)
Mentalista IV (5, 6)
Castle na zabití IV (17)
Na hromádce s ex (5-7)

Prima
6.15
6.45
7.15
7.55
10.15
12.15
14.45
16.45
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.55
0.10
2.50
5.40

Psí život (25)
Ninjago VIII (7)
Meteor Monster Truck (31)
Lízin let do nebe
Romantické drama (ČR, 1937)
Vánoce a spol.
Komedie (Fr., 2017)
Falešná kočička
Komedie (ČR, 1937)
Rolničky, kam se podíváš
Rodinný film (USA, 1996)
Hříšný tanec
Romantický film (USA, 1987)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Než jsem tě poznala
Romantické drama (VB/USA,
2016)
Smrtonosná zbraň 4
Akční thriller (USA, 1998)
Lízin let do nebe
Romantické drama (ČR, 1937)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.10 Nezapomenutelné Vánoce 6.40 Mentalista IV
(3, 4) 8.20 Vánoce s Holly 10.40 Willow 13.30
Prázdniny 15.55 Wonder Woman 18.20 Z lásky
nebo pro peníze, komedie (USA, 1993) 20.00
Vánoční prázdniny, komedie (USA, 1989) 21.55
Šéfové na zabití 2, komedie (USA, 2014) 23.50
Gravitace, sci-fi thriller (USA/VB, 2013)

Prima cool
5.25 Umění je cool 7.00 Top Gear III (8) 8.35
Odstřelovač (3, 4) 10.25 Hvězdná brána V (1, 2)
12.30 Futurama IV (48, 49) 13.20 Simpsonovi
XXVII (12-15) 15.10 Hvězdná brána V (3, 4) 17.15
Futurama IV (50, 51) 18.15 Simpsonovi XXVIII (18)
18.45 Simpsonovi XXVIII (19-21) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Partička 22.15 Holky za mřížemi II (11) 23.25
Odstřelovač (5) 0.30 Simpsonovi XXVIII (18, 19)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 Psí život (24) 6.55 Ninjago IX (8) 7.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. X (20, 21) 9.15
Čarovná země 11.20 Vánoce v ohrožení 13.10 Pí
a jeho život 15.45 Nic než pravda 17.40 Jedlíci aneb
Sto kilo lásky 20.00 Muž se železnou maskou,
dobrodružný film (USA/Fr., 1998) 22.45 Robocop
2, akční sci-fi film (USA, 1990)

čtvrtek 24. prosince 2020
ČT1
6.00

Čepice. TV komedie (ČR, 1983) 6.20
Zlatovláska. Pohádka (ČR, 1973) 7.35
Lotrando a Zubejda. Pohádková
komedie (ČR/Fr./Bulh., 1996) 9.15
Nejlepší přítel. Pohádka (ČR, 2017)
10.55 Tři veteráni. Pohádka (ČR, 1983)

12.30 Nesmrtelná teta
14.09 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
14.10 Peklo s princeznou
Pohádka (ČR, 2009)
15.54 Výsledky losování Šťastných 10
15.55 Šíleně smutná princezna
Pohádka (ČR, 1968)
17.20 Byl jednou jeden král...
Pohádka (ČR, 1954)
19.00 O vánoční hvězdě
Pohádka (ČR/SR/N, 2020)
20.30 Tři oříšky pro Popelku
Pohádka (ČR/N, 1973)
21.55 Pelíšky
Komediální drama (ČR, 1999)
23.55 Kristian
Komedie (ČR, 1939)
1.30 Lokomotiva
1.55 Manéž Bolka Polívky
3.10 Hana a Petr Ulrychovi –
Javorová píseň

Nova
7.00
8.45
10.30
12.10
14.20
16.05
16.10
16.40
17.05
18.40
20.15
21.55
0.05
1.45
3.10

