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Dcerám
dávám najevo,
že i když táta
spí na gauči,
pořád se
dívá
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Brno,

Boří mýty o migréně
Co zažívají lidé trpící
migrénou a jak se jim s ní
daří vypořádat? Brněnští
neurologové spustili web
s příběhy pacientů, jímž
chtějí i vyvracet mýty.

ALEJ BEZ STROMŮ

Alej zvítězila v soutěži.
Přesto ji čeká kácení

...str. 3

ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | „Migréna je jako tchyně. Chodí
bez ohlášení, kdykoli se vám to v životě
nejméně hodí,“ svěřila se pacientka Lucie, která se s migrénou potýká už patnáct let. „Přála jsem si, aby měly mé děti jinou maminku. Když migréna odezněla, přišla mi ta myšlenka absurdní,“
přidává se další pacientka Simona, jíž
nemoc přišla do života, když jí bylo dvanáct let.
Právě pomocí příběhů pacientů chtějí
brněnští neurologové z Fakultní nemocnice u sv. Anny šířit osvětu o této nemoci a vyvrátit mýty, které ji mnohdy
doprovázejí. Vytvořili proto nový web
www.migrenabrno.cz.
Podle autora projektu, neurologa Pavla Řehulky, je cílem poukázat na to, že
nemoc nelze bagatelizovat. „Migrénou
trpí asi dvanáct až patnáct procent populace, tedy každý sedmý člověk. Řadu
z nich výrazně omezuje a je často celoži-

NEKOREKTNÍ RECEPT NA ŠTĚSTÍ

Co od vztahu očekávají muži
a co naopak ženy? ...str. 8 a 9

Kdo něco podobného nezažil, většinou nedokáže pochopit, co pacienti prožívají, shodují se odborníci i ti, kteří migrénou trpí.
FOTO | ARCHIV MAFRA
votním handicapem. Přesto je nemoc ve
společnosti zatím podceňována. Kdo
něco podobného nezažil, většinou nedokáže pochopit, co pacienti prožívají,“
říká Řehulka, jenž vede Centrum pro
diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.
Ačkoli má migréna několik podtypů,
její projevy jsou podobné. „Jde obvykle

o jednostrannou bolest v oblasti spánku
a čela, která často pulzuje a dosahuje až
vysoké intenzity, je doprovázena nevolností či zvracením, světloplachostí a přecitlivělostí na zvuky. Jakákoli fyzická
aktivita, třeba i chůze, její projevy zhoršuje,“ popisuje neurolog záchvat migrény.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

REKORDNÍ ČEŠI

Přežili zasypaní ledem,
vypěstovali obří rajče ...str. 10
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Jsme tu stále
PRO VÁS
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Před 75 lety vyjely první Zetory
Do 130 zemí světa dnes dodává traktory brněnská firma, jejíž první model Z-25 se stal miláčkem sběratelů
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BRNO | Na začátku roku 1946 se v továrně Zbrojovky Brno konala malá oslava – toho dne firma prodala první tři
traktory Z-25 zákazníkům. V srpnu pak
do Brna dorazilo potvrzení o přidělení
ochranné známky. Právě tehdy se začala psát historie firmy Zetor, která tak
v letošním roce vstupuje již do 75. roku
svojí existence. Za tu dobu vyrobila
více než 1,3 milionu traktorů do více
než 130 zemí světa.
Zetor 25, který byl vůbec prvním výrobkem Zetoru, se za desetiletí stal miláčkem všech fanoušků firmy. S reklamním sloganem „Pomůže Vám hladce,
zdolat těžké práce“ jich brněnská fabrika vypustila do světa přes 160 tisíc v různých variacích a dnes jsou ozdobou veteránských sbírek, ale stále je jde vidět
i na poli v plném pracovním zápřahu.
Následovaly další a další modely.
Vznikaly nové typy traktorů pod názvy
Major, Proxima, Forterra či Crystal. Zetor se stal průkopníkem oboru. Jako první na světě například představil do té
doby nevídanou bezpečnostní kabinu.
Podle výkonného ředitele Zetor Tractors Mariána Lipovského traktory
z Brna vždy reflektovaly požadavky do-

Do historie firmy mohou lidé nahlédnout v Zetor Gallery v brněnské Líšni.
Ovšem až to dovolí epidemiologická situace.
FOTO | ZETOR GALLERY
by. „Troufám si říct, že každý, kdo byl
– nebo je – se značkou nějak spjatý, ať
už jako zákazník, fanoušek, nebo zaměstnanec naší společnosti, se cítí být
její součástí. Značka Zetor je vystavěna
na úsilí a snaze lidí několika generací.
Je pro nás odkazem a my k ní přistupujeme s úctou a hrdostí,“ říká o značce, jejíž název vznikl přepisem výslovnosti
písmene „Z“, které ve svém znaku po-

užívala brněnská Zbrojovka, a posledními písmeny slova traktor.
Výročí bude společnost slavit celý
rok. K této příležitosti vzniklo speciální
logo, jež odkazuje na bohatou historii
značky. Graficky ztvárněný traktůrek
mezi koly svírá letopočty 1946–2021.
Logo se bude objevovat na všech tiskovinách a reklamních předmětech firmy.
Vznikají také webové stránky www.ze-

tor75.cz dokumentující 75 let vývoje
značky, která se poslední dva roky pere
se složitou situací na trzích i epidemiologickými opatřeními přijatými po celém
světě.
Tuto perspektivu ale vyvažuje fakt,
že si značka ZETOR stále drží prvenství ve svém segmentu na domácí půdě,
v České republice. Druhé místo zaujímá
na Slovensku, Stabilní pozici si značka
drží v pásu zemí Pobaltí, Střední Evropy, Balkánu a Skandinávie. „Radost
nám dělají trhy s rostoucím potenciálem, jako jsou například Spojené státy,
Velká Británie, Německo nebo Bosna
a Hercegovina“, říká Petr Konštacký, ředitel úseku prodeje a marketingu. „Dobrou vizitkou je, že v posledních čtyřech
letech značka ZETOR vstoupila na
nové zahraniční trhy, jako jsou Keňa,
Etiopie, Súdán, Rwanda, Myanmar, Indonésie, Jemen, Kolumbie, Costa Rica
nebo Uruguay a v neposlední řadě Vietnam,“ dodává
Pro následující období společnost plánuje přijít na trh s novými generacemi
traktorů. Inovace stávajících modelových řad přinesou uživatelům maximální komfort a vyšší užitkovou hodnotu
produktu se zachováním prvků jednoduchosti a účelnosti.

Na webu boří mýty o migréně

KRÁTCE
Na procházku
pro dobrou věc

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

JIŽNÍ MORAVA | Do konce ledna mohou zájemci registrovat své procházky na
webu www.e-vychazka.cz. Cílem projektu, za nímž stojí Vlastimil Chládek z Dopravních staveb Brno, je pomocí ujitých
kilometrů vybrat peníze na charitativní
účely. Firma do projektu vložila 50 tisíc
a za každý ušlapaný kilometr dá další korunu. Peníze půjdou pěti organizacím,
mezi nimiž je blanenský domov Olga či
(zab)
brněnský spolek Človíček.
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

„Den s migrénou znamená, že mě od
rána intenzivně bolí hlava, někdy mě
brní končetiny a část obličeje, je mi nevolno a prakticky celý den zvracím.
V tomto stavu nemůžu dělat nic. Nemůžu se učit, nejsem schopná si ani zajít
nakoupit, výuka ani zkouška nepřipadají
v úvahu. Takový záchvat u mě trvá až tři
dny a opakuje se několikrát do měsíce,“
vypráví studentka Silvie, která studuje
na Masarykově univerzitě v Brně.
Záchvaty migrény trpí už deset let
a před rokem se u ní počet dnů s migrénou zvýšil nad patnáct v měsíci. Často
podceňovaná a zesměšňovaná nemoc
tak ještě výrazněji zasáhla do jejího života.
Lékař Řehulka upozorňuje, že v případě častých bolestí hlavy je pacient nucen v nadměrném množství užívat analgetika. Užívání léků na bolest hlavy častěji než deset nebo patnáct dnů v měsíci
pak vede k rozvoji bolestí hlavy vyvola-

Pavel Řehulka vede Centrum pro
diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
a stojí za vznikem webu.
FOTO | JAN PROKOPIUS, MUNI

ných nadužíváním léčiv. Kromě dnů
s migrénou pak lidé trpí bolestí hlavy
i zbylé dny v měsíci a taková situace
může trvat i několik let.
„Migréna a nadužívání léčiv je častější například právě u vysokoškolských
studentů, kteří musí dlouhodobě podávat vysoké výkony. Zásadní je proto
včasné zahájení preventivní léčby mi-

grény, aby se pacient nedostal do začarovaného kruhu bolesti a analgetik“ vysvětluje lékař.
Odborníci znají dokonce přes dvě stě
různých typů bolestí hlavy. A pokud někdo trpí migrénou či jinými bolestmi hlavy, měl by vyhledat lékařskou pomoc.
V Česku jsou odborníky na bolesti hlavy
neurologové, ale základní diagnostiku
a léčbu může provádět i praktický lékař.
V případě migrény i dalších bolestí
hlavy mohou lékaři pacientům nabídnout i jinou léčbu než jen analgetika.
„Od roku 2020 totiž hradí i české
zdravotní pojišťovny biologickou léčbu
migrény. Je založená na principu protilátek, které blokují receptory nebo bílkovinu důležité v rozvoji záchvatu migrény,“ vysvětluje Řehulka a dodává, že
jde o preventivní léčbu, při níž si pacient injekčně aplikuje léčivo jednou
měsíčně. „Z hlediska prospěchu pro pacienty je i vysoká cena těchto léčiv přijatelná, protože pacient se pak často vrací
do normálního života,“ uzavírá.
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Přestože zabodovala
a vyhrála v celostátní
anketě Alej roku, čeká ji
kácení. Polovina lip
svárovské aleje má
ustoupit silnici.

Vítěznou
alej čeká
kácení

ZUZANA BRANDOVÁ
VELKÉ OPATOVICE | Osmdesátka lip
lemuje silnici mezi Svárovem a Chlumem už sto let a tvoří velkou alej, která
je jednou z posledních na Boskovicku.
Přestože svárovská alej v lednu zvítězila v celostátní anketě Alej roku, hrozí jí
pokácení.
Listnáče byly zasazeny v rámci výsadby Stromů svobody v roce 1920.
Teď však má 48 lip lemujících silnici
mezi Chlumem a Svárovem kvůli opravě a rozšíření silnice padnout k zemi.
Na jejich záchranu proto loni vznikla petice. „I když je silnice úzká, není nebezpečná, nikdy se tam nestala žádná nehoda. Bylo by však náročnější to udělat jinak, což se jim nechce,“ říká autorka petice Alice Hrbková.
Právě přihlášením do ankety chtěla
na plánovaný trudný osud aleje upozornit a pomoct ji tak zachránit. „Celkem
i s papírovými archy máme už přes dva
tisíce podpisů. Vítězství nás moc těší,
protože si myslíme, že pokácet Alej
roku už bude složitější. Je tady řada stromů, které jsou suché a měly by se pokácet, proti tomu nic nenamítáme. Vadí
nám však, že při opravě silnice má za
oběť padnout řada krásných a zdravých
stromů,“ vysvětluje Hrbková.
Podle informací z hejtmanství se však

zdá, že ani petice, na niž ještě před zvolením přidal svůj podpis i současný
hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), alej
zachránit nepomůže. Kraj by totiž podle
svého mluvčího Michala Cagaly přišel
o osmdesátimilionovou evropskou dotaci, pokud by se k opravě silnice nepřistoupilo. „A bez vykácení části stromů
vozovku rozšířit nepůjde,“ hlásí Cagala.
Podle hejtmana budou vykácené stromy nahrazeny novými. „Důležitá je informace, která předtím nebyla patrná,
že některé stromy nejsou zdravé a vykácení bude kompenzováno dvojnásobkem nově vysazených stromů,“ podotýká Grolich.
Místní, kteří se alej snaží zachránit,
se ještě nevzdávají. Poukazují i na to,
že v původním projektu se mluví o výsadbě jen 40 stromů za 48 skácených.
Podle Marcely Klemensové, odbornice na ochranu přírody ze sdružení Arni-

Na Veveří odkrývají malby
na stěnách hradního paláce
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA | Drobné lidské
postavy zasazené do pastýřských a jiných venkovských krajinných výjevů,
zdobí zdi jednoho ze sálu hradu Veveří.
V místnosti paláce s břitovou věží teď
unikátní celoplošnou dekorativní rokokovou malbu odkrývají restaurátoři.
Pod omítkovými vrstvami výmalbu
poprvé částečně odkryli tehdejší odborníci už v roce 1978. Odkryté malby ale
tehdy znovu nezajistili, a tak se jejich
chátrání urychlilo. Právě to je teď potřeba napravit.
Malba pochází patrně z konce 18. století. Nejde o fresku, tedy o malbu do vlhké omítky, technikou je pravděpodobně
tempera. Jednotlivé výjevy jsou členěny
iluzivními rámy, zdobenými rokajemi –
jakýmisi ornamenty. Malba se dochovala také v obou okosených okenních špaletách. Všechny dochované plochy v průběhu let značně narušilo zapracování dalších vrstev omítky – takzvané pekování.
Loňský průzkum restaurátorky Lucie
Bartůňkové ukázal, že restaurování je

Práce na restaurování mají skončit
v létě.
FOTO | NPÚ
možné i přesto, že odstranění horních
nátěrů překrývajících malbu je velmi
pracné a náročné. To bylo posledním
impulzem pro zahájení samotných prací.
V současné chvíli probíhá celoplošný odkryv maleb, vyrovnávání peků
a jejich příprava na retuš. Pokud půjde
vše podle harmonogramu, počátkem
června 2021 budou práce dokončeny
a uvidí je první návštěvníci.
(sol)

ka, jež soutěž Alej roku pořádá, je v takových případech žádoucí, aby obě strany
našly kompromis. „Základem musí být
odborný posudek a vyhodnocení, které
stromy ještě mají perspektivu a které už
dožívají. Spíše než o zachování stromů
se tedy raději bavíme o dlouhodobé údržbě a obnově aleje,“ vysvětluje.
Podle ní je podstatné, aby podél silnice stále rostlo stromořadí, pro něž je
však potřeba vytvořit podmínky. „Argumenty pro kácení se schváleným projektem a dotacemi jsou slabé, protože pro-

jekty je možné měnit a subjekty, které
poskytují dotace, určitě nechtějí, aby
byla krajina poškozena,“ zdůrazňuje
Klemensová a jako příklad dobré praxe
uvádí alej mezi Sedlcem a Mikulovem,
kterou se daří postupně obnovovat.
Starostce Velkých Opatovic je líto,
že lípy musí ustoupit silnici. Jinou možnost však nevidí. „Nevyhnou se tam ani
dvě osobní auta. Jsou tam různě vyježděné ostrůvky, kde na sebe musí řidiči
čekat,“ uvedla už dříve Kateřina Gerbrichová (Město lidem).

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

•
•
•
•
•

referent/ka pro Kitpack komponenty
laborant/ka ve fyzikální/mikrobiologické laboratoři
operativní nákupčí / referent/ka nákupu
vedoucí laboratoře
dělnice ve zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• 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
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Česká republika

V létě jezdíme do Chorvatska,
Muzikant Michal Hrůza má rád hory, však také
s oblibou vzpomíná na Špicberky, kde sledoval
polární zář. A pro změnu na Ještědu natočil i svůj
zatím poslední videoklip k písni Mezi námi, který
mnohé překvapil. V refrénu se sice zpívá nevinné
„ty a já, ty a já“, děj klipu ale trochu provokuje.
Souvisí s totiž s rouškami a koronavirem. „O politice
to ale není, společenský strach je apolitický,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Když Michal Hrůza přišel s nápadem na nový videoklip, získal pro něj
i ostřílené herce Václava Koptu a hlavně Jiřího Dvořáka. „Kromě své herecké
profese je to také skvělý básník,“ prozrazuje na adresu druhého jmenovaného.
Klip k písni Mezi námi působí jako takové antirouškové poselství.
Byl tak míněn?
Původně se měl klip točit s rouškami.
Měl být o tom, že i s rouškami chodí
lidé, kteří mají své srdce, emoce, potřeby… Zajímavé je, že strach ve společnosti způsobil i zákaz dopravního podniku v Praze natáčení v pronajaté tramvaji. Po dvou měsících vyjednávání jsme
se rozhodli klip natočit v Liberci, kde
k nám Liberečtí přistupovali beze strachu a natáčet klip nám povolili. Podle
úpravy ministerstva jsme dokonce mohli hrát bez roušek, takže klip nakonec dopadl tak skvěle, že může mít vícero vysvětlení.
V historické tramvaji ale vidíme dva
kluky v rouškách.
Vtip je v tom, že jeden má roušku s libereckým fotbalovým týmem a druhý
s jabloneckým fotbalovým týmem. Kluci jsou mí synovci a tolik si přáli si roušky nechat, že je nakonec mají.
Dlouhodobě patříte k umělcům, kteří nevyjadřují své politické postoje.

