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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.

Milan Kňažko
Přežil jsem covid-19.
Předčasně už zemřít
opravdu nemohu
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Tajemství vesmíru
odhalují už šedesát let
JSME DOMA A CHCEME PSA

V koronakrizi se mezi lidmi
zvyšuje zájem o psy
...str. 4

SLAVNÉ HERECKÉ PÁRY

Vzlety i trable Petra Kostky
a Carmen Mayerové
...str. 6

U příležitosti 50. výročí přistání člověka na Měsíci byla vloni před planetáriem vystavena dokonalá maketa lunárního
modulu Apollo 11, kterou je možné si prohlédnout i zevnitř.. „V budoucnosti bychom rádi rozšířili planetárium do
přírodovědného science-centra, které Praha postrádá,“ říká ředitel planetária Jakub Rozehnal.
FOTO | T. KRIST, MAFRA

Návštěvu vesmíru planetárium zprostředkovává
nejen digitální projekcí na největší promítací plochu
v České republice, ale také reálnými prožitky.
5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | Za šedesát let existence se
Planetárium Praha stalo centrem, kde se
spojuje vzdělání, kultura a zábava. Jedineční jsou nejen díky největší promítací
ploše.
Od loňského roku, kdy byla u příležitosti 50. výročí přistání člověka na Měsíci před Planetáriem Praha vystavena do-

konalá maketa lunárního modulu Apollo 11, je pražské planetárium jediným
místem na světě, kde si mohou návštěvníci modul prohlédnout i zevnitř. Velké
plány mají i do budoucna.
„V roce 2018 došlo k celkové změně
koncepce programu, což nyní umožňuje divákům zhlédnout špičkovou produkci světové úrovně. V horizontu tří
let čeká planetárium nový projekční systém a v blízké budoucnosti bychom rádi
jednali o podstatném rozšíření planetária do přírodovědného science-centra,
které zatím Praha postrádá,“ říká Jakub

Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Praha.
Za jakých okolností planetárium
před 60 lety vzniklo? Co bylo tím
hlavním impulzem?
Planetárium vznikalo v době, která paradoxně nepřála mnoha jiným činnostem,
ale astronomie, jakožto šiřitelka vědeckého světového názoru, měla toho času
zelenou. Investiční záměr na stavbu planetária byl schválen v roce 1952, objednávka projekčního zařízení Zeiss Gross
Planetarium byla podepsána na veletrhu
v Lipsku spolu s dodávkou přístroje pro
Bratislavu, ve které však do dnešního
dne velké planetárium chybí. Stavba planetária započala v roce 1958 podle návrhu architekta Jaroslava Frágnera.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

20 LET BEZ „ŤOPKA“

Emila Zátopka připomene
film a sochařská díla ...str. 7

ZAKÁZANÉ POCHOUTKY

Za žvýkačky či játra padají
bizarní pokuty
...str. 10 a 11
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Praha a okolí

Jsme doma a chceme psa
Mezi Pražany je
v důsledku práce na
home office a distanční
výuky obrovský zájem
o psy. Pro mnohé je pes
antistresový prvek.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
IVO HORVÁTH
PRAHA | Již při letošní první vlně pandemie stoupl zájem o psy, lidé více pracující a studující z domova mají čas se
jim více věnovat. Pro mnoho z nich čtyřnozí přátelé také znamenají antistresový prvek.
Už v březnu si pořídila štěně například rodina gymnazisty Jakuba. „Již
roky jsme si s mými sourozenci přáli
pejska, ale rodiče se nám podařilo přesvědčit až na jaře, když jsme slyšeli v rádiu, že je ve Španělsku zákaz vycházení
a jednu z výjimek mají právě lidé venčící psy,“ vysvětluje student z Prahy 11.
Opatření podobné tomu z Pyrenejského poloostrova do České republiky dorazilo až letos na podzim během druhé
vlny epidemie. Možnost venčit psa je
jedním z povolených důvodů opustit domov i po 21. hodině, ale to pravděpodobně není hlavním motivem, proč lidé
po psech doslova šílí.
Velkou poptávku po psech potvrzují
útulky. „Zažíváme doslova invazi zájmu o pejsky. Denně mám třicet i čtyřicet hovorů. Zájemci si dokonce vzali
i dva slepé pejsky včetně sedmnáctiletého kokra. V útulku nám zůstali jen čtyři
zdravotně postižení pejsci, jinak jich míváme běžně okolo dvaceti, což býval
dlouhodobý průměr,“ říká Jaroslava
Kladivová ze soukromého psího útulku
v pražských Komořanech.
Jak potvrzují v největším útulku metropole v Troji, o psy je tak velký zájem,
že štěňata, pokud se ztratí, do Troje ani
nedorazí a hned se jich někdo ujme.
„Mezi novými přijímanými zvířaty nejsou téměř žádná štěňata, ostatní psi se
vydávají k novým nebo původním majitelům,“ vysvětluje Irena Seifertová,
mluvčí městské policie, pod kterou trojský útulek spadá.
Mezi pejskaři v Praze se nyní traduje,
že se začali psi kvůli velkému zájmu o
ně v době lockdownu krást. Strážníci
ani Policie ČR to nepotvrzují, protože
jim takové případy lidé nyní nehlásí.

Jít ven po 21. hodině může jen ten, kdo má opravdu pádný důvod nebo psa. Řada lidí v Praze si nyní psa pořizuje. Na
snímku vpravo jedna z pohřešovaných – fenka Helí se ztratila 31. října v lese u Haloun nedaleko Řevnic v okrese Praha-západ. Majitelé později našli rozřízlý obojek.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA A PSIDETEKTIV.CZ
Ovšem například televize Nova a Prima
v září informovaly, že se ve velkém ztráceli psi ze dvorků a zahrad v okrese Praha-západ. Minimálně v jednom případě
dokonce nálezce požadoval za vrácení
psa výkupné.

Kam zmizel Ralf a Helí?
Špatnou zkušenost se ztrátou psa měl
v minulých týdnech také Pavel Ther,
který navštívil prodejnu mobilního operátora na Národní třídě a amerického stafordšírského teriéra Ralfa uvázal před
obchodem. Po návratu zjistil, že pes
zmizel. Policie ČR pomocí kamerových
záznamů vypátrala, že odjel s neznámým seniorem tramvají na I. P. Pavlova, kde se stopy ztratily.
„Vyjela tam hned hlídka, ale už nikoho nenašla. Nedaleko místa je několik
prodejen, kde je možné koupit jídlo pro
psy. Napadlo nás, že důchodce s Ralfem mohl mířit tam, v obchodech ale o
nikom nevěděli, jen nám poradili web
Psího detektiva,“ vysvětluje majitel teriéra. Nakonec se Therovi ozval syn seniora, psa vrátil, verze důchodce byla
údajně taková, že jej nějaká žena upozornila na tři hodiny trpícího psa. Tento
údaj se postupně měnil a zkracoval až
na dvanáct minut, které potvrdil policejní kamerový záznam.
Majitel Ralfa se domnívá, že se nálezce psa ozval hlavně díky tomu, že jeho
syn je právník a ten svého otce pravdě-

podobně upozornil na mnohem přísnější tresty, které hrozí během nouzového
stavu.
Krádež je možná také za ztrátou devítiměsíční fenky drsnosrstého jezevčíka
Helí, která se ztratila v sobotu 31. října
v brdských lesích u Haloun nedaleko
Řevnic, jež leží v okrese Praha-západ.
Majitelé našli nedaleko místa ztráty
pejska trochu nezvykle rozřízlý či přestříhnutý obojek, na kterém bylo jejich
telefonní číslo. To může mimo jiné
svědčit o tom, že někdo měl zájem, aby
se fenka už nevrátila do svého domova
či nemohla být s pomocí obojku identifikována. „S něčím podobným jsem se nikdy nesetkal, ale pes podle mého názoru žije,“ komentuje nález Tomáš Carba
z organizace Psího detektiva. On sám
ale nezastává teorii, že by počty krádeží
psů nějak dramaticky narůstaly. „Už vůbec si nemyslím, že by někdo kradl psa
třeba jen kvůli tomu, aby mohl chodit
ven i po 21. hodině. Krádeže zaznamenáváme, ale jsou to spíše ojedinělé případy. Za zajímavost spíše považuji, že
lidé mají zájem o psy z útulků,“ vysvětluje detektiv.
K teorii dramatického nárůstu krádeží psů se nepřiklání ani Policie ČR. „Ve
statistikách evidujeme krádeže psů v kategorii domácích zvířat a to není v Praze za letošní rok ukradené ani jedno,
v celé republice jich je letos jen deset,“
vysvětluje policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Situace nahrává
množírnám
Pandemická opatření zkomplikovala
také situaci chovatelům. Jak redakci potvrdil tajemník Českého kynologického
svazu Ondřej Šiška, chovy psů s rodokmenem potřebují absolvovat výstavy, zkoušky či další náležitosti a jejich
organizaci koronavirová opatření znemožňují, jen v prvním pololetí proto
mohla produkce psů s rodokmenem
klesnout o deset procent.
Rapidně podle Šišky vzrostl zájem
o psy z nečistokrevných vrhů, ale také
z množíren. Ty měly být na ústupu, protože jejich počty chtěla redukovat nová
legislativa – novela trestního zákoníku
zavedla šestileté vězení za týrání zvířat.
Překonání původní pětileté hranice zjednodušuje udílení nepodmíněných trestů. Novou možností pro soudce se stal
také až desetiletý zákaz chovu zvířat.
Každý, kdo chce chovat zvířata v nevhodných podmínkách jen za účelem
zisku, by se proto měl mít na pozoru.
Podle Šišky se ale některé množírny
v nové situaci rychle zorientovaly a část
zvířat „chovatelé“ například registrují
na členy rodiny či další příbuzné a ke
stejnému kroku se mohou uchýlit i v případě, že budou mít chovatelskou činnost zcela zakázanou. Odborníci také
upozorňují, že efekt nové legislativy
bude možné posoudit až s delším časovým odstupem.
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Tajemství vesmíru
odhalují už šedesát let

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

ZÁRUKA 5 LET

V čem se nejvíc liší dnešní planetárium od toho nově otevřeného?
Hlavní rozdíl spočívá v jeho koncepci.
Planetárium bylo v roce 1960 otevřeno
jako osvětové zařízení, pražské školy
do něj měly přístup zdarma a školní děti
tvořily až 80 procent návštěvníků. Dnes
se planetárium mimo škol snaží cílit na
náročnější publikum z řad veřejnosti,
což se neobejde bez pořadů z repertoáru
špičkové světové produkce. Nutností je
také digitální projekční systém, který
zvládá i neastronomickou projekci. Planetárium dnes proto představuje syntézu vzdělání, kultury a zábavy.

Můžete připomenout osobnost prvního ředitele planetária?
Planetárium bylo v době svého vzniku
součástí Parku kultury a oddechu Julia
Fučíka, jehož ředitelem byl v době otevření planetária pan František Kovařík.
Vzhledem k úzké specializaci planetária a z ní vyplývajícího nároku na kvalifikaci vedení mělo však samotné planetárium do značné míry nezávislého ředitele, kterým byl skvělý kartograf a popularizátor astronomie světového jména, pan Ing. Antonín Rükl , který v něm
pracoval až do své smrti v roce 2016.
Astronomii a její popularizaci se věnoval od 50. let 20. století, kdy působil
jako demonstrátor Štefánikovy hvězdárny. Na pořady, které spolu se svými kolegy vytvářel, se jezdili dívat zaměstnanci planetárií z celé Evropy.
Co vlastně dnes všechno planetárium nabízí?
Nabídka planetária je dnes velmi bohatá. Od klasických výukových a vzdělávacích pořadů jsme nabídku v posledních letech rozšířili o špičkovou světo-

ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

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

Planetárium bylo v roce 1960 otevřeno jako osvětové zařízení především
pro školy. Na snímku montáž zařízení v roce 1960.
FOTO | ARCHIV PLANETÁRIA

V čele planetária
Historicky prvním přednášejícím
v planetáriu byl známý český
popularizátor astronomie a
selenograf Antonín Rükl. Ten se
také stal jeho prvním ředitelem a
planetárium vedl dlouhých 40 let.
V roce 2000 ho na pozici vystřídal
nedávno zesnulý popularizátor
kosmonautiky a astronomie a
spisovatel Marcel Grün, který na
této pozici působil 15 let. Celý
život se intenzivně věnoval výuce
a popularizaci astronomie a
kosmického výzkumu. Je autorem
či spoluautorem řady příruček,
přehledů, encyklopedických hesel,
scénářů, učebnic a skript.
V lednu 2018 slavnostně předal
vedení hvězdárny a planetária
svému nástupci Jakubu
Rozehnalovi, který se dlouhodobě
zabývá popularizací astronomie
a astrofyziky. Mezi jeho odborné
zájmy patří zejména výzkum
extrasolárních planet a migrace
planet. Je autorem několika
desítek populárních i odborných
článků, dlouholetým redaktorem
Hvězdářské ročenky
a spoluautorem několika
astronomických a fyzikálních knih.

vou produkci, která nabízí poučení a zábavu prostřednictvím jedinečného zážitku. Jako zařízení spojující vědu, vzdělání, kulturu a zábavu je planetárium
i vhodným místem pro pořádání koncertních vystoupení, uměleckých před-

stavení, konferencí a dalších akcí, které
svou povahou vyžadují atraktivní prostředí.
Jak se v planetáriu vyvíjí návštěvnost?
Od roku 2018, kdy podnik dostal nové
vedení a změnila se programová koncepce, návštěvnost raketově narůstala.
Návštěvnost v roce 2019 byla vůbec největší v celé historii planetária, dvouletý
přírůstek návštěvnosti činil ještě v únoru 2020 více než 50 procent. Poté nás
však, stejně jako ostatní, zastavila pandemie koronaviru. Věřím, že v roce
2021 se nám podaří náš vlak zase roztlačit tak, abychom se v roce 2022 vrátili
k rostoucímu trendu.
Jaké projekty chystáte v nejbližších
letech?
Planetárium v blízké budoucnosti čeká
výměna projekčního systému. Věříme,
že se podaří schválit investiční záměr
pořízení technologie „LED-dome“, což
je revoluční technologie umožňující zcela nevšední zážitky včetně 3D projekce.
V návaznosti na tuto modernizaci bychom rádi planetárium rozšířili do přírodovědného science-centra, která Praha
zatím zcela postrádá.
Čemu se v planetáriu věnujete, když
tam nyní nemohou návštěvníci?
V současné době se věnujeme úpravám
a rekonstrukci interiéru planetária. Aktualizujeme a inovujeme výstavu ve
foyer, zrekonstruovali jsme toalety
v jedné části budovy, pro návštěvníky
jsme připravili rozšíření výstavních prostor a připravujeme samozřejmě i zcela
nové pořady.

VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88
INZERCE

Co považujete za největší mezníky
v historii planetária?
Významným okamžikem v dějinách planetária bylo jeho připojení k pražským
hvězdárnám na Petříně a v Ďáblicích
v roce 1979. Vznikla tak Hvězdárna a
planetárium hlavního města Prahy, přímý předchůdce největší astronomicko-popularizační platformy v České republice, jež dnes nese název Planetum.
Významné vylepšení přineslo pořízení
moderního projekčního systému
Cosmorama, který byl uveden do provozu v roce 1991 a který, byť odpočítává
své poslední dny, je stále instalován
v projekční kopuli. V roce 2014 se pražské planetárium stalo prvním planetáriem v Evropě a teprve třetím planetáriem na světě, které implementovalo projekční systém v rozlišení 8K.

tel.: 728 863 201

www.exdrazby.cz
www.jrdrazby.cz
www.prodejtojinak.cz

KRÁTCE
Dobrovolníci pomáhají
seniorům
PRAHA | V rámci projektu Prahy 3
Sousedé si pomáhají Infocentrum Prahy 3 koordinuje dobrovolníky a požadavky seniorů. Dobrovolníci pomáhají
seniorům z Prahy 3 s nákupem potravin
a léků či s vyzvednutím zásilky. Na Zelenou linku 800 163 163 se mohou obrátit jak senioři s žádostí o pomoc, tak dobrovolníci, kteří ji nabízejí.
(eva)

Oprava
V rozhovoru ze 13. listopadu jsme v rozhovoru s děkanem Fakulty architektury
ČVUT v Praze Ladislavem Lábusem
s názvem „Architektura se rodí ze setkání“ omylem uvedli, že Ladislav Lábus
je děkanem Fakulty stavební ČVUT. Ladislav Lábus na Fakultě architektury
ČVUT působí už od roku 1990, posledních šest let je jejím děkanem.Tímto se
omlouváme.
(red)
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Slavné české filmové páry

„Díky bohu
máme v životě
krásné role“
Šarmantní gentleman
Petr Kostka a kráska
s exotickým původem
Carmen Mayerová jsou
spolu bezmála
půl století. Vychovali
čtyři dcery, pátou
adoptovali z Ugandy.
Osud jim nachystal
lásku i tragické pády.
JOSEF HORA
ČR | Koluje jí v žilách španělská krev,
on zase pochází ze starého českého
rodu umělců. Jejich životy se propojily,
když měli oba za sebou už jedno manželství. Petr Kostka a Carmen Mayerová brzy oslaví zlatou svatbu, tedy padesát společných let. Patří tak mezi nejstálejší české herecké páry.
Svědkem vůbec prvního setkání obou
herců byly někdy v 60. letech zlínské,
tehdy gottwaldovské filmové ateliéry.
Potkali se letmo při kamerových zkouškách, o nějakém přeskočení jiskry vůbec nemohla být řeč. Když šel při dru-

hém setkání v pražské romantické Valdštejnské zahradě herec okouknout Carmen coby novou kolegyni, měli spolu
hrát v letním představení Šeherezáda,
jiskra už přeskočila. Oboustranně. Cesta do Valdštejnské zahrady byla však
pro oba dosti trnitá.
Petr Kostka se narodil v červnu 1938
v Říčanech do rodiny herce Jiřího, známého například z komedie Jára Cimrman ležící, spící, kde ztvárnil dvojroli
císaře Franze Josefa I. a jeho dvojníka,
kriminálníka Macháně. Přestože herečkou byla i maminka Františka, mladého
Petra lákala matematika a nastoupil na
hospodářskou školu do Plzně, chtěl se
prý naučit těsnopis. Později, věren rodinné tradici, studoval DAMU.
Ještě na fakultě si vzal herečku Ingrid
Vavrouchovou, kvůli jejímu těhotenství
školu nedokončil. Zdá se, že mu to až tolik nevadilo, protože byl rok 1960 a on
získal angažmá v Městských divadlech
pražských. Navíc v legendárním českém filmu Vyšší princip dostal roli studenta Honzy Horáka, kterého během vyhlášení stanného práva po atentátu na
Heydricha popravilo gestapo. Lidé si
herce velice oblíbili a režiséři ho začali
často obsazovat.
Život Carmen Mayerové by vydal na
román. Zejména to, jak přišla v Trutno-
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(1) Bakaláři
(1981). Epizoda
Frantík.
(2) Žádný film,
ale život. Svatba
Petra Kostky
a Carmen Mayerové v 70. letech.
(3) O Popelákovi.
Televizní pohádka (1986).
(4) Oscar pro
Emily. Úspěšné divadelní představení (2019).
FOTO |
MAFRA, ČSFD.cz
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vě v září 1944 na svět. Maminka se jmenovala Antonia Torell Mir a byla to Španělka z Mallorky. Otec, trutnovský malíř německé národnosti Charles Mayer,
byl dobrodruh a světoběžník. Seznámili
se ve Francii, vzali se a Mayer chtěl
svou ženu ukázat v Krkonoších.

Tajeným otcem byl
důstojník wehrmachtu
Jenže byla válka, ocitli se v Berlíně, kde
se narodila starší dcera Aida, za nějaký
čas už v Čechách pak Carmen. Rodiče
byli milovníky opery a podle toho dcerky také pojmenovali. Otec ale nakonec
emigroval do Itálie a Carmen se ve
svých šestnácti letech dozvěděla rodinné tajemství – jejím biologickým otcem, stejně jako Aidy, nebyl malíř Charles Mayer, ale německý důstojník Manfred, který padl do zajetí a zřejmě zemřel. Dívku kvůli špatnému kádrovému
profilu nevzali na školu, odjela do Hradce Králové a dala se k divadlu.
Během několika let se vdala, narodila
se jí dcera Kateřina, následoval rozvod
a odchod do Prahy s osudovým „zahradním“ setkáním s Petrem Kostkou. Také
on prožíval životní zvrat, jeho první
žena zemřela při autonehodě a herec,
kterému bylo něco přes třicet, se musel
ze dne na den postarat o dvě dcery.
S Carmen se v roce 1972 vzali, nastě-

hovali se do velkého bytu a vychovávali
celkem tři děti. Brzy se narodilo čtvrté,
dnes herečka a moderátorka Tereza
Kostková. Život nové rodiny nebyl jednoduchý. Kromě práce, kdy Petr Kostka dostával hodně rolí v televizi, se musely nejprve tři a pak čtyři dcery sžít,
zvykala si širší rodina i přátelé. Aby
toho nebylo málo, časem přibrali pátou
dceru, když na dálku adoptovali africkou dívku Shamin z Ugandy.
Carmen hrála o trochu méně, objevily se starosti i krize. Manželé ale vše
přestáli a dnes mají Kostkovi vnoučata i
pravnoučata.
Herci se potkávají také na jevišti. Třeba v nedávné premiéře představení Oscar pro Emily. „Je to příběh dvou stárnoucích herců, kteří si sami před sebou
pořád na něco hrají, kteří nedokázali vychovat svoje dítě, nevěnovali se mu, protože pracovali, ale zároveň neudělali
ani kariéru, po které tak toužili. Z manželů jsou ve stáří trosky, které si neumějí přiznat, jak moc si život zkazily,“ řekla pro iDNES Carmen Mayerová.
„S Petrem si dobře uvědomujeme, že
máme velké štěstí. Máme krásné role,
jezdíme na zájezdy, postaráme se i o
vnoučata – na pravnoučata se už jezdíme jenom dívat a radovat se. A to všechno jsou věci, které nejsou samozřejmé.
A za které nezbývá než děkovat bohu,“
dodala spokojeně herečka.
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Před dvaceti lety odešel
čtyřnásobný olympijský
vítěz řečený Ťopek.
22. listopadu 2000
zemřel český atlet
Emil Zátopek. Legenda.
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Lepší než Forrest Gump

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Renomovaný britský časopis
Athletics Weekly právě zařadil vytrvalce Emila Zátopka mezi pětici největších
světových atletických legend po roce
1945. Olympijský vítěz běhu na 10 km
v Londýně 1948 a tratí 5, 10 km a maratonu na olympiádě v Helsinkách 1952
řečený Ťopek je pro Čechy a Moravany
tou největší legendou už dávno. V sobotu 22. listopadu to bude 20 let, co se bez
něj tento svět musí obejít.
Díky nasazení a zarputilosti Emilu
Zátopkovi v cizině přezdívali „česká lokomotiva“. Ťopkovu urputnost potvrzovala i jeho žena Dana, skvělá oštěpařka.
„Jeho poctivost v tréninku? To jsem žasla. On si žádný trénink neodpustil, ani o
víkendu. Byl maximalistou a zarytě si
chtěl dokázat, že to dělá dobře. Někdy
byl až příliš důkladný,“ vzpomínala, že
dřel doslova jako kůň.
Ostatně jedna ze slavných historek se
váže k mistrovství spojeneckých armád
v Hannoveru, kde závodníci absolvovali přespolní běh na dostihové dráze, jak
bylo tehdy obvyklé. Emilovi se za jeho
vítězství dostalo vyznamenání od manželky pořádajícího britského velitele,
milovnice dostihů, která ho pochválila,
že dosud žádný kůň ji na dráze nevzrušil tolik jako on.
Oslavných pomníků má Emil Zátopek
hned několik. Vytrvalcovu sochu chystá

Emilův běžecký styl (foto vlevo) s vyčerpáním v obličeji, ale
zarputilým nasazením až do cíle. Uprostřed slavný zlatý polibek s manželkou Danou po vítězství na olympiádě. Vpravo
nahoře spolu řádí na plovárně. Vpravo uprostřed Gabriela
Koukalová u Emilovy sochy ve švýcarském Lausanne. Na malém snímku plácá Dana Zátopková stejnou sochu po zadku.
Vlevo dole slavnostní odhalení skulptury běžce ve Zlíně.
Vpravo dole Emil v komiksu nakresleném autorem Vladimírem 99.
FOTO | ARCHIV MAFRA, FACEBOOK, DEUTSCHEPHOTOTEK
také rodné město Kopřivnice na rok
2022. Koncem října 2002 odhalili jeho
bronzovou sochu v parku Olympijského muzea v Lausanne na břehu Ženevského jezera. Stojí tam pod lípou.
Autorem je sochař Jaroslav Brož.
Na podzim před šesti lety představili
další skulpturu slavného vytrvalce na
zlínském stadionu. Tamní sochař Radim Hanke studoval Zátopkův pohyb i
„mučitelský " výraz, aby běžce zachytil
co nejvěrněji. Stejně postupoval také výtvarník Vladimír 99, který komiksově
zpracoval životní příběh Emila Zátopka
s podtitulem „…když nemůžeš, tak přidej!“. Hold Zátopkovi skládá i film Da-

vida Ondříčka, jehož
premiéru covid-19 odložil až na léto příštího roku. V roli Emila
a Dany Zátopkových
se objeví herci Václav Neužil a Martha
Issová. „Nechci vytvořit mramorový pomník, spíše příběh ve
stylu Forresta Gumpa, přirozený a vyprávěný jakoby lehkou
rukou – což je nejtěžší,“ vysvětluje režisér
Ondříček. (kor, tof, ts)

INZERCE

Jak zhodnotit naspořené peníze?
Investujte bezpečně se zajištěním nemovitostmi

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

Volejte zdarma: 800 023 099

www.rondainvest.cz
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Doufám, že najdu správnou
Vysoké teploty, zápal plic, jedenáct dnů ve špitále.
Milan Kňažko na vlastní tělo poznal, jak náročný je boj
s nemocí covid-19. „Rouška není o omezování osobní
svobody, je to výraz ohleduplnosti k ostatním,“
vzkazuje 75letý herec a někdejší politik, který výrazně
promlouval do listopadových událostí roku 1989. „Politik
musí mít koule na to vzít na sebe odpovědnost,“ míní.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Říká, že patří k hercům, kteří se
cítí provinile, když se divak při divadelní komedii pět minut nezasměje. Proto
chce Milan Kňažko hrát jen do doby,
kdy to bude diváky bavit. „Potlesk po
představení a také spontánní smích lidí
je pro mě největší poklonou,“ zdůrazňuje herecká legenda, která si ale za posledních 30 let prošla řadou politických
i manažerských „odboček“.
Nedávno jste zápolil s onemocněním covid-19. Jak se teď při odeznívání nemoci cítíte?
Zlepšuje se to, do měsíce by mělo být
po rekonvalescenci. Dle lékařů jsem
prodělal lehký průběh, nevím, co musí
být ten těžký, kde jsou statistiky přežití
tuším padesát na padesát. Nejhorší byly
teploty a to, že jsem se nemohl nadechnout, na kyslíku jsem byl dvakrát. Ubylo mi síly a stále nedýchám tak, jako
před nákazou.
Co byste po své zkušenosti s koronavirem vzkázal lidem?
Svoboda se přece neprojevuje tím, zda
mám či nemám roušku. Nošení roušky
je výraz ohleduplností k ostatním.
Slovensko provedlo celoplošné testování. Co na něj říkáte?
Podle mého to byl perfektní nápad, otestovalo se 3,5 milionu lidí, tedy většina
slovenských dospělých, díky tomu se
vyčlenili ti s velkou virovou náloží, kteří mohli nakazit další. Byla to největší

logistická operace, uvidíme, zda to byla
cesta. Opakuji, tady není výběr mezi
ekonomikou a nemocí, tady jde prostě
o život, to si musíme všichni uvědomit.
Víte, kde jste se nakazil?
Nevím, určitě ne v divadle, ani v Brně,
ani v Praze, obě mé herecké partnerky
Jiřina Bohdalová i Jitka Ježková jsou
zdravé. Ležel jsem jedenáct dní v nemocnici, měl jsem vysoké teploty, poté
zápal plic.

ně. (úsměv) Hodně si cením toho, že si
mohu vybírat práci a dělat jen to, co mě
hluboce zajímá a baví. Hraní je pro mě
kvůli mentální svěžesti lepší alternativou, než luštění křížovek. Člověk by
měl pracovat, dokud to jde, v případě
herce platí i to, dokud bude lidi bavit.
Až je bavit nebudu, doufám, že najdu
správnou chvíli, kdy odejít ze scény.

Co naopak vnímáte v tomto věku
jako nejhorší?
To nejhorší zatím nepřišlo, pořád je to
přede mnou. Takže nevím. Kromě koronaviru mohu říct, že zatím je vše dobré,
zdravotní problémy nějaké byly, všechny ale řešitelné, takže jim nepřikládám
významnou váhu. Chorobami a smrtí se
teď nezabývám.

Co je pro vás největší poklona?
Je to potlesk diváků po představení,
také jejich spontánní smích, ten je totiž
velmi osvobozující. Patřím k hercům,
kteří se, když se divák pět minut nezasměje, cítí provinile. Poklonou jsou
také ocenění, třeba
když jsem v roce
2017 dostal v
Česku Cenu
Thálie.

Po revoluci jste působil mnoho let
v politice, jak jste tuto disciplínu coby
už slavný a zkušený herec prožíval?
Politika vstoupila do mého života velmi
náhle. Byl to pro mne určitý závazek,
zvolení jsem vždy vnímal jako osobní,
ale i ústavní zodpovědnost. Kdo toto nechápe, nemá v politice co dělat. Jsem
přesvědčen, že politika se má dělat
jinak, než často vidíme. Že se má
plnit to, co slíbím. Na druhou stranu kdyby politik šel do voleb jen
s tím, co splní, tak ho asi nikdo
nezvolí. Podle mých zkušeností, když splní 20 procent toho,
co slíbí, tak je seriózní.

