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Proslavil Tugendhat,
byl i agentem nacistů

PŘETAHOVANÁ O HRANICE

Před 60 lety se Morava
a Čechy hádaly o obce ... str. 4

VIROVÁ APOKALYPSA

Španělská chřipka před sto
lety zabila miliony lidí ... str. 8

Když byla v roce 1930 dokončena slavná vila Tugendhat architekta Miese van der Rohe, vyfotil ji Rudolf Sandalo.
Jeho snímky pomohly proslavit stavbu po celém světě.
REPRO FOTO | RUDOLF SANDALO, MUZEUM MĚSTA BRNA

Rudolf Sandalo patřil mezi nejlepší světové
fotografy. Jeho snímky meziválečných staveb jsou
nezaměnitelné a přispěly třeba ke světovému ohlasu
na vilu Tugendhat. Zapletl se však i s nacismem.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Patřil mezi excelentní fotografy, kteří dokázali originálním způsobem zachytit meziválečnou architekturu. Díky jeho snímkům se za hranicemi
dostala do povědomí například brněnská ikona – vila Tugendhat.
Výjimečná díla, která po sobě Rudolf
Sandalo zanechal, ale zastiňuje jeho pověst. Pracoval pro Hitlerova architekta
Alberta Speera, obchodoval s židovským majetkem a o několik let později

zřejmě podepsal spolupráci s československou tajnou službou.
Jeho odkaz přibližují autoři Jindřich
Chatrný a Dagmar Černoušková v nové
knize pod názvem Vize modernosti: Rudolf Sandalo. „Připravovali jsme ji tři
roky. Procházeli jsme nejrůznější archivy, které jsou dostupné a u nichž se dalo
předpokládat, že mají materiály o tomto
významném fotografovi. Obesílali jsme
také další případné zdroje v Německu,
Rakousku a Polsku,“ přiblížil Chatrný
pátrání po informacích o Sandalovi.

Publikace obsahuje desítky fotografií
architektonických děl. Jediné, co se dvojici autorů nepodařilo najít, je fotografie
samotného Sandala. Podle Chatrného
jeho portrét prostě neexistuje, a to pravděpodobně i kvůli nahnutému životnímu osudu tohoto mistra svého oboru.
Narodil se v roce 1899 a po svém otci
vedl v Brně fotoateliér pod názvem Atelier de Sandalo, sídlící v Jilské 4
a v Kaprově 12. Navázal spolupráci s architekty napříč Československem. Blízké mu však bylo také divadlo, móda
a film. Od 30. let se pohyboval po Praze
a Německu, kde začal pracovat pro již
zmiňovaného Speera. Rok před vypuknutím druhé světové války se navíc stal
agentem Abwehru – německé rozvědky, jejímž úkolem bylo sledovat odpůrce Adolfa Hitlera.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

NOVODOBÍ GLADIÁTOŘI

Češi touží bojovat v kleci, ale
uspěje jen málokterý ... str. 10

ZLEVNÍ PIVO?

Jak se vyznat ve změnách
daní a co přinesou ... str. 12 a 13
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Vzpoura 1960: My jsme Morava!
Správní reforma před 60 lety přesunula některé moravské obce do Čech, Velké Opatovice se ale vzepřely
MAREK OSOUCH
VELKÉ OPATOVICE | Hranice Jihomoravského kraje dnes na severu končí kousek za Velkými Opatovicemi, jenže do
roku 1960 se rozprostíral tehdejší Brněnský region až na dnešní Pardubicko.
Tenkrát však komunisté přistoupili
k reformě, která od 11. dubna snížila počet krajů i okresů v tehdejším Československu. Okresů tak rázem bylo ze
180 jen 76, počet krajů klesl v českých
zemích ze čtrnácti na osm.
Redukci oficiálně vedení státu vysvětlovalo efektivitou a lepším nastavením
centrálně plánovaného hospodářství. Podle historika Muzea Blanenska Jakuba
Pernese však za tím stála snaha komunistů o rozbití někdejšího zemského uspořádání a posílení centralizace moci. „Stejný záměr měli už při předchozí reformě
v roce 1949, dokdy fungovalo zemské
zřízení. Poměrně narychlo tehdy vyrobili čtrnáct krajů, ale brzy zjistili, že nefungují. Tak v roce 1960 přistoupili k další
změně,“ přibližuje Pernes.
V roce 1949 se ještě nikdo neodvážil
proti změnám ozvat, v roce 1960 už byla
ale situace jiná, a tak se ozývala Jihlava
nebo Gottwaldov, že nechtějí spadat pod
Brno. Jenže když komunisti začali znovu
kreslit na papíře, opět přesouvali obce
a města i mezi Čechy a Moravou.
O to, aby se přes noc neocitly v Čechách, bojovaly první čtvrtinu roku 1960
i Velké Opatovice na severu současného
blanenského okresu. „Již 29. ledna byla
dlouhá diskuse na schůzi KSČ s přemlouváním k okresu svitavskému. Všichni

Hraniční přechod mezi Moravou a Čechami mají recesisté v Sirákově na Vysočině.
funkcionáři strany však chtěli k Blansku
a nedali se nikým přemluvit,“ připomíná
tehdejší záznamy kronikářka Velkých
Opatovic Marie Pospíšilová.
Takových schůzí proběhlo více. Například 16. února byla schůze k územním
změnám v sokolovně, na kterou dorazila
takřka pětistovka místních. Sál byl zaplněný. „Nálada byla bouřlivá, neboť funkcionáři okresního národního výboru mluvili ve svých projevech jako o hotové
věci, že Opatovice patří do Svitav,“ cituje Pospíšilová kroniku.

„Chceme k Blansku!“
Atmosféra na schůzi v únoru před šedesáti lety houstla. „Chceme k Blansku!
Jestliže nás zaprodáte, pojede naše dele-

gace k prezidentovi. Stížnost je připravena. Jako okrajová obec máme právo se
rozhodnout, ke kterému okresu chceme.
Podmínky hospodářské, kulturní, dopravní a jiné svědčí pro kraj Brno,“ pokračuje
kronikářka předčítáním ze zápisu o tom,
jak se místní komunisti vzpírali svým
nadřízeným. Vysocí funkcionáři na ně
byli celkem pochopitelně naštvaní a vynadali jim, i přesto ale Opatovičtí nadále
trvali na svém, že chtějí náležet k Blansku, tedy na Moravu. Na začátku března
nakonec dosáhli svého.
I v současnosti po obnově samosprávy
v roce 2000 jsou však patrné relikty komunistických změn. „Sám to zažívám,
když jezdím za maminkou do obce Roubanina u Velkých Opatovic. Je tam zatáčka, kterou projedeme do Pardubického

FOTO | ARCHIV MAFRA

kraje a pak hned sjedeme zpět do Jihomoravského,“ popisuje historik blanenského muzea Pernes.
V někdejších moravských okresech
Svitavy a Moravská Třebová, jež do
roku 1960 fungovaly samostatně a patřily pod Brno, už svou historickou příslušnost k Moravě příliš neřeší. „Bavil jsem
se o tom s někým ze Svitav a ten se bránil, že není z Moravy, ale z Čech. Tehdy
při reformě však měli lidé v živé paměti,
že Svitavy jsou na Moravě,“ doplňuje
Pernes. A podobně na to nahlíží i v Moravské Třebové. „Za ty roky už jsme vnímáni jako součást východních Čech, ale
moravské prvky tady v komunitě nadále
přetrvávají, například v podobě hanáčtiny,“ dodává místostarosta Moravské Třebové Miloš Mička.

INZERCE

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC, ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Stravování v místě pracoviště

Plánování směn dle potřeby
Možnost ubytování

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené
karty na www.mobil.cz

JJ

Trend

Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628
■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Editor: Ivana Solaříková, ivana.solarikova@mafra.cz
■ Inzerce: 516 202 311, inzercebr@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce Brno - Jihomoravský kraj: Česká 19/21, 602 00 Brno
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí
nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Brno, Blansko a Vyškov

21. února 2020 5

Proslavil Tugendhat,
byl i agentem nacistů
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Sandalovo působiště se posléze rozšířilo na polský Krakov. Tam obchodoval
s židovským majetkem, hlavně s uměním a starožitnostmi, čímž si výrazně
pokazil pověst. V roce 1940 svůj ateliér Sandalo přestěhoval přímo do Berlína.
I přes problematické životní postoje
byla Sandalova tvorba naprosto unikátní. „Negativní pohled na jeho osobu vyplynul z jeho soukromých aktivit, nikoliv pracovních. Nebyl u nás lepší fotograf, který by dokázal vystihnout moderní architekturu. Dokázal pochopit, co
tvůrci chtěli svými stavbami sdělit. Převáděl pak tyto věci do fotografie, aby následně myšlenky architektů dokázali pochopit také jiní,“ zdůraznil Jindřich Chatrný.
Po válce Sandala zajali Sověti a nechali ho uvěznit v pracovním táboře
v polské Gliwici, kde jim patrně podeINZERCE

Sandalo zachytil i Münzovu vilu v Pisárkách, dílo architekta Ernsta
Wiesnera. FOTO | MUZEUM MĚSTA BRNA

psal spolupráci. Přestěhoval se do
Frankfurtu nad Mohanem, kde obchodoval s uměním. V 60. letech začal zřejmě
spolupracovat také s československou
Státní bezpečností. Dodnes ani není známo, kdy vlastně přesně zemřel. „Byla to
složitá doba. Těžko říci, jak by každý
z nás reagoval,“ neodváží se Chatrný
Sandalovo jednání soudit.
Fotografův umělecký přínos je však
prostě neoddiskutovatelný. Své snímky
publikoval doma i v zahraničí. Velkou
měrou přispěl k věhlasu vily Tugendhat
v zahraničí.
Některé fotografie se nachází v archivem Muzea města Brna, kde pracují
také oba autoři nové knihy, kterou je
možné zakoupit na Špilberku nebo ve
vile Tugendhat. Oddělení dějin architektury muzea se osm let může chlubit také
32 Sandalovými fotografiemi vily Tugendhat, které jim daroval soukromý
sběratel. A to včetně souboru originálních pozitivů.

INZERCE

Soutěž o vstupenky na
Slavnosti moravského uzeného
Na hradě Veveří opět zavoní moravské
uzené a moravští vinaři otevřou své nejlepší lahve. Na Slavnostech moravského
uzeného 29. 2. a 1. 3. si přijdou na své
i milovníci soutěží. Tentokrát si pro ně
pořadatelé připravili speciální soutěž
v pojídání. V minulém roce se na čas pojídala prasečí ouška.
Tipnete si, co to bude letos?
a) prasečí rypáčky
b) prasečí ocásky
c) prasečí kopýtka

Správnou odpověď zjistíte na webu
www.moravskeuzene.cz. Odpovědi se
svou adresou a telefonním číslem zasílejte na e-mail pavel@eceat.cz. Pět výherců
získá po dvou vstupenkách na Slavnosti
moravského uzeného.
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Večery v divadle mě nelákají,
Chtěla domek na Sicílii, ale nakonec si pořídila hezké
místo pro stavbu v Jizerských horách. „Mám plno
plánů, pořád něco buduju. V Jizerkách jsme měli
chalupu, tak by to byl takový návrat,“ přemítá herečka
Lucie Benešová, která je nyní jednou z hlavních tváří
úspěšného seriálu Slunečná. A hraje v něm bývalou
prostitutku. „Vždycky jsem byla obdařenější prsatice,“
říká s tím, že i vzhled jí pomohl vyhrát konkurz, díky
němuž v 18 letech cestovala po světě s černým divadlem.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Před televizní kamerou se sympatická blondýnka Lucie Benešová cítí lépe
než na divadelních prknech. „Nenaplňuje
mě to tolik jako někoho jiného a možná
mi to ani nejde tolik jako jiným. Raději trávím večery jinak a jinde než prací,“ vysvětluje, proč není v divadlech k vidění
častěji než nyní na scénách Divadla Kalich a Bez zábradlí. To v televizi je
hvězdou seriálu Slunečná, který ve sledovanosti poráží i Ordinaci. „Ve Slunečné
jsme taková parta ‚křáplých‘, jak říkám.
Já – bývalá prostitutka Róza, Honza Šťastný alkoholik a Filip Blažek zase hraje člověka zavaleného exekucemi,“ směje se.
V seriálu je vaší postavě azylem a současně také domovem rodinný statek.
Lákal vás vlastně někdy, coby děvče
z Prahy, život na venkově?
Určitě. Venkovský styl života je mi blízký, ale musím dodat, že jsem si ho nikdy
nevyzkoušela dlouhodobě s vidinou toho,
že by to mělo být napořád. Něco jiného je,
když někam přijedete na měsíc o prázdninách, a něco jiného je, když byste na tom
místě měli žít. Jinak ale nejsem typicky
městský člověk, ačkoli jsem se narodila
v Praze. V minulosti jsme si zkusili žít rok
na klasické chalupě, kde se topilo dřevem.
Je to kousek od Mníšku pod Brdy, takže
nijak daleko od Prahy, nicméně jsme se
po roce rádi odstěhovali. Takové bydlení
je jiné v létě a potom od podzimu do jara.
To totiž zjistíte, že v okolí chalupy nemáte
moc co dělat. Za vším musíte dojíždět, navíc ve čtyři hodiny tma… Asi by musel

mít člověk nějaké hospodářství, aby byl
pořád něčím zaměstnaný.
Namísto statku vás prý láká spíš domek u moře. Dočetla jsem se, že jste
před časem s vaším mužem měli v plánu pořídit si starší stavení na Sicílii.
Jak to dopadlo? Už je z vás Sicilanka?
Kdepak, to už neplatí. Víte, já mám věčně
plány. Myslím, že je důležité, aby měl člověk pořád co plánovat, ale samozřejmě někdy se naše vize okolnostmi různě mění.
Ze Sicílie tedy sešlo. Zaprvé je to moc daleko a zadruhé, ty domy, ze kterých jsme si
chtěli vybrat, a daly se výhodně koupit,
jsou opravdu hodně rozpadlé, je velmi náročné se o ně starat a jsou velmi daleko od
moře. Šlo spíš o vesnice ve vnitrozemí, takže realita byla jiná než původní představa.
Mám ale plno jiných nápadů, pořád se
něco děje a pořád něco buduju.

ná, že by se z toho něco i získalo – třeba formou pronájmu, a zároveň bych měla místo, kam můžu jezdit. Zatím jsme na začátku, ale jak říkám, plány by byly a budou.
Ony se myšlenky na absolutní změnu
dají – zvláště u herců, velmi dobře pochopit. Spousta kolegů z branže přiznává, že vědí, jaké to je, když nezbývá než čekat, až zazvoní telefon s nabídkou. Zažila jste to také?
Zažila. Poslední dva roky jsem netočila
vůbec nic, kromě nějakých drobných věcí
na dva dny.
Přitom mám pocit, že vás na obrazovce vidím každou chvíli.
Tohle si totiž myslí skoro každý.