Teď jste se rozhodl udělat výjimku?
Společenský strach je vlastně apolitický. Jde spíše o možnou manipulaci s vystrašenými lidmi.
V klipu hraje v něm několik známých herců, kteří v něm prý vystoupili bez nároku na honorář. Jsou to
vaši dobří přátelé?
Ano, jsou. Jak Jiří Dvořák, který je kromě své herecké profese také skvělý básník, tak Václav Kopta, jenž je strýcem
našeho kytaristy Emila, a režisér Rudolf
Merkner je mým asi nejlepším kamarádem už od jeho seriálu Vyprávěj.

uvolnění a Pro Emu z filmu Pohádky
pro Emu.
Takže když vydáte klip, sledujete
pak bedlivě, kolik má zhlédnutí?
Samozřejmě sleduji, jestli se podařilo
vyvolat to, co jsme chtěli.

A čtete komentáře?
Podívám se, ano. Už jsem zvyklý, že nemůžu mít absolutní souznění. Mnohdy
jsou i rozdílné názory užitečné, protože
vás donutí se zamyslet. Odlišnost některých lidí je ale v pořádku a jen potvrzuje
různorodost nás všech.
Proč se vlastně klip k písni Mezi
námi natáčel na Ještědu? Byl to váš
nápad?
Tohle vymyslel Ruda, jen jsme si nebyli jistí, že to všechno stihneme, protože
na Ještěd se muselo jet objížďkou a nebylo moc času – kvůli světlu. Nakonec
jsou ty záběry z Ještědu neuvěřitelné.
Nízká oblačnost pod námi způsobila,
že to vypadá, jako bychom byli nad
mraky.

Právě se seriálem Vyprávěj
je spojený jeden z vašich
největších hitů. Kdyby
vám někdo kdysi na
vojenském gymplu
řekl, že se stanete
hitmakerem, věřil
byste mu?
Jen to potvrzuje
teorii, že když
něco
chcete,
časem to může
opravdu přijít…
Tenkrát mě to
opravdu nenapadlo,
hudba pro mě byla
forma svobody.
Jakého spojení hitu
a filmu si obzvlášť ceníte?
To asi neumím říct, takže
pokud to lze odhadnout z počtu zhlédnutí na YouTube,
pak asi film a píseň Zakázané

Michal Hrůza

Narodil se 31. srpna 1971 v Turnově, jakožto rodák z Českého ráje prý miluje
borové lesy plné skal.
■ V kapelách hrál už od (vojenské) střední školy. V roce 1996 založil skupinu
Ready Kirken, se kterou se v začátcích kariéry proslavil nejvíce.
■ Po 10 letech odešel a založil si vlastní formaci Kapela Hrůzy.
■ Pracoval také jako výhybkář u dráhy.
■ Píše skladby i pro další interprety (například pro Anetu Langerovou),
skládá filmovou a televizní hudbu (filmy Lidice, Martin a Venuše či seriály
Vyprávěj, Mazalové a další).
■ V roce 2014 utrpěl vážný úraz hlavy při jím nevyvolané potyčce v ostravské
Stodolní ulici, několik dní byl v umělém spánku a s následky se potýkal roky.
■ S manželkou Lindou má dvě dcery (14 a 7 let).
■ Současnou nekoncertní éru vyplňuje skládáním, hlavně pro novou
zpěvačku Barboru Šampalíkovou.
■

FOTO | ONDŘEJ PÝCHA
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ale v srdci jsem seveřan
Zákulisí natáčení: „Michal byl statečný,“ říká režisér
Režisérskou taktovku nad novým klipem Michala Hrůzy Mezi námi držel jeho dobrý
kamarád Rudolf Merkner. Poprvé se potkali při seriálu Vyprávěj, kde Michala Hrůzu tvůrci
oslovili, aby udělal znělkovou píseň. „Od té doby jsme přátelé. Jsem rád, že jsme se zase po
letech pracovně potkali. Práce s Michalem je totiž vždycky úžasná,“ říká Rudolf Merkner.
Natáčení klipu probíhalo v Liberci v historické tramvaji, kterou pronajal Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou. Na vrcholu Ještědu se podařilo zachytit neuvěřitelné záběry
díky silnému větru a nízké oblačnosti. „Tady byl Michal navíc statečný. Když jsme dělali
zpívající pasáže na Ještědu, bylo pod nulou, takže dvě hodiny mrznul, a navíc byl šílený vítr,
a playback nebyl skoro slyšet, takže jsem mu to musel předzpívat,“ přibližuje režisér.

Četla jsem, že jste na Špicberkách
s úžasem sledoval polární zář, na
druhou stranu prý rád jezdíte do
Chorvatska – na ostrov Cres, kde
jste natáčel předposlední klip. Máte
tedy radši hory, nebo moře? Která
krajina je vašemu srdci bližší?
V srdci jsem seveřan, mé zážitky ze
Skandinávie jsou opravdu veliké. S rodinou ale radši jezdím na dovolenou na
jih do Chorvatska.
Zrelaxujete spíš s rodinou, s kolegy
z kapely, nebo nejraději sám?
Pokud to jde, snažím se to kombinovat.

Moje práce je hodně emocionální, takže
odpočívám v klidu, maximálně pěší výlety, žádné extra sportovní akce.
Poslouchají vás vaše dcery?
Jestli myslíte moji hudbu, tak to neřeším.

Celý „ansámbl“
si při natáčení
klipu Michala
Hrůzy Mezi
námi užil krásu
nejen Ještědu,
ale také historické tramvaje.

Myslím přeneseně - jestli máte
doma respekt a pouštíte někdy hrůzu.
Mám dcery, tak je samozřejmě důležitý
i mužský element při výchově. Takže
jim často ukazuju, že když táta spí na
gauči, pořád se dívá.

FOTO | JANA
BERNÁŠKOVÁ

INZERCE

Plaťte kartou na internetu bezpečněji. Místo potvrzovacího kódu
z SMS používejte mobilní aplikaci George klíč od České spořitelny
Přes 200 miliard korun utratili
loni Češi při nakupování v e-shopech. Za oblečení, potraviny, léky
i běžné potřeby do domácnosti.
Vlivem pandemie museli začít
platit kartou na internetu i lidé,
kteří se tomu zatím vyhýbali, protože měli o bezpečnost plateb
strach. Nejen je proto potěší, že
nově je placení kartou na internetu ještě bezpečnější.
Veškeré platby přes internet musejí být od nového roku potvrzeny
dvoufaktorově. „Už nestačí opsat
údaje z platební karty a vyplnit
jednorázový SMS kód. Nově musí
nakupující potvrdit platbu ještě
druhým krokem,“ vysvětluje Jan
Hailich, manažer platebních řešení České spořitelny. Druhá fáze
ověření zabere klientům pár vteřin. Ovšem výrazně zvýší bezpečnost jejich platby.
NEJJEDNODUŠŠÍ JE POTVRZOVAT
PLATBY POMOCÍ KLÍČE
Česká spořitelna se na zavedení
této povinnosti připravila v předstihu. Klientům nabízí aplikaci
George klíč, která je bezpečnější

a pohodlnější náhradou přihlašovacích a ověřovacích SMS. Při
samotné platbě nepotřebuje klient jednorázové SMS kódy, protože mobilní aplikace komunikuje
s bankou napřímo.
„George klíč pro bezpečné a jednoduché potvrzení transakcí v digitálním bankovnictví používá již
více než polovina našich klientů,
kteří platí kartou na internetu
alespoň jednou za měsíc,“ říká
Jan Hailich, a dodává: „Kromě
toho, že už nemusí složitě opisovat potvrzovací kódy z SMS, se
mohou prostřednicvím George
klíče v případě potřeby snadno
spojit s klientských centrem nebo
si mohou zobrazit či změnit PIN
na své kartě. Rovněž si také upraví výši limitu pro platby kartou,

jak v kamenném obchodě, tak
na internetu.“
JAK POTVRZOVAT PLATBY, POKUD
NEMÁM APLIKACI GEORGE KLÍČ
Ne všichni klienti mají tzv. chytrý
telefon. Ti mohou i nadále potvrzovat platby na internetu zadáním
číselného kódu z potvrzovací SMS.
Musí ale počítat s tím, že pro dokončení platby mohou být požádáni o druhý bezpečnostní prvek,
kterým je pětimístný ePIN. Získat
ho lze snadno v internetovém bankovnictví George nebo v jakémkoli
bankomatu České spořitelny.
KLIENTY CHRÁNÍ UNIKÁTNÍ
BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA
Veškeré on-line platby a transakce klientů České spořitelny chrání

Nově musí klienti platbu potvrdit dvěma ze tří možných faktorů:
• faktor „něco mám“ (vlastním mobilní telefon s aplikací George klíč)
• faktor „něco znám“ (znám svůj 6místný kód v mobilním klíči nebo
znám svůj ePIN)
• faktor „něco jsem“ (potvrzuji platby biometricky, tedy pomocí
otisku prstu či scanu obličeje; nebo vás banka rozpozná pomocí
behaviorální analýzy)

Jan Hailich, manažer platebních
řešení České spořitelny

unikátní systém, který identiﬁkuje
potenciálně podezřelé transakce.
Systém analyzuje, jak se klient
při nakupování chová, a průběžně
vylepšuje jeho unikátní platební proﬁl potřebný pro potvrzení
identity při online platbách. Díky
tomu i klienti, kteří nemají aplikaci George klíč a používají pro potvrzení plateb kartou kód z SMS,
nemusí po několika transakcích
ve většině případů ePIN zadávat.
Více o placení kartou na internetu
je na www.csas.cz/platbykartou.
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Příběh obrazu:
Učenec
ve studovně
Patří mezi největší
poklady ze všech
uměleckých sbírek
v Česku. Jeho hodnota
je asi půl miliardy korun.
Rembrandtův obraz
Učenec ve studovně z
roku 1634 bude do konce
ledna v Paláci Kinských.
JOSEF HORA
ČR | Jediná Rembrandtova malba na
území České republiky nese název Učenec ve studovně. Dílo vypráví divákovi
bohatý příběh. „Z obrazu na nás shlíží
vážný starý muž. Právě jsme vstoupili
do jeho pracovny a vyrušili ho z četby.
Dívá se na nás vážným tázavým pohledem, nicméně vidíme, že jeho myšlenky jsou stále v knihách,“ komentuje výjimečný obraz kurátorka Národní galerie Lucie Němečková.

Zámožný stařec nese návštěvu narušitele nelibě. „Rembrandt zachytil prchavý okamžik. Není to portrét v pravém
slova smyslu, jedná se spíš o portrét
mysli, o zachycení chvíle zastavené v
čase. Je to příběh, který vložil Rembrandt do jediného pohledu učence,“ dodává kurátorka Němečková.

Přemalovaný turban
odhalil až průzkum
Tak jako mnoho starých mistrovských
děl, i Učenec byl nejdříve malován trochu jinak. Původní úmysl osmadvacetiletého Rembrandta dosahujícího vrcholu kariéry není na první pohled vidět a
to, co si před téměř čtyřmi sty lety malíř
nakonec rozmyslel, odhalila až speciální technika.
„Restaurátorský průzkum provedený
mezi lety 2012 až 2014 ukázal, že Rembrandt původně zamýšlel učence s jinou
pokrývkou hlavy. Infračervená reflektografie odhalila, že učenec měl mít původně na hlavě turban,“ dodává kurátorka. Kdo je ovšem tajemný muž, se zjistit nepodařilo.

Zchudlý génius

R

embrandt, celým jménem Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
se narodil 15. července 1606 v
nizozemském Leidenu jako nejmladší
z devíti dětí. Otec Harmen byl poměrně
zajištěný mlynář, matka Neeltgen byla
pekařova dcera. Jako jediné dítko ho rodiče poslali studovat na pastora, mladík
ale projevil talent malovat a postupně se
učil u několika mistrů.
V 19 letech si s přáteli založil v rodném městě vetešnictví, kde pravděpodobně prodával i své obrazy. Už tehdy
ho fascinovalo stáří a modely prý i s přáteli chodil vybírat do leidenských starobinců. Mladík tehdy uznával názor, že
s ubývajícími tělesnými silami se prohlubuje síla duše. I proto s oblibou maloval starce zabrané do knihy nebo staré
Židy modlící se v synagogách. Když se
spolek přátel rozpadl, odešel van Rijn
do Amsterdamu do rodiny obchodníka
s obrazy Uylenburcha.
Založil malířskou dílnu, učil se obchodovat s uměním a za ženu si vzal obchodníkovu osiřelou neteř Saskii. Brzy však
byl obžalován příbuznými, že promrhal

„Dodnes nevíme, zda se jedná o anonymního učence. Podle jednoho inventáře mohlo jít o rabína, nebo také o doktora Paracelsa,“ uzavírá kurátorka.
Paracelsus byl rodák z dnešního švýcarského města Einsiedeln, lékař a učenec, pro své reformy medicíny nazývaný Lutherem mezi lékaři. Hlásal totiž revoluční názor, že nemoci zvířat a jejich
léčba mají analogii v léčení lidí. Také
brojil proti smlouvám lékařů a lékárníků, kteří vydělávali na chudých nevzdělaných pacientech. V době vzniku obrazu byl už téměř sto let po smrti.

Rembrandt Harmenszoon
van Rijn,
Učenec ve studovně (1634),
olej na plátně, 141 x 135 cm
Obraz Učenec ve studovně je do konce ledna k vidění na výstavě Rembrandt: Portrét člověka v Paláci Kinských v Praze, otevřené i přes zpřísněná
proticovidová opatření. Poté bude přemístěn do některé z dlouhodobých expozic Národní galerie, hodnota tohoto díla
je odhadována na půl miliardy korun.

Starý rabín? Kdepak, prý
je to portrét Komenského

S
její věno
na koupi luxusního domu, byť
sám je prostým malířem. Tehdy mířil k
vrcholu kariéry a tvořil nejvýznamnější
díla, například obraz Noční hlídka. Po
smrti Saskie navazoval další vztahy,
jeho styl se lehce proměňoval, ale s přibývajícím věkem mu ubývaly zakázky.
Kolem šedesátky, tři roky před smrtí, se
Rembrandt dostal do finančních obtíží.
Zemřel v 63 letech coby vážený a uznávaný, ale zchudlý umělec.
(jos)

koro
šedesátiletý
Rembrandt namaloval roku 1665 obraz s
názvem Portrét starého
muže, někdy také zvaný
Starý rabín. Když jej v roce
2006 zkoumal ve florentské galerii profesor Ernst
van de Wetering, největší
znalec Rembrandtova díla,
pátrání ho zavedlo i na Moravu. Přesně do Uherského
Brodu, Nivnice a Komni, tří
nejpravděpodobnějších rodišť Jana Amose Komenského. Ten byl jen o osm let
starší než slavný malíř. V
Amsterdamu, kam emigroval, bydleli s Rembrandtem
ve stejné čtvrti a pravděpodobně se znali. Zjištění, že
ho i namaloval, byla pro
mnohé světová senzace.

Rembrandt, Portrét starého muže
(někdy Starý rabín), 1665, olej,
rozměr 102 x 83 cm

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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

5,6%
ROČNÍ ÚROK

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

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

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

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

Objednávejte na:

 515 555 565

www.eﬁshop.cz
jidlo@eﬁshop.cz

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ K USKLADNĚNÍ

V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle
Děkujeme Vám za přízeň v roce 2020.
I v Novém roce jsme pro Vás připravili
nabídku jídel a piv z nového brněnského
řemeslného pivovaru.

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

VAKUOVANÁ JÍDLA

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

ŘEMESLNÉ PIVO
Z EFI PIVOVARU

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní nebo zavařené jídlo s trvanlivostí
3 měsíce si můžete objednat od kuchařů
restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s.
s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně
v eFi Hotelu, Bratislavská 52 a restaurantu
Teﬁti, Zelný trh 4.
Čtvrtka pečené kačeny se zelím

Prodej řemeslných piv v balení sklo, PET
a KEG s možností zapůjčení výčepu
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„Nekorektní“ recept na šťastný
vztah? Osta, Seza i Dupo a Vypo
Ne, při psaní titulku tohoto článku jsme se
nezbláznili. Osmi zkratkami Osta, Nesta, Seza,
Uu, Popo, Dupo, Vyce a Vypo totiž legenda mezi
psychology Stanislav Kratochvíl skutečně shrnuje,
co od dokonalého vztahu očekávají muži a co ženy.
Upozornění: Text je lehce nekorektní, takže laskavý
čtenář nechť se před louskáním následujících řádků
vybaví alespoň základní dávkou nadhledu.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Manželský či alespoň partnerský
život si dříve nebo později vyzkouší skoro každý, ovšem většina lidí brzy zjistí,
že realita vztahu bývá jiná, ne-li zcela
opačná, než si zpočátku představovala.
Jeden miluje víc, druhý méně, jeden
čeká porozumění, druhý dobrodružství,
jeden je oheň, druhý voda. Manželství
zkrátka bývá jeden z největších bojů,
který člověk za život absolvuje. Někdo
vydrží, jiný ne, ale každý do vztahu
vstupuje s určitou vírou. A očekáváními, jež mohu být reálná i naprosto irelevantní, a která, když se srazí s realitou,
otřesou nitrem dotyčných, celou domácností a zpravidla i domem.