Popelka
Chobotnice z II. patra
Anděl na horách
Z pekla štěstí
Hledá se Nemo
Animovaný film (USA/Austr.,
2003)
Oslava v Ledovém království
Animovaný film (USA, 2015)
Ledové království:
Vánoce s Olafem
Animovaný film (USA, 2017)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Tři bratři
Pohádka (ČR/Dán., 2014)
Pretty Woman
Romantická komedie (USA,
1990)
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Comeback

6.15
6.45
7.15
7.55
9.45
12.05
13.50
15.40
17.45
17.50
17.55
20.15
22.25
0.40
2.40
4.45

Prima

Nova Cinema

Psí život (26)
Ninjago VIII (8)
Meteor Monster Truck (34)
Kozí příběh
Animovaný film (ČR, 2008)
Lízino štěstí
Romantický film (ČR, 1939)
Trollové
Animovaný rodinný film (USA,
2016)
Provdám svou ženu
Filmová komedie (ČR, 1941)
Táta je doma 2
Komedie (USA, 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990)
Matky na tahu o Vánocích
Komedie (USA, 2017)
Moje tlustá řecká svatba
Romantická komedie (USA/Kan.,
2002)
Dávám tomu rok
Romantická komedie (VB, 2013)
Jak se staví sen

5.35 Bláznivá dovolená v Evropě 7.05 Medvídek Pú
8.05 Mentalista IV (5, 6) 9.40 Rytíři ze Šanghaje
11.35 Královské Vánoce 13.10 Má mě rád, nemá mě
rád 14.45 Starožitníkův krám 16.35 Vánoční prázdniny 18.15 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba 20.00
Králova přízeň, historické drama (VB, 2008) 22.15
Princ a pruďas 0.05 Uprchlík, akční film (USA, 1993)

Prima cool
8.55 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (9) 9.30 Teorie velkého
třesku XI (21, 22) 10.25 Hvězdná brána V (3, 4) 12.30
Futurama IV (50, 51) 13.20 Simpsonovi XXVII (16-19)
15.10 Hvězdná brána V (5, 6) 17.15 Futurama IV
(52, 53) 18.15 Simpsonovi XXVIII (22) 18.45 Simpsonovi XXIX (1- 3) 20.15 Malý velký bojovník 22.20
Žoldáci spravedlnosti 0.20 Simpsonovi XXVIII (22)

Prima Max
6.10 Ninjago IX (8) 6.40 Psí život (25) 7.10 Ninjago
IX (9) 7.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (22)
8.35 Vánoce a spol. 10.35 Bažanti jdou do boje
12.25 Jedlíci aneb Sto kilo lásky 14.50 Muž se
železnou maskou 17.35 Nevěsta na útěku 20.00
Zítra vstanu a opařím se čajem, sci-fi komedie (ČR,
1977) 22.00 Zachraňte vojína Ryana, válečný film
(USA, 1998)

pátek 25. prosince 2020
ČT1
6.00

12.45
14.30
16.00
17.30
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.50
23.24
23.25
1.35
2.00
3.05
3.30
3.50

Tři veteráni. Pohádka (ČR, 1983) 7.35
Elixír a Halíbela. Pohádka (ČR, 2001)
8.30 Císař a tambor. Pohádka (ČR,
1998) 9.45 Duch nad zlato. Pohádka
(ČR, 2013) 11.20 Princezna a písař.
Pohádka (ČR, 2014)

Princezna ze mlejna
Třetí princ
Láska rohatá
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Hodinářův učeň
Pohádka (ČR/SR, 2019)
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
Výsledky losování Šťastných 10
Láska nebeská
Romantická komedie
(VB/USA/Fr., 2003)
Banánové rybičky
Manéž Bolka Polívky
Chalupa je hra
Bydlení je hra
Pod pokličkou