Možná proto mi nikdo nevolal. (smích)
Jednak se některé seriály pořád reprízují,
a nebo se vysílají dlouhou dobu, ačkoli už
je dotočeno. Naštěstí jsem ale během těch
dvou let měla pořád co dělat, protože jsme
se v té době čerstvě přestěhovali do domečku na Bílou horu. Dalo celkem zabrat celý
dům předělat, takže jsem měla denně jinou
náplň. Vyšlo to akorát. Navíc doma je člověk zapřáhnutý víc než v práci. Pořád
říkám, že v práci daleko víc odpočívám.
Ženy, které mají doma děti, to dobře znají.
Takže točení seriálů je pro vás oddech?
Na jednu stranu vlastně ano, protože při
natáčení se soustředím jen a jen na svou
práci. Můžu si vypnout telefon a zabývat
se jen jedinou věcí. Zítra zrovna natáčím,
a už se tam těším. Jediné, kvůli čemu
jsou občas nervy, je, když máte
hodně textu a točí se dlouho.
Musíte se zkrátka všechno
naučit, nejde to jen tak
pošolíchat. V tomhle
je mi líto začínajících nebo méně
zkušených herců, kteří

Takže už máte nějaký nový sen nebo
plán?
Mám teď jednu takovou věc. S maminkou
jsme si pořídily pozemek v Jizerských horách a máme nějaké nápady, co bychom
s ním mohly udělat. Takže je to docela velký posun – od moře jsme na horách! Jizerky mám navíc strašně ráda. Částečně jsem
tam vyrůstala, protože jsme tam měli chalupu. Teď by to vlastně mohl být takový
návrat. Snad to všechno klapne.
Neskončí to nakonec penzionem
na horách a stěhováním z Prahy?
Takové nutkání už jsem měla mnohokrát.
Když si ale člověk představí, že by vše, co
má v Praze, včetně práce, jen tak zanechal za sebou, tak se mu ve výsledku nechce takový krok udělat. Ideální představa nyní je taková, že by se vlk nažral a koza zůstala celá. To zname-

Lucie Benešová

Narodila se 18. srpna 1974 v Praze, studovala konzervatoř.
Ve filmech se začala objevovat už ve druhé polovině 80. let, ovšem
největší úspěch slavily až pozdější snímky jako Sametoví vrazi,
Ro(c)k podvraťáků či Bobule.
■ Často a úspěšně hraje v seriálech - Horákovi, Vinaři, Gympl
s (r)učením omezeným, Doktoři z Počátků a nyní Slunečná.
■ Je vdaná a má čtyři děti. S předchozím partnerem Filipem Blažkem
má syna Luciána, s manželem Tomášem Matonohou pak syna
Štěpána a dceru Laru. S ním si také před narozením vlastní dcery
v roce 2007 osvojila holčičku Sáru.
■
■

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ
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dobře se cítím před kamerou
natáčí jednou za čas. Musí si hlídat spoustu věcí – nejenom text, a vědí, že když
něco zkazí, všichni musí kvůli nim danou
část opakovat. Snad ještě víc než o talentu
je to o psychice.
Kromě natáčení hrajete ještě ve dvou
inscenacích. Divadlo pro herce bývá
vášeň a místo, kde se mohou víc realizovat. Vy jste se mu ale poměrně dlouhou dobu vyhýbala. Proč?
Upřímně… mě to moc nebaví. Nenaplňuje mě to tolik jako někoho jiného a možná
mi to ani nejde tolik jako jiným. Raději trávím večery jinak a jinde než prací. Teď dělám na divadle dvě věci, a to je legranda.
Jsem na scénách Divadla Kalich a Divadla Bez zábradlí, kde jsem moc spokojená. Je pravda, že bylo víc nabídek okolo,
kterých si také vážím, ale nevyužila jsem
je. Není to nic nabubřelého, ale sešly se
s dvěma natáčeními a časově by to bylo
hodně náročné. Řekla jsem si, že si budu
raději malovat doma s dcerou nebo si zajdu sama do kina, než trávit většinu večerů v divadle. Přiznávám, že to pro mě tolik
srdcová záležitost není. Cítím se dobře
před kamerou, a tam mě to baví.
Říkala jste, že chodíte sama do kina?
Ano a moc ráda. Možná si to tak někdy
užívám i víc, protože pak neřeším toho
druhého – jestli se mu film líbí, jestli je
spokojený… Řekla bych, že čím jsem
starší, tím větší jsem kinomaniak. Zrovna
před pár dny jsem byla sama na promítání
pro důchodce.
Na to máte přeci ještě dost času.
Nevadí, kolik vám je let, může tam kdokoli. Ale pravda je, že v hledišti je tak devadesát procent seniorů. Někdy chodím i na

Lucie Benešová a Tomáš
Matonoha jsou manželé
od roku 2004, o rok později měl premiéru jeden
z nejúspěšnějcích snímků
s Lucií Benešovou Sametoví vrazi. FOTO | HERMINAPRESS, ARCHIV MAFRA

promítání pro matky s miminky, ale to
není takový zážitek. Dětičky se tam občas
plazí a řvou nebo běhají, což je naprosto
v pořádku, mají na to nárok. Také se úplně
nezhasíná, aby je maminky našly. Je to docela veselé, jen z filmu nemáte vůbec nic.
(smích) Proto chodím raději na balkón.
Tam se s kočárky nechodí. Vůbec nejlepší, a to i časově, je pro mě ale promítání
pro seniory. Můžu to jen doporučit.
Z vašeho životopisu na mě při přípravě na rozhovor vykoukla jedna překvapivá kapitola. Po škole jste odcestovala do Jižní Ameriky s černým divadlem. Jak jste se k takovému netradičnímu angažmá dostala?
Ano, to bylo hned v osmnácti. Tehdy
jsem se rozhodla nedodělat pátý a šestý
ročník na konzervatoři. Škola mě tehdy

úplně přestala naplňovat. Asi jsem měla
pocit, že už se nemůžu víc naučit. Chtěla
jsem odejít jen tak bez maturity, ale maminka mě nakonec přesvědčila, abych si ji
přeci jen udělala. Na mou obhajobu musím říct, že dodnes jsem maturitní vysvědčení nikomu neukazovala. Takže jsem odmaturovala a rovnou na škole řekla, že
končím. Jiří Srnec tehdy zrovna dělal konkurz v černém divadle do své zájezdové
skupiny. Chtěla jsem zažít dobrodružství
a podívat se za hranice, tak jsem to šla zkusit mezi tanečnice.
To jste musela být v nevýhodě.
Řeknu vám, že když jsem v celočerném
trikotu bez podprsenky skákala jako žába
z Alenky v říši divů, a ani u toho nepropnula nohy, muselo to být k popukání. Blonďatá barbie na konkurzu. (smích) Pan Sr-

nec mě ale zachránil, protože se mu líbily
ženy, a hlavně obdařenější prsatice, což
jsem vždy byla. Nakonec k mému údivu
řekl po chvíli: „Dobře, bereme!“ Všechno
jsem se pak samozřejmě časem naučila,
ale na začátku to bylo těžké. Ještě před premiérou jsem plakala, že to nemůžu zvládnout. Hrála jsem docela velkou roli kočky, což byla v podstatě baletní úloha. Nastoupila jsem jenom na rok a půl. Jezdilo
se po dlouhých několikaměsíčních štacích. Právě v Jižní Americe mě dostihl pocit, že už je to pro mě dlouhé. Začalo se mi
stýskat po domově i po mluveném slově,
protože černé divadlo je o pantomimě.
Jsem za tu zkušenost ale dodnes ráda. Viděla jsem kus světa, ale hlavně mě to naučilo samostatnosti.
Pojďme se z minulosti přesunout do
budoucnosti. V jednom starším rozhovoru jste řekla, že po padesátce si začnete užívat život naplno. Do kulatin
máte sice ještě spoustu času, ale když
ráda plánujete, máte už představu,
jak to užívání bude vypadat?
Asi by se to nejvíc projevilo v cestování,
respektive ve svobodné možnosti jen tak
se sebrat a někam vyrazit nebo obecně víc
dělat to, na co máte zrovna chuť. S dětmi
se člověk samozřejmě musí omezovat
a vše je o kompromisech. Na druhou stranu ono se řekne: „Začnu si užívat!“, jenže
pak vidím, jak je většina žen smutných,
když jim děti vyrostou. Uvidíme, jak na
tom budu. Od mých dvaadvaceti let, kdy
se narodil můj první syn Lucián, mám pořád o koho se starat. Nejmladší dceři Laře
je v únoru osm let, takže času je spousta.
Ale jestli odejde, až jí bude třeba dvacet
let, kdo ví, jestli vám pak řeknu, že si užívám.
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Ručení za synovy dluhy vyřešila Renta z nemovitosti
Filip a Šárka Doležalovi ručili svému synovi za půjčku svým bytem. Jenomže potom
se mu rozpadlo manželství a jejich syn se rozvedl. Nebydlel ve svém a na splácení
půjčky neměl peníze. Manželé Doležalovi mu chtěli pomoct, ale nevěděli jak.
Byli v důchodu několikátý rok, takže úspory se pomalu vytratily a oni
s penězi sotva vystačili. Začátkem
každého nového měsíce už museli
obracet každou korunu a přemýšlet,
co si mohou a nemohou dovolit koupit. A o nějakých nadstandardních
záležitostech jako návštěvě divadla
nebo kina nemohla být ani řeč. Sami
si půjčku vzít nemohli, protože by ji
neměli z čeho splácet. Situace bohužel vygradovala a kvůli synově platební neschopnosti jim hrozila exekuce. Začali se bát, že přijdou o byt.
„Museli jsme jednat rychle,“ říká
s vážným výrazem v obličeji pan
Filip. „Hledal jsem na internetu do-

stupné možnosti a našel jsem Rentu
z nemovitosti od FINEMO.CZ. Nikdy
předtím jsem o ní neslyšel, a tak
jsem si zjistil víc.“
Potom si společně se ženou a synem domluvili schůzku ve společnosti FINEMO.CZ, která zpětnou
hypotéku poskytuje. Obchodní zástupkyně je ujistila, že dál mohou
bydlet ve svém bytě a zůstanou
jeho vlastníky. Teprve později bude
o hodnotu úvěru sníženo dědictví.
„Několik dní jsme o tom v jednom
kuse přemýšleli, a nakonec jsme se
rozhodli pro výplatu jednorázové
částky,“ dodává paní Šárka.

Díky Rentě z nemovitosti si zachránili byt, v němž mohou dál
bydlet, a zároveň pomohli svému synovi splatit půjčku. Šťastný
syn, který jim bude muset peníze
splácet a později dostane méně
z dědictví.
Výhody Renty z nemoVitosti:

ChCete Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne
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Chřipková
apokalypsa
Byla horší než mor.
Smrtící řádění chřipky
s přízviskem španělská
ustoupilo před 100 lety.
Zanechala však po sobě
desítky milionů mrtvých.
ZÁBLESK
HISTORIE

Od 3. 2. 2020
každý den
ve 21:55
na TV RELAX

ČR | Současný svět straší šíření koronaviru. Přesně před sto lety přitom doznívala
jedna z nejhorších světových pandemií.
Tenkrát šlo o nemoc zvanou „španělská
chřipka“. Španělská proto, že průběh nemoci byl v mnoha státech kvůli válečné cenzuře tajen a až Španělé začali jako první zveřejňovat podrobné informace.
Virové onemocnění, které se pravděpodobně poprvé objevilo roku 1917 v Číně,
postupně zabilo odhadem 50 až 100 milionů lidí. Počty obětí jsou nejasné, protože
i bohaté země měly problémy s evidencí
úmrtí, kdežto chudý svět sčítání mrtvých
téměř ani neřešil.
První nakažený ale mohl být i v americkém Kansasu nebo ve francouzském vojenském lazaretu Étaples, to už nikdo přesně nezjistí. Nastala historicky první pandemie, která zasáhla celou planetu, na člověka se pravděpodobně přenesla z ptačí říše.
Šířila se zejména kvůli moderní globální
dopravě a masivním přesunům stovek tisíc
vojáků z jednoho světadílu na druhý během první světové války, takže původ nemoci mohl být kdekoliv na světě. Nemoc
se dostala i na téměř neobydlená místa
jako je Sibiř či odlehlé souostroví Samoa
uprostřed Pacifiku. Oceány, coby dosavadní pandemická beariéra mezi kontinenty,
virus tentokrát nezastavily.
Nemoc se projevovala podivnou vlast-

Plakát v Kanadě varuje
před epidemií vysoce nakažlivé (španělské) chřipky, která může způsobit
těžký zápal plic. Na snímku níž jsou vojáci léčící se
na oddělení v americkém
Kansasu. FOTO | WIKIPEDIA

ností – vir zabíjel zejména mladé ženy
a muže v nejlepší kondici. Naopak lidé starší byli relativně v bezpečí. Mohl za to takzvaný efekt cytokinové bouře – tedy nadměrná odpověď imunitního systému. Čím
silnější imunita, tím prudší obranná reakce
organismu, která pacienta často zabila. Nejhůře na tom byly těhotné ženy, v některých
oblastech jich umíralo až 75 ze 100 nakažených. Vir se rychle množil v plicích a právě těžké zápaly plic byly smrtelné.

Stovky mrtvých denně
Místa s nákazou vypadala velmi podobně.
Zavíraly se školy, obchody i úřady, selhávaly služby. Velká města hlásila často celou polovinu obyvatel nakažených. Nemocnice a posléze i márnice byly přeplněné.

Nemoc se šířila v několika vlnách, umíralo
10 až 20 procent nakažených. Asi nejvyšší
úmrtnost hlásil Írán. Ale ani české země nebyly ušetřeny. První vlna nemoci na jaře
1918 se sice našemu území téměř vyhnula,
následovala však druhá, kdy byla koncem
léta ohlášena první oběť – ve vydání Prager
Tagblattu 12. září 1918 se psalo o úmrtí
koncipienta policejního ředitelství Egona
Proroka ze Smíchova. Zemřel v 25 letech
na chřipkou způsobený zápal plic.
O měsíc později se vzedmula třetí, nejsilnější vlna. Nápor trval až do Vánoc a Praha
ve dnech oslav vzniku republiky denně hlásila stovky mrtvých. Za dva roky se dle matrik odhaduje počet obětí v českých zemích
na 44 až 75 tisíc. Menší vlny se objevily ještě v roce následujícím a pár záchvěvů
i v roce 1920, kdy chřipka vymizela. (jos)

Vir neušetřil ani slavné

Do boje s následky pandemie se zapojily snad všechny složky státních aparátů.
Tedy i policejní sbory, jak je vidět na snímku z amerického Seattlu z prosince 1918.

Kvůli válečné cenzuře informoval
o epidemii zvláštní chřipky jako první
španělský tisk, což budilo dojem,
že nejhorší situace panuje právě
ve Španělsku. To ale nebyla pravda.
Evropské noviny začaly psát
o „španělské chřipce“ a stránky takřka
denně plnila neuvěřitelná, ovšem často
pravdivá čísla o počtech zemřelých.
Přibývaly také články o úmrtí slavných
osobností. Ve Vídni zemřel pár dnů
po své choti mladý malíř Egon Schiele,
v Paříži básník Guillaume Apollinaire,
v Mnichově sociolog Max Weber.
V Čechách onemocněli dva známí
spisovatelé, Franz Kafka a Fráňa Šrámek.
Oba se však naštěstí uzdravili.

Česká republika

Milovala čokoládu, pila
portské a kouřila dvě
cigarety denně. Přesto
se Jeanne Calmentová
dožila 122 let, 5 měsíců
a 11 dní. Dnes má výročí.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
FRANCIE | Narodila se 21. února 1875,
zemřela 4. srpna 1997. Francouzka Jeanne Calmentová byla dle doložených úředních záznamů nejdéle žijícím člověkem
na planetě Zemi. Bylo jí přes 122 let.