Jedním z největších českých odborníků na partnerské soužití je Stanislav
Kratochvíl, nestor mezi psychology.
S jeho prací, přednáškami i závěry výzkumů se během studia seznamovaly kapacity jako Cimický, Uzel, Šmolka,
Höschl a další.
A právě Stanislav Kratochvíl vytvořil
koncem 60. let nadčasové shrnutí základních očekávání či tužeb, se kterými
muži a ženy do svazku vstupují.
Text je ovšem potřeba brát s nadhledem a humorem, protože v dnešní hyperkorektní době může být vnímán
i jako značně nekorektní. Nutné je i uvědomění si, že partnerská očekávání bývají často nesplněna. No a odvážní jedinci se mohou následujícím textem pokusit řídit a perpetuum mobile každého
vztahu nastartovat a doufat, že se nikdy
nezastaví. Ovšem na vlastní nebezpečí.

Co očekávají muži?
Uu – Uvařeno, uklizeno
Mužovo očekávání číslo 1. Podle Stanislava Kratochvíla hned u tohoto
prvního bodu vyvstává velká
otázka, zda se má manželská terapie zabývat cílenou osvětou
toto očekávání včas potlačit,
nebo přece jen manželům
a manželkám pomoci s hledá-

FOTO | SHUTTERSTOCK

ním cesty, jak jej naplnit. Nebo aspoň
z části.

sobného. Kdykoliv se muži ovšem nebude chtít, dá mu žena samozřejmě pokoj.

Seza – Sex, kdy se mi zachce

Osta – Obdiv stále

Nic si nenalhávejme, muž chce mít v manželství snadno dostupné uspokojení svých
sexuálních potřeb. To se týká nejen frekvence, ale i formy, způsobu a kvality. Žena má být přístupná všem mužovým sexuálním experimentům, které ji budou těšit, aktivně se bude erotických her
účastnit, bude se napínat a vzdychat a pokaždé dosahovat orgasmu, i několikaná-

Muž očekává, že ho žena bude obdivovat, jak je inteligentní, šikovný, silný,
důležitý. A nebude to jen vědět, bude to
i říkat, ať v soukromí nebo ve společnosti. Pochybujete, milé dámy? Nepochybujte a berte to jako fakt. Máte doma
nejlepšího mužského svého života, který to samozřejmě ví a nestará se, zda je
to pravda. Ženy, nešetřete a chvalte.

Ženský pohled díky manželce
Kapacita mezi psychology, brněnský rodák Stanislav Kratochvíl si už dávno užívá důchodu. Je mu 88 let,
ale rád na svůj s nadsázkou psaný souhrn mužských a ženských očekávní ve vztahu vzpomíná. „Zmíněná
očekávání jsme dali dohromady s mou tehdejší manželkou Alenou. Poslali jsme je do časopisu
Česká psychiatrie, kde vše otiskli jako fejeton, tedy nikoli jako vědeckou práci založenou na počtech a výzkumech,“ říká pro 5plus2 Stanislav Kratochvíl. On i manželka prý čerpali jak z vlastní zkušenosti, tak z dlouholetého pozorování okolí.
„Mně osobně se vždy líbilo například Uu. Celé toto povídání je ovšem spíš humorné, než by zcela odráželo realitu. Nejsou to úkoly, které se mají plnit, očekávání jsou mnohdy nerealistická,“ říká a jako příklad uvádí ženské očekávání
Vyce. „To je gradování v požadavek, aby muž cítil a dodržoval pravidlo celým
životem. To už je jaksi mimo realitu,“ komentuje s úsměvem uznávaný profesor.
„Tak jsem se vám ohlásil, že ještě žiju a na sledanou,“ rozloučil se Stanislav Kratochvíl, který velkou část života zasvětil psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

„

Co očekávají
ženy od mužů?
Třeba to, že mohou
otevřeně a bez obav
s manželem sdílet své
prožívání, trápení i zážitky.
Muž nejen trpělivě
poslouchá, ale vnímá i ty
nejmenší pocity a nuance
křehké jako záchvěv
motýlích křídel.
Nesta – Nezatěžovat
starostmi
Jakmile žena začne tlačit se svými každodenními starostmi, přestává se muž cítit doma příjemně. Je mu totiž dobře
tam, kde ho obdivují a zároveň po něm
nic nechtějí. Pokud máte nějaké starosti, rychle na ně zapomeňte. Rozbitá pračka nebo prasklá žárovka po příchodu
z práce k ženě, své základně bezpečí
a pohody, může způsobit různá onemocnění a výkyv z božské rovnováhy.

Co očekávají ženy?
Následuje to, co od mužů ve vztahu (často zbytečně) očekávají jejich něžné protějšky. Mantra, která může z manželství
učinit eden, nebo ho rozbít na padrť, je
krátká: Popo, Dupo, Vyce, Vypo.

Popo – Posedět a popovídat
Žena má potřebu sdílet zážitky, projevit
pocity, mluvit o nich a k tomu získat pozorného posluchače. Kolegyně v práci
má totiž problémy, stejně jako rodiče
nejlepší dceřiny kamarádky ze školy,
k tomu v ulici otevřeli nový obchod.
Muž má pochopit, potěšit, přispět lehce vlastním zážitkem všedního dne,
ovšem nikoli radit. Při hovoru je ovšem
akceptovatelné přejít na lehčí konverzaci, kdy si manželé vymění běžné dojmy
(jaké bylo počasí), společně si zanadávají (na růst cen), někoho pomluví (třeba
sousedy) nebo si něco pochvalují (například šikovnost vlastních dětí). Nepo-
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slouchá a cpe se skvělými domácími
lasagnemi? Pryč s ním!

Dupo – Duševní porozumění
Manželka může otevřeně a bez obav
s manželem sdílet své prožívání, trápení
i zážitky. Muž nejen trpělivě poslouchá,
ale vnímá i ty nejmenší pocity a nuance
křehké jako záchvěv motýlích křídel,
umí se v nich samozřejmě orientovat
s jistotou kapitána ledoborce mezi antarktickými krami. Zároveň neironizuje
a ženiny chyby neodbývá slovy „Já jsem
to říkal.“ Žena zároveň očekává sdílení
vlastní radosti a to, že se její hezký pocit
automaticky přenese i na muže, který se
do ženina štěstí aktivně zapojí a ještě je
rozvine, například návrhem společné
procházky, nákupu či úklidu.

Vypo – Vycítit, co žena
potřebuje
Vyšším stupněm duševního porozumění
je takové, kdy žena nemusí říkat nic.
Muž se do ženy umí vcítit, je po ruce
a spontánně ví, co je třeba udělat. Sám se
zajímá o vynášení smetí nebo koupi
brambor, ví, kdy žena potřebuje slova
uznání, s květinou v ruce sleduje všechna
výročí, zároveň umně odhaluje ženin sexuální svět a ví, kdy je třeba jen pohladit,
kdy vyvolat bouřlivé milování nebo kdy
by ji jeho sexuální zájem pouze obtěžoval.

Vyce – Vyjadřovat lásku
celým svým životem
Poslední požadavek, který je rozprostřením předchozích požadavků do delšího
času. Muž má vyjadřovat lásku, podporu a porozumění stále, sám od sebe, umí
se podřídit, být zodpovědný a věrný,
vše v dlouhodobém horizontu. Jak zaznělo z úst jedné 26leté ženy v manželské poradně: „Já nechci, aby to dělal
kvůli mně, že jsem mu to řekla. To by
bylo naučené. Chci, aby to dělal spontánně, sám od sebe.“
Stanislav Kratochvíl na závěr shrnuje:
„Uvedená očekávání, dovede-li je muž
splnit, přispívají ke spokojenosti a dokonalosti manželství. V poradnách se spíš
setkáváme s případy, kdy extrémní a nepružné požadavky znesnadňují či znemožňují manželskou a sexuální terapii.“

Nakupujte
hezky česky
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

ilustrační foto

21. 1. – 27. 1. 2021

CUKR
KRYSTAL
1 kg

TRVANLIVÉ MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku | 1 l

8,90

CENA BEZ PENNY KARTY

14,90

40%

vybrané druhy, ilustrační foto

12,90
15,90

MÁSLO
250 g

18%

21,90

100 g 8,76 Kč

37%

INSTANTNÍ KÁVA
NESCAFÉ
Classic, Crema
200 g

100 g 39,95 Kč

PIVO
BRANÍK
světlé
výčepní
0,5 l

79,90
119,-�

32%

1 l 15,- Kč
záloha na
lahev 3,- Kč

„Popo“ či „Dupo“ má smysl i v moderní době
Známý český psycholog a manželský poradce Petr
Šmolka vidí v letitých pravidlech šťastného vztahu
podle Stanislava Kratochvíla potenciál i pro moderní
dobu. „Mít doma spokojenou partnerku není kupodivu
tak složité. Ukazuje se, že spokojenost ženy ve vztahu
je funkcí toho, jak jsou naplněna její základní očekávání,
a to jsou Popo, Dupo, Vypo a Vyce,“ uvedl v pořadu
Co vy na to, pane doktore? Co se třeba „Popo“ čili
„posedět a popovídat“ týká, to by měl muž ženě
umožnit, neukazovat nezájem a poslouchat, nebo
alespoň předstírat, že poslouchá. „Přijde-li kontrolní
dotaz, stačí zopakovat poslední dvě tři slova a žena
má pocit, že poslouchá,“ říká psycholog. „Dupo“ čili „duševní porozumění“ bývá prý těžší.
Když žena řekne, že se jí něco nepodařilo, tak muž jako první přemýšlí o tom, zda se nemá
bránit, zda to není zaměřeno proti němu. „Když usoudí, že ne, tak začne nabízet řešení,
žena přitom chce vyslechnout a vzít kolem ramen,“ vysvětluje Petr Šmolka.

34,90

BANÁNY
1 kg

19,90
29,90

7,50
12,90

41%

33%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží je
omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším
množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky
na www.penny.cz.
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Rekordní Češi. Přežili zasypaní
ledem, vypěstovali obří rajče
Několik světových a řadu českých rekordů zaznamenali vloni nadšenci do všeho
nevšedního z Agentury Dobrý den. Tak například Petr Kocián vydržel přes dvě hodiny
takřka celý zasypaný v ledu, v čemž nemá na Zemi konkurenci. Češi ale prokázali
i šikovné ruce, umí vyrobit miniaturní, a přitom funkční děla, nebo vypěstovat
gigantickou zeleninu.

Zdroj dat a foto: Agentura Dobrý den (Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov)

SILÁK RENÉ
S OBRUBNÍKY V ZUBECH
K nejlepším loňským výkonům
z kategorie „siláckých“ patří rozbíjení
betonových obrubníků držených
v zubech. René Golem Richter
dokázal za textilní úvaz zvednout
a udržet v zubech zavěšený betonový obrubník o hmotnosti 80 kg.
„Obrubník byl následně asistentem
rozbit údery palicí. Za 54,8 vteřiny se
jim podařilo tímto způsobem rozbít
šest obrubníků, a vytvořit tak nový
světový rekord,“ hlásí Josef Vaněk.
René přezdívaný Golem patří mezi
nejsilnější muže v Česku a je zapsán
v ruské, čínské, americké a německé Guinnessově knize rekordů.

OTUŽILEC V LEDOVÝCH KOSTKÁCH
Zlepšovat si kondici otužováním je v Česku stále populárnější. Na ledovou vlnu najel už v mládí Petr Kocián z Hronova,
který na zahradě pelhřimovského Muzea rekordů loni vytvořil
nový světový rekord. V průhledném boxu vydržel, zasypán
465kg ledových kostek o teplotě -5 °C, 2 hodiny a 15 minut. Odtávající led byl postupně dosypáván (celkem dalších
30kg) a otužilec měl na sobě pouze plavky, boty do vody
a kšiltovku. „Rekordman po celou dobu pokusu stál, led mu
sahal po prsa. Rekordu bylo dosaženo 13. června 2020 v rámci
akce Rekordy v karanténě, která byla připomínkou 30. ročníku
mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů, jenž byl
o rok odložen kvůli pandemii,“ vysvětluje Josef Vaněk z Agentury Dobrý den, která české rekordy zaznamenává.

NEJMENŠÍ BABETA Z ELEKTROODPADU
Pro Rostislava Matouška
je elektronika prací i koníčkem. V tom druhém
případě se to projevilo
tím, že ze starých součástek vyrobil nejmenší
Babetu v Česku a dost
možná i na světě. Sám
je velkým milovníkem
tohoto stroje, doma má
tři. A co k výrobě miniatury, která mu trvala pět
rá se i točí
točí, jsou ze škrtacích koleček
hodin, použil? „Kola, která
zapalovače obtočená bužírkou. Tlumiče vyrobil z rezistorů,
motor z tranzistoru a zpětné zrcátko z keramického kondenzátoru, světlo a koncovky řídítek zhotovil z diod a košík z ‚vykuchaného‘ integrovaného obvodu,“ říká Vaněk.

GIGANTICKÉ RAJČE, OKURKA
I BORŮVKA
Do pelhřimovského Muzea rekordů přibyly
i nejzajímavější zahrádkářské kuriozity, které
se v roce 2020 urodily. Třeba rajské jablko
s obvodem 45cm a hmotností 950 gramů,
které Jiří Snoha z Lužic vypěstoval na zahradě v květináči. Pavle Markové z Dolního Miletína se pro změnu urodila rekordní salátová
okurka s délkou 66cm a váhou 2327g. Loni
se také podařilo vypěstovat největší kanadsk
kou borůvku
vČ
Česku, autorem
je Vlastimil Marek
zC
Chocně, sladký
plod měl průměr
32
2mm a vážil
10
0,4g.

VÝSTŘELY Z MINIDĚLA
Poté, co František Garčic z Hodonína vyrobil
z mosazi, plechu a dřeva 36cm dlouhé
dělo s lafetou, s délkou hlavně 22cm a ráží
12mm, bohužel zemřel a nestihl model
vyzkoušet. Jeho přáním také bylo předání
děla do expozice Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově. Tamní pracovníci se s rodinou
pana Garčice domluvili a zkouška zbraně se
uskutečnila loni v květnu. „Řekli jsme si, že
dědečkovo přání zkusíme dovést k úspěšnému závěru. Ve spolupráci se členy jihlavského
Spolku přátel dělostřelby byly provedeny dva
úspěšné testovací výstřely a byla tím prokázána funkčnost děla,“ vypráví Josef Vaněk s tím,
že dělo je dnes v muzeu rekordů vystavené.
Na zprávu brzy reagovali další čeští soustružníci a kovoobráběči s fotkami vlastních miniděl. To úplně nejmenší představil Miloslav
Vaváček, autor projektu „Batalion France
Jabůrka aneb Artilerie do kapsy“, což je
unikátní dělostřelecká přehlídka miniaturních
funkčních děl, která zahrnuje bitevní scény
od husitského obléhání hradu Karlštejn až
po bitvu tří císařů u Slavkova. Nejmenší z děl
má délku hlavně 7,3cm a ráži 20mm.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

3+1TIP
Z VAŠÍ
LÉKÁRNY

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ
VÝSLEDEK
Nejste spokojeni se stavem
svých vlasů? Znepokojuje vás
jejich nadměrné vypadává
ní nebo řídnutí? Neklesejte
na mysli, máme řešení.
Vsaďte na inovativní přípravek
Vlasové hnojivo, který obsahuje
unikátní kombinaci látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasových buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku
a síry, jež je známá jako minerál
krásy, Vlasové hnojivo rychle
a účinně redukuje nadměrné vypadávání vlasů, podporuje jejich
růst a kvalitu. Ve složení tohoto
doplňku stravy najdete vysoké
dávky aminokyselin, vitaminů
a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.
Kompletní portfolio značky
Vlasové hnojivo je k dostání
v lékárnách a zdravých výživách.
Vlasové hnojivo pomůže
navrátit vašim
vlasům
VLASOVÉ
přirozenou
HNOJIVO
hustotu
JE DOSTUPNÉ TAKÉ
a kvalitu.
JAKO ŠAMPON
A BEZOPLACHOVÉ
SÉRUM

ZAPOMEEŇTE
NA VAZEELÍÍNU,,
KONOPKA KŮŽI
ROZUMÍ!

VYZ
ZKOUŠEJTE I DALŠÍ PŘÍPRAVKY KONOPNÉ PÉČE CANNADERM
STUPNÉ V LÉKÁRNÁCH A ZDRAVÝCH VÝŽIVÁCH.
DOS

VYZRAJTE NA OSLABENOU IMUNITU!