Jiřině Bohdalové, ač by se to u dámy
nemělo říkat, bude příští rok
neuvěřitelných 90 let.
Působí ale mnohem mlaději, vnímáte to stejně?
S Jiřinkou se mi hraje výborně, ona je na tom mentálně i fyzicky skvěle.
Byť nás dělí 14 let, necítím žádný věkový rozdíl. V pražském Divadle
Na Jezerce jsme obsazení ve hře Gin Game. Je
to naše vůbec první spolupráce, ale už není na
co čekat, že? (úsměv)
Vy jste koncem srpna oslavil 75. narozeniny. Co je na tomto
věku nejlepší?
V žádném případě už nemohu
zemřít předčas-

Milan Kňažko

Narodil se 28. srpna 1945 v obci Horné Plachtince na
Slovensku. Kromě herectví se věnoval politice, spoluzaložil
VPN a HZDS. Byl ministrem zahraničí i kultury.
■ V roce 2014 kandidoval na slovenského prezidenta, získal
téměř 13 % hlasů, což mu ale na postup do druhého kola
nestačilo.
■ Několik let šéfoval coby generální ředitel soukromé televizi
JOJ. Hrál v řadě televizních snímků a filmů (Dobří holubi se
vracejí, Hostel II, Normal či nedávno v trilogii Jan Hus).
■ V roce 2007 byl nominován za hlavní roli na Cenu Thálie.
■ Za tři a půl hodiny uběhl v 41 letech s kolegou Jozefem
Vajdou maraton.
■ Je potřetí ženatý a má tři děti.
■

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
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chvíli, kdy odejít ze scény
Co považujete za svou největší politickou prohru?
Proher i výher bylo několik. Zakládal
jsem několik politických subjektů, které
třeba své sliby nedokázaly splnit a vše
skončilo osobními zájmy jednotlivců
i skupin, to asi byly ty prohry. Tehdy
jsem to vzdal a řekl si, že když nedokážu
něco splnit, raději odejdu. Politiku nejde
dělat kvůli ekonomickým výhodám, pokud to tak někdo cítí, kazí ekonomiku
i politiku. Funkce je určitá zodpovědnost.
Byl jste u rozpadu Československa.
Šlo tehdy před 30 lety o společnou
prohru Čechů a Slováků?
Republika byla rozdělena u kulatého
stolu, záměrně nepoužívám slovo „rozpadla se“. Hledal se způsob, jak spolu
žít, ten jsme ale nenašli. Takže se republika rozdělila, ale Slováci a Češi zůstali
přátelé, což je myslím důležité. Pokud
bychom spolu zůstali, hrozilo to, co dodnes prožívá Katalánsko ve Španělsku,
Skotsko v Británii, Valonsko v Belgii,
myslím, že bychom to prožívali velmi
intenzivně. Místo toho jsme se rozdělili
a zachránili vztahy, což je myslím nejdůležitější. Já měl tehdy jinou představu, ale nešlo to. Řekl bych, že čas ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí.

„

Pokud by Češi
a Slováci
zůstali v jednom státě,
hrozilo to, co dodnes
prožívá Katalánsko
ve Španělsku, Skotsko
v Británii nebo Valonsko
v Belgii.
Proč nebylo tehdy vyhlášeno referendum?
Problém nebyl, zda zůstat, či nezůstat spolu, problém byl jak, a o tom referendum
dělat nelze. Politik musí mít koule na to
vzít na sebe odpovědnost. Referendum
by u rozdělení nejspíš nepomohlo. Osobně mám ke všelidovému hlasování občas
výhrady, některé věci zkrátka nemůžete
hodit na lidi. Podle mého je třeba nerozum, aby lidé rozhodovali v referendu o
ústavě Evropské unie. Jak se mají v takové problematice asi orientovat? Nesmysl.
Je možné Československo ještě
dnes „slepit“?
To je, jako když se ptali ve Švýcarsku:
A u vás byste nemohli budovat socialismus? A bylo jim odpovězeno: Mohli,
ale proč? Nevím, na jakých idejích by
mělo být dnešní Československo stavěno, jaký by byl jeho smysl. Jsme v EU,
v NATO, nemáme hranice, propojení je
spontánní a autentické. Samozřejmě nic
nelze v budoucnu vyloučit.

Chci se stát slovenským prezidentem! oznámil Milan Kňažko
v listopadu 2013 na tiskové
konferenci. V klání o nejvyšší
post nakonec v březnu následujícího roku skončil čtvrtý.
V divadelní komedii Kumšt
Milan Kňažko exceloval na
pódiu s Mariánem Labudou.
V thrilleru Normal z roku
2009 si Milan Kňažko zahrál
„českého Hannibala Lectera“,
a to v příběhu podle skutečných událostí o šíleném
a geniálním vrahovi.
FOTO | ARCHIV MAFRA, ČSFD.cz

Jaký je váš nejoblíbenější Čech?
Já si ještě počkám. (smích)
Tak co nejoblíbenější Slovák?
Sedí proti vám. (úsměv) Berte to prosím
jako únik z otázky, v obou zemích žijí
skvělí lidé, ať vědci, spisovatelé, sportovci a další a další. Neumím vybrat jednoho.
V čem vnímáte největší rozdíly
ve vývoji Česka a Slovenska za
30 let od revoluce?
Vydali jsme se stejnou cestou, chceme
být liberální demokracie západního
typu, jsme si mnohem podobnější než
rozdílní. A jsme stále silně propojeni,
vždyť máte premiéra, který je Slovák.
Jak Slováci reagují na to, že Češi
mají Slováka za premiéra?
Stalo se to díky blízkosti národů, máme
otevřené hranice, není tu jazyková bariéra, Andrej Babiš tak mohl jít do českých
voleb a vyhrál. Nechci rozebírat jeho osobu, mně se ovšem líbí ten fenomén, že
Češi respektují ve vedení své země slovenského premiéra. Podobně jsem to cítil, když jste mne, Slováka, zvolili nejlepší českým hercem roku 2017 a dostal
jsem Cenu Thálie, to se v historii žádnému Slovákovi nepovedlo. Smekám, to je
velké české plus a dobrá vlastnost. Nevím, zda bychom my na Slovensku dokázali být takto velkorysí, doufám, že ano.

Co se kterému národu od rozdělení
nejvíc povedlo a nepovedlo?
Mně se líbí to, že Češi a Slováci se vzájemně doplňují. Co chybí jednomu, má
druhý a obráceně. Je to určitý druh symbiózy.
Řekněte mi prosím jeden konkrétní
rozdíl.
V Česku se ve velkém nevytvořil takový ten autokratický režim, který propojil podnikatelské prostředí s politikou.
Sice toto máte také, zároveň jste ale vytvořili obrovský prostor pro svobodné
podnikání. Proto je hodně slovenských
podnikatelů v Česku, nechtějí se mafianizovat a spojovat s organizovaným zločinem, jako se to děje na Slovensku.
Sledujete případ vraždy Jána Kuciaka a podnikatele Kočnera?
Samozřejmě. Je těžko představitelné, že
se něco takového mohlo stát, bohužel je
to realita. Kočner je jen špička ledovce,
takových jsou na Slovensku desítky.
A v Česku také. Je to jako rakovina,
dlouhodobá, stále jsme se toho nezbavili. Organizovaný zločin se na Slovensku propojil se soudy a policií, je to obrovská katastrofa.
Zlepšuje se situace na Slovensku?
Je to na lepší cestě, ale já bych raději ještě počkal, ta cesta je totiž ještě velmi
dlouhá.

Jaká se vám v životě stala největší
nespravedlnost?
Jednu jsem zažil hned na počátku svého
života a vyrovnat se s tím byl i jeden
z mých největších životních bojů. Když
mi bylo pět let, otec se stal politickým
vězněm. Já o tom období napsal knihu,
kterou jsem pojmenoval „S otevřenýma
očima“. Název pramení z toho, že když
tátu zavřeli, pořád jsem jaksi usínal s otevřenýma očima. Sledoval jsem dveře do
pokoje, jestli táta nepřijde, nemohl jsem
spát, toto období trvalo poměrně dlouho.
Když se pak koncem 50. letech vrátil,
bylo mi už dvanáct let, komplikovaně
jsme si na sebe zvykali. Nespravedlnost
byl srpen 1968, tolik ponížení, hnusu. To
mi bylo třiadvacet let, strašný zážitek.
Odměnou byl rok 1989, tolik solidarity, nadšení, svobody. Vzpomínám si, jak
jsem někde promlouval ke stotisícovému davu. Vedle mne stál Karel Kryl, který po chvíli povídá: „Nemysli si, že to
takhle bude pořád. Uvidíš, jak se za pár
měsíců začnou lidi žrát.“ A měl pravdu.
No a dnešní doba je zase dost složitá,
jako od mantinelu k mantinelu. I to je
pro mne trochu zklamání, jací vlastně někdy jsme, v demokracii vnímám jako nespravedlnost, když se lež, intriky a korupce promítnou do politiky. Každopádně je
třeba stále bojovat o dobrý život. Havlovo „Pravda a láska musí zvítězit nad lží
a nenávistí“ mám rád, bohužel to ale tak
není. Tak se snažme alespoň o remízu.
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Zakázané pochoutky. Mák, kachní
Zatímco tučná kachní
játra foie gras patří
k vyhlášeným specialitám
na mnohých českých
food festivalech,
v New Yorku si je koupit
nesmíte. Stejně jako třeba
na Tchaj-wanu mák.
Někde postavili „mimo
zákon“ i žvýkačky.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Co kraj, to jiný mrav a v gastronomii
toto heslo platí dvojnásob. A to nejen co
do chutě jídla či kvůli kuriózním surovinám, ale někdy i tím, které pochutiny nebo
plodiny dané státy postavily mimo zákon.
Hned zkraje se zaměřme na potravinu,
která je v Česku naprosto běžná a řada

z nás si bez ní nedokáže představit své oblíbené pečivo. Řeč je o máku, který si
Češi povětšinou spojují s makovými buchtami či koláči, zatímco část světa
mu na první dobrou přisuzuje zcela jinou
spojitost – a to s opiáty. Mimochodem
Česko je skutečnou makovou velmocí.
Dlouhodobě přibližně třetina světové produkce těchto nenápadných našedlých kuliček připadá právě Česku.
Slušnou sklizní máku se každoročně
může pochlubit také Afghánistán, ovšem
zde je motivace pro pěstování poněkud
odlišná a s buchtami nemá zhola nic společného. Ostatně tamější rostliny mají na
rozdíl od máku pěstovaného u nás daleko
větší potenciál pro získávání opia, a to až
desetinásobně. Z tohoto úhlu pohledu
není divu, že některé země vnímají mák
jako nebezpečné lákadlo. Nepochutnáte
si na něm například v Singapuru, kde jej
tamější protidrogová agentura zařadila
mezi zakázané látky. Zakázaný je také na
Tchaj-wanu nebo ve Spojených arabských emirátech.
Na seznam zakázaných potravin se
však může dostat i exkluzivnější pochoutka. Město New York na sklonku loňského roku schválilo zákaz prodeje tučných

Byznys s opiem pro výrobu heroinu v posledních letech vzkvétá. Před třemi
roky OSN varovala, že jeho produkce je dokonce na historicky nejvyšší úrovni devíti tisíc tun. Není proto divu, že v Česku tolik oblíbený mák je v některých zemích postaven mimo zákon.
FOTO | SHUTTERSTOCK

INZERCE

Máte obavy o své blízké? POMOC STÁLE PO RUCE

až

1 50

ASISTENČNÍ
A TÍSŇOVÁ PÉČE

.
Kč/hod

Registrovaná sociální služba s pověřením MPSV ČR

NON-STOP 24/7 pomoc v krizových situacích
• zranění či ohrožení života při pádu a zhoršení
zdravotního stavu doma i venku
• SOS tlačítko - Hodinky eWatch nebo přívěšek eSafe
• GPS lokalizace při alarmu, hlídání nízké aktivity, detekce pádu
• kontrola stavu klienta, připomínání užívání léků

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
• non-stop pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech
• pravidelné aktivizační hovory

Čtení z knihovny Anděla na drátě
• audio záznamy předních umělců pro potěchu a rozptýlení

Příjem telefonických hovorů a vlastní
neomezené volání
• komunikace s rodinou a přáteli s neomezeným tarifem
• bez mobilního telefonu, bez plateb za SIM kartu

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka
Jistota pro Vás a Vaše blízké 24 hodin každý den

Výše uvedená akce platí při objednání služby od 1. 11. 2020 do naplnění kapacity akce, nejpozději však do 10. 12. 2020. Doporučujeme
rozhodnutí neodkládat, množství uchazečů je limitováno.

800 555 655

I

www.andelnadrate.cz

Služba
ení
a SOS zařízrové
navi
v době koro .2021
30.6
situace do

ZDARMA

O pár tisícovek
veselejší Vánoce.
Hledáme brigádníky i nové kolegy
Pravidelná výplata na den přesně
Pro řidiče ŘP sk. B podmínkou
Rychlé zaškolení

·
·
·

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz
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játra i žvýkačky

„

Kachní játra
neboli foie
gras jsou získávána
jednou z nejnásilnějších
praktik, která je
uskutečňována čistě
pro získání luxusního
gastronomického
produktu.
gras. Patří mezi ně například Izrael,
Dánsko, Austrálie, Argentina, Německo, Polsko a také Česká republika.

„Žvejknutí“ za 16 tisíc
Tak obyčejná a pro mnohé automatická
věc, jako je žvýkání žvýkačky, může
být pěkný problém, pokud se zrovna nacházíte v Singapuru. Tato metropole
proslulá svou čistotou a nízkou kriminalitou, zakazuje dovoz žvýkaček, a to
i v množství pro osobní potřebu. Stejně
tak je zakázaný jejich prodej. Zdvořilost v podobě nabídnutí žvýkačky může

Nakupujte
hezky česky
FOTO | SHUTTERSTOCK

být potrestána částkou ve výši tisíc singapurských dolarů, což odpovídá přibližně 16 000 korun. Velkoměsto tak
efektivně bojuje s takzvaným žvýkačkovým vandalismem, se kterým se v minulosti potýkalo.
Další ze zákazů může z pohledu českého strávníka znít poněkud komicky.
Oblíbená dětská cukrovinka, takzvané
„kinder vajíčko“, ze kterého se stal světový hit, je totiž v USA vnímána jako
potenciálně nebezpečná. Obsahuje totiž
nejedlý předmět v podobě hračky. Její
prodej zakazuje zákon o bezpečnosti potravin z roku 1938. Čokoládové vejce
s překvapením byste tak v tamějších obchodech hledali marně.
A také na závěr zůstaneme ve Spojených státech, které jsou nejen v gastronomii doslova velmocí bizarních zákazů,
předpisů a nařízení. Kvůli restrikci
z roku 1971 není do země dovolen dovoz produktů, které obsahují ovčí plíce.
To samo o sobě nezní jako opatření, kvůli kterému by gastronomie přišla o něco
zásadního. S tím by však nesouhlasila
skotská menšina žijící v USA. V praxi
to totiž znamená zákaz dovozu tradiční
skotské lahůdky haggis, která se podobá
naší tlačence. Jednu z klíčových součástí receptu totiž tvoří právě ovčí plíce.
Spojené státy jsou tak jedinou zemí na
světě, kde si Skoti na své národní pochoutce nemohou legálně smlsnout.