Nova
5.55 Tlapková patrola (22)
6.20 Kačeří příběhy (52)
6.40 Zvonilka a velká záchranná
výprava
7.55 Čarovné dědictví
9.25 Veselé Vánoce přejí chobotnice
11.10 Princ Bajaja
12.40 Z pekla štěstí 2
14.35 Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
16.15 Hledá se Dory
Animovaná dobrodružná komedie (USA, 2016)
17.55 O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Harry Potter a relikvie smrti –
část 1
Dobrodružný film (USA/VB,
2010)
22.45 Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční sci-fi film (Austr./USA,
2015)
0.50 Jízda švárů
Akční film (USA, 2014)
2.30 Skála
Akční film (USA, 1996)

Prima
6.05
6.30
6.55
8.45
11.00
13.10
15.10
16.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.50
0.40
3.05

Max Steel (1)
Ninjago VIII (9)
Trollové
Madla zpívá Evropě
Hudební film (ČR, 1940)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990)
Hotel Modrá hvězda
Filmová komedie (ČR, 1941)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Panna a netvor
Pohádka (ČR, 1978)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sám doma 2: Ztracen v New
Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992)
Dokonalý polibek
Romantická komedie (Kan.,
2018)
Falešná kočička
Komedie (ČR, 1937)
Žoldáci spravedlnosti
Akční thriller (USA/JAR, 2006)

Nova Cinema
7.05 Lego Scooby-Doo: Strašidelný Hollywood
8.20 Má mě rád, nemá mě rád 9.55 Dračí srdce 3:
Čarodějova kletba 11.40 Vánoční prázdniny 13.20
Špioni jako my 15.10 Pidilidi 16.35 Vesničko má
středisková 18.15 Dračí srdce: Boj o trůn 20.00
Úžasňákovi 22.10 Swordfish: Operace Hacker, akční
film (USA, 2001) 0.00 Wonder Woman

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 Top Gear III (10) 8.20
Autosalon.tv 9.30 Re-play 10.00 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána V (5, 6) 12.30 Futurama IV
(52, 53) 13.20 Simpsonovi XXVII (20-22) 14.50
Simpsonovi XXVIII (1) 15.10 Hvězdná brána V (7, 8)
17.15 Futurama IV (54, 55) 18.15 Simpsonovi XXIX
(4-7) 20.15 Odpočet do katastrofy 22.05 Smrt
z podzemí 0.05 Simpsonovi XXIX (4-6)

Prima Max
6.10 Psí život (26) 6.40 Ninjago IX (10) 7.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. X (22, 23) 8.55
Lízin let do nebe 11.15 Rolničky, kam se podíváš
13.15 Nevěsta na útěku 15.40 Cyklostezka k lásce,
romantický film (USA, 2017) 17.35 Blízko od sebe,
drama (USA, 2013) 20.00 Rocky, drama (USA,
1976) 22.30 Rudý úsvit: Nová krev, akční film (USA,
2012) 0.25 Zachraňte vojína Ryana
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Řecký ﬁlozof Sokrates: Radost musíme čerpat…

Tajenka: … ne z jiných, ale ze sebe.

Čtěte nové Téma:
Tajemné síly
psychiky i těla

P

řipomíná vlašský ořech, obsahuje 100 miliard nervových buněk, a ačkoliv váží
jen 1,3 až 1,4 kg, je „nejhladovějším“ orgánem v těle. Spotřebuje
zhruba 20 % kyslíku a až 25 % celkového množství energie.
Ale jak náš mozek přesně funguje, jak se rodí myšlenky a jak vytváří zkušenosti, asi nikdy úplně nepochopíme. Věda nás sice stále posouvá k většímu poznání, mnoho záhad
a nezodpovězených otázek však zůstává. Je dobré věřit intuici? A jaké
jsou skryté síly našeho organismu?
Rozhovor s guru české psychiatrie MUDr. Radkinem Honzákem čtěte ve vánočním dvojčísle
týdeníku Téma, které vychází
právě tento pátek.
(čer)