Během zimy prochází imunita nejen vašich dětí, ale celé rodiny zatěžká
vací zkouškou. Aby si vaše děti mohly Vánoce užít bez nachlazení, stačí
málo – kvalitní a ověřený přípravek se skvělou chutí.
Hlíva ústřičná PRO DĚTI s Rakytníkem JACK HLÍVÁK
je vysoce kvalitní doplněk stravy z tradiční řady
Imunit®, který byl vyvinut dle posledních poznatků
moderní farmacie. Svým unikátním složením
s přírodními certifikovanými beta-glukany z hlívy
ústřičné, extraktem z rakytníku a dalšími vitaminy se přípravek stává jedinečným na českém
trhu. Zároveň díky obsaženému selenu přípravek
posiluje obranyschopnost organizmu a díky jódu
zajišťuje normální růst dětí. Navíc s dárkem pro cesi vlastní 3D mořský svět.
lou rodinu: Vytvořte si

PRO ŽIVOT V POHODĚ
Už žádné trápení, starosti ani vnitřní
neklid! Nastal čas přemoci psychickou
nepohodu i občasné poruchy nálady,
naladit se do pozitivna a opět se
naplno radovat ze života!
Poznejte recept,
jak povznést svou
náladu do plusu
s jedinečným
přípravkem.

Trpíte suchostí rukou či chodidel, jejich šupinatěním a vznikem
prasklin? Pokud problém řešíte vazelínou či krémy na jejím zákla
dě, dost možná si zaděláváte na nekonečný kolotoč mazání.
Věřte, že mnohem lepší služby, než vazelína vyráběná z ropy,
kůži prokáží přírodní látky.
Konopná mast Konopka obsahuje pouze přírodní složky.
V jejím složení s certifikací CPK bio hraje hlavní roli 50 % bio
konopného oleje a bambucké máslo doplněné o sójový
olej, včelí vosk a šalvěj. Konopka vytváří na povrchu pokožky
prodyšnou ochrannou vrstvu, která brání jejímu vysušování
a vzniku prasklin. Na rozdíl od vazelíny je Konopka kompatibilní
s kožními lipidy, a proto hloubkově hydratuje kůži a obnovuje její
přirozenou ochrannou bariéru. Konopka je vhodná nejen pro ruce,
ale také pro suché paty a ošetření pokožky atopiků a lupénkářů.

S BETAGLUKANY
Z HLÍVY OD

JACKA
Hlíváka

Objevte přímou a bezpečnou cestu
k plnohodnotnému životu. Vyzkoušejte
tradicí ověřený, originální doplněk stravy
LTryptofan. Tento unikátní přípravek
obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž
je přirozeným zdrojem hormonu štěstí
(serotoninu). Díky jeho syntéze posouvá úroveň nálady do pozitivní roviny.
L-Tryptofan vám proto pomůže navrátit
duševní klid a ztracenou pohodu. Při jeho
užívání se zároveň nebudete muset obávat
nežádoucích účinků, jako je omezení
bdělosti či návykovost. Žádejte originál.
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Sebevražedný
útok přinesl
35 mrtvých
Před deseti lety se druhé
největší ruské letiště
Domodědovo změnilo
v peklo. Výbuch měly na
svědomí „černé vdovy“,
manželky zabitých
čečenských bojovníků
ve válce s Ruskem.
ZÁBLESK
HISTORIE

gou Ľubošem Kostelným a jeho sestrou
jen pár metrů od výbuchu.
Slovenka se s poměrně vážnými zraněními brzy dostane do sanitky, v tu
chvíli se jí snaží dovolat několik příbuzných i kolegů, signál ale neustále vypadává. Není to chyba operátora, který má
na letišti skvělé pokrytí, je to důsledek
protiteroristických snah moskevských
policejních a vojenských složek.
Rusové vědí, že po podobném útoku
je důležité okamžitě začít rušit mobilní
signál, protože právě přes telefon je
možné aktivovat další nastražené bomby. Vyšetřování začíná.

Terorista č. 1 Doku Umarov

JOSEF HORA
ČR | Je pondělí 24. ledna 2011. Na druhém největším ruském letišti Domodědovo na okraji Moskvy, které nese název podle stejnojmenného blízkého města a ročně odbaví skoro dvakrát tolik pasažérů, co pražská Ruzyně, den pomalu
utíká. Pár minut poté, co se vystřídá ranní směna, otřese příletovou halou výbuch. Čas 16:37. Silná exploze okamžitě zabije jednatřicet lidí, další čtyři umírají v sanitce a v nemocnicích.
Začíná masivní záchranná akce, na letiště se stahují hasiči, speciální vojenské jednotky, vyšetřovatelé, ale hlavně
záchranáři, vždyť 180 lidí má tržné
rány, skoro polovina musí urychleně na
operaci. Mezi nimi i známá slovenská
herečka Zuzana Fialová, která jen před
pár minutami přiletěla na návštěvu
Moskvy a v 16:37 stála s hereckým kole-

Ze záznamů kamer i výpovědí svědků
je brzy známo, co se přesně stalo. Útočníci byli dva, muž a žena. Když vstoupili do příletové haly, rychle se vmísili se
do davu. Bombu nesla žena v tašce,
sama byla oblečená do černých šatů, které zakrývaly i hlavu.
Jak se později ukázalo, útok měli na
svědomí kavkazští islamisté, rozkaz vydal jejich předák, Čečenec Doku Umarov. Muž, který se účastnil rusko-čečenských válek, velitel mnoha bojů, vyšetřovaný z únosů a vražd. Pro Rusko, stejně jako pro Washington a Brusel, terorista číslo jedna. Vždyť to byl on, který
se rok předtím přihlásil k březnovému
atentátu v moskevském metru – tehdy v
ranní špičce zemřelo 40 lidí. Na svědomí je měly dvě ženy, opět oděné v černých šatech zakrývajících hlavu. Říká
se jim, stejně jako atentátníci na Domo-
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Přijímáme obrazy
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Ruští policisté dohlížejí na evakuaci cestujících z letiště Domodědovo krátce po výbuchu 24. ledna 2011 (snímek nahoře). Na
malé fotografii čečenský terorista Doku
Umarov, který vydal příkaz k sebevražednému atentátu.
FOTO | AP, ARCHIV MAFRA
dědově, „černé vdovy“ a jsou to po
pomstě toužící manželky čečenských
bojovníků padlých v bojích s Rusy.
Doku Umarov dlouhá léta vyhrožoval útoky na policejní a vojenské ruské
cíle, nakonec se ale zaměřil hlavně na
zabíjení civilistů.
Prohlásil se také hlavou tzv. Kavkazského emirátu, radikální organizace
a neexistujícího státního útvaru, který
dodnes sdružuje islamisty a radikály
z několika republik na Kavkaze, hlavně
z Čečenska, Dagestánu, Ingušska a Kabardsko-balkarské republiky. Umarov

se zpočátku na islamisty tolik neorientoval, později ale otočil. Důvodem prý
bylo, aby boj náboženskou doktrínou
více zfanatizoval a přilákal další islamistické radikály. Doku Umarov byl blízkým spolupracovníkem dalších čečenských teroristů, například Šamila Basajeva zodpovědného za „beslanský masakr“, kdy 1. září 2004 vtrhli teroristé
do školy v ruském městě Beslan, kde následně zemřelo 334 civilistů, z toho
186 dětí. Basajeva ruské protiteroristické jednotky (nebo nehoda) zabily v roce
2006, Umarova v roce 2014.

Fialová a Kostelný: Kousek
od nás vybuchl člověk

V

ýbuch na letišti Domodědovo
přežili i tři lidé ze Slovenska,
herečka Zuzana Fialová, její
kolega Ľuboš Kostelný a jeho sestra.
Trojice přiletěla do Moskvy z Vídně, chtěli
tam oslavit narozeniny, zajít si do divadla
a užít si dovolenou. Trojice se po příletu
rozhodla ještě koupit si zmrzlinu a vybrat
peníze z bankomatu, což se jim málem
stalo osudným. Když se atentátníci
vyhodili do povětří, stáli prý Slováci
zrovna u bankomatu asi čtyři nebo pět
metrů od nich. Tlaková vlna je srazila na
zem a padla tma. Deset vteřin panovalo
naprosté ticho, které rozčísl až nářek
zraněných lidí. Trojice se snažila dostat
pryč. „Vybuchl člověk a my jsme to
všechno viděli. Odpálil se kousek od nás.
Sundávali jsme ze sebe zbytky lidských
těl,“ popsal pro slovenský deník Pravda
Ľuboš Kostelný děsivý zážitek. „V pořádku
jsme jen zázrakem,“ dodal herec.
„Je to svinstvo,“ komentovala útok

Fialová. „Žiju,
jsem, vlastně
budu
v pořádku,“
řekla herečka
v době
hospitalizace
na jednotce
intenzivní
péče při
krátkém
telefonickém rozhovoru slovenskému listu
Pravda. Výbuch, respektive střepiny jí
roztrhly lýtko, měla je i v hrudníku, lékaři jí
museli sešít ucho. Trojici prý zachránilo to,
že mezi nimi a atentátníky stálo několik
dalších lidí držících cedulky a čekajících na
něčí přílet. Tito lidé zemřeli. Dnes
šestačtyřicetiletá Fialová (na snímku) je
českému publiku dobře známa, například
ze seriálu Kriminálka Staré Město, z filmů
Obsluhoval jsem anglického krále a
Lidice, kde hrála hlavní ženskou roli.

Česká republika
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Děti se cítí znuděně a frustrovaně
Českým školákům kvůli stále se prodlužující distanční
výuce chybí pravidelný kontakt se spolužáky.
Jak ukázal aktuální evropský průzkum, cítí se
izolovaně a smutně. Těm nejmenším ale překvapivě
pomáhají kladní hrdinové z animovaných seriálů.
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Původní nadšení mnoha dětí, že nemusí denně vstávat a mazat do školy už
po řadě měsíců vynucené distanční výuky
přechází v rozčarování. Ukázal to evropský průzkum v rámci projektu CN Buddy,
který zjišťoval, jak na děti v Evropě doléhá pandemie koronaviru.
Nápad zaměřit se na pocity dětí v průběhu pandemie koronaviru dostali pracovníci televizního kanálu Cartoon Network.
Na podzim provedl ve spolupráci s výzkumnou agenturou Quantilope GmbH
průzkum v České republice, Německu,
Polsku, Maďarsku a Rumunsku a propojil
ho i se zájmem o to, jak děti od šesti do
dvanácti let vnímají hrdiny v animovaných seriálech.
Co ukázaly výsledky? V České republice se děti cítí vlivem izolace znuděně,
smutně, frustrovaně, ale i naštvaně. Šestina dotázaných dětí pociťuje samotu. Potvrzují to i rodiče, z nichž třetina zaznamenala v chování svých dětí negativní změny.
Podobné informace přicházejí i od zástupců Linky bezpečí, kteří se na podzim
setkali s více než dvojnásobným počtem
dětí, které odborníky kontaktovaly kvůli
úzkostným pocitům, souvisejícím hlavně
s omezením kontaktů s kamarády. A také
s chybějícím školním prostředím. „Do dotazů od dětí se promítají témata výjimeč-

ILUSTRAČNÍ FOTO | M. STOLAŘ, MAFRA

ných opatření a s tím spojených omezení
a nejistot hlavně u dětí, které končí nebo
naopak začínají nějakou školu,“ potvrdila
Regina Jandová, tisková mluvčí Linky
bezpečí.

Kladní hrdinové pomáhají
Při zvládání náročné situace uleví podle
studie více než dvěma třetinám dětí trávení času s rodinou. Téměř stejné části dětí
pomáhá sledování seriálů či filmů s pozitivními příběhy a hrdiny. Na sledování
(hlavně animovaných) seriálů holky a kluci oceňují, že se během nich můžou uvolnit, smát se a neřešit problémy.
Ale slouží jim také jako pozitivní vzor
při pomoci ostatním. Často se pak, zejména ti nejmenší do sedmi let, sami chtějí
stát kladným hrdinou a pomáhat ostatním.
Podle průzkumu 44 procent dětí inspirují
k dobrým skutkům právě fiktivní animované postavy. V souvislosti s tím CN Buddy, dlouhodobě se zaměřující na boj proti
šikaně, přišel s kampaní Ten správnej
Gang: „Buď kámoš, postav se šikaně.“
Na webovkách tenspravnejgang.cartoonnetwork.cz jsou k vidění krátká kreslená
videa, ve kterých sympatické postavičky
názorně ukazují, jak je fajn si pomáhat.
Nadstavbou projektu CN Buddy Ten
správnej Gang je spolupráce s Linkou bezpečí (116 111), kam se děti mohou obra-

Pololetní vysvědčení? Později a raději slovní
Školáci vyšších ročníků a studenti středních škol se nebudou moci kvůli vládním opatřením
vrátit do lavic minimálně do konce ledna, předávání pololetního vysvědčení se proto má
uskutečnit později. Školy ovšem musí výsledky sdělit žákům 28. ledna. Taková je alespoň
představa Ministerstva školství. Úřad již v prvním lednovém týdnu poskytl základním
i středním školám také doporučení, jak k hodnocení v aktuální situaci přistupovat.
S ohledem na výuku na dálku by se měly zaměřit na odpovědnost dětí za vlastní učení,
práci s časem a plnění povinností. Na vysvědčení ministerstvo doporučuje slovní
hodnocení, možné ale budou i známky.
(re, Lidovky.cz)

cet v případě, že si nevědí rady s problémy doma, ve škole či kdekoliv jinde.
Funguje i Rodičovská linka
(606 021 021) a nepřetržitý provoz těchto
telefonických služeb zajišťuje přibližně

osmdesát zaměstnanců. „Považuji je za
stejné hrdiny jako všechny, kteří nyní chodí do práce a jsou v první linii v kontaktu
s veřejností,“ říká Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.
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Jak jsem doporučila rodičům zpětnou hypotéku
Moji rodiče mě vždycky podporovali a díky nim jsem mohla v klidu vystudovat
náročnou medicínu, aniž bych musela trávit noci na brigádách. Když matka s otcem
odešli do důchodu a začali se potýkat s nedostatkem financí na běžné výdaje, bez
váhání jsem se rozhodla jim pomoct.
Snažila jsem se ušetřit, kde se dalo,
abych mohla rodičům přilepšit,
ale dlouhodobě se to ukázalo jako
neudržitelné řešení. Jako začínající
medik jsem sama neměla příliš vysoký plat. Bydlela jsem v podnájmu
a od té doby, co jsem začala rodičům pomáhat, jsem musela obracet každou korunu.
Potom jsem se od jednoho známého dozvěděla o Rentě z nemovitosti od společnosti FINEMO.CZ
neboli o zpětné hypotéce, kdy mohou senioři využít svou nemovitost
k získání financí. Nejdříve jsem byla
nedůvěřivá, ale později jsem zjistila,

že rodiče by o bydlení nepřišli a že
o hodnotu úvěru bude v budoucnu sníženo dědictví. Neměla jsem
vůbec problém s tím, že bych jednou zdědila méně peněz, protože
pro mě byla prioritou spokojenost
rodičů. A tak jsem jim to zkusila navrhnout.
Nejdříve reagovali podobně nedůvěřivě jako já, ale když jsme se
potom společně sešli s obchodní
zástupkyní společnosti FINEMO.
CZ, která nám všechno ještě detailně vysvětlila, rodiče byli nadšení. Po důkladném rozmýšlení se
rozhodli pro výplatu jednorázové

částky, z níž pokrývali nejen běžné
výdaje, ale mohli si dovolit i pěknou
dovolenou u moře, kde nikdy nebyli.
Díky Rentě z nemovitosti jsme nyní
všichni spokojení. Rodiče si mohou
naplno užívat důchod a já jsem si
začala šetřit na vlastní bydlení.
VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI:

CHCETE VĚDĚT VÍC?

 Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

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

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

 Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
 Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
 Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Fake news o koronaviru teď míří
Mění DNA, vyrábí se z lidských plodů, je naprosto
neúčinná. Ve společnosti se o vakcínách proti
onemocnění covid-19 šíří desítky dezinformací.
Nabízíme stručný přehled těch nejčastějších.
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Mladí lidé, děti a teenageři se pohybují v dezinformační džungli den co
den. Jak volně přecházejí mezi realitami, virtuální světy počítačových her a
sociálních sítí, jsou jim často blíž než
skutečnost. „Pravdy“ a „nepravdy“ jim
tak splývají. Jenže dezinformace nejsou
jen průvodním jevem kultury dnešních
puberťáků. Zejména v současné době desítky dezinformačních serverů zasahují
a matou i starší generace, fake news a
tzv. hoaxy týkající se očkování proti covidu-19 cílí i na seniory.
Do bojů mezi informacemi vlády a
dezinformacemi „popíračů“ navíc vstupují kapacity i autority z různých oborů
a komplikují už tak nepřehlednou situa-

FOTO | SHUTTERSTOCK

ci. Stačí připomenout poslední výroky
„bezrouškového“ Václava Klause, který při svém posledním vystoupení originálně argumentoval tím, že „dezinformace vlastně neexistují“.