CO BYSTE SI NĚKDE NEUPEKLI...
Foie gras
Chuť a struktura jemných tučných jater vynikne v terině
z celých laloků připravované ve vodní lázni. Játra je nejprve
potřeba dobře vyčistit, omýt pod tekoucí vodou, odblanit
a vyžilkovat. Pak je alespoň 24 hodin necháme v chladu
odležet - v marinádě z koňaku, madeiry a mletého pepře.
Osolíme, vložíme do zapékací formy a při zhruba
60 stupních necháme v troubě ve vodní lázni zatáhnout.

Jáhlový makovec
Potřebujeme: 250 g jáhel, 50 g rozinek, 200 g mletého
máku, 2 vejce, třtinový cukr podle chuti, skořici, špetku
soli. Postup: Jáhly spaříme a vaříme v osolené vodě,
po uvaření slijeme a smícháme s mletým mákem, žloutky,
rozinkami, skořicí a třtinovým cukrem. Z bílků ušleháme
sníh a vmícháme ho do těsta. Celou směs vložíme
do formy na pečení. Makovec pečeme půl hodiny
v předehřáté troubě na 180 °C.
Zdroj: Lidovky.cz

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

vybrané druhy

19. 11. – 25. 11. 2020
V NEDĚLI MÁME ZAVŘENO***

10

MAX.

husích či kachních jater, která zná
takřka celý svět pod názvem foie gras.
Tato gurmány opěvovaná lahůdka má
totiž jednu zásadní vadu na kráse – získává se poměrně drasticky. Opeřencům
se do žaludku skrze vole zavádí trubice,
kterou přímo putuje potrava, nejčastěji
převařená kukuřice.
Ochráncům zvířat je tento postup
roky trnem v oku a newyorští radní se je
rozhodli vyslyšet. „Je to jedna z nejnásilnějších praktik, která je uskutečňována čistě pro získání luxusního gastronomického produktu,“ uvedla Carlina Rivera, jedna z radních. V řadě zemí světa
je také zakázána samotná produkce foie

BALENÍ

osoba/den

ČERSTVÁ VEJCE*
velikost M
10 ks
1 ks 1,99 Kč

19,90

89,90
VEPŘOVÁ PEČENĚ*

balená ve vakuu cena za 1 kg

2,50
3,90�

KAISERKA SPECIÁL
vícezrnné pečivo,
ze zmrazeného polotovaru
60 g

19,90
24,90

SÝR JIHOČESKÝ
EIDAM
přírodní 45 % t. v s.,
uzený 44 % t. v s.,
plátky
100 g

35%

20%

100 g 4,17 Kč

MARGOT
Originál, Bílá
90 g
100 g 8,78 Kč

7,90

PIVO
STAROPRAMEN
SMÍCHOV
světlé výčepní
0,5 l

1 l 17,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

CITRONY
balené | 500 g
100 g 3,98 Kč

19,90
39,90

8,90
12,90

31%

50%

***Z důvodu nařízení vlády budou naše prodejny v neděli uzavřeny.
Více na www.penny.cz

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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Výpověď může
teď bolet víc
než kopačky
Konec mejdanu. Pandemie
konoraviru lomcuje
ekonomikou, ovšem hlavní
dopady na trh práce
teprve přijdou. U mnoha
lidí nyní dlouhodobější
práce znamená víc než
výše mzdy. Jak se
s případnou výpovědí
vypořádat? „Hlavně se
nelitujte,“ radí odborníci.
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Bylo jasné, že extrémně nízkou nezaměstnaností se Česko nebude chlubit věčně. Nestoupá sice tak strmě, jak bychom
v důsledku opatření v boji s koronavirem
čekali, ale podle odborníků na nás důsledky ekonomické krize teprve dopadnou.
Aktuálně je nezaměstnanost nejvyšší
v Moravskoslezském kraji (5,28 %), Ústeckém (5,2 %) a Karlovarském (5,02 %). Podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je naopak nejpříznivější
situace v Královéhradeckém, Pardubickém kraji nebo v Kraji Vysočina, kde se
nezaměstnanost drží pod třemi procenty.
„Začalo se sice propouštět, což se projevilo na mírném růstu nezaměstnanosti, ale
většina firem spíše vyčkávala a využila
státních programů na zachování zaměstnanosti,“ komentuje situaci Jaroslava Rezlerová ze společnosti ManpowerGroup.
Že nezaměstnaných zatím kvůli pandemii zas až tolik nepřibylo, vnímá i psycholog a kariérní poradce Tomáš Prajzler. Obává se ale, že realitu poznáme až koncem
podzimu. „Spíše než že by přibylo nezaměstnaných, ubylo nově obsazovaných pracovních míst. Pořád jsou však nůžky mezi
poptávkou a nabídkou na pracovním trhu
poměrně rozevřené a v mnoha odvětvích je
INZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK

velmi dobrá šance najít si rychle zaměstnání nové,“ říká odborník ze Servisu vztahů.

Nejistota ve vzduchu
Průzkumy ukazují, že i když lidé nevnímají přímo hrozbu výpovědi, mění výrazně
svoje priority. Jistota dlouhodobější práce
znamená víc než výše mzdy. Předpandemické pocity, že si můžu vybírat, klást si
podmínky a vrstvit jeden benefit za druhým, odvál čas. Na začátku podzimu už
Češi nechtěli opouštět své jisté a začali
změnu zaměstnání považovat za risk.
„Obavy z propouštění se projevily na rostoucí loajalitě vůči stávajícím zaměstnavatelům. Lidí, kteří si nyní nehledají místo,

„

Nejrychleji si nové místo našli ti, kteří jej
hledali minimálně šest hodin každý den.

je o třináct procentních bodů víc než v únoru letošního roku,“ uvádí Jitka Součková
ze společnosti Grafton Recruitment.
Současnost s dobou, kdy byl podíl nezaměstnaných na téměř minimu a ztráty zaměstnání se obávalo jen 12 % pracujících
(78 % Čechů ji považovalo za nepravděpodobnou a 15 se poohlíželo takzvaně po lepším), srovnává i kariérová koučka Petra
Drahoňovská. Opatrnější a střízlivější jsou
podle ní dnes už i absolventi. „Dnes jsou

Covidová čísla

Podle průzkumu společnosti LMC
zhruba 28 % ekonomicky aktivních lidí
při první vlně pandemie pracovalo
v zásadě beze změny.
■ Pro 14 % lidí se objem práce či zakázek
snížil, u OSVČ to bylo dokonce 30 %.
Naopak zvýšení objemu práce či
zakázek zaznamenalo 7,2 % lidí.
■ Celkově v době striktních omezení
z nějakého důvodu nepracovala téměř
třetina ekonomicky aktivních lidí.
■ 4,5 % uvedlo, že dostali výpověď nebo
neměli žádné zakázky.
■

uchazeči v dobrovolných změnách zaměstnavatele o trochu více pragmatičtější a opatrnější než v minulosti. Mnoho mladých
lidí ještě v době konjunktury plně nedoceňovalo možnosti dalšího vzdělávání, které
se jim nabízejí. Neměli potřebu na sobě
pracovat ani třeba využít konzultací kariérových poradců v jejich univerzitních kariérových centrech. Žili často představou,
že ‚po škole právě na ně všichni čekají a je

jen na nich, jaké podmínky si nadiktují‘.
Nyní už trh práce vnímají střízlivěji.“

Jak unést výpověď
Co přinese konec roku a kolika Čechů se
nakonec dotkne ztráta zaměstnání, teprve
zjistíme. Jak se s případnou výpovědí vyrovnat? „Na to, jak ztrátu práce poneseme,
má podíl několik faktorů,“ uvažuje odborník Tomáš Prajzler. „Prvním je samozřejmě věk, dále například úroveň vzdělání,
praxe, dosavadní pracovní historie, lokalita, rodinná a finanční situace a podobně.“
Starší generace nesou logicky výpověď
hůře. Ve vyšším věku může totiž vyhazov
vést k pochmurným myšlenkám o stárnutí
a nepotřebnosti, obzvlášť náročné bývá vyrovnat se se ztrátou práce v situaci, kdy dotyčný
pracoval dvacet až třicet let pro jednoho zaměstnavatele. Mladší člověk zvyklý na změny zaměstnání vezme výpověď spíš jako další změnu než jako fatální konec světa.
Záleží ale i na dalších okolnostech, například na rodinném zázemí: „V pětačtyřiceti až v pětapadesáti můžeme mít splacenou hypotéku, odrostlé děti a zároveň být

profesně na vrcholu sil. Pokud takový člověk nedobrovolně zůstane bez práce,
může být v mnohem komfortnější situaci
než živitel mladé rodiny zatížené hypotékou na byt,“ upřesňuje Tomáš Prajzler.
Často lidé podle odborníka nesou ztrátu
zaměstnání hůř než konec vztahu nebo rozvod. Ztrácejí půdu pod nohama právě proto,
že se ve stejné chvíli propojí strachy z existenčních problémů, obavy z budoucnosti
(Jak zaplatím nájem? Uživím rodinu?), ztráta identity, nalomené sebevědomí. V těchto
ohledech jsou velmi ohroženou skupinou
také mladé matky samoživitelky.

Odvaha se vyplácí
Podle Prajzlera je důležité nebrat si výpověď osobně, nelitovat se, uvědomit si, že
o práci přijde alespoň jednou za život většina z nás, a energicky se vrhnout do hledání nových příležitostí.
Práci doporučuje odborník hledat alespoň několik hodin denně: „Výzkumy ukazují, že nejrychleji si nové místo našli ti,
kteří se hledání věnovali minimálně šest
hodin každý den.“ Radí také nezůstávat
jen u jedné platformy či metody a doporučuje sledovat webové stránky nabízející
pozice, aktivně vkládat životopisy do databází, zkusit profesionální sociální sítě, ptát
se svých známých. „Nebojte se být aktivní
a vytipovat si své vysněné firmy a zkusit
jim poslat své CV,“ vybízí poradce k odvaze, která se prý může vyplatit.
Svobodným matkám a otcům radí: „Pokud se potenciální zaměstnavatel při pohovoru ptá na rodinnou situaci, děti a podobně,
nemusíte odpovídat, případně rovnou poukázat na jejich diskriminační charakter.“ Expert ale připouští, že příliš tvrdý přístup
uchazeči nejspíše novou práci nezajistí.
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Česká republika

Krmítko pro ptáky, či pro kočku?
Venku přituhuje, zkontrolujte krmítka na zahradě,
aby vyhovovala hladovým opeřencům a současně
je chránila před vaší nebo sousedovou kočkou.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Ptáci sice zatím mají v přírodě dostatek potravy, ale krmítko jim můžete
přichystat hned, aspoň vás nepřekvapí
mrazy, až udeří. Je hezké zpoza okna pozorovat hodující sýkory, modřinky,
kosy, pěnkavy, zvonky i „obyčejné“
vrabčáky, jenomže musíte myslet i na jejich bezpečnost při krmení. A samozřejmě také na ochranu před nejrozličnějšími rozmary počasí.
Kočka dokáže na špatně umístěné krmítko vyšplhat tak rychle, že často překvapí nepozorné hodující opeřence. Proto byste ho měli instalovat na klidné a
přehledné místo, minimálně 150 cm
nad zem a alespoň dva metry od nejbližšího stromu či keře. Pokud krmítko připevňujete přímo na strom, pověste ho
pomocí drátu nebo provázku za větev.

Jestliže tato pravidla dodržíte, nemělo
by být krmítko přístupné ani kuně, ani
kočce. Což se netýká jen vašeho domácího mazlíčka, ale dvojnásob pak koček
toulavých, které se najdou v každém
městě. Při umístění krmítka na parapet
okna platí vlastně stejná pravidla. Navíc
by mělo být krmítko na parapetu připevněné – například k rámu okna – tak, aby
se nemohlo při nalétávání ptáků utrhnout a někoho zranit.
Důležité je také, aby bylo krmítko
chráněné před vlhkostí a deštěm, proto
by mělo být zastřešené anebo umístěné
tak, aby do něj nepršelo. Střecha má přesahovat nejlépe dno krmítka, které je
dobré opatřit ohrádkou, aby potrava zbytečně nevypadávala ven. Krmítko udržujte v čistotě, zkažená potrava může
ptákům ublížit. Přikrmovat začněte po
menších dávkách, jakmile přijde sníh a
mráz, dávky zvyšujte.
(bma, kor)
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2 METRY

jsou pro nás standard.
S rádiovými přístroji Techem je udružujeme snadno

Více informací najdete na www.techem.cz

FOTO | MARTIN STOLAŘ

Na čem si ptáci pochutnají, co dát do krmítka

Hovězí či skopový rozpuštěný lůj s olejnatými plody a semínky (například
slunečnice, řepka, jádra lískových, vlašských nebo burských oříšků). Ze směsi
vytvořte kuličky.
■ Nejrůznější sypaná semena – slunečnice, sezamové semínko, lněné semínko, mák,
řepka a také drcené ořechy.
■ Zrní nebo tzv. zadinu, což jsou semena plevelů po vymlácení obilí. Tím potěšíte
sýkorky a drobné semenožravé ptáky.
■ Tvaroh, ovesné vločky nebo strouhanou zeleninu či ovoce. Nebo jen půlku jablíčka
na vyklování. To potěší větší ptáky, například kosy.
ZDROJ: HOBBY.iDNES.cz
■

Mrkněte

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

NA PODZIMNÍ VÝBĚR
Z LÉKÁREN

OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS
mají prodlouženou
u
trvanlivost
– 90 dní po prvním
m
otevření.

MAXIMÁLNÍ POSÍLENÍ IMUNITY!

CHRAŇTEE SVŮJ ZRAK
SILOU BORŮVEK

S ohledem na současné dění – nošení roušek,
dodržování odstupů či setrvání v nařízené
karanténě, je potřeba mít více než kdy dříve
silnou a odolnou imunitu.
Proto neváhejte a vsaďte na jedinečný
přípravek Imunit® AKUT.
V jeho složení naleznete vý
znamné množství přírodních
K AKUTNÍMU
imunostimulačních betaglu
kanů, které mají pozitivní vliv
UŽÍVÁNÍ
na lidský organizmus. Pro
maximální posílení imunity
je tento doplněk stravy rov
něž obohacen o vitamin C
a selen, který chrání buňky
před volnými radikály. Díky
svému šetrnému složení
je Imunit® AKUT vhodný
pro diabetiky, celiaky i těhot
né a kojící ženy.

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.
Proti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí jsou tu oční kapky
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 úči
nek a extrakt z borůvek. Právě ty pomáhají ulevit od pocitu una
vených očí a přispívají 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.