Jeanne jako mladice a ve stáří.
V době, kdy přišla malá Jeanne v jihofrancouzském městečku Arles na
svět, Komančové válčili proti americkým osadníkům, Osmanská říše vyhlásila státní bankrot, na Šumavě byl zastřelen poslední vlk a příbramský důl Vojtěch jako první na světě oznámil dosažení svislé hloubky 1000 metrů. A Alexander Graham Bell vynalezl telefon.
Malá Jeanne se teprve učila chodit
a netušila, že ji čeká možná nejdelší lidský život v dějinách.

Potkala i slavného Vincenta
Velký zážitek měla coby dospívající
dívka v roce 1888. Bylo jí už celých třináct let, když do obchodu jejího strýce
zavítal světoznámý malíř Vincent van
Gogh. Tehdy však byl ještě chudý, nešťastný, v prosinci téhož roku si uřízl
ucho a o dvě léta později se zastřelil.
Dívka prožívala poměrně klidný život v rodině stavitele lodí, později si
vzala vlastního bratrance Fernanda, který byl zároveň dost bohatý na to, aby nemusela pracovat. Potkala ji velká tragédie, když v pouhých 35 letech zemřela
na zápal plic její dcera a rodina se musela starat o vnuka. Kromě toho ale život
na francouzském jihu líně ubíhal – světem se přehnaly 1. světová válka i nejhorší pandemie tzv. španělské horečky,
která zabila snad 100 milionů lidí. Bylo
založeno Československo či s pompou
přišel a neslavně odešel Hitler. Velkou
životní změnu měla Jeanne udělat až
s prvními lety člověka do vesmíru.

Mizerné rozhodnutí právníka
Psal se rok 1965 a Jeanne, coby tehdy
devadesátiletá žena, se rozhodla prodat
svůj rodinný dům. Manžel byl dávno po
smrti, milovaný vnuk zemřel před dvěma lety, a protože nebylo dědice, objevil se zámožný právník Raffray. Uzavřeli smlouvu, že žena v domě dožije a
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Nejstarší žena: 122 let
bude dostávat až do smrti rentu
2500 franků měsíčně. André-François
Raffray ale zemřel v roce 1995 na rakovinu. Bylo mu 77 let, Jeanne pak oslavila svou sto dvacítku a právníkova žena
platila rentu dál. Vetchá a drobná Jeanne nakonec dostala dvojnásobek ceny
rodinné nemovitosti. To už ale několik
let bydlela v domě s pečovatelskou služINZERCE

bou. Tam se přestěhovala ve 110 letech,
kdy ještě ve vlastním domě způsobila
kvůli horšícímu se zraku malý požár.
Když jí bylo 114, zahrála si sama sebe
ve filmu Vincent a já, kde vzpomínala na
legendární setkání ve strýcově obchůdku
a tak se stala nejstarším filmovým hercem na světě. Nedlouho nato si zlomila
krček a zbytek života zůstala na kolečko-

vém křesle. V den svých 122. narozenin
oznámila, že se už nebude objevovat na
veřejnosti a v létě téhož roku, 4. srpna
1997, pokojně zemřela. Je tak nejstarším
úředně doloženým člověkem na planetě.
A její recept na dlouhověkost? Hlavně
geny, jinak prý šerm, kolo, čokoláda a
hodně olivového oleje. Ale i sklenka
portského a dvě cigarety denně.
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Zápasy v kleci? Silácké řeči,
krev i peníze. Právě to lidi baví
Fenomén MMA: Z krvavé řežby se stává „normální“
sport. Hubatý šampion Conor McGregor vydělal
v ringu jmění, jak jsou na tom bojovníci v Česku?
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Uprostřed napěchované arény proti sobě v pletivovém ringu tvaru oktagonu stojí dvojice bojovníků. Pro vítězství
jsou ochotní dostat se na dno fyzických
i psychických sil a pohled na krev berou
jako běžnou součást svého sportu.
Jen hrstka z nich si vydobude slávu a
velké peníze. Po kariéře novodobých
gladiátorů přesto touží stále více mladých lidí. Jak se v Česku probouzelo k
životu MMA, sport, z něhož se v posledních letech stal fenomén?
Petr Khru Macháček (na malém snímku) je v zápasnickém světě známý jako otec
bojových sportů v České
republice. Dodnes si vybavuje vzpomínku, když mu
na vojnu jeho kamarád z
tehdejšího západního Německa poslal časopis o bojových uměních. „S úžasem jsem
jím listoval a nechápal, co to ti lidé
na fotografiích dělají. Mlátili do sebe
koleny, lokty… To bylo něco nevídaného,“ vzpomíná.

„

S úžasem jsem
listoval
zahraničním časopisem
a nechápal, co to ti lidé
dělají. Mlátili do sebe
koleny, lokty. To bylo
něco nevídaného.
Je potřeba dodat, že za totality byly v
Československu dostupné pouze čtyři
bojové sporty, a sice box, judo, zápas a
karate. Všechny už Macháček cvičil a
studoval a toužil poznat víc. Začal se
tedy učit podle jediných dostupných materiálů – nafocených výukových seriálů
v oněch zahraničních časopisech.

Jakmile se po revoluci otevřely hranice, okamžitě věděl, kam povedou jeho
kroky. „Napsal jsem dopis tehdejšímu
šéfovi evropské asociace muay thai a vyrazil za ním trénovat do Německa,“
vzpomíná na své začátky. Za hranice tehdy jezdil stopem a v tamní tělocvičně nejen trénoval, ale zpočátku i uklízel.

Brali i klasické rváče z ulice
„Vždycky, když jsem přijel do Prahy,
potřeboval jsem všechno, co jsem se naučil, s někým procvičovat, takže postupem času byli čeští kluci, které jsem trénoval, lepší a lepší a začali jezdit se
mnou,“ vrací se v čase Macháček. Už v roce 1991
spolupořádal v Praze
vůbec první turnaj,
jak se tehdy říkalo
– zápasů bez pravidel. „Zúčastnili se
kluci, které jsem
trénoval, ale angažovali jsme i klasické rváče z ulice,“
vzpomíná.
U zrodu MMA stála snaha porovnávat, který bojový styl
je ten nejlepší. „Všechny zajímalo, jestli je lepší karatista, nebo boxer, zápasník, nebo judista. Až časem se z těchto
porovnávacích zápasů vyvinula specifická sportovní disciplína,“ vysvětluje
Macháček, který vychoval čtyřicítku mistrů světa napříč různými bojovými sporty.

Dvě tisícovky bojovníků
O mladé nadšence a potenciální talenty dnes není nouze, což potvrdila i
nová reality show z prostředí MMA
s názvem I Am Fighter, v jejíž porotě Macháček usedl. Během
dvou dnů dorazily na casting

Co je MMA? Plnokontaktní bojový
sport. Soupeři zápasí zpravidla na
tři kola v osmistěnné kleci (oktagonu) nebo v klasickém ringu.
FOTO | RADEK CIHLA

dva tisíce mužů, kteří by svou budoucnost rádi viděli v zápasnické kleci.
Odpověď na otázku, co tento v českých končinách ještě před nedávnem téměř neznámý sport dokázalo tak masivně zpopularizovat, je dost překvapivá.
Podle Macháčka vnesl do MMA nejen popularitu, ale i peníze takzvaný
trashtalk – tedy silácké řeči adresované
soupeři v průběhu předzápasové přípravy. „Trashtalk jsme už dlouho znali například v boxu. Hlášky typu ‚rozeberu
tě jako lego‘, se objevovaly ještě před
érou MMA, nicméně právě tady našly
své místo,“ říká.
Naprostý fenomén současné doby, irský bijec Conor McGregor, dokázal právě trashtalkem zaujmout miliony lidí.
„V jeho případě to sice později našlo
svou hranici, protože se přidala i fyzická napadení, pravdou ale je, že to on přitáhl k MMA pozornost největšího
davu,“ říká Macháček s tím, že stejný
dav kdysi v římských arénách určoval,
zda gladiátor zůstane naživu.
„Odborníci z celého světa znali
MMA už 25 let. Najednou ale přišel tenhle obecně populační dav, který přitáhla
krev a vlastně i fakt, že se bojuje za pletivem. Najednou zde zafungovaly určité
primitivní pudy,“ dodává.
„Boj je už od
pradávna
v nás. Jelikož
ale v dneš-

Hlavičky nebo kop
do rozkroku už ne
MMA se postupně vyvíjí a stává se
bezpečnějším sportem. Dříve byly
ultimátní zápasy omezené pouze
šesti zásadami. Nesmělo se
kousat, škrábat, tahat za vlasy,
píchat do očí, udeřit dlaněmi přes
uši – aby nepraskaly ušní bubínky,
a zakázaný byl také takzvaný
fish-hook, kdy bojovník soupeře
zachytí prstem za ústa jako
rybářským háčkem.
„Jinak se smělo všechno. Původní
pravidla umožňovala například i
údery hlavou a kopy směřované
na rozkrok. To vše už je minulost,“
jmenuje Petr Khru Macháček.
I tak nabízí zápasy v kleci publiku
bohatý arzenál brutálních zákroků.
Nejvíc devastační je podle něj
úder kolenem do obličeje.
MMA bývá show, což dokazují
třeba herec Jakub Štáfek či raper
Rytmus svými zápasy v oktagonu.

ní době není potřeba k dennodennímu
přežití, máme ho alespoň pro zábavu a
odreagování se,“ říká psychoterapeutka
Hana Sládková s tím, že zápasy zdaleka
nelákají jen mužské publikum.
„Když některé ženy vidí svalnatého
zápasníka, který je schopný se ubránit v
boji, přitahuje je to. V ženách je totiž už
věky zakořeněno, aby si vybíraly partnera, který je samotné a potomky ochrání před nebezpečím,“ vysvětluje. Čím naopak MMA láká
nové a nové bojovníky? Vedle lásky ke sportu jako takovému je to dnes poměrně často i vidina astronomických
honorářů a života v luxusu.
Právě tak jej například demonstruje dosud nejvýraznější osobnost tohoto sportu
u nás Karlos „Terminátor“
Vémola, kterého však v „zápasu století“ vypráskal slovenský bijec Atilla Végh.
Motivace peněz je ale poněkud záludná. Drtivá většina
bojovníků vedle vlastní
kariéry musí fungovat také
jako trenéři. Podle Macháčka si
totiž pouze zápasením v Česku
vydělává maximálně pětice
fighterů.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Účinní pomocníci
Z VAŠÍ LÉKÁRNY

Dejte RÝMĚ STOP!

Zase vás přepadla rýma? Nechcete však dlouhodobě užívat běžné nosní spreje
způsobující podráždění nosní sliznice ani mořské vody, které vám nezabírají?
Pak neváhejte a vsaďte na sílu léčivých bylin z lékárny.

P

řestaňte se trápit a vyzkoušejte nový, šetrný a účinný
RymaSTOP® Sensitive Dr. Weiss obsahující unikátníí
kombinaci 10 standardizovaných bylinných extraktů
HERBALMEDIC+TM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou
a maximálně šetrnou úlevu od ucpaného nosu. Zároveň šetrně
čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek je možnost přípravek aplikovat dlouhodobě a bez obav z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré přírodní látky jsou navíc v bezpečných koncentracích,
a proto nepředstavují riziko alergické reakce.

Inkontinence? STIMULACE IMUNITY1
Vyřešte ji
již po 5 minutách!
stejně jako já!
tně
Potřebujete v tomto chladném počasí nutně
posílit svou oslabenou imunitu?

Nechtěný únik moči je problémem mnoha
zralých žen. Často se stává, že kvůli inkontinenci začnou ztrácet kontakt s okolím.
Svůj život zkrátka podřizují nepříjemnému
problému, který je zapříčiněn ochabnutím
svalů pánevního dna. To byl ještě donedávna i můj případ.

O

slavila jsem pětačtyřicáté narozeniny
a nikdy jsem žádné problémy s únikem
moči neměla. Inkontinence mě zasáhla
ve chvílích nejradostnějších, konkrétně při intenzivním smíchu. Byla jsem bezradná a svěřila
se potupně známé lékárnici. Ta mi doporučila
doplněk stravy IVE InkontinStop, který je nehormonální a je vytvořen hlavně pro ženy v menopauze i po ní. Díky IVE, který obsahuje EFLA
– extrakt ze semen tykve obecné napomáhající
omezovat únik moči a nutkavou potřebu častého močení, se mé problémy zmenšily na minimum. „Vyřešte inkontinenci stejně jako já
a začněte se opět smát.“

Výhodné
balení
60+20 tablet
ZDARMA

V

plyzkoušejte Imunit® 5PreveMax doplné
něk stravy obsahující nukleotidy získané
ze sladkovodní řasy chlorelly a betaa-glukany z hlívy ústřičné. Jeho složení je navíc
íc
obohaceno o 1vitamin C a selen pro přirozenou
ou
funkci imunitního systému. Kyselina listová
vá
pak pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání.
ní.
Výborné cucavé tablety s jahodovou příchutí
tí
působí díky své nové formě přímo na sliznici
ci
v dutině ústní, a tím zajišťují rychlé působení
ní
přítomných látek již po 5 minutách od užití!!

Odložte špatnou náladu
Trápí vás dlouhodobě špatná nálada? Necítíte
se ve své kůži a máte pocit, že už nikdy nic nebude
jako dřív? I takto může reagovat přetížený nervový
systém, který je potřeba neprodleně uklidnit.

P

okud chcete být v dobré psychické kondici, vsaďte na jedinečného pomocníka z lékárny De-press
obsahující PozitivIN komplexTM – unikátní kombinaci bylin v čele s kozlíkem lékařským a meduňkou
přispívající k celkovému uvolnění a pozitivní náladě
a vzácným šafránem, který tyto účinky synergicky posiluje a pomáhá tak udržovat dobrou náladu. Nedílnou
součástí přípravku je také L-tryptofan, který je
považován za zdroj tzv. hormonu štěstí. Pro snížení únavy a vyčerpání je tento doplněk stravy
doplněn o hořčík a také o vitamin
n B6
pro podporu normální psychické
ké
a nervové činnosti.
Neklesejte na mysli a zvolte
účinný a nenávykový recept
pro lepší náladu.

STOP
ŠPATNÉ
NÁLADĚ
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Ať z pivní daně není guláš. Kdo

ČR | Když se něco „šustne“ kolem piva,
Čechy to mimořádně zajímá. A ačkoliv
plánované změny „pivní DPH“ vyvolaly
všemožné reakce i zmatení, to nejdůležitější lze shrnout do jediné věty: Od května
se má u točeného piva v restauracích snížit sazba DPH na 10 %, kdežto pivo ze
stánku nebo načepované v hospodě a odnesené domů zůstane na dani 21 %.
Co se prakticky stane? Pro zákazníka
nejspíš nic, zato majitelé hospod by měli
vydělat. Pokud totiž nyní hospodský prodává půllitr piva za 35 korun, odvádí z něj
daň zhruba 6 korun. Nově to mají být jen
3 koruny. Pokud tedy zároveň s tím nesníží cenu pro zákazníka, zbudou mu v pokladně z každého piva 3 koruny navíc.