Vakcíny z lidských plodů
Podle charakteru některých bizarních
poplašných zpráv by se mohlo zdát, že
lidstvo se s principem očkování setkává
letos poprvé.
A tak nad mnohými absurdními výroky doslova zůstává rozum stát. Například: Vakcína proti nemoci covid-19 je
jen další způsob, jak Bill Gates chce
kontrolovat či nějak regulovat lidstvo.
Nebo: Očkování slouží k očipování lidí.

U některých ale možná zaváháme a
k otazníku se připojí ono pověstné „na
každém šprochu pravdy trochu“. Například: Vakcína nemůže být dost účinná,
protože se vyvíjela krátkou dobu. Omyl
vyvrací Státní ústav pro kontrolu léčiv a

jeho mluvčí Klára Brunclíková: „Věda
prošla v posledních letech obrovským
vývojem a máme k dispozici možnosti,
které tu donedávna nebyly. Výzkum koronavirů trvá již mnoho let, včetně vývoje vakcín. Rychlý vývoj vakcíny tedy na-
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Dezinfikujte
své byty

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

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

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

www.biorepel.cz

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

na důchodce. Jak se jim bránit?
vazoval na detailní znalost základních
obecných komponent.“
Možná vás zaujal i tento hoax: Vakcína je vyráběna z potracených lidských
plodů. Opět nepravda – hlásí SÚKL:
„Video, kvůli kterému se tato informace
začala na internetu šířit, mylně interpretuje nezávislý výzkum jedné z vakcín
proti covidu-19, který ověřoval účinnost
této vakcíny v lidské tkáni před reálným
podáním člověku. Tento výzkum nemá
spojitost s výrobou samotné vakcíny.“
Další „zaručená pravda“ dezinformátorů zní: Vakcína změní lidskou DNA.
Podle Státního zdravotního ústavu nemůže technologie „mRNA“ obsažená
ve vakcíně vstoupit do buněčného jádra
a poškodit ho či reagovat s DNA očkovaného člověka.

Nepřiměřené následky
Koho znepokojují dezinformační líčení
šílených nežádoucích účinků na vakcínu, toho by měla uklidnit informace
SÚKL o bezpečnosti vakcíny. Ta byla
INZERCE

sledována v klinických studiích u
21 744 osob, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny, z toho přes 20 000
osob dostalo dvě dávky. Možné reakce
popisuje infektolog František Stejskal z
Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce v Praze: „Ojediněle se
projevují zarudnutím, vyrážkou, otoky,
spolu se vznikem chrapotu, dušnosti,
zblednutí, pocení, pocitu na omdlení,
bušení srdce, bolesti hlavy či břicha.“
Reakce podle odborníka nastává nejčastěji do patnácti minut po podání látky. Proto je nutné, aby každý očkovaný
zůstal nejméně čtvrt hodiny po vakcinaci v čekárně, protože lékař může rychle
podanou léčbou reakci zastavit. V Česku jsou zatím evidovány desítky podezření na nežádoucí účinky po očkování
proti nemoci covid-19. Nejčastější jsou
příznaky podobné chřipce s bolestí hlavy, zimnicí, bolestí svalů a kloubů.
V dalším výčtu dezinformací nechybí
hlášky jako: Politici si na kameru nechávají píchnout vitamíny, prostým lidem

se ovšem píchne nějaký jed. Nebo: Očkování není účinné, jediná možnost, jak
zastavit koronavirus, je přirozené promoření. Stejně se vakcína nedostane na
všechny, proto je očkování zbytečné.

Falešná zpráva 7x rychleji
Většina z nich přichází do Česka ze zahraničí a šíří se zeměmi EU. „V každé
zemi se na začátku pandemie objevila
informace, že covid neexistuje, že jde o
spiknutí nebo že se jedná o nějakou chřipečku,“ poukazuje Kamil Kopecký z
E-Bezpečí, serveru, který upozorňuje
pravidelně na problematiku hoaxů. Odborník radí nečíst pouze titulky šokujících zpráv, ověřovat si informace, sledovat zdroje a využívat portály, které se zabývají vyvracením dezinformací, například www.hoax.cz, www.manipulatori.cz, www.hatefree.cz.
Pozoruhodné je, že negativní falešná
zpráva se šíří sedmkrát rychleji než ta
normální, pravdivá. O lidské povaze to
mnohé vypovídá.

Informační linka
pro seniory
Organizace ŽIVOT 90 zřídila bezplatnou
informační linku ke koronaviru. Na čísle
800 160 166 budou nově odborníci radit
seniorům a seniorkám nad osmdesát let
a pomáhat jim s registrací k očkování.
Linka je určena pro pražské seniory
a seniorky, v ostatních krajích by měli
volat na místní krajskou linku.
„Pečující, kteří mají dotaz k očkování,
by měli primárně volat na linku 1221,“
uvádí hlavní koordinátorka registrační
a informační linky Terezie Šmídová.
Starší lidé s dotazy na tato témata volali
do teď na linku důvěry Senior telefon.
„Z dotazů především vyplývá nejasnost
registrace, když klienti neovládají
internet, nejasnost, kdy na ně přijde řada,
jak budou informováni o termínu a místě
očkování, a jak se tam dostanou, když
jsou imobilní, nebo jinak zdravotně
handicapovaní,“ doplňuje vedoucí linky
důvěry Senior telefon František Horák.
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Křupe, voní i chutná každé ráno
Epidemie koronaviru
i vládní opatření umějí
lidem sebrat náladu.
Zkuste ji léčit lahodným
čerstvým domácím
pečivem. Funguje to.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | I úplně jednoduché domácí houstičky provoní kuchyň tak, až se sbíhají sliny a člověk na pár chvil zapomene na
marast, který řádí venku.

Bylinkové houstičky
Suroviny: 20 g čerstvého droždí, 1 lžička krupicového cukru, 400 g pšeničné
jemně mleté celozrnné mouky, 1 a 1/2
lžičky soli, špetka mletého černého pepře, 5 lžic olivového oleje, 2 jarní cibulky, 4 lžíce nasekaných bylinek (např. petrželka, tymián, majoránka). Na potření: 60 g másla a na pekáč, 3 stroužky
česneku, 2 lžíce nasekané petrželky. Postup: Z droždí, cukru, 1 lžíce mouky a
100 ml vlažné vody připravíme řídké
těstíčko. Necháme ho vykynout na teplém místě. V míse smícháme zbylou
mouku se solí a pepřem. Přilijeme kvásek, 100 ml vlažné vody a olej. Přidáme
najemno nakrájenou očištěnou cibulku
a bylinky. Vypracujeme jemné těsto. Zakryjeme ho utěrkou a necháme kynout
asi 45 minut v teple, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Pak těsto propracujeme a rozdělíme na 12 dílů. Vytvaruje-

Scones. Snídáme tradiční skotské pečivo

FOTO | KULINÁRNÍ
STUDIO MAFRA

me z nich malé bochánky. Každý potřeme rozehřátým máslem smíchaným s
prolisovaným oloupaným česnekem a
petrželkou. Vyskládáme je do vymazaného pekáčku a necháme dalších 20 minut kynout. Nakynuté houstičky potřeme zbylým česnekovým máslem a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi
25 minut dozlatova.
iDNES.cz, kor

Suroviny: 110 g jemné špaldové mouky nebo hladké mouky, 15 g krupicového cukru,
1 lžička kypřicího prášku, špetka soli, 25 g studeného másla nakrájeného na kousky,
75 ml studeného mléka, jedno rozšlehané vejce na potření. Postup: Mouku, kypřicí
prášek, sůl, cukr a máslo zpracujeme plochým šlehačem kuchyňského robotu v
drobenku. Do drobenky přilijeme mléko, zpracujeme v lepivé těsto, které dáme na
pomoučněný vál a ručně ještě trochu propracujeme. Těsto vyválíme na tloušťku asi
2 cm a pomocí skleničky vykrojíme kolečka. Skleničkou však během vykrajování
neotáčíme, pečivo by pak nemuselo během pečení správně
vyběhnout do požadovaného tvaru. Takto
připravené scones narovnáme na pečicí plech
s nepřilnavým povrchem, potřeme
rozšlehaným vajíčkem a pečeme v troubě
vyhřáté na 200 stupňů asi 10 minut. Hotové
pečivo podáváme ještě vlažné. Podáváme s
tvarohem a marmeládou a samozřejmě – ideálně
také s dobrou kávou.
Co nesníme, zamrazíme a před konzumací
rozpečeme v troubě nebo v topinkovači. Jedná se
totiž o tzv. „pečivo jednodenní“, na druhý den
obvykle ztvrdne a vyschne.
lidovky.cz

New York Times: Recept pekaře
Jima Laheyho na nehnětený chléb
Suroviny: 500 g pšeničné chlebové mouky, 430 g vody, 10 g soli,
4 gramy instantního droždí. Postup: Navečer den předem dáme
všechny ingredience do mísy a promícháme je tak, aby se pěkně
spojily. Těsto pak necháme v zakryté míse kynout nejméně
12 hodin, při pokojové teplotě i déle – až 16 hodin. Počítáme s tím,
že těsto pořádně nabyde.
Druhý den vyklopíme těsto na pomoučený vál (nebo jinou
pracovní plochu), poprášíme ho moukou, ze všech čtyř stran ho
přeložíme, abychom vytvořili přibližný tvar budoucího bochníku.
Nachystanou obdélníkovou ošatku, cedník či mísu vysteleme
čistou utěrkou. Zaprášíme moukou, čím škrobnatější, tím menší
šance přilepení. Bochník do ošatky pěkně zformujeme, jeho povrch

znovu lehce zaprášíme, přikryjeme a necháme až 2 hodiny
odpočinout a kynout. Nádoba na kynutí a hrnec na pečení by měly
být podobného tvaru a velikosti, abychom měli co nejhezčí
výsledek našeho snažení. Troubu i s hrncem a s poklicí dáme
rozehřát na 250 stupňů. Jakmile je těsto na chleba vykynuté,
vyklopíme ho do rozehřátého hrnce, uzavřeme poklicí a dáme
hned péci asi na 30 minut. Pak
poklici sundáme a pečeme při
snížené teplotě 230 °C zhruba
dalších 20 minut, dokud bochník
nedostane krásně zlatavou
barvu kůrky. Křupavý pecen
opatrně vyndáme z hrnce a
necháme trochu vychladnout,
než se do něj pustíme.
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Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

V SERIÁLU MF DNES
NALEZNETE VŠE,
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT:
 novinky pro rok 2021
 návody krok za krokem,
jak vyplnit formulář
 rady, na co si dát pozor
a jak ušetřit
PŘEDPLATNÉ

380 Kč

4x speciál daně
20x noviny
20x časopis
+ 23. 3. MF DNES se speciálem
DANĚ Last Minute

tel.:

2021

776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

Předplatné na období 8. 2. - 2. 3. + 23. 3. 2021
objednávejte do 4. 2. 2021 na tel. 225 555 522
nebo na www.mfdnes.cz/dane

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

Žhnoucí kometa Uriel
JOSEF VLČEK

I

v roce 2021 přináší Rádio Impuls navzdory době živou českou muziku
svým posluchačům. V lednu koncerty odstartovali skvěle naladění Jeleni
a právě v těchto dnech se do vysílání
chystá výjimečný Živáááák Jany Kratochvílové. Je to jedno z nejneobvyklejších vystoupení, které se v této sérii zatím objevilo. Zpěvačka, doprovázená
hlasitým rockovým triem, totálně přepracovala své dávné a publikem milované skladby v duchu životní filozofie,
kterou už léta hlásá.
Jana Kratochvílová byla velkým objevem roku 1977. V rychlé řadě za sebou
vychrlila řadu singlů, většinou cover
verzí zahraničních hitů, jimž dala svým
lehce chraptivým hlasem a charismatickou interpretací originální tvář. Brzy se
v jejím repertoáru objevily i původní
skladby, které vycházely z jejího rockového cítění. Vždyť ještě v začátku sedmdesátých let vystupovala s Michalem
Pavlíčkem v jeho tehdejší kapele Expanze. Dlouhá bílá žhnoucí kometa, kterou pro ni napsal Karel Svoboda, se stala v roce 1978 poprockovou senzací
roku, a předcházela jejímu albu V stínu
kapradiny.

Copánky a pak emigrace
Album V stínu kapradiny patří k tomu
nejlepšímu, co v době kolem roku 1980
v Československu vyšlo. Titulní píseň
patří mezi trvalky českého popu a patří
mezi dvě desítky nejoblíbenějších českých písní osmdesátých let. Následoval
stejně oblíbený singl Copánky, pamětihodný také tím, že to byl první český hit
v rytmu jamajské hudby reggae. Bohužel tím první česká kariéra Jany Kratochvílové skončila.
V roce 1983 se po úspěšném vystoupení na festivalu v Irsku už do Českoslo-

venska nevrátila a zahájila pod jménem
Jane Pope kariéru evropských rozměrů.
Její album Bohemian vyšlo skoro ve
všech západoevropských zemích a kdyby nedošlo k personálním změnám ve
vedení vydavatelské firmy, pravděpodobně by se uchytilo i ve Velké Britanii. V Česku vyšlo tohle její „ztracené
album“ až v roce 2007.
V té době Jana Kratochvílová výrazně změnila svůj životní styl. Vytvořila
si vlastní svérázný obraz světa, vzdáleně se blížící filozofii new age. Jeho podstatou je respekt ke všem živým bytostem a víra v energii, kterou k nám vysílají vzdálené civilizace. V jejím případě
to není žádná módní stylizace, ale poctivý alternativní přístup k životu, plně
svázaný s hudbou, kterou ona a její skupina Illuminatica produkuje.

Hudba z jiného světa
Jana Kratochvílová je excentrická v každém rozměru. Vždycky si potrpěla i na
originální vizáž a během let v ní dosáh-

Janu Kratochvílovou
při natáčení Živááááku Rádia Impuls doprovázela řízná kapela s nezaměnitelným
Jiřím Hrubešem
za bicími. Bubeník legendárního Pražského výběru je zároveň
životním partnerem
excentrické zpěvačky. FOTO | PETR KAHOUN
la naprosté nenapodobitelnosti. Hlasově se pohybuje od uši trhajícího sopránu po nervy drtící mužný bas. V posledních třiceti letech také vystupovala pod
řadou neobvyklých jmen. Říkala si
Z-Goddess, Zuru, Heretyka, ale nejčastěji se prezentuje pod jménem Uriel.
Jako Uriel také vystoupila v Živááááku Rádia Impuls, bohužel před prázdným hledištěm hudebního klubu Doupě. Její výkon pravděpodobně vyrazí posluchačům dech. Sedmašedesátiletá vo-

kalistka byla ve fantastické formě a její
dravý projev nabitý energií by nepochybně obdivovaly i zpěvačky těch nejsyrovějších hlasů na světě. Skladby
jako Trailer BX 60 nebo Publikum tvé
jsem já tak dostaly osobitou magickou
atmosféru, která vychází z kosmického
chaosu a psychedelického rocku. Je to
prostě hudba z jiného světa, jejímž jediným pravidlem je „Ber, nebo nechej
být“. Pokud berete, poslouchejte Impuls už 28. ledna od 20 hodin.
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Představujeme vám nejlepší realitní makléře 3. ročníku projektu Realiťák roku
2. místo
Adam Šimoník

1. místo
Petra Wölflová
lfl á

3. místo
Iztok Toplak

www.realitakroku.cz

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTORKA RADKA ROSICKÁ

Fotbal je moje jednička

Radka Rosická

B

FOTO | CNN PRIMA NEWS

ez debaty nejkrásnější ženou
sportovní redakce CNN Prima
NEWS je Radka Rosická. Moderátorka a modelka je růží mezi ostrými
trny v podobě mužských kolegů, často
bývalých profesionálních sportovců,
jako jsou Jiří Ježek nebo Jan Povýšil.
„Nepřipouštím si, že jsem v týmu jedi-

ná žena. Se všemi kolegy vycházím
dobře a jako nováčkovi v oblasti sportu
se mi všichni snaží pomáhat. Myslím si,
že jsme dobrý tým,“ říká Radka Rosická, která ovšem ke sportu nemá daleko.
Aby také ne, když žije mnoho let s jedním z nejlepších českých fotbalistů, Tomášem Rosickým.
I proto u ní prý fotbal vedle ostatních
témat stále vede. „Baví mě hlavně česká a anglická liga. Ale jsem velmi ráda,
že díky moderování postupně získávám
všeobecný sportovní přehled,“ vysvětluje Radka, která má za sebou zajímavou
kariéru. „Vystudovala jsem obchodní
a bankovní akademii, neměla jsem vůbec ambice být vidět. Ale je pravda, že
jsem toužila zúčastnit se soutěže
krásy – a to se mi splnilo. Ale nikdy by
mě nenapadlo, že budu působit i v televizi jako moderátorka.“
Druhá vicemiss České republiky pro
rok 2002 však postupně začala uvádět
počasí a přes moderování pořadu Sama
doma doputovala až do CNN Prima
NEWS, kde na ni čekaly nové výzvy.