KONEC BOLESTI
ZAD, SVALŮ
A KLOUBŮ

RYCHLÁ ÚLEVA PŘI INFEKCÍCH,
ZÁNĚTECH A BOLESTI V KRKU

Asi každý člověk dobře zná pocity nepříjemného škrábání a náročného polykání
s tzv. knedlíkem v krku. Přesně tyto příznaky jsou jasným signálem, že váš krk potřebuje okamžitou pomoc!
Pokud vás trápí infekce, zánět či bolest v krku, vyzkoušejte unikátní StopKašel ANGIN-EX,
který poskytuje rychlou úlevu. Díky jedinečné kombinaci přírodních účinných látek po
máhá tento zdravotnický prostředek při bolesti v krku, infekcích a zánětech horních cest
dýchacích. Na sliznici ústní dutiny a krku vytváří antivirovou a antibakteriální bariéru, hy
dratuje ji a regeneruje. Aplikace ve formě ústního spreje umožňuje aplikovat roztok snadno
do hlubších míst hltanu (oblasti krčních mandlí), kde je nejčastěji hlavní ložisko infekce,
zánětu a bolesti.

Pro svou vysokou
účinnost a zároveň
šetrnost je StopKašel
ANGIN-EX vhodný
i pro těhotné
a kojící ženy.

SNADNÁ
A EFEKTIVNÍ
APLIKACE
přímo k ložisku
infekce.

NOVINK

A

LEHCE
PŘILNAVÉ KONOPNÉ
NÁPLASTI

Bolesti pohybového aparátu mají konečně snadné a efektivní
řešení. Hřejivé náplasti Thermolka příjemně prohřejí a rychle
vyřeší bolest, ztuhlost i přetížení zad, svalů a kloubů.
Konopné náplasti Thermolka vynikají vysokou účinností při
řešení bolesti a ztuhlosti pohybového aparátu i komfortním
způsobem použití. Výrazný hřejivý efekt nastává krátce po
aplikaci a přetrvává dlouhé hodiny. Náplasti jsou ideálním pro
středkem pro úlevu od přetížení pohybového aparátu v klido
vém režimu. Díky hydrogelové formě zdravotnický prostředek
lehce přilne k pokožce, zároveň lze náplast také snadno odstra
nit bez nepříjemného podráždění pokožky a trhání chloupků.

16 20. listopadu 2020

Energie - komerční prezentace

Strašení směrnicí EED 2018/2002/EU?
Na podzim roku 2018 byla
schválena nová směrnice
EED 2018/2002/EU, která
novelizovala směrnici
2012/27/EU. Nová směrnice
definuje nové povinnosti pro
všechny státy EU, které mají
povinnost jí implementovat
do národních legislativ do 25.
června 2020.

nainstalovány, ale nejsou dálkově
odečitatelné, musí být vybaveny
možností dálkového odečítání, nebo
nahrazeny dálkově odečitatelnými
přístroji do 1. ledna 2027, pokud
dotčený členský stát neprokáže, že to
není nákladově efektivní.“
„Od 1. ledna 2022 jsou konečným
uživatelům v případech, kdy byly in-

stále není jasno jaké požadavky
na dálkový odečet naše legislativa přinese, jsou jako jedinou
možností prezentovány automatické sběry dat pomocí různých
sběrných jednotek s přenosem
dat do internetu. Zásadní vlastností je zde požadavek na
průběžnou platbu za přenosy dat,
za jejich ukládání a také za jejich

Citujeme nejdůležitější pasáže:
„Do 25. října 2020 by měly být nově
instalované měřiče tepla a indikátory
pro rozdělování nákladů na vytápění
dálkově odečitatelné za účelem zajištění
nákladově efektivního a častého poskytování informací o spotřebě.“
„Ode dne 25. října 2020 jsou v konečným
uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče
nebo indikátory pro rozdělování
nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě
založené na skutečné spotřebě nebo na
odečtech indikátorů pro rozdělování
nákladů na vytápění alespoň jednou za
čtvrt roku na vyžádání nebo pokud si
koneční zákazníci zvolili možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě,
a v ostatních případech dvakrát ročně.“
„Měřiče a indikátory pro rozdělování
nákladů na vytápění, které již byly

Foto od Marius Oprea zdroj Unsplash

stalovány dálkově odečitatelné měřiče
nebo indikátory pro rozdělování
nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě
založené na skutečné spotřebě nebo na
odečtech indikátorů pro rozdělování
nákladů na vytápění alespoň jednou za
měsíc.“
Nyní se stále čeká na úpravu české
legislativy, která musí přinést
přesné požadavky na definici
dálkového
odečtu.
Přestože

zpřístupnění. Ekonomický přínos
tohoto řešení není k uživatelům
přívětivý.
To že jsou na trhu systémy
indikátorů topných nákladů, které
vykazují více než 50 % náměrů,
které jsou bez matematické korekce nepoužitelné pro rozúčtování
nákladů na vytápění ustupuje
do pozadí. Problém pochybných
náměrů a z nich plynoucích
chybných rozúčtování je přebit

požadavkem na dálkový odečet. To
že často dochází k přenosu naprosto chybných údajů není na pořadu
dne.
Při výběru dodavatele vodoměrů
pro měření TV a indikátorů
topných nákladů tak čím dál
více záleží na výběru konkrétní
technologie použité pro rádiovou komunikaci. Přednost by
měla dostávat řešení založená na
používání otevřených standardů
před systémy uzavřenými. Jedině
tak zůstává otevřena možnost vybrat si nejen dodavatele měřící
techniky, ale také konečného
rozúčtovatele.
Používání
uzavřených
komunikačních
systémů vylučuje možný přechod
k jinému rozúčtovateli.
Již
při
vývoji
vodoměrů
a indikátorů VIPA bylo jedním
ze zadání vybrat otevřený protokol pro automatizovaný sběr
dat, který doplní proprietární
protokol RCom. Jeho vlastnosti
jej předurčují pro pochůzný sběr
dat případně jako servisní protokol. Pro automatizované odečty
není nejvhodnější. Volba padla
na rádiový protokol Wireless
M-Bus s datovou vrstvou OMS
(Open Metering System), který je
jedním z otevřených standardů
používaných v celém světě.

VIPA CZ s.r.o.
Komplexní systém dálkových odeètù

VIPA i_Flux

Jednovtokový suchoběžný
elektronický vodoměr

V

vzdálený odečet hodnot z vodoměrů, indikátorů topných nákladů a dalších
zařízení, který máte plně pod kontrolou

V

můžete si zakoupit kompletní odečtovou technologii na pochůzný sběr dat

V

snadná integrace do AMR systémů mnoha výrobců díky použítí otevřeného
protokolu Wireless M-Bus s datovou vrstvou OMS

V

rádiová technologie dostupná všem zákazníkům bez nutnosti smluvního
vztahu s dodavatelem odečtové technologie

Systém rozúètování VIPA
Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby tepla
a následnému rozpočítání nákladů za vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo
dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti
odvozená z teploty zpětného potrubí. Princip funkce indikátorů VIPA tak vylučuje
vznik nulových náměrů a tím vznik problematicky zdůvodnitelného rozúčtování
nákladů na vytápění.
VIPA EC Radio

Elektronický vícečidlový indikátor
s rádiovým přenosem dat

VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
web: www.vipa.cz, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457
www.vipa.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Lucie Bílá to posílá dál
JOSEF VLČEK

S

taří knihkupci o vánočním trhu říkali, že chcete-li být úspěšní, vydávejte nové knihy na dohled svátkům, ale desky až na výjimky už v listopadu. I když desky pomalu odcházejí do
věčných lovišť a jsou nahrazovány digitálními nosiči, listopadové pravidlo je i letos dodrženo. Přes silně zhoršené možnosti nákupu vydávají tento měsíc své
desky Tata Bojs, Aneta Langerová, Jarek
Nohavica, Lenka Dusilová a řada dalších
českých hvězd. Na prahu počínajícího adventu se hlásí i vánoční Lucie Bílá.
Nová deska Lucie Bílé se jmenuje
Bílé Vánoce Lucie Bílé/ Živák. A v LP
verzi vás překvapí fakt, že luxusní vinyl
je opravdu bílý. Jde o záznam koncertu,
složeného z písní s vánoční tematikou.
Bílá má za sebou řadu koncertních nahrávek a také spoustu vánočních písní,
ale její novinka je přesto v mnoha ohledech výjimečná. Vznikla v rámci koncertní série Živáááák, kterou pořádá
a vysílá nejposlouchanější české rádio
Rádio Impuls. Byla natočena v intim-

ním prostředí akusticky dokonalého klubu a zároveň nahrávacího studia Doupě
na pražském Veleslavíně. Komorní prostředí si žádalo také komorní provedení
- pod vedením Petra Maláska ji doprovází jen pětičlenná skupina vynikajících
instrumentalistů v čele s legendou českých saxofonistů Františkem Kopem.
A nechybí ani Bílý sbor.

Kniha odtajní i soukromí
Mezi Luciinými vánočními písničkami
najdeme řadu zajímavých cover verzí,
například českou verzi moderního spirituálu Mary Did You Know nazvaného
Marie, zda víš, známého mimo jiné
v provedení americké zpěvačky Carrie
Underwood, nebo skvěle provedené
Hallelujah Leonarda Cohena pod názvem Desatero.
Uslyšíte i Purpuru pánů Suchého
a Šlitra v krásném duetu s Honzou Toužimským z Arakainu. Bílá při tom fascinuje jak svou brilantní pěveckou technikou, tak i hlubokým citovým prožitkem, který tuto desku nepochybně zařa-

Lucie Bílá zpívá v doprovodu Petra Maláska už řadu let. Oba také stojí za novým
albem Bílé Vánoce Lucie Bílé/Živák, které právě vychází. FOTO | O. BIČIŠTĚ, MAFRA
dí do top 5 nejlepších českých vánočních desek.
Lucie Bílá před pár dny vydala také
knihu Posílám to dál, kterou spolu s ní
napsal Jefim Fištejn. Kdo zná dvacet let
starý americký film Pošli to dál s Kevinem Spaceyem, snadno pochopí, oč se
zpěvačka snaží. Samozřejmě, že svou
knížkou nezmění svět, tak jako se to nepovedlo ani hlavnímu hrdinovi snímku,
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Žloutky s máslem vyšleháme do pěny
a postupně přidáme Salko, mléko, mouku,
prášek do pečiva a mandle.
Z bílků vyšleháme sníh
a přidáme do směsi.
Pečeme asi 40 až 45 minut.
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ale stačí třeba jen dobrý úmysl. A právě
taková má být také autorčina knížka. Je
to pestrá sbírka velmi osobních fejetonů
a vzpomínek, mimo jiné i na Luciiny
partnery, které odrážejí pozitivní stránku osobnosti nejpopulárnější české zpěvačky. K takové knížce plné krásných
slov navíc patří i spousta pozoruhodných fotografií. Prostě je tu takové vánoční combo ve znamení Lucie Bílé.

ZDRAVÉ OČI
SPECIÁLNÍ TÉMA

S odstraněním zákalu neotálejte
Šedý zákal je nejlepší
odstranit co nejdříve.
Přesto se k tomu mnozí
lidé odhodlají, až když
se jim kvůli němu špatně
čte nebo řídí auto.
Které nitrooční čočky
jsou nejvýhodnější,
co platí pojišťovna
a jaký zákrok zvolit?

Proč se rozhodnout
pro zákrok hned?
■

Zhoršení zraku je nejen nepříjemné,
ale může být například při řízení auta
nebezpečné.

■

Zákrok nesmí být prováděn v případě
akutního onemocnění, což je důležité
vědět zvláště v současné době, kdy
Česko zápolí s pandemií koronaviru.

■

Šedý zákal je onemocnění, u kterého
je operace jedinou možností léčby.

■

Samotný zákrok probíhá ambulantně
během 15 minut a již druhý den
uvidíte změnu.

■

Je lepší ho podstoupit v dřívějším
věku i fázi onemocnění.

Zaplatí mi čočku pojišťovna?
Odstranění šedého zákalu plně hradí pojišťovna. Úhrada se přitom vztahuje na
základní typ nitrooční čočky, takzvanou sférickou čočku. Tato čočka umožňuje dokonalé vidění jen na jednu vzdálenost. To znamená, že po operaci uvidíte dobře buď do dálky, nebo na blízko.
Je přitom na vás, pro kterou z variant se
rozhodnete. Na druhou ze vzdáleností
pak bude nutné nošení brýlí. „Čočky je
přitom možné kombinovat a někdy využíváme i zaměření na různé vzdálenosti. Například pravé oko vidí lépe do dálky a levé oko vidí lépe na bližší vzdálenost. Tím se nám může podařit omezit
závislost na brýlích i při použití jednoohniskových čoček,“ upřesňuje lékař
František Maršák z oční kliniky Lexum
v Českých Budějovicích.

Je čočka vhodná i pro šero?
Pokud chcete mít ještě kvalitnější vidění
a lépe vidět i při horším osvětlení nebo
venku ve tmě a za šera, zvolte takzvanou
asférickou čočku, která je součástí programu Vidím bez brýlí na 1 vzdálenost.
Zlepší kontrast a hloubku ostrosti vidění.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Varianta se žlutým filtrem navíc pomáhá
chránit oko před modrým světlem. Barvy jsou přitom viditelné bez jakéhokoli
zkreslení. „U našich pacientů se jedná
o nejčastěji používanou variantu, protože čočky mají nejmenší optické fenomény jako jsou záře kolem světel nebo stíny. Název asférická znamená, že optika
této čočky je upravena tak, aby byly potlačeny běžné optické vady standardních
čoček a pacient měl kvalitnější vidění,“
doplňuje František Maršák.

rická čočka je podobná té asférické, ale
navíc omezuje nebo zcela kompenzuje
větší astigmatismus operovaného oka,“
říká lékař Maršák z kliniky Lexum.
Astigmatismus přitom znamená, že rohovka operovaného oka má větší rozdíl
v podélném a svislém zakřivení, a proto
je obraz deformován.

Mám astigmatismus. Co to
pro výběr čočky znamená?

Pokud chcete vidět dobře na více vzdáleností, může pro vás být vhodná takzvaná víceohnisková čočka s prodlouženým ohniskem, tedy zaměřená do dálky
a na střední vzdálenost (například pří-

Pokud máte astigmatismus, bude pro
vás vhodná takzvaná torická čočka. „To-

Chci vidět při řízení do
dálky i na přístrojovou
desku. Je to možné?

strojová deska auta). „S touto čočkou se
obtížněji čte drobnější text z běžné čtecí
vzdálenosti a pro pohodlné čtení jsou
potřeba čtecí brýle,“ upřesňuje Maršák.