Cítím se jako dvacítka, tvrdí
v 86 letech Sophia Lorenová
ŽENEVA | Herečka Sophia Lorenová
se svěřila, jak tráví dny v době pandemie, čím ráda hřeší i co jí dělá momentálně největší radost. „Občas, když se
mě někdo zeptá, kolik mi je let, sama
své odpovědi nevěřím. Je mi 86 a cítím
se pořád jako dvacítka,“ řekla Sophia
Lorenová v rozhovoru pro média.
„V poslední době mám velký strach
z covidu-19, takže zůstávám raději převážně doma. Žiji ve švýcarské Ženevě,
v kontaktu s rodinou a vnoučaty jsem
často. Jen se teď nevídáme osobně, ale
prostřednictvím videohovorů a fotografií. Kontakt s blízkými mi dělá největší
radost,“ vysvětluje herečka.
„Snažím se užívat každou takovou
malou chvilku společného štěstí. V
době pandemie je opravdu potřeba mít
se alespoň trochu z čeho těšit. Přiznávám, že si občas dám bez výčitek i kousek čokolády. Musíme doufat v lepší
zítřky,“ říká bývalý sexsymbol.
Poslední měsíce tráví Sophia Lorenová převážně sledováním filmů, procházkami, návštěvami kostela a částečně i
prací. Přiznává, že se jí stýská po manželovi. „Když Carlo v roce 2007 ve svých
čtyřiadevadesáti letech zemřel, byla

Sophia Lorenová nyní a na archivním snímku.
jsem pohlcena smutkem a cítila jsem se
osaměle. S tím, že už tu můj muž není a
nikdy nebude, se stále nedokážu smířit,“ popisuje Sophia Lorenová.
S jedním ze svých synů, režisérem
Edoardem Pontim (47), natočila Lorenová po deseti letech celovečerní film.
Sociální drama La vita davanti a sé
(Život před sebou), kde hraje ženu, která přežila holokaust, živila se jako prostitutka a nyní se stará o děti bez domova, mělo v polovině listopadu premiéru
na platformě Netflix. Sophia Lorenová
ztvárnila za svou kariéru na devět desí-

FOTO | PROFIMEDIA, MAFRA

tek rolí, z nichž některé patří do zlatého
fondu evropské kinematografie. Jedna z
nejkrásnějších evropských hereček dokázala vystihnout stejně dobře postavy
tragické jako komické.
Získala řadu cen, včetně dvou Oscarů
– za snímek Horalka (1962) a za celoživotní dílo (1991). Nezapomenutelnou
dvojici vytvořila s Marcellem Mastroiannim, například v komediích Včera,
dnes a zítra a Manželství po italsku, v
dramatech Slunečnice a Zvláštní den
nebo v groteskním podobenství ze světa
módy Pret-a-Porter.
(sub)
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Buďte si oporou a naslouchejte
Znáte příběhy svých
babiček a dědečků?
Návrat ke kořenům jako
terapii pro celé rodiny
nabízí matka tří dětí
z Černošic.

Kdo je Monika
Kopřivová
Monika Kopřivová vystudovala
farmacii a původně pracovala
v lékárně. Je matkou tří dětí,
s rodinou žije v Černošicích.
Po narození první dcery dostala
od svého téměř devadesátiletého
dědečka sepsané paměti.
Inspirovaly ji k nápadu, že by
takovou kroniku mohl sepsat
každý prarodič.
V roce 2013 vytvořila dvě knihy,
založila nakladatelství a sama je
vydala pod názvy Babičko,
vyprávěj a Dědečku, vyprávěj. Obě
slouží k záznamu vzpomínek od
dětství po současnost.
Zároveň založila internetový
portál www.babickarstvi.cz, kde
lidé najdou zajímavé tipy na dárky
a pomůcky pro seniory.
Přidala ještě další stránky
www.familium.cz.
Vydala také publikace Strom
života naší rodiny, Naše výlety,
Časosběrná kronika naší rodiny či
Velká kniha vánočních detektivek.
Novinkou jsou 3 minuty pro štěstí
a Jak rostu.