Jaká je hlavní změna?
Vláda ke změně zdanění piva přichází
v souvislosti s květnovým náběhem poslední fáze elektronické evidence tržeb
(EET). „Do zdanění piva vnášíme jednu jedinou změnu. Tou je snížení DPH na točené pivo poskytované v rámci stravovací
služby na 10 %. Na pivo tedy budou uplatňovány dvě sazby DPH – 10 % na točené
pivo konzumované v restauračním zaříze-

Nižší daň za pivo

10% 21%

NOVINKA

NEMĚNÍ SE

• točené pivo
i jakékoli
nealkoholické
pivo
v provozovně
natočené
nebo nalité
z plechovky
či láhve
do sklenice

• točené alkoholické
pivo načepované
v provozovně do džbánu
• alkoholické pivo
z plechovky nebo z lahve
nalité do skleničky
v provozovně
• jakékoli alkoholické
pivo mimo provozovnu,
např. ve stánku

Poznámky:
Provozovna je hospoda, restaurace, bar a další podniky s obsluhou a zázemím.
Nealkoholické pivo načepované do džbánu či třeba PET lahve
a odnesené se daní 15 % stejně jako nealko pivo natočené
do kelímku u stánku bez zázemí nebo koupené v plechovce či
v lahvi v obchodě.

FOTO: shutterstock

Tak hodně a vtipně o zdanění piva snad Češi ještě
nikdy nemluvili. Plánované snížení sazby DPH na
pivo v restauracích zaujalo snad každého. 5plus2
shrnuje, co a proč se
opravdu změní.

ní a stávajících 21 % na balené pivo a pivo
točené odnesené s sebou,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

ne do koncové ceny piva pro zákazníka, je
otázkou, ale že by se hospodští obírali
o vyšší marži, se příliš předpokládat nedá.

Proč se zdanění piva mění?

Co na to hospodští?

Ministerstvo financí vysvětluje, že hlavním smyslem změn – tedy především snížení DPH na čepované pivo na 10 % – je
podpora hospodských a restauratérů.
„Částka, kterou ušetří díky nižší dani, jim
částečně pokryje vyšší náklady na energie
či třeba mzdy personálu,“ míní Alena
Schillerová. Jestli se snížení daně promít-

Podle Asociace hotelů a restaurací ČR
(AHR ČR) může snížení DPH na točené
pivo v restauracích podnikatelům spíše pomoci než uškodit. Obsluha má jednotlivé
ceny produktů včetně sazeb DPH standardně nastaveny v pokladním systému, takže
ani „na place“ by to provoz hospod zkomplikovat nemělo. „Navíc malé výčepy a hos-

půdky mnohdy ani plátcem DPH nejsou,
takže se jich změna sazby nedotkne,“ prohlásil prezident AHR ČR Václav Stárek. Například Kateřina Vachová z malé zlínské
Hospůdky na Točně má ale obavy. „Bojím
se, že budeme muset uvádět do systému milion různých výjimek, na jednu účtenku vyrazit tisíc různých položek a ve výsledku to
bude v podstatě k ničemu,“ uvádí. Naopak
manažer českobudějovické restaurace Masné krámy František Sýkora žádný závažný
administrativní problém nevidí. „Cenu piva
snížit neplánujeme, nicméně pro letošní rok
ji ani nebudeme zvyšovat,“ ujišťuje.

INZERCE

RADIM PASSER

3

a

ROKU
IV

aneb
Boží láska
vítězí

Nyní jsem byl vyzbrojen
zásnubním prstýnkem, „mužskou
otázkou“ a slavnostním
oblečením v podobě mého
standardního pyžama.

CELÝ PŘÍBĚH SI PŘEČTĚTE
V NEJNOVĚJŠÍM DÍLU SÉRIE
KNIH RADIMA PASSERA
3 A 1/2 ROKU
Kniha není vhodná pro čtenáře
trpícího závistí, záští či
samospravedlností. Naopak všichni
ostatní mohou knihu zakoupit
u všech dobrých knihkupců nebo
objednávat na www.radimpasser.cz.
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na ní vydělá?
Nejde to udělat jednodušeji?
Složitost systému zdanění piva kritizovala
řada opozičních politiků. „Tři sazby DPH
na pivo nejsou nikde, ty budou jenom
u nás. Na žebříčku vládní hlouposti a amatérismu přesvědčivě vítězíme,“ uvedl například někdejší ministr financí Miroslav
Kalousek z TOP 09. Podle odpůrců je snížení DPH u točeného piva ve výsledku
zvýhodňování alkoholu, jakožto produktu, který rozhodně není zdraví prospěšný.
Ministryně Schillerová na kritiku reaguje
tím, že snížení DPH na točené pivo znamená pouze kompenzaci hospodám, které nemají jídlo a nemůžou profitovat ze slevy
DPH na jídlo. „Rozhodně to není žádná
podpora alkoholu, je to podpora stravovacích služeb v Čechách a na Moravě, která
pomůže hospodským a v neposlední řadě
i životu na venkově,“ míní.
Objevují se také názory, že když už
DPH na pivo snížit, tak na stejnou úroveň,
to znamená dát pivu jednotnou 10% sazbu. „To ale nedovoluje směrnice Evropské
unie o DPH,“ říká Schillerová. „Do snížené sazby je možná dát jen pivo v rámci stravovací služby. Jinak musí být alkohol v základní sazbě, a ta je v Česku 21 %.“
INZERCE

PŘIPRAVTE SI PIVNÍ LAHŮDKY
Pivní cibulačka
Potřebujeme pro 4 osoby: 6 cibulí, 5 dl černého piva, olej a kousek másla, 4 stroužky
česneku, půl kávové lžičky cukru, 6 dl silného kuřecího vývaru, sůl, pepř, půl badyánu
a špetku drceného kmínu, chleba na opečení, petrželku. Postup: Oloupeme cibuli a česnek
nakrájíme na plátky. Poté orestujeme na oleji s máslem do lehké zlaté barvy. Přidáme cukr
a necháme trochu zkaramelizovat. Zalijeme pivem, vývarem, přidáme koriandr a pomalu
vaříme asi 15 minut. Podle potřeby dochutíme solí, pepřem a drceným kmínem. Zdobíme
nasekanou zelenou petrželkou a kostkami opečeného nakrájeného chleba.

Koláč z černého piva s pomerančovou polevou

Jak DPH vidí Cimrmani?
Zdanění piva se ihned stalo námětem mnoha vtipů a koláží. Například na jedné z nich
se bezradný Einstein marně snaží spočítat
za pivo správnou daň. Jiní autoři koláží
upozorňují na to, že na jednom místě má
pivo DPH 10 %, ale o pár metrů vedle
ve stánku už 21 %. „Baví mě Cimrmani,
takže analogie k ‚Teď jdu na sever (10 %)
a teď jdu na jih (21 %)‘ z Dobytí severního
pólu mi přišla milá, originální a vtipná,“ zaznamenala sérii fórků i ministryně Schille(re, vrm)
rová.

Potřebujeme: 4 vejce, 250 g cukru krystal,
100 g kukuřičné mouky, 200 g hladké
mouky, 2 dl černého piva, 0,5 dl kysané
smetany, 1 lžíci měkkého másla, 1 prášek
do pečiva, strouhanou kůru z půlky
chemicky neošetřeného pomeranče.
Na potírání - 3 lžíce pomerančové
marmelády, šťávu z jednoho pomeranče.
Postup: Ušleháme vejce, cukr krystal
a kousek měkkého másla do husté pevné
pěny. Pak přidáme černé pivo, kysanou
FOTO | PROFIMEDIA smetanu a obě mouky s práškem
do pečiva. Nakonec strouhanou
pomerančovou kůru a promícháme. Kulatou dortovou nebo koláčovou formu vymažeme
máslem a dno i boky vyložíme pečicím papírem. Těsto nalijeme do formy a pečeme při
teplotě 180 °C asi 45 minut. Vpichem špejle zjistíme, zda je těsto propečené. Hotový koláč
vyndáme z trouby a necháme 20 minut chladnout. Mezitím svaříme pomerančový džem
s pomerančovou šťávou na hustý sirup. Tímto sirupem potřeme povrch koláče a necháme
zcela vychladnout.
Zdroj: Johana Křížková a Dagmar Dandová (iDNES.cz)

HUDEBNÍ IMPULSY

Svátek české muziky
O titul Nejoblíbenější
píseň roku se utkává
poslední song Karla
Gotta i Otchi od Mirai.
JOSEF VLČEK

R

odí se nový svátek, Svátek české
muziky. Jeho druhý ročník proběhne 25. února, v den 21. narozenin Rádia Impuls, které se už od svého vzniku soustřeďuje na intenzivní podporu českých písní a domácí hudby.
Loni se premiérově slavilo několikahodinovým hudebním maratonem plným živých koncertů v klubu Doupě, kde nechyběl ani Karel Gott. Druhému ročníku
bude patřit domácí půda přímo v prostorách Impulsu v pražských Holešovicích.
Posluchači, kteří v den Svátku české
muziky získají pozvánku k návštěvě, si
hned po ránu poslechnou známého flašinetáře Jana Bondru, dopoledne klasickou
dechovku a po ní odpoledne moravskou
cimbálovku, přesně jak se sluší a patří na

zabijačkou opentlené masopustní úterý.
Hlavní část vysílání Impulsu bude
jako obvykle tvořit česká pop music, na
svátek české muziky se bude celý den
hrát jen česky. Ve vysílání se objeví několik zajímavých hostů, čeká se totiž na
odtajnění posledních interpretů podzimního Českého mejdanu s Impulsem
v O2 areně. Jedním má být elegantní nestárnoucí zpěvačka, která patří už přes
padesát let mezi největší osobnosti české populární hudby, druhým autor písně, která figuruje v oficiálním žebříčku
nejhranějších skladeb českých rádií už
rekordních 134 týdnů, a stále se nezdá,
že by první padesátku vbrzku opustila.
V rámci Českého slavíka udělovalo
Rádio Impuls cenu za nejoblíbenější píseň roku podle hlasování svých posluchačů. Slavík už přestal existovat,
avšak nejúspěšnější české rádio hodlá
svou cenu udělovat v den Svátku české
muziky i nadále. Vítěze ohlásí ve vysílání. Do užší nominace se dostalo pět skladeb. Dvakrát je mezi nimi jako autor zastoupen Richard Krajčo – jednou za píseň Nesmím zapomenout, kterou zpívá

Karel Gott s dcerou
Charlottou loni pokřtili duet Srdce nehasnou v sídle Rádia Impuls. Song,
který se po Gottově úmrtí stal obrovským hitem, je
mezi nominovanými na nejoblíbenější píseň roku 2019.
FOTO | MARTIN KUBICA

se skupinou Kryštof, podruhé za Srdce
nehasnou, kterou napsal pro Karla Gotta a jeho dceru Charlottu.
Poslední Gottem zazpívaná píseň už
má na YouTube přes 36 milionů zhlédnutí! A sám mistr při křtu svého posledního hitu na Impulsu skromně podotknul: „Za ta léta jsem si ověřil, že se
nedá dopředu určit, zda ta která písnička bude u posluchačů úspěšná. To nelze
naplánovat. Důležité je, aby píseň obsahovala určitou jiskru, jež přeskočí smě-

rem k posluchačům. Jsem velmi pyšný,
že mnoha mým písním se to podařilo.
Dodává mi to odvahu hledat a nacházet
další nové písně.“
Autor písně Richard Krajčo před několika roky pomohl nastartovat kariéru
frýdecko-místecké skupiny Mirai. Teď
mu budou v anketě Rádia Impuls konkurovat s hitem Otchi. O první místo se
utkají také Marek Ztracený s hitem
Naše cesty a písničkář Pokáč s humorným songem Úplně levej.

INZERCE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

MAĎARSKO, SLOVINSKO
AUTOBUSEM

Hotel JUFA Vulkan**** Celldömölk

5. 3.–8. 3.
18. 3.–22. 3.
19. 4.–22. 4.
30. 4.–3. 5.

5 990 Kč

3× ubytování, polopenze,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Hotel Park Inn**** Zalakaros

5. 3.–8. 3.

6 990 Kč

3× ubytování, ALL INCLUSIVE,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Hotel Park Inn**** Zalakaros

4. 3.–8. 3.
18. 3.–22. 3.

7 990 Kč

4× ubytování, ALL INCLUSIVE,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Hotel Park Inn**** Zalakaros

5. 4.–9. 4.

8 290 Kč

4× ubytování, ALL INCLUSIVE,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Hotel Park Inn**** Sárvár

11. 3.–15. 3.

8 290 Kč

4× ubytování, ALL INCLUSIVE,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Hotel Radin**** Radenci (SLO)

18. 3.–22. 3.
4. 5.–8. 5.

7 990 Kč

4× ubytování, polopenze,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Hotel Termal**** Moravske Toplice (SLO)

18. 3.–22. 3.
4. 5.–8. 5.

8 290 Kč

4× ubytování, polopenze,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Zdravisliški Dvor**** Rimske Toplice (SLO)

22. 4.–26. 4.
29. 4.–3. 5.

8 590 Kč

4× ubytování, polopenze,
vstupy do termálních lázní, doprava, delegát

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Info, trasy a další termíny na www.hungariatour.cz
CK Hungariatour – Brno, Solniční 13, Tel.: 603 485 226
CK Hungariatour – Ostrava, Českobratrská 2227/7, Tel.: 603 159 357

ZDRAVÍ
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Vnoučata jako zdravotní hrozba
Pohlídat nemocné
vnouče? Pro prarodiče
samozřejmost. Jenže
neočkovaný senior je
snadným terčem pro
pneumokokové bakterie.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Hlavní chřipkové období stále trvá a představuje vyšší
riziko, než si většina lidí uvědomuje.
■ Vloni od čtvrtého do devátého týdne vyhledalo podle
dat Státního zdravotního ústavu praktického lékaře
s akutní respirační infekcí 996 000 osob. U téměř
čtvrtiny z nich byl příčinou onemocnění virus chřipky.
■ Hospitalizaci na jednotce intenzivní péče vyžadovalo
625 závažných případů, z nich 195 skončilo úmrtím.
■

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Bolest v krku, nespočet posmrkaných kapesníků a zvýšená teplota.
Jakmile rodič tyto důvěrně známé příznaky ráno zpozoruje u své ratolesti, odchod do školky či školy je v tu chvíli nemyslitelný. Plán B, po kterém v takové
situaci člověk rád sáhne, je povolat prarodiče. Málokdo si však uvědomí, že hlídání nemocného dítěte může mít pro
staršího člověka nebezpečné důsledky.
Zvlášť pokud do toho všeho vstoupí nebezpečné pneumokoky.
Jak děti, tak senioři jsou z hlediska nebezpečí pneumokokových infekcí nejri-

Koronavirus? Nikoliv, Čechy
zabíjí obyčejná chřipka

zikovějšími skupinami. Zatímco dětský
imunitní systém s přibývajícím věkem
sílí a rozvíjí se, obranyschopnost organizmu lidí v pokročilejším věku naopak
s každým rokem navíc slábne. Proto pokud se sejdou nemocné dítě a neočkovaný senior, pneumokokové bakterie, které se šíří kapénkovou nákazou, mají na
mušce snadnou kořist. U starších lidí
průběh pneumokokových onemocnění
krom slabší imunity stěžuje také fakt,
že u nich častěji hrají roli další onemoc-

nění spojená s pokročilým věkem. „Pacienti trpící jinými zdravotními komplikacemi, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, onemocnění plic či
ledvin patří mezi ohrožené skupiny. Odhaduje se, že riziko úmrtí u pacientů trpících cukrovkou a zároveň kardiovaskulárním onemocněním je 240krát vyšší
oproti zdravému dospělému,“ uvádí
Petr Pazdiora z Ústavu epidemiologie
LF v Plzni. „V případě pacientů trpících
zároveň plicním a kardiovaskulárním

onemocněním je dokonce 435 vyšší,“
dodává.
Přitom nemocná vnoučata nemusí
být pro prarodiče zdravotní hrozbou. Jedinou účinnou prevencí, jak lze riziku
předejít, představuje očkování. Vakcína
proti pneumokoku je jak pro děti, tak
pro seniory nad 65 let hrazena ze zdravotního pojištění. Senioři ve stejné věkové skupině mají v rámci prevence rovněž nárok na očkování proti chřipce, které lékaři každoročně doporučují.