Už nechci nosit brýle. Lze to?
Není výjimkou, že ve vyšším věku je
nutné nosit brýle jak na dálku, tak na
blízko. Operace šedého zákalu umožňuje díky trifokální čočce „zabít dvě mouchy jednou ranou“. „Ale pozor, není
vhodná pro všechny pacienty a rozhodnutí o vhodnosti lze udělat až po podrobném očním vyšetření,“ upozorňuje František Maršák. I u víceohniskových
čoček přitom existují varianty řešící současně astigmatismus.
(ks)
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VYBERTE SI TU NEJLEPŠÍ PÉČI PRO VAŠE OČI
Naše oční kliniky jsou pro vás i nadále otevřené.
Poskytujeme komplexní oční péči již více než 25 let.
Léčba šedého zákalu je pacientům na našich očních klinikách Lexum hrazena ze zdravotního pojištění.

Objednejte se na 800 22 66 55.
Lexum – síť očních klinik
Praha | Brno | Ostrava | České Budějovice | Tábor
www.lexum.cz

LEX077_202009

Pro biologickou léčbu věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) nabízíme krátké objednací termíny.

KRAJ
KRAVÁM

ZASLÍBENÝ

Mléčné produkty z Vysočiny

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTORKA LUCIE HRDLIČKOVÁ

Dilema: Rychlé kafe, nebo WC?
J

edním z mladých novinářských talentů CNN Prima NEWS je Lucie
Hrdličková, kterou diváci mohou
vídat při náročném moderování kontinuálního zpravodajství. „Novinařina
pro mě byla vysněnou profesí od podání přihlášky na žurnalistiku na Univerzitě Karlově. Do maturity jsem žila sportem, který mi vlastně k proniknutí do tohoto oboru pomohl,“ vysvětluje Lucie
Hrdličková, která má v redakci CNN
Prima NEWS jmenovkyni – moderátorku pořadu INTERVIEW.
„O tom, že jsme v novinářském světě
dvě, vím už dlouho. Občas mi ještě při
studiích známí chválili odborné články
a musela jsem potupně přiznávat, že já
nejsem autor. Teď si přeposíláme pracovní e-maily, přesměrováváme telefonáty. Občas se vyděsím, co jsem komu
slíbila, a pak s úlevou zjistím, že to byla
druhá Lucka,” směje se.
Televizní zpravodajství je přesně to,
co hledala a v čem se našla. „Audio-vizuální média jsou o emocích, o sdílení,
o propůjčení očí toho, kdo je dané udá-

losti svědkem. A právě to mě na tom
baví, stejně jako adrenalin. V lednu to
bude rok, co jsem na CNN Prima
NEWS nastoupila, a když se ohlédnu,
nestačím se divit, kam mě profesně tato
zkušenost posunula.“
Práce v kontinuálním zpravodajství
patří k těm nejtěžším, a i Lucie přiznává, že je potřeba sebezapření. „Je nutná
psychická i fyzická odolnost. Mezi zprávami si občas musíme vybrat, jestli si
odskočíme, nebo jestli si dojdeme do kuchyňky pro kafe. Někdy nestihneme ani
jedno.“
Pomyslným Olympem pro televizní
novináře jsou pak zahraniční cesty. Lucie Hrdličková na něj vystoupila nedávno při prezidentských volbách v USA.
Nejaktuálnější informace podávala po
několik dní přímo z Washingtonu. „Mít
možnost – navíc v době světové pandemie – pokrývat tak významnou událost
přímo z místa dění, byl sen, který bych
si ještě před pár týdny ani netroufla snít.
Dostali jsme se až do zahrady Bílého
domu a měli přístup i do tiskové míst-
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tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3,
České Budějovice a GAMA, akciová společnost
České Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné
doby neobdrželi finanční vypořádání,

nosti, odkud promlouvají do médií američtí prezidenti. Vidět to zázemí velkých amerických televizí, předávat si informace s ostatními novináři z celého
světa – tuhle zkušenost si budu pamatovat po zbytek života,“ usmívá se Lucie
a dodává: „Jednu metu jsem si splnila
právě ve Washingtonu D.C., a až tenhle
zážitek plně zpracuji, zamyslím se nad
dalšími. Pokud budu moct dál kombinovat adrenalin ve studiu s adrenalinem
při cestách do zahraničí, budu jedna
šťastná novinářka.“
Lucie se ale nevěnuje jen zprávám.
Ve volném čase aktivně cvičí jógu a je
také malířka. „Ke klidné mysli mi pomáhá i čas strávený s rodinou a přáteli, malování akrylových obrazů a hraní
v ochotnickém divadle, na které se po
covidu-19 opět těším,“ uzavírá Lucie
Hrdličková.
(pn)

Moderátorka Lucie Hrdličková.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

Lucii můžete vídat během kontinuálního zpravodajství na CNN Prima
NEWS během celého dne v pracovním týdnu i o víkendech.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. listopadu 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.30 Tlapková patrola (3, 4) 7.30 Looney Tunes:
Nové příběhy (20) 7.55 Kačeří příběhy (34)
8.20 Tvoje tvář má známý hlas VII 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka Loskutáka
13.25 Tipy ptáka Loskutáka 13.40 Utajený šéf II
15.05 Méďa Béďa 16.30 Armageddon 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Pirátova rodinka (7) 6.45 Ninjago X (1)
7.05 Velké putování Bolka a Lolka 7.35
M.A.S.H (117) 8.10 M.A.S.H (118) 8.45 M.A.S.H
(119) 9.15 Autosalon.tv 10.25 Hudson a Rex
(4) 11.20 Máme rádi Česko 13.10 Odvrácená
tvář Paříže (1). Krimifilm (Fr., 2017) 15.10
Z celého srdce. Romantický film (Kan., 2019).
Hrají E. Ganemová, B. Zub. Režie L. Guestová
17.00 Tetička. Veselohra (ČR, 1941) 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

6.05 Americký chopper III (25) 7.50 Americký
chopper V (1-3) 10.45 Re-play 11.20 COOL e-sport
11.45 Teorie velkého třesku XI (1, 2) 12.45
Futurama IX (10, 11) 13.40 Simpsonovi XXI (17-20)
15.25 Žhavé výstřely 17.15 Futurama IX (12, 13)
18.15 Simpsonovi XXII (22) 18.45 Simpsonovi XXIII
(1) 19.15 Simpsonovi XXIII (2) 19.45 Simpsonovi
XXIII (3) 20.15 Percy Jackson: Moře nestvůr 22.20
Prometheus 0.55 Simpsonovi XXII (22)

20.10 Tajemství těla
Zkoumání lidského těla je
nekonečná zábava
21.20 Sissi
Romantické komediální
drama (Rak., 1955). Hrají
R. Schneiderová, K. Böhm
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Smrt přichází do Pemberley
(1/2)
Mysteriózní drama (VB, 2013).
Hrají M. Rhys, A. Maxwell
Martinová, J. Colemanová
0.30 Banánové rybičky
1.00 Na forbíně TM
1.40 Sama doma
3.15 Zkus mít vkus
3.35 V kondici
3.55 Zahrada je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Rajské zahrady II
5.00 Bydlet jako... rodina

Joj Family
SOBOTA 5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.45 Krimi 7.15 Noviny 8.00 Rodinné záležitosti
9.10 Policisté v akci 10.10 Policisté v akci 11.10
Policisté v akci 12.05 Na chalupě 13.15 30 případů
majora Zemana (13, 14) 16.35 Chlapci a chlapi
(8/11) 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Velitel (2) 22.00 Dnes v jednom domě
(9/9) 23.40 Soudní síň – cz 0.30 Soudní síň – cz

NEDĚLE 8.45 Policisté v akci 9.45 Soudní síň –
cz 10.30 Soudní síň – cz 11.25 Dnes v jednom
domě (9/9) 13.10 Velitel (2) 14.55 Pumpaři od
Zlaté podkovy 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15 V sedmém
nebi 22.20 Všechno, co má Ander rád 22.45
Všechno, co má Ander rád 23.15 Všechno, co má
Ander rád 23.45 Ochránci 0.30 Ochránci
PONDĚLÍ 9.50 Soudní síň 10.45 Policisté

v akci 11.45 Skutečné příběhy 13.05 První oddělení
II (27, 28) 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 Pumpaři od
Zlaté podkovy 22.05 Rodinné záležitosti 23.30
Záchranáři v akci 0.15 Skutečné příběhy

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

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
Velkolepé finále je tu!
22.50 Lucy
Akční film (Fr./N/USA/
Tchaj-wan, 2014)
0.30 Armageddon
Sci-fi thriller (USA, 1998)
2.50 Specialisté (119)
3.50 Víkend

ÚTERÝ 11.30 Skutečné příběhy 12.50 První

oddělení II (29, 30) 13.45 Rodinné záležitosti 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 21.45 Rodinné záležitosti
22.55 Soudní síň – cz 23.50 Záchranáři v akci

STŘEDA 11.25 Skutečné příběhy 12.50 První
oddělení II (31, 32) 13.45 Rodinné záležitosti 15.00
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (15) 21.55
Rodinné záležitosti 23.10 Záchranáři v akci
ČTVRTEK 11.25 Skutečné příběhy 12.35 První
oddělení II (33, 34) 13.25 Rodinné záležitosti 14.50
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (9) 21.30 Rodinné záležitosti 22.50 Soudní síň – cz 23.45 Záchranáři v akci
PÁTEK 10.20 Policisté v akci 11.25 Skutečné

příběhy 12.50 První oddělení II (35, 36) 13.40
Rodinné záležitosti 14.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (16)
22.00 Případ mrtvého muže 0.05 Záchranáři v akci
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ČT1
8.00 Život v časech „Panství Downton“ (2/2)
8.50 Příběhy slavných... Zdeněk Dítě 9.45
Gejzír 10.15 Otec Brown VII 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Zlaté kapradí 14.10 Vzpomínka na
Adventní koncerty České televize 2019 14.40
Pěnička a Paraplíčko 16.15 Hercule Poirot 17.55
Milovníci vína (12/16) 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají O. Vetchý, A. Geislerová,
E. Švábenská, V. Cibulková,
A. Polívková, O. Vlach, J. Dvořák,
M. Taclík, J. Bernášková,
P. Čtvrtníček, V. Křesadlová.
Režie R. Havlík
22.45 Plán útěku 2
Akční film (USA, 2018). Hrají
S. Stallone, D. Bautista, 50 Cent.
Režie S. C. Miller
0.45 Mission: Impossible 3
Akční thriller (USA/N/Čína/It.,
2006). Hrají T. Cruise,
P. S. Hoffman, V. Rhames.
Režie J. J. Abrams
3.30 S ledovým klidem
Akční thriller (USA, 2012).
Hrají H. Cavill, V. Echeguiová,
B. Willis, S. Weaverová, J. Mawle.
Režie M. El Mechri
5.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov

10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Vražedné pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Nejmladší z rodu Hamrů
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

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

PONDĚLÍ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Vražedné pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.25 Výbuch bude v pět 6.40 Poslední mohykán
8.30 Mentalista II (6, 7) 10.15 Arthur 12.50 Bota
jménem Melichar 14.00 Pocahontas 15.25 Tarzan
17.05 Harry Potter a tajemná komnata, dobrodružný rodinný fantasy film (USA/VB/N, 2002) 20.00
Star Wars: Epizoda VII – Síla se probouzí, dobrodružný sci-fi film (USA, 2015) 22.30 Constantine,
fantasy film (USA/N, 2005) 0.45 Vražda na
Eigeru, akční krimidrama (USA, 1975)

Prima Max
5.00 Nad zimní krajinou 6.10 Ninjago IX (4) 6.40
Pirátova rodinka (6) 7.10 Ninjago IX (5) 7.40
Spravedlnost v krvi X (7, 8) 9.25 Dobrodružství
v divočině 2: Ztraceni v Africe 11.20 Nebe a dudy
13.25 Královna ročníku 15.40 Pochoduj, nebo
zemři 18.05 Holka s prknem, romantická komedie
(VB/Rak./N, 2011) 20.00 Spectre, akční film (VB,
2015) 23.10 Rudý úsvit: Nová krev, akční film (USA,
2012) 1.00 Prometheus, sci-fi horor (USA, 2012)

ÚTERÝ 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Vražedné pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Nejmladší z rodu Hamrů 20.55 Nespoutaný anděl
21.55 Nespoutaný anděl 22.55 Pohodové zprávy
ČTVRTEK 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

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

neděle 22. listopadu 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.40
15.15
16.15
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.40
22.09
22.10
23.45
0.30

Zajímavosti z regionů 6.30 Anténa
6.45 Tajemství Ocelového města 8.15
Úsměvy Miroslava Plzáka 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (9/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hora jménem Andělská
Pohádka z Kampy
O čarovné Laskonce
Plivník
Holky z porcelánu
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Tátova volha
Komediální drama (ČR, 2018)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Pěnička a Paraplíčko
Případy detektiva Murdocha XI
Příběhy slavných... Waldemar
Matuška

Nova
6.15
7.15
7.40
8.30
8.50
10.05
11.45
13.50
15.30
17.20
19.30
20.20
22.25
22.55
0.50
2.10
2.50
3.50

Tlapková patrola (5, 6)
Looney Tunes: Nové příběhy (21)
Kačeří příběhy (35, 36)
Krok za krokem VI (24)
O panně Mahuleně
Pohádka (N, 2015)
Zpověď královny střední školy
Komedie (USA, 2004)
Jsem číslo čtyři
Sci-fi film (USA, 2011)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Střepiny
Unforgettable
Thriller (USA, 2017)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Castle na zabití III (18)
Specialisté (105)
O panně Mahuleně

Prima
6.10
6.40
7.10
8.05
9.20
9.49
10.20
11.00
11.55
12.50
13.15
13.50
14.10
14.35
16.35
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
0.25
2.45

Pirátova rodinka (8)
Ninjago X (2)
M.A.S.H (119, 120)
Svět ve válce (13)
Prima SVĚT
Fachmani
Šéfem za pár minut
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
Špindl
Komedie (ČR, 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Polda IV (8)
Spiknutí
Akční thriller (USA, 1997)
Zlo s lidskou tváří
Thriller (USA, 2018)
Odvrácená tvář Paříže (1)

Nova Cinema
5.45 Vlna za vlnou 7.20 Princ Modřej a víla Lupinka
8.30 Tarzan 10.05 Táta lump 12.30 Pocahontas
13.50 Star Wars: Epizoda VII – Síla se probouzí
16.20 Batman navždy 18.40 Méďa Béďa, komedie
(N. Zél./USA, 2010) 20.00 Zimní příběh, drama
(USA, 2014) 22.15 Přepadení 13. okrsku, akční film
(USA/Fr., 2005) 0.10 Z cizího krev neteče