MAREK KOČOVSKÝ
ČERNOŠICE | Zachovat uplynulý čas,
myšlenky a zážitky pro budoucí pokolení. Vystudované farmaceutce Monice
Kopřivové doslova změnily život paměti jejího devadesátiletého dědečka. Byla
prvním čtenářem, který řádky psané
svým přímým předkem okusil.
„Doslova jsem je hltala a nyní z nich
začíná čerpat poznání další generace.
Jak totiž moje děti postupně dospívají,
dostávají se k dalším příběhům. Znají
jich už spoustu,“ říká Monika Kopřivová, která se začala věnovat pátrání v minulosti. Založila Babičkářství, kde už
sedm let poskytuje řadu možností, jak
potěšit seniory. A k tomu pro ně vymyslela knihy, do nichž lze prožitá léta zaznamenat.

Vyzkoušeli jsme
čtení na dálku
Sama je přesvědčena, že je třeba, aby
mladší co nejvíce naslouchali svým prarodičům. Zkušenost z práce v Babičkářství ji navíc utvrdila v tom, že lidé mají
o podobná svědectví velký zájem. I proto se prý tolik ujaly její dvě první knihy,
které slouží právě k zapisování zážitků
ze života nejstarších členů rodiny.
„Důležitá je pro mé zákazníky možnost, že mohou předat dárek, který pomůže rozpovídat jejich babičku či dědečka. Sami si najednou uvědomí, že je
to zajímá. Akorát je nenapadlo se na to
v pravý čas zeptat,“ míní autorka publikací, které se dočkaly i zahraničních vydání.
Podobné aktivity mohou rovněž
v současné koronavirové době prohloubit v rodině kontakty, které jsou pro
mnohé omezené. „Mohou díky vzpomínkám obohatit prarodičům den, a navíc jim ukázat, že pro ně je jejich uplynulý život důležitý,“ podotýká Monika
Kopřivová.
Na jedné straně senioři tuší, že rodina
je už řadu týdnů nenavštěvuje z obavy,
aby je nenakazila, nicméně se dál cítí
osamělí. V nynější izolaci proto doporučuje jakékoli bezpečné spojení. U těch
mladších, kterým většinou nedělá problém využít moderní techniku, se nabízí
pravidelný kontakt na dálku. Ať už prostřednictvím telefonu, či třeba videohovoru po Skypu.
„Je důležité, aby věděli, že na ně někdo myslí, že v tom nejsou sami. Pomůže i pozitivní myšlení, povzbuzení, že

Babičkářka Monika Kopřivová přesedlala z farmacie na tvorbu knih pro babičky, dědečky i jejich vnoučata.
FOTO | ARCHIV MONIKY KOPŘIVOVÉ
snad bude brzy lépe. Je dobré popovídat
si o tom, co den přinesl nejen jim, ale
i jejich dětem či vnoučatům. U nás
doma jsme dokonce vyzkoušeli několik
čtení pohádek na dálku, což by nás
v normální situaci asi nenapadlo,“ líčí
své zkušenosti.

Tři minuty pro štěstí
každý den
Každý den tři otázky, které se týkají zážitků z daného dne. Může to být třeba
jen dojem z krátké procházky v přírodě
a k tomu sem tam moudrý a inspirativní
citát. Většinou o tom, že štěstí, jež hledáme, je často přímo v nás. Vše v nové publikaci Moniky Kopřivové 3 minuty
pro štěstí s podtitulem Kniha pro zachycení každodenní krásy. Jak autorka připomíná, je vhodná pro všechny generace a opět v současném složitém dění li-

„

dem uleví. Čtenáři se na ni obracejí
s rozmanitými dotazy.
„Například je zajímá, jak vyplnit babičce čas, když už dovyprávěla svůj životní příběh. Radím zabývat se rodokmenem neboli stromem života.