„Začátek nebyl jednoduchý. Musela
jsem se připravit na věci, které pro mě
byly do té doby neznámé. Poprvé jsem
stála v tak velkém studiu a setkala se se
čtecím zařízením. A do toho málo času
na zkoušení kvůli koronaviru,“ říká Radka Rosická, která ale svůj start jako moderátorka Sportu na Primě zvládla na
jedničku.

ký sport, stále se musím soustředit
na plno věcí během jízdy. Tím pádem
nemám čas myslet na cokoli jiného. Odcházím proto vždy s čistou hlavou. A to
samé při stepu, kam chodím se svou kamarádkou Petrou Eliášovou,“ líčí Radka Rosická.

V sedle i v botech na step

Kromě toho se ve volném čase snaží pomáhat druhým. „Jsem patronkou nadačního fondu Pramen pomoci, který pomáhá nemocným dětem s alopecií. Účelem
je sehnat finance a nechat zhotovit paruku z pravých vlasů dětem, které o ně přišly,“ vysvětluje Radka, která zároveň
vyzývá všechny s tímto onemocněním,
ať se jí neváhají ozvat. Pomoc na ně totiž už čeká.
Pořad Sport s Radkou Rosickou, Jiřím Ježkem, Petrem Vágnerem a dalšími můžete sledovat každý den od
rána až do hlavního zpravodajského
bloku, který začíná v 18.55
na CNN Prima NEWS.

Vedle rozšiřování svých sportovních obzorů navíc stíhá být pořád krásná tak,
jako by snad ani nestárla. Jen málokdo
by při pohledu na ni na obrazovce hádal, že letos oslaví kulaté narozeniny se
čtyřkou na začátku. „Žádný tajný recept
na krásu nemám,“ směje se Radka.
„Myslím si, že pravá krása by měla vycházet zevnitř, od srdce. To se pak odrazí na celkovém vzhledu,“ míní.
Každý moderátor sportovní relace na
CNN Prima NEWS nějaký sport i praktikuje. Co si zamilovala Radka? „Velmi
ráda jezdím na koni. Není to úplně leh-
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"Pandemie už rok sužuje českou
republiku i zbytek světa a žene
společnost do hluboké krize. Lidé
přicházejí o zaměstnání a podnikatelé
krachují. Přesto ne všichni na dnešní
nelehké situaci prodělávají. Pro
nadnárodní farmaceutické giganty je
to naopak období rekordních zisků.
Přidejte se k naší iniciativě a pomozte
zastavit tuto nemorální snahu vydělat
na pandemii."
Garant evropské iniciativy za ČR:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.,
lékař FN Brno

Podepište
celoevropskou
petici.
NEZISKU.CZ

Pomoc díky parukám
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Holčičí sestava

Pouze dámy v pořadu Prostřeno! z Ústeckého kraje
ČR | Prostřeno! v Ústeckém kraji přivede k plotnám v boji o výhru 60 tisíc korun jen samé ženy. Jako první v pondělí
uvaří studentka Tereza (22 let). Vsadí
na paštiku, polévku s nudlemi, krkovičku a dezert. Soupeřkám připadnou
nudle tvrdé a krkovička nedodělaná.
Úterní hostitelka Pavlína (30) pracuje
jako zdravotní sestra. Nachystá guláš s
chleboráčky. To jsou takové bramboráčky z chleba. Celkově bude menu dámám u stolu připadat dost těžké.
Ve středu připraví jídlo maminka na
mateřské dovolené Diana (27). Italskou
bruschettu, krémovou česnečku a panenku naservíruje za doprovodu hudebníka, který předvede svou produkci přímo
z balkonu jejího bytu.
Čtvrteční večer patří další mamince
na mateřské dovolené Katce (26). Jenže
ona má pocit, že zábava vázne a že se
soupeřky nechovají přirozeně. Co si o
tom myslí ostatní?
Jako poslední se k plotně postaví kadeřnice Zuzana (35). Po celý týden se
dobře pobaví, je spokojená s holčičí se-

stavou, ale jak nastane její hostitelský
den, nervozita dolehne i na ni. Také Zuzka sází na panenku. Dokáže ji udělat
lépe než její předchozí dvě soupeřky?
Jak celý týden dopadne? Sledujte soutěžní Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17:50 hodin.
(kot)
Hovězí pivní guláš s chleboráčky
Ingredience –
guláš: 1 kg zadního hovězího
masa, 1 kg cibule, olej a sádlo,
0,5 l černého
piva, 1 PL rajčatového protlaku, gulášové koření, červená paprika mletá, česnek sušený, 3 PL kvalitní sójové omáčky, chilli, sůl, pepř. Chleboráčky:
1/2 chleba, 1 hrnek mléka, 2 vejce,1 cibule, česnek, majoránka, olej na smažení, sůl, pepř. Postup: Omyté maso rozkrájíme na stejně veliké kousky, osolíme a opepříme. Nakrájenou cibuli smažíme v kastrolu na sádle či omastku dozlatova. Poté přidáme maso a po všech

Pět mladých žen soutěží v pořadu Prostřeno! na severu Čech. Jak se jim
bude dařit u sporáku a dojde na nějaké chyby?
FOTO | FTV PRIMA
stranách ho osmahneme. Přisypeme
mletou papriku, protlak, sójovou omáčku a ostatní koření, lehce orestujeme a
hned podlijeme pivem (pozor, ať se nespálí paprika). Maso necháme několikrát vydusit až na šťávu a znovu podléváme vodou. Až je hovězí maso poloměkké, zalijeme ho větším množstvím
vody. Mezitím si na pánvi s olivovým
olejem orestujeme papriku na proužky,
kterou posypeme kořením na zeleninu.
Když je maso měkké, přidáme orestovanou měkkou papriku, dle potřeby guláš
ještě zahustíme. Chleboráčky: Chleba
i s kůrkou natrháme a zvlhčíme mlékem. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, vejce a koření. Smažíme na oleji z obou stran.

Dezert: Čokoládové suflé
Ingredience: 210 g
čokolády s vyšším obsahem kakaa, 40 g
másla, 2 PL hladké
mouky, 100 g cukru, 3 vejce, moučkový cukr, maliny nebo ovoce na ozdobení. Postup: Formičky vymažeme máslem a vysypeme cukrem. Zbytek másla
můžeme přidat do čokolády. Žloutky vyšleháme s cukrem. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu. Žloutky smícháme s
čokoládou a moukou. Z bílků vyšleháme sníh. Postupně smícháme bílky s čokoládou, vše nalijeme do formiček.
Dáme péct na 9 až 10 minut do vyhřáté
trouby na 180 °C. Vyklepneme na talíř,
pocukrujeme a ozdobíme malinami.

INZERCE

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

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

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz
Různé odborné pozice v oblasti
dopravy, bakalářský nebo magisterský
studijní program technického, doprav. nebo
právního zaměření, profesní a jazykové
vzdělávání, pružná prac. doba, 5 týdnů
dovolené, 6 sick days, stravenky, příspěvek
na penzijní připojištění. Email:
vyberova_rizeni@ducr.cz

Elektrikář Schopnost čtení
elektrotechnických výkresů, spolehlivost,
pečlivost, zkušenost s výrobními stroji
řízenými PLC výhodou. Kontakt: Kamila
Pikorová, tel.: 724 302 861, e-mail:
k.pikorova@soukup.cz

Dráž ní úřad

S OUKUP s.r.o.

Více na www.jobdnes.cz/detail/MGGP3G

Více na www.jobdnes.cz/detail/QI1ELV

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Personalistika, HR

Odborné pedagogické pracovníky (m/ž/o)

HR business partner with ENG (30-40.000 Kč)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Učitelka matematiky a fyziky pro 2.st. ZŠ

IT HR consultant Praha

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Učitell/ka MŠ

Obchodně personální konzultant Praha (28-50…

28 000 - 50 000 Kč / měsíc

Školník

Recruiter/consultant Praha

28 000 - 48 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 23. ledna 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Já bych se tak ráda vdávala 7.20 Dubové
čarování 7.45 Poklad pod Černou hláskou
8.45 Hnízdo (3/12) 9.45 Gejzír 10.15 Otec
Brown VIII 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Berenika 13.55 Spravedlivý
Bohumil 14.45 Studujeme za školou! 16.15
Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

6.15 Tlapková patrola II (9, 10) 7.10 Looney
Tunes: Úžasná show (15, 16) 8.05 Kačeří příběhy
(71, 72) 8.50 Sněženka a Růženka 10.05 Na třetí
pokus 11.45 Volejte Novu 12.25 Výměna manželek XII 13.45 Stážista 16.05 Válka nevěst 17.45
Alvin a Chipmunkové 3 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel III (4) 6.30 Ninjago VIII (1)
6.55 Meteor Monster Truck (48, 49) 7.25
M.A.S.H (177) 8.05 M.A.S.H (178) 8.35 M.A.S.H
(179) 9.00 Autosalon.tv 10.00 Partička 10.50
Hudson a Rex (12) 11.45 Milionář mezi námi
13.05 Vraždy podle Agathy Christie (5) 15.10
Skutečné vraždy: Tři ložnice a jedno tělo.
Krimifilm (USA, 2016) 16.55 Čekání na Patrika.
Filmová komedie (ČR, 1988) 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50
Počasí 19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 6.50 Americký chopper VII
(10-13) 10.50 Re-play 2021 11.25 COOL e-sport
11.50 Futurama VIII (9, 10) 12.50 Simpsonovi II
(13, 14) 13.50 Simpsonovi II (15, 16) 14.50 Kon-tiki
17.15 Futurama VIII (11) 17.45 Futurama VIII (12)
18.15 Simpsonovi III (20) 18.45 Simpsonovi III (21)
19.15 Simpsonovi III (22) 19.45 Simpsonovi III (23)
20.15 Taxi, taxi 22.00 Max Payne 0.20 Simpsonovi
III (20) 0.50 Simpsonovi III (21)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Maigret u Vlámů
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
A. Vandernootová,
S. Leurquinová, G. Darier,
H. Uitterlindenová. Režie S. Leroy
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Místo činu – Berlín
My-vy-oni. Krimiseriál (N, 2016).
Hrají M. Beckerová, M. Waschke,
C. Genzkowová, T. Kalkhof,
A. Tesla. Režie T. C. Fischer
0.15 Manéž Bolka Polívky
1.25 Na forbíně TM
2.10 Sama doma
3.40 Bydlení je hra
4.05 Žiješ jenom 2x
4.30 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... gentleman

Joj Family
SOBOTA 6.35 Krimi 7.00 Noviny 7.45 Policisté

v akci 8.45 Policisté v akci 9.45 Na chalupě 10.50
Nové bydlení 11.50 30 případů majora Zemana
(30/30) 13.55 Dlouhá míle (1/6) 15.30 Inženýrská
odysea (8/13) 16.55 Nové bydlení – Design 17.55
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Plechová kavalérie (4/7)
23.30 Ministři (8) 0.00 Ministři (9)

NEDĚLE 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.40 Krimi
7.00 Noviny 7.50 Policisté v akci 8.45 Policisté
v akci 9.45 Uhorčík (5) 10.35 Bodka (2) 11.35
V sedmém nebi 13.55 Plechová kavalérie (4/7)
14.55 Upír z Feratu 16.55 Na chalupě 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bodka (3)
21.05 Případ pro zvláštní skupinu (4/6) 22.25
Uhorčík (5) 23.20 Aféry (3) 0.10 Ochránci
PONDĚLÍ 6.30 Soudní síň 7.25 Soudní síň 8.25

Soudní síň 9.25 Soudní síň 10.30 Aféry 11.25
Rodinné záležitosti 12.45 Rodinné záležitosti 13.55
Soudní síň 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Upír z Feratu 22.15 Nový život
(9) 23.10 Na chalupě 0.00 Rodinné záležitosti

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

20.20 Čarodějův učeň
Fantasy film (USA, 2010)
22.20 Plán útěku
Akční drama (USA, 2013)
0.35 Romeo musí zemřít
Akční film (USA, 2000)
2.30 Specialisté (10)
Dívky. Krimiseriál (ČR, 2017)
3.15 Na hromádce s ex II (18)

ÚTERÝ 6.55 Soudní síň 10.05 Policisté v akci
11.15 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 12.40 Nový
život (9) 13.40 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Aféry 21.00 Inženýrská odysea (9) 22.05 Nový
život (10) 23.10 Bučkovi – slunce, seno, vesnice
STŘEDA 10 Soudní síň 10.05 Policisté v akci

11.15 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice 12.55 Nový
život (10) 13.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Případ pro zvláštní skupinu (4) 21.40 Dlouhá míle
(2) 23.20 Nový život (11) 0.10 Na chalupě

ČTVRTEK 6.10 Soudní síň 9.55 Policisté v akci
11.05 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice 12.40 Nový
život 13.45 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Uhorčík (6) 21.05 Inženýrská odysea (10) 22.30
Nový život (12) 23.30 DELUKSE 0.20 Na chalupě

PÁTEK 6.10 Soudní síň 10.00 Policisté v akci
11.10 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice 12.45 Nový
život (12) 13.45 Soudní síň 16.50 Inženýrská odysea (9) 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dlouhá míle (3) 21.55 Něžný barbar 23.55
Na chalupě 0.40 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice

20.15 Asterix a olympijské hry
Dobrodružná rodinná
komedie (Fr./N/It./Šp., 2008).
Hrají C. Cornillac, G. Depardieu,
A. Delon. Režie F. Forestier,
T. Langmann
22.50 Vražedná bilance
Akční film (USA, 2018).
Hrají B. Willis, F. Grillo,
J. Schaech a další. Režie
B. A. Miller
0.50 Pravidla podsvětí
Akční film (USA, 2013).
Hrají S. Seagal, V. Rhames,
D. Trejo, B. Foster. Režie
K. Waxman
2.55 Vlastní pravidla
Komediální drama (USA, 2007).
Hrají J. Fondová, L. Lohanová,
F. Huffmanová, D. Mulroney,
C. Elwes a další. Režie
G. Marshall
5.20 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 18.55 Osudová láska 19.55 Hotel Herbich
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová

láska 8.20 Osudová láska 9.20 Stefanie 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxuss tore 14.30
Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 8.20 Osudová láska 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Vražedné pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.40 Trhala fialky dynamitem 7.20 Alvin
a Chipmunkové 2 8.55 Mentalista V (11, 12) 11.10
Koralína a svět za tajemnými dveřmi 12.55 Láska
na kari 15.10 Život brouka 16.55 Kniha džunglí 2,
animovaný film (USA/Austr., 2003) 18.10 Rychle
a zběsile: Tokijská jízda, akční film (USA/N/Jap.,
2006) 20.00 Daredevil, akční film (USA, 2003)
22.00 To, horor (USA, 2017) 0.35 Prci, prci, prcičky:
Školní sraz, komedie (USA, 2012)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 Max Steel III (3) 6.50 Ninjago IX (10) 7.20
Námořní vyšetřovací služba XIII (3, 4) 9.10 Lásce
na stopě 11.05 Čokoláda 13.35 Líbat nevěstu zakázáno 15.40 Francouzská spojka II 18.10
Flintstoneovi, komedie (USA, 1994) 20.00 Růžový
panter znovu zasahuje, komedie (VB, 1976) 22.15
Jessabelle, horor (USA, 2014) 0.05 Max Payne,
akční film (USA/Kan., 2008)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
19.55 Hotel Herbich 20.55 Nespoutaný anděl
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel
Herbich 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 343

neděle 24. ledna 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.09
22.10
23.45
0.30
1.25
2.05

Zajímavosti z regionů 6.30 Po
stopách hvězd 6.55 Studujeme za
školou! Veselohra (ČR, 1939) 8.25
Saturnin (3/4) 9.05 Úsměvy Jiřiny
Steimarové 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O bílé paní
Anulka a pan Pětiočko
Sňatky z rozumu (4/5)
Opožděná vražda
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
Božena (4/4)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Případ mrtvého muže
Případy detektiva Murdocha XIII
Bolkoviny
Banánové rybičky
13. komnata Michaely Kuklové

Nova
5.55
6.15
7.10
7.40
8.25
9.40
11.15
13.20
15.10
17.30
19.30
20.20
22.10
22.45
0.30
2.00
2.50
3.10
3.50

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola II (11, 12)
Looney Tunes: Úžasná show (17)
Kačeří příběhy (73, 74)
O synkovi, který se učil bát
Královny plesu
Komediální drama (USA, 2011)
Čarodějův učeň
Fantasy film (USA, 2010)
Co je šeptem...
Komedie (USA, 2005)
Ženy v pokušení
Komedie (ČR, 2010)
Jen trošku štěstí
Komedie (USA, 2006)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimifilm (ČR, 2013)
Střepiny
Glimmer Man
Thriller (USA, 1996)
Co je šeptem...
Komedie (USA, 2005)
Specialisté (11)
Malý Sheldon (1)
Volejte Novu
O synkovi, který se učil bát