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.10 Americký chopper V (2-5)
10.10 Autosalon.tv 11.20 Teorie velkého třesku XI
(3, 4) 12.15 Futurama IX (12, 13) 13.15 Simpsonovi
XXI (21-23) 14.40 Simpsonovi XXII (1) 15.00 Percy
Jackson: Moře nestvůr 17.15 Futurama X (1, 2) 18.15
Simpsonovi XXIII (4, 5) 19.15 Simpsonovi XXIII (6, 7)
20.15 Den nezávislosti: Nový útok 22.40 Rudý
úsvit: Nová krev 0.40 Simpsonovi XXIII (4)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Špinavá práce IV
(20) 7.05 Ninjago IX (5) 7.35 Pirátova rodinka (7)
8.05 Ninjago IX (6) 8.30 Spravedlnost v krvi X
(8, 9) 10.20 Tetička 12.10 Holka s prknem 14.10
Spectre 17.15 Zná ji jako svý boty, romantická
komedie (USA, 2005) 20.00 Volání netvora: Příběh
života, film (USA/Šp., 2016) 22.15 Plán útěku 2,
akční film (USA, 2018) 0.00 Spiknutí

pondělí 23. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
168 hodin 10.35 Cirkus Humberto
(9/12) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 Panství Downton VI (1/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint II (4/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
23.20
1.05
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3940)
Specialisté (105)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (1)
Ordinace v růžové zahradě 2
(831)
Castle na zabití III (19)
Mentalista II (8, 9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3941)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (106, 107)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (23)
Mentalista II (8, 9)
Castle na zabití III (19)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (23)
Krok za krokem VII (1)

6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45
5.20

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (9)
Nový den
M.A.S.H (120)
M.A.S.H (121)
Rosamunde Pilcherová:
Dej, ať je to láska
Romance (N, 2009)
Walker, Texas Ranger IV (3)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk VI (24)
Námořní vyšetřovací služba IX (2)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (26)
Poklad z půdy
Hudson a Rex II (5)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (2)
Walker, Texas Ranger IV (3)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Vlna za vlnou 6.45 Zpověď královny střední
školy 8.25 Zimní příběh 11.10 Star Wars: Epizoda VII –
Síla se probouzí 14.10 Harry Potter a tajemná
komnata 17.10 Armageddon 20.00 Život po životě,
mysteriózní drama (USA, 2010) 22.25 Sirotek,
horor (Fr./N/USA/Kan., 2009) 0.40 Lucy, akční
film (Fr./N/USA/Tchaj-wan, 2014)

Prima cool
8.35 Flash II (12, 13) 10.25 Hvězdná brána III (1, 2)
12.30 Futurama X (1, 2) 13.20 Simpsonovi XXII (2-5)
15.10 Hvězdná brána III (3, 4) 17.15 Futurama X (3, 4)
18.15 Simpsonovi XXIII (8-11) 20.15 Ajťáci (1) 20.45
Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (5) 21.20 Teorie velkého třesku XI (5) 21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka
23.45 Flash II (14) 0.40 Simpsonovi XXIII (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Pirátova rodinka (8)
6.50 Ninjago IX (7) 7.20 Spravedlnost v krvi X (9)
8.20 Spravedlnost v krvi X (10) 9.15 Z celého srdce
11.05 Hon na myš 13.05 Zná ji jako svý boty 15.45
Den nezávislosti: Nový útok 18.10 Žít podle svého
20.00 Táta v sukni, rodinná komedie (USA, 1993)
22.35 Zabij, nebo zemři, thriller (USA, 2016) 0.15
Volání netvora: Příběh života

úterý 24. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton VI (1/10)
11.00 13. komnata Jaroslava Hutky
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Ivanky Deváté
15.05 Panství Downton VI (2/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nevinné lži
21.25 Díra u Hanušovic
Komediální drama (ČR, 2014)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Kolo plné hvězd
0.00 Případy detektiva Murdocha XI
0.45 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
1.20
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3941)
Specialisté (106)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (2)
Ordinace v růžové zahradě 2
(832)
Castle na zabití III (20)
Mentalista II (10, 11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3942)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf II
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (24)
Mentalista II (10, 11)
Castle na zabití III (20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (24)

6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20
4.25

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (10)
Nový den
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu
Romance (N, 2009)
Walker, Texas Ranger IV (4)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk VI (25)
Námořní vyšetřovací služba IX (3)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (62)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (3)
Walker, Texas Ranger IV (4)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Prostřeno!
Šéf na grilu

5.55 Tarzan 7.35 Mentalista II (8, 9) 9.20 Vlna za
vlnou 11.15 Teleshopping 11.50 Zimní příběh 14.05
Teleshopping 14.35 Méďa Béďa 16.00 Život po
životě 18.20 Pátek není svátek, komedie (ČR, 1979)
20.00 Výkupné, akční krimidrama (USA, 1996)
22.20 Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA, 2011)
0.05 Unforgettable, thriller (USA, 2017)

Prima cool
7.05 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (1) 8.35 Flash II
(13, 14) 10.25 Hvězdná brána III (3, 4) 12.30
Futurama X (3, 4) 13.20 Simpsonovi XXII (6-9) 15.10
Hvězdná brána III (5, 6) 17.15 Futurama X (5, 6) 18.15
Simpsonovi XXIII (12-15) 20.15 Simpsonovi XXXI (21)
20.45 Teorie velkého třesku XI (6, 7) 21.30 Partička
22.15 Cesty k úspěchu 22.30 Živí mrtví IX (5) 23.30
Flash II (15) 0.35 Simpsonovi XXIII (12)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.15 Pirátova rodinka (9)
6.45 Ninjago IX (8) 7.05 Spravedlnost v krvi X (10)
8.05 Spravedlnost v krvi X (11) 9.05 Pochoduj,
nebo zemři 11.20 Královna ročníku 13.40 Žít podle
svého 15.25 Táta v sukni 18.10 Dobrodružství
v divočině 3: Sloní příběh 20.00 Sopka, akční thriller (USA, 1997) 22.05 Zmrzlá zem, thriller (USA,
2013) 0.20 Zabij, nebo zemři, thriller (USA, 2016)

středa 25. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton VI (2/10)
10.35 Parádní číslo 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kravata
14.20 Otec Brown VII
15.05 Panství Downton VI (3/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (33/39)
21.40 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Na stopě
2.10 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
1.40
2.20
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3942)
Ordinace v růžové zahradě 2
(994)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (3)
Ordinace v růžové zahradě 2
(833)
Castle na zabití III (21)
Mentalista II (12, 13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3943)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Svatba na první pohled
Výměna manželek X
Whiskey Cavalier (1)
Mentalista II (12, 13)
Whiskey Cavalier (1)
Krok za krokem VII (3)
Co na to Češi

6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
0.55
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (11)
Nový den
M.A.S.H (122)
M.A.S.H (123)
Rosamunde Pilcherová:
Shledání v Rose Abbey
Romantický film (N, 2009)
Walker, Texas Ranger IV (5)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk VI (26)
Námořní vyšetřovací služba IX (4)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (27)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (8)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (4)
Walker, Texas Ranger IV (5)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Prostřeno!

5.40 Méďa Béďa 6.50 Batman navždy 9.10
Mentalista II (10, 11) 11.30 Život po životě 13.55
Teleshopping 14.30 Zpověď královny střední školy
16.10 Jsem číslo čtyři 18.15 Kameňák 2, komedie
(ČR, 2004) 20.00 Santa má bráchu, komedie
(USA, 2007) 22.10 Poldovi v patách, komedie
(USA, 1991) 0.20 Nezvratný osud 5

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.05 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (2) 8.35 Flash II (14, 15) 10.25 Hvězdná brána
III (5, 6) 12.30 Futurama X (5, 6) 13.20 Simpsonovi
XXII (10-13) 15.10 Hvězdná brána III (7, 8) 17.15
Futurama X (7, 8) 18.15 Simpsonovi XXIII (16-19)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XI
(8) 21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi II (7)
23.55 Flash II (16) 0.50 Simpsonovi XXIII (16)

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.15 Ninjago IX (8) 6.45
Pirátova rodinka (10) 7.15 Ninjago IX (9) 7.45
Spravedlnost v krvi X (11) 8.40 Spravedlnost v krvi
X (12) 9.35 Zná ji jako svý boty 12.15 Tetička 14.05
Dobrodružství v divočině 3: Sloní příběh 15.55
Sopka 18.05 Ozvěny zla 20.00 Million Dollar Baby,
sportovní drama (USA, 2004) 22.50 Jump street
21, akční komedie (USA, 2012) 1.00 Zmrzlá zem

čtvrtek 26. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton VI (3/10)
10.35 13. komnata Ivanky Deváté
11.00 Všechno, co mám ráda 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kufr
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton VI (4/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nevinné lži
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Zpátky se Sobotou
23.50 Smrt přichází do Pemberley (1/2)
1.20 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
23.35
1.25
2.05
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3943)
Svatba na první pohled
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (834)
Castle na zabití III (22)
Mentalista II (14, 15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3944)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(995, 996)
Život ve hvězdách
Mentalista II (14, 15)
Castle na zabití III (21)
Víkend
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2
(834)

6.10
7.00
9.10
9.45
10.15
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20
4.55

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (12)
Nový den
M.A.S.H (123)
M.A.S.H (124)
Rosamunde Pilcherová:
Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger IV (6)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk VI (27)
Námořní vyšetřovací služba IX (5)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (63)
Prima Partička
Šéfem za pár minut
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (5)
Walker, Texas Ranger IV (6)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Táta lump 6.40 Jsem číslo čtyři 8.35
Mentalista II (12, 13) 10.20 Teleshopping 10.50
Rozbouřená řeka 12.40 Teleshopping 13.10
Kameňák 2 15.00 Santa má bráchu 17.10 Bitva
v Ardenách, válečný film (USA, 1965) 20.00 Mistři
hazardu, komedie (USA, 2005) 21.55 Smrtící léčba,
thriller (USA, 1996) 0.10 Poldovi v patách

Prima cool
8.50 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (5) 9.25
Simpsonovi XXXI (21) 9.55 Čundr v Africe (2) 10.25
Hvězdná brána III (7, 8) 12.30 Futurama X (7, 8)
13.20 Simpsonovi XXII (14-17) 15.10 Hvězdná brána
III (9, 10) 17.15 Futurama X (9, 10) 18.15 Simpsonovi
XXIII (20-22) 19.45 Simpsonovi XXIV (1) 20.15
Cesta kolem světa 22.10 Země policajtů

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.50 Ninjago IX (9) 7.20 Pirátova rodinka (11) 7.50
Ninjago IX (10) 8.20 Spravedlnost v krvi X (12, 13)
10.15 Vyhoď máti z vlaku 12.05 Žít podle svého
13.50 Ozvěny zla 15.45 Vražedné blesky 17.35
Fontána pre Zuzanu 2 20.00 Copak je to za
vojáka..., komedie (ČR, 1987) 22.00 Ztratili jsme
Stalina, komedie (VB, 2017) 0.15 Jump street 21

pátek 27. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton VI (4/10)
10.35 Život v časech „Panství
Downton“ (2/2) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (34/39)
21.40 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.35 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
1.15
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3944)
Ordinace v růžové zahradě 2
(995)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (5)
Ordinace v růžové zahradě 2
(835)
Castle na zabití III (23)
Mentalista II (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3945)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Dobrodružný film (USA/VB,
2004)
Hellboy 2: Zlatá armáda
Akční film (USA/N, 2008)
Mentalista II (16, 17)
Co na to Češi

6.10
7.00
9.10
9.45
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.55
23.55
0.50
1.45
2.45
3.45
5.25

Prima

Nova Cinema

Pirátova rodinka (13)
Nový den
M.A.S.H (124)
M.A.S.H (125)
Rosamunde Pilcherová:
Zeptej se srdce
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger IV (7)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Policie Hamburk VI (28)
Námořní vyšetřovací služba IX (6)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (6)
Walker, Texas Ranger IV (7)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Bitva v Ardenách 7.50 Mentalista II (14, 15)
9.35 Jak se pomstít bejvalce 11.25 Teleshopping
12.00 Santa má bráchu 14.10 Teleshopping 14.40
Křupan 16.30 Taková normální rodinka 18.25 Stůj,
nebo maminka vystřelí 20.00 Herkules 21.45 Živý
terč, akční film (USA, 1993) 23.35 Výkupné, akční
krimidrama (USA, 1996)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.50 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (4) 8.20 Autosalon.tv 9.30 Re-play 10.00
COOL e-sport 10.25 Hvězdná brána III (9, 10) 12.30
Futurama X (9, 10) 13.20 Simpsonovi XXII (18-21)
15.10 Hvězdná brána III (11, 12) 17.15 Futurama X
(11, 12) 18.15 Simpsonovi XXIV (2-5) 20.15 Žhavé
výstřely 2 22.00 Smrtící mráz 23.55 Simpsonovi
XXIV (2-4)

Prima Max
6.15 Ninjago IX (10) 6.45 Pirátova rodinka (12) 7.15
Marvel Superhrdinové 7.45 Spravedlnost v krvi X
(14) 8.40 Dva týdny 10.45 Dobrodružství v divočině
3: Sloní příběh 12.40 Fontána pre Zuzanu 2 15.10
Záhada v květinářství 17.05 Chyť mě, když to dokážeš 20.00 Návrat mušketýrů, historický film
(VB/Fr./Šp., 1989) 22.10 Zákon jsem já 23.55
Ztratili jsme Stalina, komedie (VB, 2017)
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Česká republika

Zkrocení trouby
Populární Prostřeno! nadělá paseku na jihu Moravy
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Jihomoravském kraji. První se k plotně v
pondělí postaví Jana (62 let). Sází na
menu inspirované Itálií, kde žila a ledacos se naučila. Na zábavu hosty vezme
do pivovaru, a málem ji vyjížďka přijde
draho. Jana totiž zapomene bažanta na
plotně a ten se připálí. Dokáže menu zachránit tak, aby hosté nic nepoznali?
Úterní večeři nachytá realitní makléřka Hana (55). Soupeře pozve do svého
vysněného bydlení. Podávat se bude
mandlová paštika, krémová polévka, plněná prsíčka se sýrovou omáčkou a francouzský citronový koláč.
Ve středu své soutěžní menu představí učitel Martin (37). Kvůli natáčení přijel ze Slovenska a uvaří ve vypůjčeném
bytě. Do všeho jde trochu po hlavě. Podaří se mu zaujmout slovenským menu,
ve kterém nebudou chybět halušky, čočková polévka nebo sýrový toust?
Ve čtvrtek se předvede fitness trenérka Veronika (39). Ví přesně, jak a co
jíst, aby měla svaly, když je potřebuje.
Veronika si dělá velké plány, jenže trou-

ba nepeče. Jak udělat výpečky bez trouby? Dobře nedopadnou ani domácí rohlíčky. Je to spiknutí techniky?
Jako poslední se k plotně postaví číšník Pepa (37). Už jednou za něj v pořadu navařila manželka, když musel natáčení ze zdravotních důvodů odvolat.
A jak celý týden dopadne? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17:50 hodin.
(kot)
Dezert: Francouzský citronový koláč
Ingredience: 250 g polohrubé mouky,
125 g másla, 40 g krupicového cukru,
2 žloutky, 3 PL vody, špetka soli. Krém:
200 ml smetany ke šlehání, 1 vanilkový
pudink, 4 PL cukru, 20 g másla, 2 žloutky, šťáva a kůra z 1 citronu, 1 vanilkový
cukr. Sněhová pokrývka: Sníh ze 4 bílků, 3 PL krupicového cukru, 3 PL moučkového cukr. Postup: Ze všech surovin
uhněteme těsto a namačkáme do formy
vyložené pečicím papírem, těsto propícháme vidličkou a dáme zapéct do trouby při
180 °C na 10 minut. Mezitím připravíme
krém: Znovu všechny ingredience promí-

Prostřeno! na Primě s jihomoravskými soutěžícími.
cháme a natřeme na zapečený koláč a znovu pečeme 30 minut ve vyhřáté troubě na
180 °C. Mezitím vyšleháme sníh ze 4 bílků a cukru, vyjmeme koláč a sníh nastříkáme navrch a znovu dáme zapéct do trouby
na 10 minut. Podáváme vychlazený.
Bažant na červeném víně s noky
Ingredience:
2 bažanti, 100
g špeku, 4 PL
másla, 200 g
mrkve, 100 g
celeru, 400 g
slaniny, 100 g cibule, snítka tymiánu,
6 bobkových listů, 4 kuličky nového koření, 10 kuliček pepře, 2 PL rajského protlaku, 3 PL cukru, 1 l červeného vína (ne suchého), 1 l hovězího vývaru, trochu hladké mouky, 1/2 kg vařených oloupaných

brambor, 300 g hrubé mouky, 2 ks vajec,
1 PL solamylu, olej, sůl, pepř. Postup:
Jednotlivé díly bažanta prošpikujeme,
osolíme, opepříme a orestujeme na rozpáleném másle. Přidáme na kostky nakrájenou zeleninu se slaninou. Pak cibuli, koření a dusíme dozlatova asi 2 minuty. Podlijeme červeným vínem. Necháme lehce
povařit a pak ještě přidáme vývar, rajský
protlak, který povaříme a stáhneme na
malý plamen, dusíme maso doměkka. Vytáhneme maso, přidáme jíšku a povaříme
na mírném ohni 10 minut. Maso vložíme
zpět a podle chuti dochutíme. Bramborové noky připravíme z vařených oloupaných brambor (den předem vařených ve
slupce). Brambory jemně nastrouháme,
přidáme sůl, pepř, solamyl, vejce, mouku
a vše smícháme v těsto, ze kterého pak vytvoříme noky, které na oleji opečeme.