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá
k dlouhodobé ochraně, nutnost
přeočkování nebyla stanovena!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

PRV-2019.01.113

— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Staré vysílání vypnou
na jihu Moravy v březnu
Čím dál naléhavěji připomínají české televize
svým divákům blížící se přechod na vysílací
standard DVB-T2. Teď přišla řada na jihomoravské
vysílače Kojál, Hády, Brno-Barvičova a Děvín.
Na nové vysílání přepnou už 31. března 2020.

Vysílače pro jižní Moravu Kojál,
Hády (na snímku), Barvičova a Děvín přejdou na DVB-T2 přesně
31. března 2020.
FOTO | MAFRA

ČR | Bydlíte na jižní Moravě a váš televizor přijímá pozemní vysílání DVB-T
z vysílačů Kojál, Hády, Barvičova nebo
Děvín? Pak se i vás týká změna, která
do Jihomoravského kraje přijde už příští měsíc. 31. března 2020 totiž vysílače
přeladí na moderní standard DVB-T2.
Proces, který odstartovaly už loni v listopadu středočeské vysílače, zasáhne
do poloviny roku postupně všechny
ostatní regiony.
Pokud by diváci novému systému nepřizpůsobili své televizní přijímače, neměli by za čas k dispozici žádné televizní kanály. V novém standardu vysílá například Česká televize všechny své programy už nyní, a to dokonce ve vysokém rozlišení. Diváci tak mohou v celé
České republice na DVB-T2 přejít už
dnes. Těm, kteří mají k přeladění dotazy, je k dispozici informační servis na
webu www.dvbt2overeno.cz nebo na telefonu: 2 6113 6113.
„Každá domácnost dostane informační leták, připravili jsme také videospot,
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NALAĎTE SE
NA DVB-T2!
S pozemním TV vysíláním
„přes anténu“ máte možnost
přijímat všechny hlavní české
TV programy zdarma!
Už 31. března čeká vysílače Brno – Kojál,
Hády a Barvičova a Mikulov-Děvín
přechod na DVB-T2, připravte se včas!
Zkontrolujte svou televizi, nechte naladit
společné televizní antény v bytových
domech (STA).

Více informací se dozvíte
na www.dvbt2overeno.cz

v němž vysvětlujeme, proč je přechod
na DVB-T2 tak důležitý,“ říká ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Také všichni starostové obdrží informační balíček pro občany.
O přechodu na nový vysílací standard rozhodla vláda na základě mezinárodních dohod. Česká televize a všechny ostatní tuzemské televize musí proto postupně přeladit své stávající pozemní vysílání ve standardu DVB-T a
dále vysílat jen v novém standardu
DVB-T2. Tato změna se tedy týká
všech uživatelů, kteří přijímají televizní signál pomocí klasické pokojové
nebo venkovní antény, případně společné televizní antény a dosud na modernější formát nepřeladili. V Česku přijímá pozemní televizní vysílání necelých 60 procent lidí.
Televizní přijímač či set-top box
s podporou formátu DVB-T2 nejsou
zase až tak velkou investicí. Nejlevnější
televize stojí kolem tří tisíc, set-top
boxy kolem 600 korun. (jpl, kuk)

Jak se přechází
od začátku roku
První mimopražský vysílač se
odmlčel 7. ledna, kdy vysílání České
televize ve starém formátu opustil
vysílač Trutnov-Černá hora v
Královéhradeckém kraji a také
Votice-Mezivrata ve středních
Čechách.
■ Den poté se vypnula první síť, která
šíří komerční kanály, což je
multiplex 2 na vysílači
Praha-Žižkov. Vypínání postupně
během půl roku zahrne všechny
regiony.
■ Vůbec poslední lokalitou, kde se
DVB-T vypne, bude Zlínský kraj.
Volba padla na vysílač Ploštiny u
Valašských Klobouků. Zde diváci
přijdou o třetí multiplex a jako
posledním jim technologicky
zastarají jejich přijímače 29. 6. 2020
ve 23:59.
■ Vedle investice do přijímačů budou
muset někteří lidé zaplatit i úpravu
anténního rozvodu. To se týká
společných antén v bytových a
panelových domech. Výměna
antény nebude nutná.
■ Více informací na dvbt2overeno.cz.
■

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. února 2020

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.15 O hloupém Matějovi 7.35
Jak se stal hastrman v Rokytnici ševcem 8.15
Gejzír 8.45 Durrellovi (2/6) 9.35 Columbo
11.00 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Pohádka o prolhaném království 14.10 Růžový
květ 15.25 Dívka v modrém 16.50 Tchyně
17.55 Kočka není pes 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.53 Branky, body, vteřiny

6.55 Looney Tunes: Nové příběhy (18) 7.20
Show Toma a Jerryho II (26) 7.40 Jeníček
a Mařenka 9.10 SuperStar 11.25 Koření 12.20
Volejte Novu 13.00 Rady ptáka Loskutáka 14.00
Tipy ptáka Loskutáka 14.15 Výměna manželek XII
15.35 Méďa Béďa 17.10 Princ z Persie: Písky času
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Gormiti (11) 6.45 Psí život (1) 7.15
M.A.S.H (254) 7.50 M.A.S.H (255) 8.20
Autosalon.tv 9.30 Prima Partička 10.30
Superšéf 24 hodin do pekla a zpět 11.55
Vražedné záhady slečny Fisherové II (6) 13.05
Vražedné záhady slečny Fisherové II (7) 14.25
Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy.
Krimifilm (USA, 2018) 16.20 Falešná kočička.
Komedie (ČR, 1937). Hrají: V. Ferbasová,
O. Nový, K. Jičínský, A. Nedošinská 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (20) 7.55
Top Gear 2008 9.00 Pevnost Boyard (10) 11.35
Re-play 12.10 COOL e-sport 12.35 Futurama IV (6)
13.05 Simpsonovi XIV (2-5) 15.05 Futurama IV (7)
15.25 COOLfeed 15.35 Super 8 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XIV (6) 18.30 Simpsonovi XIV (7)
18.55 Simpsonovi XIV (8) 19.30 Simpsonovi XIV (9)
19.50 COOLfeed 20.00 Gulliverovy cesty 22.05
Bastardi 2 0.15 Pod černou vlajkou (4)

20.05 Peče celá země
Soutěž o nejlepšího amatérského pekaře a cukráře pokračuje!
V osmé epizodě nás čekají unikátní dezerty z Česka, Velké
Británie a Nového Zélandu
21.10 Grand restaurant pana Septima
Komedie (Fr., 1966). Hrají
L. de Funès, B. Blier, M.-R. Rodriguezová, N. Roquevert
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Detektiv Endeavour Morse
Milovník opery. Seriál (VB, 2013)
0.10 Bolkoviny
0.55 Banánové rybičky
1.35 V kondici
1.55 Sama doma
3.25 Malá farma
3.55 Zkus mít vkus
4.15 Bydlení je hra
4.40 Chalupa je hra
5.05 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 5.15 Noviny 5.55 Krimi 6.15 Noviny

6.55 Policisté v akci 7.55 Policisté v akci 8.55
Policisté v akci 9.55 Na chalupě 10.55 Nové bydlení 12.00 O zvířatech a lidech (7) 13.05 Dnes v jednom domě (8) 15.10 IQ Taxi CZ 16.50 Rodinné
záležitosti 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Velitel (5) 21.55 IQ Taxi CZ 22.30
IQ Taxi CZ 23.45 Dědictví (15) 0.45 Dědictví (16)

NEDĚLE 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.30 Policisté

v akci 7.20 Policisté v akci 8.25 Policisté v akci 9.25
IQ Taxi CZ 10.00 IQ Taxi CZ 10.35 IQ Taxi CZ 11.10
Soudní síň – cz 12.10 Soudní síň – cz 13.10 Velitel
(5) 14.50 Má láska s Jakubem 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co mám
rád 23.45 Záchranáři v akci 0.40 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.35 Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.35
Policisté v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.25 Zoo
(5) 13.40 Zoo (6) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Má láska s Jakubem 22.15 Policisté v akci
23.20 Na chalupě 0.20 Ve jménu zákona (83)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

20.20 Zloba – Královna černé magie
Fantasy (USA/VB, 2014)
22.05 Jupiter vychází
Sci-fi (USA/Austr., 2015)
0.30 Temnota přichází
2.10 Víkend
2.50 Kolotoč
3.25 Jeníček a Mařenka
4.40 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.50
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo
(7) 13.50 Zoo (8) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Všechno, co mám rád 21.30 Soudní síň – cz
22.25 Policisté v akci 23.25 Na chalupě
STŘEDA 6.15 Ranní noviny 8.35 Soudní síň

10.30 Policisté v akci 11.30 Záchranáři v akci 12.25
Zoo (9, 10) 14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 O zvířatech a lidech (8) 21.25
IQ Taxi CZ 22.35 Policisté v akci 23.40 Na chalupě

ČTVRTEK 6.15 Ranní noviny 8.35 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Zoo (11, 12) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Rodinné záležitosti 21.30 Soudní síň – cz 22.25
Policisté v akci 23.25 Na chalupě
PÁTEK 6.15 Ranní noviny 8.35 Soudní síň

10.45 Policisté v akci 11.45 Záchranáři v akci 12.35
Zoo (13, 14) 14.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dnes v jednom domě (9) 21.55 Neohlížej se, jde za
námi kůň 23.30 Policisté v akci 0.30 Na chalupě

20.15 Polda III (6)
Jed v srdci. Krimiseriál (ČR, 2018).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek
21.30 Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Komedie (ČR, 1970). Hrají
L. Lipský, J. Bohdalová,
I. Janžurová, F. Filipovský,
M. Rosůlková. Režie O. Lipský
23.55 96 hodin: Odplata
Akční thriller (Fr./USA, 2012).
Hrají L. Neeson, M. Graceová,
F. Janssenová, L. Orser, J. Gries.
Režie O. Megaton
1.50 Motýl na rameni
Drama (Fr., 1978). Hrají L. Ventura,
J. Mestreová, C. Augerová,
L. G. Páramo. Režie J. Deray
4.00 Vražedné záhady
slečny Fisherové II (6)
Odsouzený k smrti. Krimiseriál
(Austr., 2013). Hrají E. Davisová,
N. Page, M. Margolyesová

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.00

Teleshopping 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20
Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Zvěřinec
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Zvěřinec 19.55 Esmeralda
20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.00 Vezmi si mě 7.40 Mentalista IV (14, 15) 9.30
Fletch žije 12.00 Star Wars: Epizoda IV – Nová
naděje 14.25 Toy Story 3: Příběh hraček, animovaný film (USA, 2010) 16.20 Babe: Galantní prasátko,
komedie (Austr., 1995) 18.05 Rychle a zběsile 2,
akční film (USA/N, 2003) 20.00 Enid, drama (VB,
2009) 21.40 Čarodějky: Pověst z Nové Anglie,
mysteriózní horor (USA/Kan., 2015) 23.20 Je prostě báječná, komedie (USA, 2014)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (52) 6.45
Gormiti (10) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.30
Vítejte doma! IX (26) 9.30 Smrtelná pomsta 11.20
Starsky & Hutch 13.25 Greta, romantický film
(USA, 2009) 15.20 Goldfinger, dobrodružný film
(VB, 1964) 17.45 Muž od Sněžné řeky, western
(Austr., 1982) 20.00 Posedlá, thriller (USA, 2009)
22.15 Nástroj zkázy, sci-fi film (USA, 2016) 0.05
Bastardi 2, drama (ČR, 2011)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Paní domu 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Zvěřinec 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 23. února 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.05
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.53
20.05
20.10
21.20
21.50
22.29
22.30
0.10
1.40

Zajímavosti z regionů 6.25 Neteř
6.50 Dívka v modrém 8.10 Úsměvy
Zdeňky Baldové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 F. L. Věk (8/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vápenička
O princi, který měl smůlu
V hlavní roli obhájce
Detektivní film (ČR, 1982)
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (1/6)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zrádci (1/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Případ mrtvého muže
Krimifilm (ČR, 1974)
Detektiv Endeavour Morse
Banánové rybičky

Nova
6.00 Tlapková patrola (2, 3)
6.50 Looney Tunes:
Nové příběhy (20)
7.15 Kačeří příběhy (1, 2)
8.05 Modrá lucerna
Fantasy (N, 2010)
9.20 Neobyčejný život
Timothyho Greena
Fantasy (USA, 2012)
11.25 Země zítřka
Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
13.50 Na křídlech vážky
Sci-fi thriller (N/USA, 2002)
15.55 Prázdniny pana Beana
Komedie (VB/Fr./N, 2007)
17.40 Cesta na tajuplný ostrov 2
Dobrodružný film (USA, 2012)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 SuperStar
22.30 Střepiny
23.00 Kontraband
Krimithriller (USA/VB/Fr., 2012)
1.10 Prázdniny pana Beana
Komedie (VB/Fr./N, 2007)
2.45 Dr. House II (21)
3.45 Modrá lucerna
4.45 Novashopping

Prima
6.10
6.30
6.55
8.00
9.10
9.45
11.00
11.55
12.55
13.35
14.20
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.15
2.05
3.20
4.35

Gormiti (12)
Psí život (2)
M.A.S.H (255; 1)
Přírodní vesmír (10)
Prima ZOOM Svět
Ano, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Filmová komedie (ČR, 1970)
Miluji tě modře
Romantický film (ČR, 2017).
Hrají: V. Jílek, D. Nesvačilová
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Kluci z hor
Komediální drama (ČR, 2018)
Cesta bez návratu
Drama (USA, 2017)
Vražedná partie
Thriller (USA, 2017)
Přírodní vesmír (10)
Vražedné záhady
slečny Fisherové II (7)
Nad hladinou

Nova Cinema
7.15 Vezmi si mě 9.00 Babe: Galantní prasátko
10.45 Méďa Béďa 12.45 Toy Story 3: Příběh hraček,
animovaný film 14.40 Enid, drama (VB, 2009)
16.25 Královna plesu, komedie (USA, 2015) 18.15
Zloba – Královna černé magie 20.00 Troja, dobrodružný film (USA/VB/Malta, 2004) 23.10 Loď
duchů, horor 0.55 Čarodějky: Pověst z Nové Anglie

Prima cool
7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (21) 8.05
Top Gear 2008 9.20 Pevnost Boyard (1) 11.45
Partička XXL – Danův výběr 13.15 Futurama IV (7)
13.45 Simpsonovi XIV (6-9) 15.40 Futurama IV (8)
16.00 COOLfeed 16.10 Gulliverovy cesty 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XIV (10-13) 19.50
COOLfeed 20.00 X-Men: Apokalypsa 23.05
Narcos II (10) 0.10 Vikingové V (10)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Psí život (1) 7.25 Gormiti
(11) 7.45 Zpravodajství FTV Prima 9.10 Vítejte
doma! IX (26) 10.00 Vítejte doma! IX (27) 10.55
Falešná kočička 13.20 Muž od Sněžné řeky 15.30
Posedlá, thriller (USA, 2009) 17.50 Šmoulové 2,
animovaný rodinný film (USA, 2013) 20.00 Slečna
slušňák, krimikomedie (USA, 2013) 22.25 Bastardi
2, drama (ČR, 2011) 0.40 Cesta bez návratu, drama

pondělí 24. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (2/6) 10.00
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(7/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Štěstí
14.20 Případ mrtvého muže
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (8/13)
21.05 Reportéři ČT
21.45 Most! (8/8)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Kriminalista
0.05 Profesionálové
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.55
1.40
2.20
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3835)
MasterChef Česko (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (644)
Mentalista IV (16, 17)
Dr. House II (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3836)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (105)
Specialisté (57)
Atentát (17)
Mentalista IV (16, 17)
Dr. House II (22)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (644)
Novashopping