6.10
6.35
7.05
8.00
9.15
9.50
10.20
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.55
16.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.20
0.15
2.40

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (5)
Čapí příběhy (1)
M.A.S.H (179, 180)
Svět ve válce (21)
Prima SVĚT
Fachmani
Vařte jako šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimifilm (ČR, 1978)
Kluci z hor
Komediální drama (ČR, 2018)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Miluji tě modře
Romantický film (ČR, 2017)
Rocky IV
Akční film (USA, 1985)
22 výstřelů
Thriller (Fr., 2010)
Vraždy podle Agathy Christie (5)

5.20 Generál MacArthur 7.20 Varianova válka 9.30
Kniha džunglí 2 11.20 Život brouka 13.00 Válka
nevěst 14.35 Daredevil 16.30 Mustang, hřebec ze
Cimarronu 17.55 Plán útěku 20.00 Striptýz, krimifilm (USA, 1996) 22.20 Mortal Instruments: Město
z kostí, akční fantasy film (Kan./N/USA, 2013) 0.45
Romeo musí zemřít, akční film (USA, 2000)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.30 Americký chopper VII (12)
8.30 Americký chopper VII (13) 9.30 Americký
chopper VII (14) 10.30 Americký chopper VII (15)
11.30 Autosalon.tv 12.35 Futurama VIII (11, 12) 13.25
Simpsonovi II (17-20) 15.25 Taxi, taxi 17.15
Futurama VIII (13) 17.45 Futurama IX (1) 18.15
Simpsonovi IV (1-4) 20.15 Mongol 22.55 Vnitřní
nepřítel 0.55 Simpsonovi IV (1)

Prima Max
6.20 Ninjago IX (10) 6.45 Max Steel III (4) 7.15
Marvel Superhrdinové 7.45 Námořní vyšetřovací
služba XIII (4, 5) 9.35 Kon-tiki 11.55 Čekání na
Patrika 13.50 Flintstoneovi 15.40 Rodičovský
manuál 17.45 Růžový panter znovu zasahuje,
komedie (VB, 1976) 20.00 Podfukáři, thriller
(USA/Fr., 2013) 22.20 Vražedná bilance, akční film
(USA, 2018) 0.20 Rocky IV, akční film (USA, 1985)

pondělí 25. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (3/13) 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 Ukradený automobil
14.20 Případ mrtvého muže
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Hlava Medúzy (3/8)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Všichni moji blízcí
23.30 Zpátky se Sobotou
0.25 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
23.20
0.15
1.05
1.45
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3975)
Specialisté (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (2)
Ordinace v růžové zahradě 2
(869)
Castle na zabití V (10)
Mentalista V (13, (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (12, 13)
Smrtonosná zbraň II (10)
Mentalista V (13)
Mentalista V (14)
Castle na zabití V (10)
Smrtonosná zbraň II (10)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
22.50
23.50
0.45
1.30
3.15
4.10
5.45

Max Steel III (6)
Nový den
M.A.S.H (180, 181)
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivá
rána, šťastné konce
Romance (N/VB, 2019)
Walker, Texas Ranger V (14)
Policie Hamburk VIII (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba X
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (36)
Jak se staví sen – extra
Hudson a Rex II (13)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(15)
Policie Hamburk VIII (5, 6)
Prostřeno!
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Trhala fialky dynamitem 7.00 Sněženka
a Růženka 8.05 Koralína a svět za tajemnými dveřmi 10.25 Na třetí pokus 12.30 Don Quijote 15.20
Královny plesu 16.45 Co je šeptem... 18.35 Alvin
a Chipmunkové 3 20.00 Pan Church 21.55 Rapeři
z Comptonu, životopisné drama (USA, 2015) 0.40
Glimmer Man, thriller (USA, 1996)

Prima cool
8.35 Odstřelovač II (6, 7) 10.25 Hvězdná brána VII
(3, 4) 12.30 Futurama VIII (13) 12.50 Futurama IX (1)
13.20 Simpsonovi II (21, 22) 14.20 Simpsonovi III
(2, 3) 15.10 Hvězdná brána VII (5, 6) 17.15 Futurama
IX (2, 3) 18.15 Simpsonovi IV (5-8) 20.15 Simpsonovi
XXXII (1) 20.45 Ajťáci II (4) 21.15 Partička 21.55
7 pádů Honzy Dědka 23.10 Odstřelovač II (8) 23.55
Simpsonovi IV (5) 0.25 Simpsonovi IV (6, 7)

Prima Max
8.40 Marvel Superhrdinové 9.05 Max Steel III (5)
9.35 Marvel Superhrdinové – Avengers:
Sjednocení! 9.55 Námořní vyšetřovací služba XIII
(5) 10.55 Námořní vyšetřovací služba XIII (6) 11.50
Skutečné vraždy: Tři ložnice a jedno tělo 13.45
Rodičovský manuál 15.50 Svatba vzhůru nohama
17.45 Podfukáři 20.00 Ten pravý, ta pravá? 21.45
Víc než zločin 23.45 Mongol

úterý 26. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Všechnopárty 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 Po stopách hvězd
14.30 Sňatky z rozumu (4/5)
16.00 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (6)
21.05 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Čtvrtá hvězda (3/12)
22.25 Čtvrtá hvězda (4/12)
23.00 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.00
1.45
2.25
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3976)
Specialisté (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (3)
Ordinace v růžové zahradě 2
(870)
Castle na zabití V (11)
Mentalista V (15, (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3977)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (1)
Víkend
Smrtonosná zbraň II (11)
Mentalista V (15, 16)
Castle na zabití V (11)
Smrtonosná zbraň II (11)
Malý Sheldon (2, 3)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.10
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.05
2.55
3.50
5.25

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (7)
Nový den
M.A.S.H (181, 182)
Rosamunde Pilcherová: Nevěsta
mého bratra
Romantické drama (N/VB, 2019)
Walker, Texas Ranger V (15)
Policie Hamburk VIII (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba X
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (74)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(16)
Policie Hamburk VIII (7, 8)
Prostřeno!
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

6.40 Na třetí pokus 8.15 Mentalista V (13, 14) 9.55
Teleshopping 10.25 Královny plesu 12.00
Teleshopping 12.30 Daredevil 14.25 Co je šeptem...
16.15 Pan Church 18.05 Čarodějův učeň, fantasy
film (USA, 2010) 20.00 Terč, akční komedie (HG,
1997) 21.35 Training Day, krimifilm (USA, 2001)
23.55 Plán útěku, akční drama (USA, 2013)

Prima cool
5.00 Umění je cool 7.10 Top Gear VI (3) 8.35
Odstřelovač II (7, 8) 10.25 Hvězdná brána VII (5, 6)
12.30 Futurama IX (2, 3) 13.20 Simpsonovi III (4-7)
15.10 Hvězdná brána VII (7, 8) 17.15 Futurama IX
(4, 5) 18.15 Simpsonovi IV (9-12) 20.15 Teorie velkého třesku XII (7) 20.40 Teorie velkého třesku XII
(8) 21.10 Prima Partička 22.15 Živí mrtví IX (14)
23.15 Odstřelovač III (1) 0.00 Simpsonovi IV (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 Marvel Superhrdinové –
Avengers: Sjednocení! 7.45 Max Steel III (6) 8.10
Jurský svět: Indominus na útěku 8.45 Námořní
vyšetřovací služba XIII (6, 7) 10.40 Flintstoneovi
12.30 Taxi, taxi 14.15 Svatba vzhůru nohama 16.00
Maminčin seznam 18.15 Ten pravý, ta pravá? 20.00
Kurýr 2 21.45 Renegáti: Mise cti, thriller
(USA/Fr./Belg./N, 2017) 23.50 Víc než zločin

středa 27. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Dovolená na úrovni. Komedie
(ČR, 1984) 10.35 Doktor Martin (6)
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 Opožděná vražda
15.00 Hnízdo (4/12)
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (4)
20.50 Hercule Poirot
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Příběhy slavných... Jiří Wimmer
23.20 Případy detektiva Murdocha XIII
0.05 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.30
1.15
1.55
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3977)
Anatomie života (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (4)
Ordinace v růžové zahradě 2
(871)
Castle na zabití V (12)
Mentalista V (17, 18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň II (12)
Mentalista V (17, 18)
Castle na zabití V (12)
Smrtonosná zbraň II (12)
Malý Sheldon (4)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.45
1.30
3.15
4.05

Max Steel III (8)
Nový den
M.A.S.H (182)
M.A.S.H (183)
Rosamunde Pilcherová:
Láska z nebes
Romance (N, 2013)
Walker, Texas Ranger V (16)
Policie Hamburk VIII (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba X
(17)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (37)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(17)
Policie Hamburk VIII (9, 10)
Prostřeno!
Jak se staví sen

Nova Cinema
5.05 Kniha džunglí 2 6.15 Mentalista V (15, 16) 8.00
Don Quijote 11.15 Mustang, hřebec ze Cimarronu
13.10 Pan Church 15.00 Jen trošku štěstí 16.50 Terč
18.20 Loupení jehňátek 20.00 Pohádkář, romantické drama (ČR, 2014) 21.55 Na férovku, pane
učiteli, komedie (USA, 2017) 23.40 Jen trošku štěstí, komedie (USA, 2006)

Prima cool
5.05 Umění je cool 7.10 Top Gear VI (4) 8.35
Odstřelovač II (8) 9.30 Odstřelovač III (1) 10.25
Hvězdná brána VII (7, 8) 12.30 Futurama IX (4, 5)
13.20 Simpsonovi III (8-11) 15.10 Hvězdná brána VII
(9, 10) 17.15 Futurama IX (6, 7) 18.15 Simpsonovi IV
(13-16) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Prima Partička
22.05 Holky za mřížemi III (2) 23.20 Odstřelovač III
(2) 0.20 Simpsonovi IV (13, 14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Jurský svět:
Indominus na útěku 6.50 Max Steel III (7) 7.15
Jurský svět – Utajená expozice (1) 7.45 Námořní
vyšetřovací služba XIII (7, 8) 9.40 Růžový panter
znovu zasahuje 11.50 Dobrodruzi z velkoměsta
14.15 Maminčin seznam 16.20 Čekání na Patrika
18.15 Kurýr 2 20.00 Světlo mezi oceány 22.45
Agent na útěku 0.50 Renegáti: Mise cti

čtvrtek 28. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.50 Recept na milování. Komedie
(ČR, 1984) 10.50 Hříšní lidé města
pražského (4) 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 Pleš
14.20 Otec Brown VIII
15.05 Profesionálové
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (7)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Místo činu – Berlín
0.25 AZ-kvíz
1.00 Na forbíně TM

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.10
0.55
1.35
2.20
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3978)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (872)
Castle na zabití V (13)
Mentalista V (19, 20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3979)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1006)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (13)
Mentalista V (19, 20)
Castle na zabití V (13)
Smrtonosná zbraň II (13)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
10.20
12.25
13.25
15.25
16.30
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
0.55
1.45
3.30
4.15
5.35

Max Steel III (9)
Nový den
M.A.S.H (183, 184)
Rosamunde Pilcherová:
Stíny minulosti
Romance (N, 2014)
Walker, Texas Ranger V (17)
Policie Hamburk VIII (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba X
(18)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (75)
Mordparta (4)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(18)
Policie Hamburk VIII (11, 12)
Prostřeno!
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.10 Mustang, hřebec ze Cimarronu 6.30
Mentalista V (17, 18) 8.15 Loupení jehňátek 10.30
Válka nevěst 12.40 Terč 14.05 Johnny Worricker:
Strana osm 16.00 Pohádkář 17.45 Ženy v pokušení, komedie (ČR, 2010) 20.00 Pták na drátě, komedie (USA, 1990) 22.15 Anděl smrti, thriller (USA,
1998) 0.40 U Konce světa, komedie (VB, 2013)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear VI (5) 8.30
Simpsonovi XXXII (1) 8.55 Ajťáci II (4) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (7, 8) 10.25 Hvězdná brána VII
(9, 10) 12.30 Futurama IX (6, 7) 13.20 Simpsonovi
III (12-15) 15.10 Hvězdná brána VII (11, 12) 17.15
Futurama IX (8) 17.45 Futurama IX (9) 18.15
Simpsonovi IV (17-20) 20.15 Loupež století 22.10
Peklo 0.15 Simpsonovi IV (17, 18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.10 Jurský svět – Utajená
expozice (1) 7.40 Max Steel III (8) 8.05 Jurský svět –
Utajená expozice (2) 8.30 Námořní vyšetřovací
služba XIII (8, 9) 10.30 Asterix a olympijské hry
12.50 Podfukáři 15.10 Kluci a holky 17.15 Světlo
mezi oceány 20.00 Discopříběh 21.50 Příslib,
dobrodružné drama (USA/Šp., 2016) 0.30 Agent
na útěku, thriller (USA/Kan./Belg./VB, 2012)

pátek 29. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.50 Na kus řeči 10.35 Doktor Martin
(7) 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 Tak neváhej a toč speciál
16.05 Příběhy slavných... Jiří Wimmer
17.00 Bydlet jako... single
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Kukačky (4/13)
21.05 13. komnata Jána Jackuliaka
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.10
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3979)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1006)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (873)
Castle na zabití V (14)
Mentalista V (21), 22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3980)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychlí a zběsilí
Akční film (USA, 2009)
Bláznivá dovolená
Dobrodružná komedie (USA,
2015)
Mentalista V (21, 22)
Castle na zabití V (14)
Malý Sheldon (5, 6)

Prima
6.15
7.00
9.10
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
23.25
0.20
1.05
2.55
3.50
5.25

Mstitel Blade (1)
Nový den
M.A.S.H (184, 185)
Rosamunde Pilcherová:
První, nebo druhá
Romance (N, 2014)
Walker, Texas Ranger V (18)
Policie Hamburk VIII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba X
(19)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Milionář mezi námi
Discopříběh
Hudební komedie (ČR, 1987)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(19)
Policie Hamburk VIII (13, 14)
Prostřeno!
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 O synkovi, který se učil bát 6.55 Loupení
jehňátek 8.35 Mentalista V (19, 20) 10.50 Cesta
peklem 13.05 Pohádkář 14.50 Mambo 16.30 Pták
na drátě 18.35 Mravenec Z, animovaná dobrodružná komedie (USA, 1998) 20.00 Auta, animovaný
film (USA, 2006) 22.15 Pěsti ze železa, akční film
(USA/HG, 2012) 0.00 Příběh kmotra

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.05 Top Gear VI (6) 8.30
Autosalon.tv 9.35 Re-play 2021 10.00 COOL
e-sport 10.25 Hvězdná brána VII (11, 12) 12.30
Futurama IX (8, 9) 13.20 Simpsonovi III (16-19)
15.10 Hvězdná brána VII (13) 16.10 Hvězdná brána
VII (14) 17.15 Futurama IX (10, 11) 18.15 Simpsonovi
IV (21-23) 19.45 Simpsonovi V (1) 20.15 Sopka
22.20 Démon minulosti 0.15 Simpsonovi IV (21)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Jurský svět – Utajená
expozice (2) 7.15 Max Steel III (9) 7.45 Ninjago X (1)
8.05 Námořní vyšetřovací služba XIII (9, 10) 10.10
Francouzská spojka II 12.40 Ten pravý, ta pravá?
14.20 Kluci a holky 16.20 Skutečné vraždy: Záhada
starého domu 18.15 Já, kocour, 20.00 Trumfové
eso 22.40 Peklo, akční film (USA, 2003) 0.40
Příslib, dobrodružné drama (USA/Šp., 2016)
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Nové Téma:
Co všechno
prozradí tvář

A

merický psycholog Paul
Ekman popsal sedm základních emocí člověka, přičemž každá z nich se projevuje nějakým výrazem tváře.
„Když se dobře naučíte anatomii
obličeje a pozorně sledujete drobné
pohyby v mimice druhých lidí, dokážete s docela zajímavou přesností odhadovat přítomnost těchto primárních emocí. Důležité svaly jsou
rozprostřeny okolo očí, obočí, nosu
a některé emoce se propisují i do
rtů. Mimický výraz ve tváři je velmi těžké dokonale potlačit, emoce
totiž nejdou úplně ovládat vůlí,“
tvrdí psycholog Jan Ženatý, který
se Ekmanově metodě u nás věnuje.
Jakou budoucnost má
čtení emocí?
Co na vás
prozradí vějíř očních
vrásek? Čtěte v novém
vydání týdeníku Téma.
INZERCE