INZERCE

Automobilový průmysl

Administrativa

Automechanik - chomutov

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Pečlivý strážce DAT v administrativě (25-30…

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

šikovný pracant (33 - 41 000 Kč)

33 000 - 41 000 Kč / měsíc

Podpora nákupu a financí (25-30.000 Kč)

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Technik CNC strojů (37 - 46 000 Kč)

37 000 - 46 000 Kč / měsíc

Inženýr výroby

Servisní technik - tábor (35-40.000 Kč)

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

***administrativní podpora s využitím AJ,…

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

A t
h ik
h
Více na www.jobdnes.cz

30 000 40 000 Kč /

Ad i i t ti í
ík/
Více na www.jobdnes.cz

30 000 35 000 Kč /

ě í

Telekomunikace
Technik - technička telekomunikačních sítí
Technici telekomunikační sítě
Videoanalytik - konzultant taktiky hry futsalu
Technik/technička sítí elektronických…
Více na www.jobdnes.cz

ě í

Reality
Technický pracovník TZB

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Hlavní stavbyvedoucí

25 000 - 49 000 Kč / měsíc

17 800 Kč / měsíc

Hlavní stavbyvedoucí

25 000 - 49 000 Kč / měsíc

Projektant dopravních a vodohospodářských…

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

135 - 160 Kč / hodinu

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Stylové bydlení
na Smíchově
neugraf.cz

Všechny byty z tohoto projektu najdete na Reality.iDNES.cz

FOTO | FTV PRIMA

Praha

Uplynulo 110 let
od narození Karla
Zemana. Významný
režisér spojil svou
kariéru se zlínskými
ateliéry a inspiroval
i věhlasného Stevena
Spielberga.
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Velký šéf Karel Zeman
měl duši romantika

JANA FUKSOVÁ
ČR | Když mu bylo devatenáct let, studoval Vyšší filmovou školu v Čimelicích a v rámci povinné školní praxe se
zúčastnil natáčení snímku Cesta do pravěku. Psal se rok 1954 a nivnický rodák
Vojtěch Kunčík se tehdy poprvé potkal
s režisérem Karlem Zemanem.
„Pro mě to byl velký šéf. Byli lidé různých názorů a někdy nebylo možné vyjít jeho přáním na sto procent. Ale já mu
přímo nepodléhal a konflikty jsem s
ním nikdy neměl,“ vzpomíná Kunčík,
který pak ve zlínských ateliérech pracoval jako produkční až do roku 1993.
Zeman se narodil 3. listopadu 1910
ve východočeské Ostroměři a do Zlína
ho během druhé světové války přivedl
režisér Elmar Klos. Začínal s reklamní
tvorbou pro firmu Baťa, ale brzy se dostal k animovaným snímkům. Prorazil
právě s Cestou do pravěku, což byl první celovečerní film, ve kterém hráli vedle loutek a animace i živí herci v postavách čtyř kluků, již se vydali proti proudu času mezi dinosaury.

Geniální vypravěč uměl
oslovovat puberťáky
Nezapomenutelné jsou jeho snímky podle románů Julesa Verna obohacené o
netradiční a složitější výtvarné triky,
animace a dřevoryty, které jako by obživly z knižní podoby. Za zmínku stojí
Ukradená vzducholoď, Na kometě a především Vynález zkázy, který v roce
1958 zvítězil na světové výstavě Expo v
Bruselu a prodal se do 70 zemí.
V čem bylo kouzlo vypravěče, který
okouzlil několik generací malých i vel-

Karel Zeman měl výjimečný dar oslovovat malé i velké diváky po celém světě.
kých diváků po celém světě? „Zeman
oslovoval hlavně puberťáky. A to proto,
že sám měl v sobě kus dětské romantiky,“ uvedl před lety dnes již zesnulý
zlínský filmový historik Jiří Novotný.
Měl i velké nadání přenést atmosféru
světa fantazie na plátno. A co hlavně –
předběhl svoji dobu. První krátký film
Vánoční sen natočil v roce 1945 a vyhrál s ním na festivalu v Cannes.
Do té doby se ve filmu loutky moc nepohybovaly, byly statické a už vůbec je
filmaři nespojovali s živým hercem. Zemanův hadrový panáček ve Vánočním
snu měl ale výraz, usmíval se, tančil na
klavíru, bruslil a ukláněl se.

Režisér Karel Zeman při natáčení filmu Pan Prokouk úřaduje v roce 1947.

Zlínský tvůrce proslul jako bořitel
žánrových hranic, který miluje experimenty. Inspiroval světové filmaře jako
Tima Burtona, Terryho Gilliama, Stevena Spielberga nebo George Lucase.
„Studenti po mně jednou chtěli,
abych udělal Zemanovo srovnání se
Spielbergem. Všichni měli pocit, že
Spielbergovy postavy se hýbají věrohodněji a technicky lépe. Říkal jsem
jim ale, aby si uvědomili, že Zeman neměl počítače ani techniku. Měl jen nápad, dráty, střih a kombinaci. A to dělal
geniálně,“ popsal Novotný.

Kvůli rodině zůstal ve Zlíně
Slavný režisér spojil svůj život se Zlínem. Od nástupu do filmových ateliérů
bydlel se svou rodinou na Kudlově, stejně jako další místní tvůrci.
Ani v době největší slávy nechtěl pracovat v zahraničí. „Měl nabídky hlavně
z USA. Nikdy by ale nemohl jet s rodinou, takže to nepřipadalo v úvahu,“
uvedla před čtyřmi lety jeho dcera Ludmila, která se v dospělosti stala spoluvýtvarnicí některých Zemanových filmů a
v roce 1984 emigrovala do Kanady.
„S maminkou měl krásný vztah. Při
sbírání materiálů do naší knihy Karel
Zeman a jeho kouzelný svět jsme s dcerou objevily dopisy, které si psali v
době, kdy táta odešel do Zlína. Nemohl
také opustit trikové oddělení, které tam
vybudoval,“ dodala.
Zeman tehdy chápal Zlín jako svůj do-

„

FOTO | ARCHIV

Je potřeba si
uvědomit, že
Zeman neměl počítače
ani techniku. Měl jenom
nápad, dráty, střih
a kombinaci. A to
dělal geniálně.
mov. „Potkávali jsme se skoro denně,
bydleli jsme kousek od sebe, jeho dceru
i syna jsem znal jako dítě. Říkají to
všichni a byla to pravda – byli jsme tady
jedna rodina,“ poznamenal Vojtěch
Kunčík.

Muzeum nechalo
zrestaurovat slavné filmy
V 70. letech se Zeman kvůli zdraví,
věku či normalizačním poměrům vrátil
k animovaným pohádkám. Pohádky tisíce a jedné noci, Čarodějův učeň nebo
Pohádka o Honzíkovi a Mařence stále
sklízí úspěch, stejně jako předchozí
snímky.
Jejich tvůrce se sametové revoluce nedočkal, zemřel 5. dubna 1989. Jeho
snímky se však vysílají dodnes. Muzeum Karla Zemana, které před osmi
lety vzniklo v Praze, také nechalo některé z nich zrestaurovat. Ve vyčištěné podobě jsou k vidění Cesta do pravěku,
Vynález zkázy a Baron Prášil.
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Abraham Lincoln: Přítel je člověk, který má tytéž...

Tajenka: .. nepřátele jako vy.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ŘÍJEN / LISTOPAD 2020

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
SEMTEX
Originál 0,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PIL
LSNER
URQ
QUELL
ležžák 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
K ALCIA
sycená
1,5 l

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

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

MÉNĚ PENĚZ

VÍCE DAT

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

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

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

měsíčně
čně (69 Kč)

199 Kč
1 GB = 299 Kč

OO
IC

JTE

150
0 MB

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

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

PU

5 GB

jednorázově
norázově
(1 GB = 89,80 Kč)

BIRELL
polo
otmavý
0,5 l

S

NOVINKA

VP KOZEL
svě
ětlé výčepní
pivo 0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA origiinál 2 l

KLÁŠTORNÁ
K ALCIA
jemně sycená
1,5 l

Praha a okolí
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Hokejová Slavia stále nehraje
První hokejová liga byla
kvůli okolnostem
zkrácena. Kluby si to po
návrhu prezidenta svazu
odhlasovaly při
videokonferenci.
PETR PROCHÁZKA
PRAHA | Zatímco naprostá většina profesionálních soutěží v Česku po koronavirové pauze při dodržování přísných
opatření znovu běží, první hokejová
liga na svůj restart stále čeká.
Už téměř dva měsíce proto nehraje zápasy ani pražská Slavia.
„Není to ono, když můžete jenom trénovat, ale bohužel situace je taková,
jaká je. Teď už se nám alespoň objevilo
světlo na konci tunelu, takže pevně věřím, že sezona brzy znovu vypukne a dohraje se do konce,“ řekl slavistický
kouč Martin Štrba.

Hokejisté Slavie při tréninku na venkovní ledové ploše v Dobříši, kam jezdili
při uzavření hal kvůli koronavirové situaci.
FOTO | HC SLAVIA
Jak tedy nyní vypadá situace okolo
druhé nejvyšší hokejové soutěže? Jisté
je, že už se nedohraje podle původních
plánů. Kluby si odhlasovaly zkrácení
soutěže. Z původně plánované tříkolové základní části se stane dvoukolová,

následné vyřazovací boje zůstávají zatím beze změny. „Pro uvedené řešení se
při videokonferenci vyslovily dvě třetiny účastníků,“ informoval tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.
„Prezident Českého hokeje Tomáš Král

změnu formátu a rozpisu soutěže navrhl
kvůli nedostatku termínů pro dohrání
ligy v původním rozsahu.“
A kdy by se tedy první liga mohla
znovu rozběhnout? „Vedení Českého
hokeje požádá na základě rozhodnutí
klubů o udělení výjimky pro její pokračování po 20. listopadu,“ prozradil Zdeněk Zikmund.
Slavia tak může restartovat sezonu
skutečně každým dnem. „Kluci k situaci přistoupili výborně. Není to samozřejmě jednoduché, ale děláme všechno pro
to, aby byla nálada pořád pozitivní, a
snažíme se to dostat i do hráčů. Když to
vezmu podle tréninků, tak kluci opravdu dřou a makají,“ uvedl trenér Štrba.
Tým se zařadil na seznam klubů, které kvůli opatřením využívaly k tréninkům i venkovní kluziště v Dobříši. „Určitě to pro nás bylo lepší, než kdybychom jezdili někde venku na rotopedech. My jsme hokejisti, patříme na led
a v téhle době to pro nás byla ideální varianta. Podmínky byly super, určitě si na
nic stěžovat nebudeme,“ podotkl Štrba.

INZERCE

Nechte se
hýčkat v jižních
Čechách

Sport a adrenalin

Jídlo

Pivo

Cykloturistika

Wellness a lázně

Filmy

Regionální produkty

Agroturistika

Venkov

Příroda

Rodinná dovolená

Voda

Běžecké trasy

Aktivní dovolená

Památky

Historie a kultura

jiznicechy.cz

jiznicechy

@jiznicechy

Projekt „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu” byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Zlatý pomník pro
historii naší měny!

Nákladně zušlechtěno
ryzím ZLATEM
(999/1 000)

za 5 bezúročných
splátek po

598 Kč

nebo za jedinečnou
zvýhodněnou celkovou
cenu 2 990 Kč

ŽÁDNÉ DALŠÍ
ZÁVAZKY

Exkluzivní formát

70 x 30 mm slitku

ZDARMA
PRO VÁS:

• Přísně limitovaný náklad omezený v celosvětovém
měřítku na pouhých 9 999 kompletních kolekcí
• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“
• Exkluzivně jen v ČESKÉM
MINCOVNÍM OBCHODĚ®

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Jedinečná sestava našich nejkrásnějších bankovek v jedné sadě!

praktické kapesní hodinky
běžně za 999 Kč

Luxusní kazeta pro uložení
vašich ražeb ZDARMA!

• Detailni rytina na uzavěru
• Včetně decentniho řetizku

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu
„Nejkrásnější bankovky“ (výr. č. 903-752-0) – prosím zakřížkujte:
❑ v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 598 Kč nebo
❑ za jednorázovou cenu pouhých 2 990 Kč (místo pozdějších 9 950 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Zásilku můžete vrátit v průběhu 60dnů zpět. Při
neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete celkovou cenu.
Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě članku
6 odst.1 f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb. Pokud
souhlasíte se zpracováním Vašeho telefonního čisla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V AG, prosím
zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních
údajů, ke kterým máte kdykoliv přiítup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete požádat. Kdykoli
můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český
mincovní obchod, Plovarní 82/3, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

Objednete rychle a pohodlně po telefonu:

Tel.: 371 655 100
Cena dle tarifu

❑ Paní

❑ Pán

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Číslo zákazníka (pokud je známé)
Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových
stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG,
Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Nyní objednejte a zaplaťte později! Zavolejte nám!
Každý telefonický objednávající obdrží krásné kuličkové pero se
SWAROVSKI® ELEMENTEM jako dárek!

687-09

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