6.15
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.25
2.20
3.25
5.25

Prima

Nova Cinema

Gormiti (13)
Psí život (3)
M.A.S.H (1, 2)
M.A.S.H (3)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska s výhodami
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (17)
Jake a Tlusťoch III (19)
Walker, Texas Ranger IV (19)
Námořní vyšetřovací služba IV (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (230)
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – tipy a triky
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (19)
Námořní vyšetřovací služba IV (2)
Jake a Tlusťoch III (19)
Prostřeno!
Nad hladinou

5.00 Fletch žije 6.50 Méďa Béďa 8.15 Zloba –
Královna černé magie 10.35 Enid 12.45 Neobyčejný
život Timothyho Greena 14.45 Troja, dobrodružný
film (USA/VB/Malta, 2004) 17.50 Princ z Persie:
Písky času, fantasy (USA, 2010) 20.00 Zaříkávač
koní, romantický film (USA, 1998) 23.15 Bojové
nasazení, akční film (USA, 1986)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána (5) 10.55 Top Gear 2008 12.05
Futurama IV (8) 12.35 Simpsonovi XIV (10-13) 14.35
Těžká dřina 15.05 Re-play 15.40 Futurama IV (9)
16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná brána (6) 17.00
Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
XIV (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Po
hlavě (4) 20.50 I am fighter 21.25 Teorie velkého
třesku VI (12, 13) 22.20 Partička 23.05 COOLfeed

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.40 Psí život (2) 7.10 Gormiti
(12) 7.30 Zpravodajství FTV Prima 8.50 Vítejte
doma! IX (27) 9.45 Vítejte doma! IX (28) 10.45
Kurz pro nevěsty 12.40 Šmoulové 2 14.45 X-Men:
Apokalypsa 17.50 Následuj svůj sen, rodinný film
20.00 Ledově ostří, komedie (USA, 2007) 22.05
Brutální Everly, akční thriller (USA, 2014) 23.50
Slečna slušňák, krimikomedie (USA, 2013)

úterý 25. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Úsměvy Rudolfa Jelínka 10.30
Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin VIII
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.15 Kabinet Dr. Honzáka
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
0.00
1.45
2.25
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3836)
MasterChef Česko (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (645)
Mentalista IV (18, 19)
Dr. House II (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3837)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (955)
Víkend
Atentát (18)
Mentalista IV (18, 19)
Dr. House II (23)
Malý Sheldon (7)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (645)
Novashopping

6.15
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.40
23.55
0.55
1.55
2.55
3.55
5.30

Prima

Nova Cinema

Gormiti (14)
Psí život (4)
M.A.S.H (3, 4)
M.A.S.H (5)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Anděl strážný
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (18)
Jake a Tlusťoch III (20)
Walker, Texas Ranger IV (20)
Námořní vyšetřovací služba IV (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (14)
Na Pavláska
Poklad z půdy
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (20)
Námořní vyšetřovací služba IV (3)
Jake a Tlusťoch III (20)
Prostřeno!
Nad hladinou

5.00 Vezmi si mě 6.45 Babe: Galantní prasátko
8.30 Mentalista IV (16), 17) 10.55 Troja 14.20 Princ
z Persie: Písky času 16.35 Prázdniny pana Beana
18.20 Cesta na tajuplný ostrov 2, dobrodružný film
20.00 Ocelová pěst, akční film (Indie/USA, 2011)
22.30 Bojovník silnic, akční film (Austr., 1981) 0.30
Kontraband, krimithriller (USA/VB/Fr., 2012)

Prima cool
11.05 Po hlavě (4) 11.40 I am fighter 12.10 Futurama
IV (9) 12.40 Simpsonovi XIV (14-17) 14.40 Teorie
velkého třesku VI (12, 13) 15.35 Futurama IV (10)
15.55 COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (7) 17.00
Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
XIV (18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie
velkého třesku VI (14-17) 22.10 Partička 22.55
COOLfeed 23.00 Americký chopper III (9)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Psí život (3) 7.25 Gormiti
(13) 7.45 Zpravodajství FTV Prima 9.05 Vítejte
doma! IX (29) 10.10 Vraždy pro slečnu Fisherovou
12.00 Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy
13.55 Následuj svůj sen 16.00 Ledově ostří 17.55 Na
stopě zločinu 20.00 Útok na Bílý dům, thriller
(USA, 2013) 22.45 Vrah zůstal po škole, komedie
(USA, 2011) 0.40 Brutální Everly, akční thriller

středa 26. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Doktor Martin VIII 10.35
Vyprávěj 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 Viktorka
14.15 Columbo
15.50 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (8/22)
21.15 Učitelka
Komediální drama (ČR/SR, 2016)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Vlci ve městě
0.00 AZ-kvíz
0.30 Na stopě
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Rajské zahrady

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.00
0.00
1.45
2.25
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3837)
Ordinace v růžové zahradě 2 (955)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (646)
Mentalista IV (20, 21)
Dr. House II (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3838)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
MasterChef Česko
Smrtonosná zbraň (1)
Mentalista IV (20, 21)
Dr. House II (24)
Malý Sheldon (8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (646)
Novashopping

Prima
6.15
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
1.55
2.55
3.55
5.30

Gormiti (15)
Psí život (5)
M.A.S.H (5, 6)
M.A.S.H (7)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Muž s velkým srdcem
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (19)
Jake a Tlusťoch III (21)
Walker, Texas Ranger IV (21)
Námořní vyšetřovací služba IV (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (231)
Show Jana Krause
Polda III (6)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (21)
Námořní vyšetřovací služba IV (4)
Jake a Tlusťoch III (21)
Prostřeno!
Nad hladinou

Nova Cinema
6.25 Země zítřka 8.55 Mentalista IV (18, 19) 10.40
Královna plesu, komedie (USA, 2015) 13.05 Cesta
na tajuplný ostrov 2 15.10 Ocelová pěst 17.40
Jupiter vychází, sci-fi (USA/Austr., 2015) 20.00
Tanec s vášní: Rozbal to!, drama (USA, 2008) 21.55
Prci, prci, prcičky: Nahá míle, komedie (USA, 2006)
23.50 Tvář teroru, akční film (USA, 2003)

Prima cool
12.15 Futurama IV (10) 12.45 Simpsonovi XIV
(18-21) 14.40 Teorie velkého třesku VI (16, 17) 15.35
Futurama IV (11) 15.55 COOLfeed 16.00 Hvězdná
brána (8) 17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIV (22) 18.45 Simpsonovi XV (1-3)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička XXL 21.45
Teorie velkého třesku VI (18, 19) 22.40 Partička 23.25
COOLfeed 23.30 Americký chopper III (10)

Prima Max
6.05 Psí život (4) 6.35 Gormiti (14) 6.45
Zpravodajství FTV Prima 7.50 Vítejte doma! IX (30)
8.45 Kurz pro nevěsty 10.45 Miluji tě modře 12.40
Falešná kočička 15.00 Amazing Spider-Man 2 17.55
Fanaticky zamilován, romantická komedie (USA/N,
2005) 20.00 Zemřít šťastný, drama (USA, 2018)
22.10 Kniha přežití, akční film (USA, 2010) 0.30
Vrah zůstal po škole, komedie (USA, 2011)

čtvrtek 27. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Viktorka 10.05 Příběhy slavných... Václav Lohniský 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 Střelci
14.20 Durrellovi (2/6)
15.10 Doktor Martin VIII
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera
1.10 Rajské zahrady

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.00
23.35
1.20
2.00
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3838)
Specialisté (105)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (647)
Mentalista IV (22, 23)
Dr. House III (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3839)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (956)
MasterChef Česko
Život ve hvězdách
Mentalista IV (22, 23)
Dr. House III (1)
Život ve hvězdách
Malý Sheldon (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (647)

Prima
6.15
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.30

Gormiti (16)
Psí život (6)
M.A.S.H (7, 8)
M.A.S.H (9)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska mezi jahodami
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (20)
Jake a Tlusťoch III (22)
Walker, Texas Ranger IV (22)
Námořní vyšetřovací služba IV (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (15)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (22)
Námořní vyšetřovací služba IV (5)
Jake a Tlusťoch III (22)
Prostřeno!
Nad hladinou

Nova Cinema
5.40 Královna plesu 7.30 Mentalista IV (20, 21)
9.20 Na křídlech vážky 11.50 Ocelová pěst 14.40
Útěk do pouště 16.25 Tanec s vášní: Rozbal to!,
drama 18.15 Underground: Pravdivý příběh Juliana
Assange, drama (Austr., 2012) 20.00 Star Wars:
Epizoda V – Impérium vrací úder, sci-fi film (USA,
1980) 22.35 Nesmiřitelní, western (USA, 1992)

Prima cool
12.15 Futurama IV (11) 12.45 Simpsonovi XIV (22)
13.15 Simpsonovi XV (1-3) 14.40 Teorie velkého
třesku VI (18, 19) 15.35 Futurama IV (12) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (9) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XV
(4-7) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku VI (20, 21)
22.20 Kickboxer 0.15 Americký chopper III (11)

Prima Max
6.15 Psí život (5) 6.45 Gormiti (15) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.20 Amazing Spider-Man 2 11.15 Kluci z hor 13.15 Fanaticky zamilován,
romantická komedie 15.20 Zemřít šťastný, drama
(USA, 2018) 17.35 Annie, rodinná komedie (USA,
2014) 20.00 Což takhle dát si špenát, komedie (ČR,
1977) 22.05 Cizinec, akční krimithriller (USA, 2010)
0.00 Kniha přežití, akční film (USA, 2010)

pátek 28. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Doktor Martin VIII 10.35
Vyprávěj 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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (8/13)
21.10 13. komnata Ivana Břešťáka
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
2.00 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.05
0.50
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3839)
Ordinace v růžové zahradě 2 (956)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (648)
Mentalista IV (24)
Mentalista V (1)
Dr. House III (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3840)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se zbavit nevěsty
Komedie (ČR, 2016)
Rychle a zběsile: Tokijská jízda
Akční film (USA/N/Jap., 2006)
Mentalista IV (24)
Mentalista V (1)
Dr. House III (2)
Specialisté (57)

6.15
6.35
7.20
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.55
0.55
1.55
2.50
3.55
5.30

Prima

Nova Cinema

Gormiti (17)
Psí život (7)
M.A.S.H (9-11)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Znovunalezená láska
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (21)
Jake a Tlusťoch III (23)
Walker, Texas Ranger IV (23)
Námořní vyšetřovací služba IV (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Superšéf 24 hodin do pekla
a zpět
96 hodin: Zúčtování
Thriller (USA/Fr./Šp., 2014)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (23)
Námořní vyšetřovací služba IV (6)
Jake a Tlusťoch III (23)
Prostřeno!
Nad hladinou

6.30 Eastonská soukromá 8.15 Mentalista IV (22,
23) 10.05 Liga spravedlivých: V pasti času 11.35
Tanec s vášní: Rozbal to! 13.45 Postrach Dennis
15.40 Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder
18.10 Strýček Buck 20.00 U nás na farmě, animovaný film (USA, 2004) 21.20 Dítě číslo 44, thriller
(USA/ČR/VB/Rum., 2015) 23.55 Nesmiřitelní

Prima cool
8.55 Top Gear 2008 10.05 Hvězdná brána (9) 11.00
Autosalon.tv 12.15 Futurama IV (12) 12.45
Simpsonovi XV (4-7) 14.40 Teorie velkého třesku VI
(20, 21) 15.35 Futurama V (1) 15.55 COOLfeed 16.00
Hvězdná brána (10) 17.00 Top Gear 2008 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XV (8-11) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Planeta opic 22.35 Jeruzalém:
Brána do pekel 0.35 Americký chopper III (12)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Psí život (6) 7.25 Gormiti
(16) 7.45 Zpravodajství FTV Prima 9.05 Vítejte
doma! IX (31) 10.10 Kurz pro nevěsty 12.00 Ledově
ostří 13.50 Annie 16.20 Záhady Emmy Fieldingové:
Trpčí než smrt 18.10 Absolventka, romantická
komedie (USA, 2009) 20.00 Thunderball, akční
film (USA/VB, 1965) 22.50 Kickboxer, akční film
(USA, 1989) 0.50 Cizinec, krimithriller (USA, 2010)
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Komerční prezentace

Ženy a chytrolín
Soutěžní pořad Prostřeno! v Olomouckém kraji
ČR | Čtyři ženy versus jediný muž za
sporákem. Tak bude vypadat televizní
Prostřeno! v Olomouckém kraji. Hned
v pondělí usiluje o výhru 60 tisíc korun
recepční hotelu Vláďa (31 let). Nejí smažený sýr a je trochu chytrolín. Všude
byl, všechno zná. Zachutná soupeřkám
jeho menu s vůní dálek?
V úterý se u plotny předvede laborantka Martina (47). Rozvedená babička se
zklamala v lásce. Když mluví o mužích,
láme se jí hlas. Jak bude snášet kritiku u
stolu? Soupeřky navíc začnou z Vládi
páčit odpovědi na otázky na tělo.
Středa bude v režii Marie (50). Milovnice černé a červené barvy má doma zázračnou sedačku a obrazy, které ji nabíjejí energií. Stačí si sednout nebo prohlížet obrazy a energie proudí celým tělem. Bude Marie dostatečně nabitá na
večer? A projdou jí bavorské koláčky
jako hanácká specialita?
Čtvrtek je důchodkyně Zdeňky (70).
Ráda jezdí na turnaje – hraje mariáš a taroky. Byla třikrát vdaná, řídila autobus
a vaření se nebojí. Českou kuchyni ale

bude podávat svérázným způsobem. Na
nějaké řečičky si rozhodně nepotrpí.
Pátek si vezme na starost účetní Markéta (38). U plotny se zapotí, hosté se s
ní mazlit nebudou. K Markétě se netěší
Zdeňka, se kterou si nepadla do noty.
Udrží Markéta nervy na uzdě?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)
Předkrm: Lososová rolka s citronovým gelem a pomerančový salát
I n g r e d i e n c e:
uzený
losos
(plátkový), 4 citrony, 2 až 3 lžíce cukru, 1 balení smetanového
sýra, 1 pomeranč, citronová kůra, bagetky, pažitka, salát, sůl. Postup: Rozděláme si uzeného lososa na plátky. V míse
rozmícháme smetanový sýr, do kterého
přidáme sůl, pažitku a citronovou kůru,
vše podle chuti. Smetanovým sýrem plníme lososa a zarolujeme. Bagetky nakrájíme na plátky, pokapeme olivovým

Marie (uprostřed) pracuje jako pomocná síla v kuchyni. Doma má červenočernou sedačku a zázračné obrazy, které nabíjejí energií.
FOTO | FTV PRIMA
olejem a dáme do trouby. Citrony zbavené z 90 % citronové kůry dáme do vařící vody asi na pět minut, dokud nezměknou, poté rozmixujeme a osladíme dle
chuti. Gel musí zůstat trošku nahořklý.
Oloupaný pomeranč rozdělíme na měsíčky. Na talíř položíme lososa, okolo
něho citronový gel, pomerančové měsíčky s trochou zeleného salátu a podle
chuti krutony.
Kotlety na cibuli, brambor
Ingredience: 5 vepřových kotlet,
10 středních cibulí, olej, sůl, pepř, 1 kg
brambor, 100 g anglické slaniny, máslo,
sůl. Postup: Kotlety trochu naklepeme,
osolíme, opepříme a opečeme na oleji

na pánvi,
aby se zatáhly. Do kastrolu dáme
na měsíčky
nakrájené cibule, na to
dáme opečené kotlety (i se šťávou z pánvičky) a na
mírném ohni pomalu dusíme 45 minut.
Poté kotlety vyjmeme, zvýšíme plamen
a necháme cibuli opéct dohněda, poté
vrátíme kotlety zpět. Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě, rozšťoucháme a přidáme osmahnutou anglickou slaninu, máslo a zamícháme. Podáváme k masu.