Díky
vzpomínkám
lze obohatit prarodičům
den, ukázat, že je pro
nás jejich uplynulý život
důležitý. Že nejsou sami,
že na ně někdo myslí.
Nejstarší z rodiny si většinou pamatuje příbuzné, o nichž už ti mladší ani nevědí. O každém může napsat medailo-

nek,“ říká zakladatelka Babičkářství
s tím, že při jarní vlně epidemie popsala
své dojmy také na blogu.
Náhlý lockdown totiž postihl i její nejbližší, otce a matku jí načas uvěznil na
chatě. Proto sepsala doporučení, jak v takové situaci pomáhat. Přidala i praktické rady, jak se potkat alespoň po netu.
„Dělám to tak i v Babičkářství. Když
narazím na něco vhodného pro seniory,
spojím se s výrobcem a nabízím mu,
zda bychom výrobek nepřiřadili na můj
web. Může to být elektronické zařízení,
ale také kosmetika,“ tvrdí Monika
Kopřivová.

Propojit své životy
s ostatními
Pomáhat a naslouchat lidem chtěla odjakživa, aniž tušila, jaký bude mít její
nápad ohlas. Nakonec se musela začít
Babičkářství věnovat naplno. Práce narostla natolik, že farmacie musela jít
stranou. Její cíl je ale stále stejný, chce
dělat radost celým rodinám.
„I naše zákazníky vlastně beru jako
rodinu, vždy se s kolegy věnuji pečlivě
každé jednotlivé zakázce, každému
e-mailu. A navzdory nynější náročné situaci bych chtěla všem popřát ve zbytku
roku mnoho sil. Krásný advent všem,
včetně našich čtenářů. Dělají nám radost už jen tím, že chtějí své babičce či
dědečkovi umožnit, aby propojili své životy s těmi dalšími,“ přidává předvánoční vzkaz z Babičkářství.
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Potvrzená hvězda: Jamal Wilson
Na atletickém mítinku
Hvězdy v Nehvizdech se
bude na začátku února
nově závodit v rámci
prestižního seriálu World
Indoor Tour.
PETR PROCHÁZKA
PRAHA | Koulařský souboj velkých
jmen, skok do dálky i skok vysoký. To
jsou hlavní disciplíny halového atletického mítinku Hvězdy v Nehvizdech, jehož čtvrtý ročník se chystá na 5. února.
V době koronavirových omezení je
však zásadní otázkou, v jaké podobě příjemná akce proběhne.
„Trošku se bojím, aby se z našeho závodu se skvělou atmosférou nestal
závod duchů,“ nepřeje si prázdné tribuny Tomáš Vojtek, ředitel mítinku
Hvězdy v Nehvizdech. „Na těsném kontaktu diváků se sportovci to máme celé
postavené,“ vysvětluje.
V malé hale je prostor jen pro několik
disciplín. A i divácké zázemí také není

Elitní domácí koulař Tomáš Staněk by znovu neměl chybět ve startovní listině při halovém mítinku Hvězdy v Nehvizdech.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ, MAFRA
úplně komfortní. O to příjemnější kulisa ale při atletice panuje, fanoušci mají
sportovce prakticky na dosah.
Sympatický závod slibuje světovou
konkurenci zejména ve vrhu koulí. Domluvení jsou Brazilec Darlan Romani,
Němec David Storl a samozřejmě i To-

máš Staněk, čili jména absolutní mezinárodní špičky, která patří mezi medailové kandidáty na letní olympiádě. „Závodníkům nabízíme i prohlídku Prahy,
mohou dorazit i s partnerem či rodinou
a pár dnů pobýt. Tenhle přátelský přístup se nám vyplácí,“ prozradil Vojtek,