Česká republika

Holky jsou zpět ve Vémolandu
ČR | Snoubenci Karlos Vémola (35 let)
a Lela Ceterová (31) promluvili o svém
odloučení, zásnubách i plánované svatbě. Ta by podle MMA fightera a slovenské playmate mohla být již tento rok.
„Momentálně jsem nejspokojenější,
jak jsem kdy byl. Mám za sebou čtyři
velká vítězství. Tři zápasy a holky zpátky doma,“ pochvaluje si Karlos Vémola
v rozhovoru pro pořad Život ve
hvězdách. Jeho partnerka, playmate
Lela Ceterová mu před Vánoci odpustila nevěru, kvůli které se loni na čas rozešli. S dcerkou Lili jsou už zpátky doma
ve Vémolandu, jak sám Karlos říká svému honosnému pražskému sídlu. Ale
úplně jednoduché to nebylo.
„Přijel jsem domů po zápasu roku v
Brně. Měl bych v takovou chvíli mít obrovskou radost... A místo toho jsem tu
seděl sám a koukal do zdi. Tak jsem si
hned druhý den sbalil bágl, jel jsem do
Bratislavy za holkami a řekl jsem, ať se
vrátí domů, že mi je bez nich smutno,“
popisuje Vémola. „Lela se sice nechala
chvilku přemlouvat... Ale ne zas tak
dlouho. Viděl jsem na ní, že se jí taky
stýskalo. A hlavně Lilině, viď,“ říká a
něžně hladí dcerku po tváři.
Při příležitosti prvních narozenin

Vémola, Lela Ceterová a jejich dcera Lili při oslavě Karlosových pětatřicátin.
FOTO | PROFIMEDIA
dcerky Lili požádal Vémola Ceterovou
o ruku. „Jsem zvyklý ze svých fightů,
že si nedokážu přiznat prohru a pořád se
vlastně připravuji na vítězství. Naštěstí
jsem proto vůbec nepřemýšlel nad tím,
že by mě Lela odmítla,“ vysvětluje
MMA zápasník. „Každá žena sní a touží už odmala po takovém okamžiku.
Když to přišlo, neměla jsem slov. Ještě
hodně dlouho poté jsem to rozdýchávala,“ vzpomíná na zásnuby Ceterová. Po-

dle Vémoly musí být svatba 28. června.
„To bylo naše první rande. Buď to stihneme ještě letos, když to tedy koronavirová situace dovolí, nebo až napřesrok.
A bude to na místě, kde jsme byli na prvním rande. Na tom jsme se shodli,“ těší
se Karlos Vémola a dodává, že spolu s
manželstvím by se rád dočkal i dalších
potomků. „Další dítě určitě chci a ne jedno. Nevím, jak u Lely, ale u mě čím víc
dětí, tím líp. Já mám děti rád a naplňují
mě. Takže jich nikdy není moc,“ říká.
Pro slovenskou playmate a rodačku
ze slovenské Žiliny je dcera Lili prvním
potomkem, Karlos „Terminátor“ Vémola má už syna Karlose jr. a nevlastní dceru z předchozího vztahu. MMA zápasník žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně, kde kromě práce tráví čas se svými dětmi.
Návrat k nevěrnému Vémolovi měly
mnohé ženy sledující Lelu Ceterovou
na sociálních sítích za zlé. „Já s lidmi z
Instagramu, kteří mají fejkové profily a
stydí se za vlastní ksicht, ani nekomunikuji. Lela to chudák řeší trochu víc a má
tendenci jim odepisovat a za sebe a hlavně za naši Lili bojovat. Já si myslím, že
to je úplně zbytečné,“ dodal Karlos Vémola.
(sub)
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Přístaviště bude skromnější
Podoba přístaviště
v Hodoníně se mění. Do
centra lodě nedoplují –
i tak bude mít město
největší rekreační
přístav v zemi.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
HODONÍN | Plán přivést lodě až do centra Hodonína ztroskotal. Podle dřívějších představ Ředitelství vodních cest
(ŘVC) měla plavidla, jež k městu směřují po řece Moravě, kotvit jen kousek
za hodonínskou radnicí. Doplout sem
měla po splavnění slepého ramene takzvané Staré Moravy. Městský přístav
teď ale z dlouhodobých plánů vypadl.
Ředitelství vodních cest chystá obrovskou investici v Hodoníně už řadu let.
Počítá se stavbou velkého přístaviště
pro osm desítek lodí na Očovských loukách a přístav v centru měl být druhou
částí projektu. Jeho vyškrtnutím se stavba zlevní o víc než 150 milionů.
Podle mluvčího ředitelství Jana Bukovského nejde o náhlé rozhodnutí, ale
o výsledek několika let jednání s hodonínskou radnicí o tom, v jaké poloze je
přístav pro město akceptovatelný.
„Situace v Hodoníně nebyla jednoduchá. Řada lidí přístaviště v centru podporovala, ale bylo také mnoho těch,
kteří chtěli nechat staré rameno řeky
tak, jak je. Diskuse kolem toho byly
velmi bouřlivé,“ poznamenal Bukovský. Co ale sehrálo zásadní roli, byl
rovněž fakt, že se ukázalo jako velmi
obtížné najít v korytě Staré Moravy
prostor pro dostatečně velké kotviště.
„Staré rameno by se muselo v nějakém
místě rozšířit – a to byl problém. Břehy
jsou tady velmi intenzivně využívané
pro rekreaci nebo rybaření. To byl zá-

Přístav se „zakousne“ do krajiny na Očovských loukách.
VIZUALIZACE | ŘVC

sadní kolizní bod,“ podotkl. V neposlední řadě rozhodly vysoké náklady
pro stavbu plavební komory, která by
vyrovnala výškový rozdíl hladiny
mezi Moravou a jejím slepým ramenem směřujícím do centra.
Podle výsledného projektu, jenž právě teď prochází procesem posuzování
vlivu na životní prostředí EIA, tedy zůstává v platnosti pouze plán na vybudování nového rekreačního přístavu na jihovýchodním okraji Hodonína. Tady
bude prostor pro stání 80 lodí. S přístavištěm v centru přitom měl mít Hodonín původně 126 míst.
Nový přístavní bazén se „zakousne“
do krajiny kousek od řeky, na Očovských loukách. Lodě do něj doplují vjezdovým kanálem, který z Moravy odbočí
v místě současného přístaviště U Jezu,
jenž dávno lodnímu provozu nevyhovuje. „Umožňuje sice omezené stání pro
návštěvníky, provoz výletní lodě Konstancie a půjčovnu motorových a nemo-

torových lodiček, ale stávající situace
neumožňuje dlouhodobá stání ani možnost stání plavidel během povodňových
stavů na řece Moravě, zabezpečení servisních služeb a podobně,“ vysvětlila
zpracovatelka dokumentace EIA Kateřina Hladká.
To, že přístav bude od řeky Moravy
oddělen, bude mít podle ní několik výhod. Jednak nebude provoz lodí v kolizi
s aktivitami zdejšího veslařského klubu
– lodě odbočí do přístavu ještě před místem, kde veslaři působí. A jednak v plavebním kanále a přístavním bazénu
bude na rozdíl od řeky samotné klidná
hladina bez proudění.
Rekreační přístav, který má stát 266
milionů, by se měl začít stavět v říjnu
roku 2023. Hotovo má být v květnu
2026. Po dokončení bude mít Hodonín
největší rekreační přístav postavený
v novodobé historii Česka. Co do velikosti mu může konkurovat snad jen ten
v pražském Smíchově, který existuje již

více než sto let. Jisté však je, že za posledních třicet let podobně velké přístaviště v tuzemsku nevzniklo.

Naděje pro cestovní ruch
Hodonínští k novému přístavu vzhlíží
s nadějí na oživení cestovního ruchu.
„Zatímco cestovní ruch v letech 2012
až 2018 v tuzemsku i regionech vykazoval růstový trend, v Hodoníně spíše stagnoval. Dokazuje to i počet přenocování
ve městě za rok, byl okolo 156 tisíc, který se v posledních třech letech neměnil,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice
Josef Horníček.
Hodonín má podle něj ambici dosáhnout do roku 2025 republikového průměru a stabilizovat atraktivitu města
v regionu Slovácka.
„Velký potenciál pro zvýšení počtu
návštěvníků města představuje plánované přístaviště na řece Moravě,“ potvrdil
Horníček.

Vítěz Vinařství roku bude slavit online
BRNO | Devět vinařství je o krok blíž
nejvyššímu titulu v prestižní soutěži Vinařství roku. Finálovou devítku vybrala
odborná porota složená nejen z vinohradníků a vinařů, ale také enologů, odborníků na marketing, architekturu a design a podobně. Který z finalistů dosáhne na prvenství, bude jasné 4. února. Vyhlášení výsledků proběhne tentokrát online formou na webu a sociálních sítích
soutěže.
„Vinařství, která se letos dostala do finále, jsou všechna velmi kvalitní, samozřejmě vyrábějí skvělá vína, ale také splňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby
dlouhodobě vynikala v oboru a posouvala ho stále kupředu. Absolutním vítě-

zem se pak stane vinařství, jehož kvalita aktivit se nejvíce vztahuje k danému
roku. Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, už složení finálové devítky napovídá, že se i letos dočkáme po všech
stránkách prvotřídního vítěze,“ říká Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů,
který soutěž spolupořádá.
Mezi malými vinařstvími letos zabodovala Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu, Salabka Praha a velkopavlovické Vinařství Lacina. Středním vinařstvím vévodí Krásná hora ze Starého
Poddvorova, popický Sonberk a hnanické vinařství Thaya. Velká vinařství s produkcí nad 250 tisíc litrů za rok letos ve finále zastupuje dobšický Lahofer, velko-

Finalisté Vinařství
roku 2020
Malá vinařství:
■ Vinařství Piálek & Jäger
■ Salabka Praha
■ Vinařství Lacina

Střední vinařství:
■ Krásná hora
■ Sonberk
■ Thaya vinařství

Velká vinařství:
■ Vinařství Lahofer
■ Habánské sklepy
■ Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

bílovické Habánské sklepy a Château
Valtice – Vinné sklepy Valtice.
Ty všechny teď bude posuzovat sedmičlenná odborná komise, která definitivně rozhodne o vítězích.
„Jsme všichni rádi, že se nám i v takto složité době, která podobným akcím
zrovna dvakrát nepřeje, podařilo už jedenáctý ročník uspořádat. Přesunutí veřejné části soutěže včetně vyhlášení vítězů na internet vidíme jako správný krok
a zároveň jako pozitivní impulz do budoucnosti,“ podotýká Nyitray.
Moderování slavnostního vyhlášení
se i v jeho online podobě opět zhostí minulými ročníky na jedničku prověřený
Marek Eben.
(sol)
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Anglický spisovatel Samuel Johnson: Máme sklon věřit neznámým, protože nás ještě…

Tajenka: … nikdy neoklamali.

INZERCE

20. 1. - 2. 2.

2021

Víkendová akce 29. 1. - 31. 1. 2021
Jihlavanka standard mletá 1 kgg

Toaletní papír
broskev 8 + 2 ks
2vrstvý
(1 ks/4,99 Kč)

99,90
129,90

49,90

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

61,90

Eid cihla 30%
Eidam
Lacrum Velké Meziříčí s.r.o.
cena za 1 kg

19,90
27,90

Rybí salát
v majonéze 150 g
(100 g/13,27 Kč)

7,90
13,90

119,90
143,00

Brno, Blansko a Vyškov
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Melichárek své rukavice přibije
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Rukavice, které během kariéry
oblékal do zápasů, plánuje fotbalový
brankář Dušan Melichárek vzít do šatny
malého klubu TJ Velehrad a přibít je tam
hřebíkem na zeď.
Až na to bude čas, symbolicky tak
v 37 letech uzavře profesionální kariéru,
zakončenou na konci minulého roku titulem ve švédské lize. Od jara už se Melichárek bude fotbalem jen bavit; plánuje
nastupovat v nejnižší amatérské soutěži
za Velehrad, ale už ne v brance.
„Budu hrát v poli. Tam, kam mě trenér
postaví a kde se nemusí moc běhat,“ směje se dnes již bývalý gólman. „ Minulou
sezonu jsme v Malmö končili titulem,
mým druhým v kariéře, a tak si myslím,
že tohle rozhodnutí skončit je načasované dobře. Řekl jsem si, že už stačilo a že
fotbalu už bylo dost. Nyní je mojí prioritou rodina a malý syn,“ vysvětlil MeliINZERCE

chárek, co ho po návratu ze Švédska, kde
sezona končí v prosinci, v nejbližší době
čeká.
Jistě se časem zajede podívat i do
Brna, kde bezmála pět let chytal za Zbrojovku, a ta se tak stala jeho nejvýraznějším českým angažmá. Poté, co ji posílil
ze Slovácka, s ní Melichárek v sezoně
2015/16 zažil šesté místo v lize.
„Speciálně tenhle první rok pod panem trenérem Kotalem byl výborný.
Měli jsme partu, bavili jsme se fotbalem,
chodili jsme na večeře, drželi jsme při
sobě. Poznal jsem tam strašně moc dobrých kluků, čehož si vážím, a dodnes tam
jezdím,“ říká Melichárek.
Ze Zbrojovky nakoukl i do reprezentace, když byl v roce 2016 pozván jako náhradník na sraz před zápasy se Skotskem a Švédskem. „To bylo příjemné,
ale kdybychom to teď nevzpomněli při
rozhovoru, tak na to ani nepomyslím. Je
to minulost,“ směje se rodák z Vyškova.

Lituje naopak sestupu Brna z nejvyšší
soutěže. Přišel po špatném jaru
v roce 2019. O půl roku později Melichárek šatnu Zbrojovky
opustil a namířil si to do
Malmö.
„Na Brno
mám pěkné
v z p o m í nky, jen sestupu je
ško-

FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

S profesionální kariérou končí fotbalový brankář
Dušan Melichárek. Výraznou stopu zanechal v Brně,
kde se Zbrojovkou zažil 6. místo i sestup z ligy.

da. To mě velice mrzí. Byl to nějaký proces, asi se to mělo stát, tak se to i stalo.
Brno je teď zpátky v lize a já doufám, že
se v ní udrží,“ hlásí Melichárek.
Tuší však, že to pro Zbrojovku nebude
snadné. I ve Švédsku sledoval zápasy
české nejvyšší soutěže. „Dívám se
na ty mančafty, kde mám kamarády. Sleduji Řezníčka v Teplicích,
Opavu s Pavlem Zavadilem, taky
Brno, radost mám ze Slovácka. To
je bomba pro region, že hraje Slovácko nahoře,“ uvažuje gólman
se 143 ligovými duely na kontě.
Zavadila, s nímž slavil úspěchy v Brně, sleduje nyní i v jeho nové funkci sportovního ředitele Opavy. „Pavel se na to
hodí. Klobouk dolů před tím,
co dokázal. Sestupové boje
sleduji, nebude to ale mít snadné. Nejraději bych přál štěstí všem, ale
tak to ve sportu bohužel nefunguje,“
připomněl Melichárek, že některý z
jeho kamarádů asi na konci ligy bude
smutnit.
Sám nyní ve fotbale působit nechce.
„Možná časem, ale nyní se chci věnovat synovi,“ řekl.

Karel IV. – Otec vlasti

Symbol národní hrdosti do Vašich rukou!
Emise:
Pamětní ražba Karla IV.
Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí narození Karla IV.

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.karelctvrty.cz; tel.: 810 505 020

Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
zcela ZDARMA

Cena:
ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)

Oslavte pamětní ražbou Největšího Čecha naší historie

ZDARMA
poštovné a balné také ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.karelctvrty.cz

Telefonní rezervační linka:

810 505 020

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

Všichni jsme se o něm učili ve škole, a i během svého života o něm často
slýcháme. Stal se ikonou naší společnosti napříč generacemi a stoletími.
Řeč je o českém králi a římském císaři, který své místo na výsluní upevnil
i mnoho let po svém odchodu z tohoto světa v anketě Největší Čech.
Národní Pokladnice se rozhodla zprostředkovat Vám upomínku na tohoto
velikána evropských rozměrů, známého široké veřejnosti pod jménem
Karel IV., prostřednictvím pamětní ražby od předního českého sochaře
Vladimíra Oppla. Tato ražba oslavuje 705. výročí narození Karla IV. a je
pro každého z Vás připravena zcela ZDARMA. Jelikož přáním a posláním
Národní Pokladnice je, aby každý z Vás měl možnost získat kousek naší
historie do svých rukou a poznal tak své kořeny.
Využijte jedinečnou příležitost získat zcela ZDARMA, bez jakýchkoliv
dalších závazků, originální ražbu Karla IV., věčnou upomínku na symbol
národní hrdosti, našeho Otce vlasti!
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO REZERVACE:

72015021

CENA:

ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.karelctvrty.cz; 810 505 020

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu je
možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby Karla IV. Ražba a s ní
poštovné i balné jsou zcela ZDARMA.

www.karelctvrty.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:
Avers:
Revers:
Průměr:
Hmotnost:
Kov:
Cena:
Důležité:

Výročí narození Karla IV.
Portrét Karla IV.
Karlův korunovační kříž v kombinaci s fiálami, stylizovaná koruna s liliemi.
Uprostřed je iniciála, kterou začíná většina dokumentů a nařízení Karla IV.
30 mm
11,9 g
Mědinikl
ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)
Bez jakýchkoliv dalších závazků

Internetový rezervační systém

www.karelctvrty.cz