Jak se vyhnout závislosti? Hrajte pro zábavu

Dobrý sluha, špatný pán, říká
se o ohni. A známé rčení platí také
v dalších případech, některé věci
jsou zkrátka v lidských rukách dvousečné. Chcete příklad? Podívejme
se na online casino, současný fenomén, který v Česku nabírá obrátky
a počet jeho hráčů roste raketovým
tempem. Umí potěšit, i spálit.
Online casino je vítaným relaxem, adrenalinovou zábavou, u které si snadno odpočinete. „A tak je
dobré k tomu přistupovat. Když budete chtít na automatech každý den
vyhrát milion, tak si akorát zaděláte
na problém,“ povídá Marek z Prahy.

Hraní bere jako fajn vzpruhu po
dlouhém dni v práci, skvěle se od-

reaguje cestou domů tramvají z hotelu. „A vysoká výhra? To už je jen
třešnička na dortu. Loterii si taky nejdete vsadit s tím, že musíte vyhrát.
Prostě to zkusíte a bavíte se tím,“
vysvětluje usměvavý recepční.
Je pravdou, že v online casinu
padají i horentní sumy. Na automatech se dá vyhrát až 500 tisíc korun,
na dalších hrách se částky mohou
vyšplhat ještě více. „Jasně, ale nehoňte se za tím,“ nabádá Marek.
Sám zažil chvíle, kdy treﬁl parádní
kombinaci a shrábl desítky tisíc korun. Ale také už poznal, jaké to je
ztrácet nad sebou kontrolu.

„Když se dlouho nedaří, věříte,
že se to musí zlomit. A hrajete dál
a dál,“ popisuje, jak se dostal na
scestí. V tu chvíli je dobré mít nastavené limity. „Jsem rád, že jsem
si nastavil sumu, kterou můžu bez
zamáčknutí slzy utratit,“ vypráví.
U Fortuny to zvládl na pár kliknutí
a už se nikdy nemusel chytat za hlavu, že prohrál spoustu tisíc.
Limity si nastavíte i u dalších
sázkovek, s online casinem se setkáte také u Tipsportu nebo u Sazky. Fortuna je ale se svými 239 hrami největší. Na trhu zároveň působí
nejdéle.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

Česká republika
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Gottová: Chci si žít vlastní
nový život. Na rozvodu trvám
ČR | Dcera zesnulého zpěváka Karla
Gotta Dominika (46 let) je od svého návratu do Česka vděčným objektem bulváru. Napomáhá tomu i finský metalový hudebník Timo Tolkki (53), jenž za
svou manželkou přijel do Prahy, přestože se s ním chtěla rozejít.
Gottová svolala média, aby promluvila o svém životě v Česku. Před novináři
pak řekla, že se stále chce nechat rozvést, přestože její manžel tvrdí opak.
„Cítím potřebu v rámci odkazu mého
otce, kterého jsem milovala, uvést na
pravou míru několik záležitostí. Činím
tak z vlastního rozhodnutí, ke kterému
jsem došla po poradě s právníky a
mými nejbližšími. Do České republiky
jsem se vrátila loni v prosinci po dlouhých letech života ve Finsku. Hlavním
důvodem byly dlouhotrvající manželské problémy, které jsem se rozhodla
řešit odchodem od mého muže zpět do
Česka. Zde jsem díky přátelům zahájila
nový život, našla si práci a snažím se postavit na vlastní nohy. Tak, jak si také

Dominika u hrobu svého otce Karla Gotta.
FOTO | PROFIMEDIA
přál můj otec, pan Karel Gott. Mrzí
mne, že se mého návratu nedožil, a děkuji mu tam nahoru, za to, že mi stále
dodává sílu,“ řekla Gottová na úvod.
Prohlásila, že manželovi neměla jak
zabránit v tom, aby za ní přiletěl do Prahy. „ Zdůrazňuji, že z mé strany trvám
na rozvodu s ním a již celou situaci
řeším s finskou ambasádou tady v Praze. Neplánuji zde s manželem bydlet
ani s ním žít. Chci si žít vlastní, nový život,“ řekla s tím, že manželovi přeje

všechno dobré. Uvedla také, že je připravena nést s dalšími členy rodiny tatínkův odkaz. „Uvědomuji si, že nesu otcovu tvář a jeho geny a uvědomuji si, jak
je na mne ze strany veřejnosti nahlíženo. Děkuji ještě jednou všem přátelům,
kolegům a zaměstnavatelům za podporu,“ dodala.
Dominika Gottová loni přiznala, že
manžela přistihla, jak jí byl nevěrný.
Její muž mimo jiné trpí bipolární poruchou a má problémy s alkoholem. I to
byly důvody, proč se s ním rozešla a
chtěla začít nový život v Česku. „Timo
neměl dlouho vůbec žádné příjmy. Já
byla na čas bez práce, a když jsem si ji
našla, ten dluh už byl obrovský. Za peníze, co jsem mu dávala, si kupoval věci
pro svou vlastní potřebu. Později mi i
ukradl šperky a peníze utratil na své výdaje. I já jsem byla závislá na prášcích.
Lékaři mi je však pak přestali předepisovat. To mi pomohlo. Že jsem neměla
možnost je brát,“ svěřila se Gottová
loni v prosinci.
(zar)
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Zaregistrujte se na ifortuna.cz
Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Státní, veřejná správa

Management

Koordinátor/ka komunitního plánování a referent/ka NSZM a MA21

Technical manager

Odborný/á referent/ka - sociálně-právní ochrana dětí

Přípravář stavebních prací, stavbyvedoucí

Pracovník/pracovnice oddělení ochrany životního prostředí v odboru…

Manažer výroby

Odborný/á referent/ka na vodoprávním úseku odboru výstavby a územního…

Program Manager / Programový manažer

R f
t dděl í il ič íh
Více na www.jobdnes.cz

Zá t
/ á t k ě d
Více na www.jobdnes.cz

á

íh úř d

15 000 - 25 000 Kč / měsíc
45 000 Kč / měsíc

í

d j

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

IT - správa systémů a služby

Číšník/servírka

IT support microsoft (45 – 55.000,- Kč)

Obsluha snídaní a banketových akcí

Service desk analyst s němčinou

Food & Beverage Supervisor

Aplikační specialista - přesah do businessu

Snídaňový kuchař/ka

IT support analyst with english

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

100 000 - 100 000 Kč / měsíc
íš

ý

b ží

30 000 - 33 000 Kč / měsíc

Čtěte nové
Téma. Když je
nepřítel v nás

Č

lověk je schopen si sám
sobě škodit v pracovním
i osobním životě. Dokáže sabotovat vlastní štěstí,
úspěch i zdraví.
„Dneska může mít každý z
nás nějakou masku: jednu do
práce, jednu pro rodinu, jednu
třeba pro milenku nebo pro milence. A ve chvíli, kdy se necítíte v některé roli dobře, je to,
jako když se nohu snažíte nacpat do menší boty. Člověk je
pak ve vztahu zbytečně podrážděný, roste jeho emoční napětí a
častěji se s partnerem hádá, protože zvolil špatnou masku, která
mu nesedí,“ tvrdí psycholog
PhDr. Vladimír Svoboda.
Proč nejvíc lžeme právě sami
sobě? Jak si člověk stresové situace přímo přivolává? Kdy si
sám hází klacky pod nohy a
proč nedokáže využít vlastní potenciál? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(čer)

„
„Hodinek s planetáriem
22 21. února 2020

Česká republika

Moje nové
hodinky
jsou zpřevodované
tak, že budou
potřebovat korekci
jednou za tisíc let.

na světě moc není“
Ondřej Berkus vytvořil ve své dílně unikátní
náramkové hodinky, které kromě času ukazují
i postavení prvních čtyř planet kolem Slunce.
MARTIN PJENTAK
ČR | Náramkové hodinky s miniaturním planetáriem, které ukazuje aktuální
postavení prvních čtyř planet sluneční
soustavy, jsou novým výtvorem hodináře Ondřeje Berkuse ze Slatiny na Novojičínsku. Na jejich pouzdro použil meteorit, jehož povrch nechal speciálně
upravit tak, aby odolával všem vlivům
počasí. „Podobné dělá jen jediná firma
na světě,“ podotýká mladý tvůrce.
Svoje vůbec první hodinky začal vyrábět Ondřej Berkus před deseti lety
jako samouk. S každým dalším kusem
se pokusil překonat sám sebe. Experimentoval s různými komplikacemi, jak
se říká funkcím navíc, které strojek má

kromě hodinové, minutové a vteřinové
ručičky. Na kontě tak má třeba hodinky
s věčným kalendářem, jež ukazují přesný datum včetně přestupných let, nebo
s takzvaným tourbillonem, což je kombinace, kdy setrvačka není pevně přichycena a spolu s celým krokovým ústrojím se točí pořád dokola.
Jeho snem je vyrobit hodinky, které
v sobě budou kombinovat retrográdní
věčný kalendář, tourbillon a navíc budou mít i odbíjení. „Kombinace tourbillonu a odbíjení je považována za úplný
vrchol hodinařiny a komplikací,“ vysvětluje Berkus.
Pětina jeho hodinek míří do zahraničí. Zákazníky má dokonce v Dubaji
nebo na americké Floridě. A jak popisu-

Ondřej Berkus s hodinkami s planetáriem.
je svůj nejnovější výtvor s planetáriem?
„Nade vším hodinky ukazují hodiny a
minuty, pod tím se po svých vlastních
oběžných drahách pohybují první čtyři
planety solárního systému vyrobené
z různě obarvených titanových kuliček.

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Jsou zpřevodované tak, že budou potřebovat korekci jednou za tisíc let,“ vysvětluje. „S výrobou jsem začal začátkem loňského roku, teď je to hotové,“
dodává Ondřej Berkus o svém posledním díle, které vzniklo na zakázku.
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Víkendová akce 20. 2. - 23. 2. 2020
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Legendární Jágr
už je na minci
ve zlatě i stříbře
JAN PEŠEK
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Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Pøedmìstí
www.fritzmeier.cz

ČR | Další cenný kov získal do své sbírky Jaromír Jágr. Tentokrát si ho ale nepřevzal uřícený v dresu kladenských Rytířů, nýbrž uhlazený v padnoucím saku.
V Jablonci nad Nisou si osobně vyrazil
zlatou minci se svojí podobiznou. Právě
portrét slavného hokejistu krátce po ražbě pobavil. „Moc se ti to nepovedlo.
Mohl jsi mě udělat líp,“ žertoval na adresu autora Martina Daška.

Ten při tvorbě návrhu vycházel z fotografie z roku 1998, kdy Jaromír Jágr vyhrál olympiádu v Naganu.
„Snímek pochází z devadesátých let
a Jaromír Jágr na něm byl ještě takový
mladý klučina, který čerstvě přišel do
Ameriky. Snažil jsem se tak do portrétu
vnést trošku víc charakteristických
rysů, které má doteď. Týká se to hlavně
obličeje, ale nedokážu to popsat konkrétně,“ nastínil Dašek. Jágr nakonec
uznal, že takto před více jak dvaceti lety
mohl skutečně vypadat.
Z mince s vlastní podobiznou má radost, zařadila se do série věnované legendám československého hokeje. V ní
jsou účastníci zlatého Nagana i legendy
60. a 70. let. Sám Jágr se ale zatím za legendu nepovažuje. „Jsem pořád aktivní
hráč. Ale byl bych rád, kdyby mě jednou lidé jako legendu vnímali,“ prozradil nositel dresu s číslem 68 a svěřil se,
jak s mincí naloží. „Dám ji rodičům,
protože bez nich bych tady nebyl.“
Přítomnost sportovní hvězdy potěšila
i obchodního ředitele jablonecké mincovny Aleše Brixe. „Jsem rád, že v
roce, kdy si připomínáme 500 let od momentu, kdy jáchymovský tolar dal jméno americkému dolaru, tu můžeme přivítat asi nejznámějšího Čecha na americkém kontinentu,“ dmul se pýchou Brix.

Čtvrtuncová za 13 tisíc
Jágr za svoji kariéru vyhrál olympijské
hry, dvakrát mistrovství světa, dvakrát
získal Stanley Cup a posbíral řadu individuálních ocenění. Jeho mince je jedenáctá z cyklu Legendy československého
hokeje. Podobně už byli zvěčněni Dominik Hašek, Vladimír Martinec nebo Ivan
Hlinka. Zlatá čtvrtuncová mince stojí
13 450 korun a vyšla v nákladu
200 kusů. Stříbrných uncových bude vyraženo 500 a cena jedné je 1650 korun.

www.5plus2.cz
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Studna je naložená v „láku“
se sedmi sty metráky cukru
S objevem světového významu restaurátoři
zacházejí jako v rukavičkách. 7000 let stará studna
čas do listopadu stráví v cukerném roztoku. Po
vyschnutí bude k vidění ve Východočeském muzeu.

Student
Marek Laška
s kusem
pravěké studny.
FOTO |
STANISLAVA KRÁLOVÁ

STANISLAVA KRÁLOVÁ
ČR | Archeologický unikát, se kterým
se od loňského června mazlí odborníci z
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, má ke své záchraně ty nejlepší podmínky. Dlužno ovšem přiznat, že nejstarší dochovaná studna planety Země
nyní zdroj vody rozhodně nepřipomíná.
V pěti plastových vanách leží rozebraná na prkna a konzervuje se ve sklípku
– poněkud nezvykle v cukru.
Jen malý okruh lidí ví, jakou alchymií nyní unikátní studna prochází. Tma,
nízká teplota a vysoká vlhkost jí poskytují dokonalý komfort.
Uchovat vodou nasycené kmeny totiž
není jednoduché. Na rozdíl od běžného
dřeva dubové části studny zcela vyschnout nesmějí. Jakmile by se to stalo,
jednotlivé části dřeva by se deformovaly a znehodnotily.
„Cílem konzervace je nejen zpevnit,
ale i nahradit vodu, která byla ve dřevě.
Jak bude dřevo vysychat, postará se o to
právě cukr, a tak se podaří studnu uchovat,“ vysvětlil Karol Bayer z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Restaurátoři zpočátku poměrně dlouho
zvažovali, jak studnu ošetřit a uchovat,

aby ji pak ve Východočeském muzeu
mohli začít ukazovat návštěvníkům.
„Nikdy předtím jsme v cukru nekonzervovali, postup jsme konzultovali s odborníky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde jsou specialisté
na konzervaci dřeva. Tento postup je
pro studnu nejvýhodnější a nejšetrnější.
Mimo to nejvíce garantuje původní
vzhled studně,“ potvrdil Karol Bayer.