díky čemu se mu také daří získávat do
startovní listiny skvělé závodníky.
Letos může být důvodem také zařazení podniku do prestižního kalendáře
World Indoor Tour, což jsou vybrané
mítinky, na nichž se dá bodovat do světového žebříčku.
„Oficiálně potvrzenou hvězdou mítinku je od tohoto týdne i miláček publika
Jamal Wilson. Tento bahamský showman se do Nehvizd chystá již potřetí a
my jsme velice rádi, že právě náš mítink
se stal jeho oblíbeným. Jamal je světovou výškařskou jedničkou roku 2020, a
to díky vylepšení osobáku až na 233
centimetrů,“ uvedl Vojtek.
Mítink Hvězdy v Nehvizdech má i velmi zajímavé ambasadory. Jedná se o elitní české sportovce minulosti i současnosti: Roman Šebrle, Petra Kvitová, Tomáš
Dvořák, Aleš Valenta, Lucie Hradecká.
Hlavní patronkou je bývalá koulařka
Helena Fibingerová, která dokáže zajistit finanční podporu i další důležité záležitosti. Od letošního roku jsou Hvězdy v
Nehvizdech certifikovány Českým atletickým svazem a nově je mítink také
pod záštitou předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky.

INZERCE

Zimní liga se téměř celá
odehraje v Počernicích

Přijďte si koupit kapra před NC Eden.
Kdy:
19.–23. 12. 8.00–20.00
24. 12.
8.00–10.00

PRAHA | Tuzemské zimní ligy se kvůli
koronavirovým opatřením a komplikacím s termínovou listinou tentokrát nezúčastní prvoligové celky. Téměř celý
turnaj se odehraje v Horních Počernicích, na seznamu účastníků nechybí
Dukla ani béčka Sparty a Slavie.
„Váhali jsme, ale nakonec jsme se
rozhodli do toho jít. Chtěli jsme ukázat,
že i v tomhle složitém období jde udělat
bezpečný a dostatečně atraktivní turnaj,“ prohlásil Václav Sochor, vedoucí
oddělení komunikace Tipsportu, který
turnaj pořádá.
V Horních Počernicích se budou hrát
skupiny A a B, v nichž poměří síly Dukla, Hradec Králové, Sparta B a Táborsko respektive Chrudim, Slavia B, Ústí
nad Labem a Varnsdorf.
Třetí skupina je naplánována do slovenské Trnavy.
Soutěž odstartuje 7. ledna a bude trvat přesně dvacet dnů. Tabulka bude
společná pro všechny tři skupiny. Mezi
přihlášené kluby bude rozděleno 800 tisíc korun, vítěz obdrží putovní pohár a
160 tisíc. Povinné budou testy před každým utkáním, na něž kvůli koronavirovým opatřením pravděpodobně nebudou moci diváci.
„V okamžiku, kdy LFA stanovila začátek jarní sezony na 16. ledna, rozsypalo se nám to jako domeček z karet. Jedna skupina měla být v Mladé Boleslavi,

byli jsme ve spojení také s Jabloncem,
Bohemians 1905, Karvinou či Ostravou. Možná kdyby se začínalo o týden
později 23. ledna, tak kluby ty tři zápasy zvládly. Ale takhle si dají jedno přípravné utkání, jednu generálku a jdou
do sezony,“ vysvětlil ředitel turnaje
Aleš Kolář.
Druhou polovinou akce je turnaj
Tipsport Malta Cup. Na středomořském
souostroví budou od 3. do 10. ledna bojovat čtyři celky. Absolvují tam tréninkový kemp, v jehož rámci sehrají miniturnaj – tak, jak bylo zvykem v minulých letech.
Na Maltu poletí Spartak Trnava,
Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc a zatím nejmenovaný celek z rakouské nejvyšší soutěže. Na poslední chvíli se cesty na Maltu po změně trenéra vzdala
Mladá Boleslav.
„Všechny kluby velmi zvažují výjezd
do zahraničí, raději zůstávají doma v covidových bublinách. My se takovou bublinu snažíme vytvořit na Maltě,“ uvedl
vedoucí manažer sponzoringu Lubomír
Ježek. „Přesto se nám to nechtělo odpískat, protože si myslím, že vzniklo něco
jedinečného. V daných podmínkách se
pokoušíme o něco, co v tuto chvíli nemá
v Evropě obdoby. Podobný turnaj s mezinárodní účastí si nikdo netroufl udělat,“ dodal. Exkluzivní vysílací práva
(vp, prp)
má opět Nova Sport.