Už před sedmi tisíci lety
existovali zruční tesaři
Pro restaurátory bylo zajímavé, jak zručně je dřevo pokácené před tisíci lety
opracované. Studnu tvoří rohové kůly,
do nichž jsou vydlabané drážky osazené prkny.
Dřevo ze studně je zajímavé i z hlediska technologie svého zpracování.
„Dosud byly představy, že když na
naše území přicházeli první zemědělci,
tak pracovali primitivními metodami.
Ze studen poznáváme, že v době před
sedmi tisíci lety k nám přišli takřka s
kompletním balíčkem celého tesařského umění,“ soudí Petr Juřina, ředitel společnosti Archaia, která spolu s olomouckým Archeologickým centrem

pracovala na výzkumech pod plánovanou trasou nové dálnice D35. „Na to, že
jde o dobu před sedmi tisíci lety, je to
hodně dobře propracované a vydlabané,“ přidal svůj názor student fakulty
Marek Laška, který o studnu nyní pečuje. Sleduje, aby dřevěné kusy byly zcela
ponořené v cukerném roztoku nebo aby
dovnitř nevnikly mikroorganismy, které by narušily proces konzervování.
Dřevo je cukerným roztokem doslova napité. „Studna se nyní nachází ve

Archeologové museli neolitickou studnu objevenou v roce 2018 u Ostrova transportovat vcelku.

FOTO | VČM PARDUBICE

„

fázi impregnace dřeva. Kusy jsme očistili a následně vložili do roztoku sacharózy,“ popisuje Bayer. První měsíce lidé z
fakulty postupně navyšovali koncentraci roztoku tak, že do něj přisypávali obyčejný krystalový cukr.

V 700 litrech
vody je zhruba
700 kilogramů cukru.
Roztok sacharózy
impregnuje dřevo.
Takto části studny
zůstanou do listopadu.
„Nyní jsme na pětapadesátiprocentní
koncentraci cukru ve vodě. Tedy v
700 litrech vody je zhruba 700 kilogramů cukru. Takto části studně zůstanou
do listopadu. Poté je vyjmeme a pozvolna necháme vysychat, což zřejmě potrvá několik měsíců. Až pak nález bude
moci přejít do sbírek Východočeského
muzea,“ řekl Karol Bayer.
Žádné lakování nebo natírání ochranným filmem však studnu nečeká. Sedm
tisíc let staré dřevo bylo na první pohled
vcelku zachovalé, nicméně křehké. „Na
svůj věk se zachovalo ve velmi dobrém
stavu, ale dřevní hmota už je narušená,
proto s ním musíme manipulovat velmi
opatrně,“ dodal Bayer. Studni dost možná „zachránilo život“ to, že byla zhotovena z dubu. „Naši neolitičtí předkové
zřejmě vycházeli z nějaké zkušenosti,
protože dubové dřevo je tvrdé a odolné,
i proto se zřejmě studna dochovala v
tomto stavu,“ usuzuje Bayer.
Pravěkou stavbu archeologové zajistili v roce 2018 při archeologickém výzkumu pod budoucí dálnicí D35.

ITAB Shop Concept CZ
• Jsme součástí velké mezinárodní
společnosti ITAB SHOP CONCEPT AB.

European Data Project s.r.o.
Pro naše závody v Rousínově
a Komořanech hledáme vhodné
kandidáty/kandidátky na pozice:

• Zabýváme se návrhem, konstrukcí,
výrobou a dodávkami vybavení
obchodů a supermarketů.
• Jsme moderní společností s orientací
na vývoj a vyspělé technologie.
Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou dále rozvíjet naši ﬁrmu.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

Programátor,
obsluha CNC,
brusič, svářeč
a zámečník.

•
•
•
•
•
•

Svářeč
ZáMečník
Skladník
Pracovník lakovny
SeřiZovač liSu
Pracovník Montáže
Pokladních boxů

Více informací o aktuálně nabízených pozicích získáte
na tel.: 516 805 851 nebo na e-mailu: info.162@itab.com
ITAB SHOP CONCEPT CZ, a. s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Česká republika
tel.: +420 516 805 900| fax: +420 516 805 901| e-mail: info.162@itab.com| www.itab.com

www.itab.com

Kompletní nabídku pracovních pozic, naleznete na adrese:

www.jobsedp.cz
V případě, že vás naše nabídka zaujala, ozvěte se nám.

Kontakt
www.edpsro.cz

Ing. Durajová
tel.:
517 300 161
mobil: 604 22 55 55
email: prace@edpsro.cz

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

PRACUJ JAKO
NÁSTROJAŘ
ÚDRŽBÁŘ

NENÍ FORMA
JAKO FORMA..

PRACUJ U NÁS!
ÚDRŽBÁŘ

NÁSTROJAŘ

* Provádí preventivní prohlídky

* Provádí montáž a demontáž forem

strojního zařízení

na vstřikovací stroje

* Zajišťuje opravy a údržbu strojů

* Provádí dle potřeby čistění a mazání forem

a zařízení

v průběhu vstřikovacích cyklů

* Provádí údržbu a opravy

* Provádí opravy, čištění a výměnu částí forem

na zařízení budov a zařízení

* Zajišťuje preventivní údržbu strojů

v areálu závodu

NABÍZÍME:
4 dny dovolené navíc

životní a penzijní připojištění

odpovídající finanční ohodnocení

dotované stravovánií

firemní akce

měsíční bonusy

LETOPLAST s.r.o. I +420 720 984 448 I www.letoplast.cz I Letovice

Afrikanista Josef Poláček: Existují slova, která se jinak čtou než píší, a dokonce ...

Tajenka: ...se i jinak myslí.
INZERCE

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• asistent/ka vedoucího
kvality
• disponent/ka
• laborant/ka
v mikrobiologické
laboratoři
• specialista sterilizace
• vedoucí laboratoře

• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• manipulant/balič Kitpack
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické
výrobě
• uklízečka – dlouhodobá
brigáda

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce
• příplatky nad zákonnou výši

• možnost osobního rozvoje
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• prémie na dovolenou a Vánoce
• vitamínové balíčky
• věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Jihomoravský kraj
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Zazpívá Koller, Kryštof i Pokáč
Na jih Moravy na jaře a v létě zamíří nové hudební
festivaly. Hvězdy nabídne Kollerfest i Pop Messe.
Do Brna se přesouvá legendární festival z Trutnova.
ZUZANA BRANDOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Hudební fanoušci se
mohou těšit na chystané festivaly. První
porci hudebních zážitků přinese už
1. května Brněnský majáles. Na výstavišti vystoupí Ben Cristovao, Marek
Ztracený, Mirai i osobitý raper Kapitán
Demo. Vstupenky se aktuálně prodávají za 540 korun.
Letošní novinkou bude Kollerfest,
který se 22. a 23. května uskuteční na
vranovské přehradě. Vystoupí na něm
Pokáč, Mucha, David Stypka, Prago
Union, Katarzia, Pískomil se vrací,
Royal Gipsy, Cimbal Band a samozřejmě David Koller s kapelou. „Kromě výběru hudby, která je na prvním místě, je
důležité i místo. Proto jsme vybrali Vranov s krásným okolím, navíc kousek od
místa, kde nyní žiju,“ podotkl hudebník
Koller, který se podílí na dramaturgii.

Organizátoři lákají také na gastronomii
a víno z Kollerovy vinice, dvoudenní
vstupenka vyjde na 400 korun.
Další letošní novinkou bude v pátek
a sobotu 24. a 25. července brněnský
festival Pop Messe v areálu Bobycentra
a bývalého fotbalového stadionu za Lužánkami. Jeho program se zaměří především na mladou multižánrovou hudbu
přesahující obecně vžitý pojem pop.
„Dramaturgii bude z velké části tvořit
hip hop, elektronika a kytarová hudba.
Počítáme ale i s prostorem pro žánry
jako folk, jazz či world music a nebudeme se vyhýbat ani vážné hudbě,“ přiblížil dramaturg Tomáš Kelar. Vystoupí
Modeselektor, Algiers, Acid Arab, KOKOKO! nebo Sóley. Vstupenky jsou
v prodeji za zahajovací cenu 630 korun.
Ve Vyškově bude letošní největší hudební událostí Kryštof hraje pro
Vyškov 5. června na fotbalovém hřišti.

Program zahájí Adam Mišík, po něm vystoupí poprocková kapela Jednou Týdně, podvečer bude patřit populární skupině Mirai a finále kapele Kryštof. Lístky na stání vyjdou na 490 korun, VIP
vstupenky stojí 2 600 korun.

Lucie ve Slavkově

Už 5. června zaplní fotbalový stadion ve Vyškově fanoušci kapel Kryštof, Mirai a zpěváka pro náctileté
Adama Mišíka.
FOTO | MAFRA

A do Brna se přesouvá i legendární festival Trutnoff. Nejstarší undergroundová
akce na našem území přesídlí do Pisárek k řece Svratce a pod názvem „TrutnOFF BrnoON“ se bude konat od
20. do 23. srpna. Předprodej vstupenek
bude zahájen o tomto víkendu za cenu
1 600 korun tradičně na webových stránkách festivalu.
Výjimečný zážitek čeká také návštěvníky zámecké zahrady ve Slavkově
u Brna, kam 4. července dorazí slavná
kapela Lucie. Ve stejný den se tam představí i Markéta Irglová nebo skupina
Doctor Victor, která vystoupí společně
s Danem McCaffertym z legendárních
Nazareth. Vstupenky na Slavkov Open
2020, které jsou k dostání v síti Ticketportal, stojí 990 korun.

INZERCE

&

Dan McCaﬀertyy

Markéta Irglová

4.7.2020 SLAVKOV U BRNA ZÁMECKÁ ZAHRADA

VSTUPENKY V SÍTÍCH TICKETPORTAL A
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Brno, Blansko a Vyškov

Vaněk hned navazuje na podzim
Zbrojovka Brno udržela svoji největší hvězdu.
Odchovanec brněnského klubu Ondřej Vaněk
hned v jeho prvním přípravném zápase pálil ostrými.
JIŘÍ ČERNÝ
BRNO | Původně měl v Brně ladit formu pro nové zahraniční angažmá, po
skvělém podzimu se však Ondřej Vaněk
rozhodl, že v mateřském klubu pobude
déle a podepsal se Zbrojovkou kontrakt
do roku 2022.
„Chtěl jsem už mít konečně jasno.
Pan předseda klubu Václav Bartoněk mi
dokázal poskytnout zajímavé podmínky
pro obě strany. Takže pak už nemělo
smysl někam mermomocí odcházet
a mohl jsem se soustředit na to, že jsem
tady doma a můžu domácímu klubu pomoci,“ neskrýval úlevu 29letý záložník.
Jasno chce mít Vaněk zřejmě na dlouhou dobu. Nevyloučil ani možnost, že
klub neopustí už nikdy. „Nevím, jak
dlouho vydržím se zdravím a jak dlouho
mě bude Zbrojovka chtít, ale já teď plánuji tak, že tu chci vydržet dlouho. Doká-

žu si představit, že už bych tady i dohrál
kariéru. Nechci za půl roku nebo za rok
někam zase odcházet,“ sliboval věrnost
klubu Vaněk.
Jeho cílem je dovést Zbrojovku zpět
do první ligy, kde klub chybí již druhým
rokem. V podzimní části byl opravdu
vůdčí postavou a to stejné se od něj očekává i v druhé polovině sezony. „Teď je
pro mě motivací zařadit se vedle velkých jmen Zbrojovky. Když se postoupí
a bude se hrát dobře, tak proč ne. Kdyby
se mi dařilo tak jako doteď, mohlo by to
být reálné,“ ohlásil brněnský rodák vysoké ambice do příštích let.
Nyní se dvojnásobný mistr s Plzní
a osminásobný reprezentant soustředí
na dokončení přípravy na jaro. „Je to
hrozně dlouhé a nikoho už to nebaví. Je
to fakt otrava. Na druhou stranu, pokud
budeme dobře připraveni, budeme
z toho těžit celé jaro, takže všichni maka-

„Brno mám v srdci,“ hlásí Ondřej
Vaněk.
FOTO | ZBROJOVKA BRNO
jí naplno,“ uvědomuje si záložník, který
se konečně vrátil do zápasové sestavy.
Do utkání Vaněk zasáhl poprvé od
23. listopadu, kdy pomohl zmírnit manko na vedoucí Pardubice. Hned však potvrdil svoji důležitost pro tým. Podbrezovou v sobotním utkání v Líšni týral přes-

nými centry za obranu, kterými vytvářel
chaos v zadních řadách hostí.
„Přinesl invenci, kvalitu, přihrávky za
obranu. Byl to pro něj první zápas od listopadu, to jsme brali v potaz. Z jeho strany tam bylo vše, co jsme očekávali,“ komentoval trenér Miloslav Machálek výkon svěřence na klubových stránkách.
Vaněk si také připsal gólový zásah,
když proměnil pokutový kop po faulu
na Jakuba Přichystala, jehož předtím vyslal parádním centrem do úniku, který
slovenští vyzyvatelé museli řešit jen za
cenu penalty. V deseti zápasech za Zbrojovku si tak připsal již pátou branku, stejné množství gólů také připravil spoluhráčům. „Je to příjemné. Produktivita se
ode mě očekávala, neměl jsem kam
uhnout. Hlavní ale je, že jsem pomohl
týmu,“ myslel záložník primárně na týmové úspěchy.
Zbrojovku před začátkem jarní části
druhé nejvyšší soutěže čeká ještě zítra
přípravný duel proti Vyškovu (ve Vyškově od 11 hodin) a příští pátek doma od
17 hodin generálka s Pardubicemi. Soutěž pak Brňané zahájí 8. března na svém
stadionu proti Sokolovu.

INZERCE

ABY VAŠE ŠKODA
ZŮSTALA
ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
ze Šekové knížky.

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Objednejte si
týdeník 5plus2

Mobilní data
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

www.5plus2.cz/schrankovne

Platí pro vozy ŠKODA

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

starší 4 let

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy
nebo výměnu opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena
právě vám. Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu
profesionální péči v autorizovaném servisu ŠKODA.
Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01
Tel.: 519 402 458
Chrlická 1153, Modřice 664 42
Tel.: 548 133 810
Lidická 123, Břeclav 690 02
Tel.: 519 326 501
www.agrotecauto.cz

Domov u zámku, z.s.
domov se zvláštním režimem hledá personál na pozice:

1. zdravotní sestry, zdravotnický asistent (vhodné i pro absolventy)

Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 10.000,- Kč
• mzdu od 25.000,- Kč
• trvalý pracovní poměr ve stabilním zařízení
• možnost levného bydlení v 2+KK
• možnost profesního vzdělávání
• lokalita pracoviště: Ivanovice na Hané
• nástup ihned

Požadavky:
• SŠ vzdělání s maturitní zkouškou obor všeobecná
sestra/zdravotnicky asistent
• odpovědnost a profesionální přístup k práci
• trestní bezúhonnost
• schopnost empatie a laskavý přístup ke klientům

2. pracovník v sociálních službách/pečovatelka
Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 10.000,- Kč
• mzdu od 18.000,- Kč
• práci v dvousměnném provozu,
• trvalý pracovní poměr ve stabilním zařízení
• možnost levného bydlení v 2 +KK
• možnost obědu za 30,- Kč
• nástup ihned

Požadavky:
• minimálně základní vzdělání
• kurz pracovníka v sociálních službách výhodou
• trestní bezúhonnost
• schopnost empatie a laskavý přístup ke klientům
Ing. Ivana Puliková 777 265 145, mail: pulikova@domovuzamku.cz
Bc. Lucia Macková 602 476 740, mail: mackova.lucia@domovuzamku.cz

