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Slunečná je pro
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Pomoc pro starší?
Nákupy i popovídání
KORONAVIRUS V ČESKU
SERVIS PRO SENIORY

Rady, jak nakupovat, lépe
odpočívat, kde hledat
konkrétní pomoc, ale
i jak trávit volný čas ...str. 6
KOMUNIKACE MEZI GENERACEMI

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
Senioři jsou nejohroženější skupinou novým typem koronaviru. Dobrovolníci se proto snaží jim pomoci co nejvíce se
vyvarovat možnosti nákazy.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Do pomoci seniorům
se zapojily desítky
dobrovolníků. Pomáhají
s nákupy, ale třeba
i zprostředkovat
videohovory s rodinou.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
BŘECLAVSKO, HODONÍNSKO | Na
šest tisíc letáků s důležitými informacemi pro seniory roznesli minulý víkend
do schránek dobrovolníci, které v Břeclavi spolu s radnicí koordinuje organizace ADRA a charita. „Právě senioři jsou
ti, kteří potřebují aktuální informace nej-

Kde sehnat pomoc
Objednávka nákupů a léků:
Břeclav: 734 130 894, 731 428 281
(všední dny 9.00–12.00)
Mikulov: 519 444 607, 519 444 532
(všední dny 8.00–14.00),
608 109 030, 724 168 684,
722 259 224, 773 743 455
Hustopeče: 519 410 037 (všední
dny), 724 034 549, linka Girasole
773 485 935
Hodonín: 518 316 377, 518 316 347
(všední dny 9.00–12.00)
Kyjov: 518 697 401 (všední dny)
Veselí nad Moravou: 518 670 200
(všední dny)
Břeclav také zřídila Linku bezpečí
pro seniory 519 311 322.

více. I když někteří disponují internetem, většinou nemají Facebook, kde
jsou nyní důležité aktuality několikrát
denně. Ty sice vkládáme i na web města, faktem ale je, že značná část seniorů
nad sedmdesát let internet nemá, informace čerpá z televize nebo novin,“ komentoval to mluvčí města David Mahovský.
Právě v letácích našli senioři radu,
kdo jim pomůže, pokud z preventivních důvodů nebo kvůli karanténě nechtějí nebo nemohou osobně do obchodů a lékáren a mohou mít problém se zajištěním nákupu. V tomto týdnu se začali ozývat první zájemci. „Poptávka zatím není nijak velká, ale očekáváme, že
do budoucna poroste,“ domnívá se koordinátorka břeclavských dobrovolníků Adéla Mrázová z organizace
ADRA. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU

Proti nemoci COVID-19
nepomůže chlór ani
preventivní antibiotika,
varují odborníci
...str. 8
DOSTANETE ZPĚT PENÍZE?

Cestovky jsou s vracením
peněz za zájezdy opatrné,
některé nabízejí změny
termínů a vouchery ...str. 9
NETOČÍME, HLÁSÍ TELEVIZE

Ulice i Všechnopárty.
Tvůrci populárních
pořadů mají stopku,
premiéry se odkládají ...str. 12
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Škola se otevřela dětem lékařů
V Břeclavi a Kyjově se školy otevřely pro děti záchranářů či pracovníků v sociálních službách. Vybral si je kraj
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAV | Zatímco jinde jsou dveře
škol pro žáky zavřené, na Základní školu Slovácká v Břeclavi přece jen denně
míří s aktovkami několik dětí. Právě tato
škola je jednou z osmi, jež kraj v první
vlně určil, aby pomohly rodičům, kteří
jsou při boji s koronavirovou nákazou
v první linii. Starat se mají o děti lékařů,
záchranářů, policistů, poskytovatelů
zdravotních služeb a podobně.
V břeclavské škole by se za normálních okolností v tuto dobu pravděpodobně chystali na zápis do prvních tříd. Teď
se kantoři i dobrovolníci střídají u dětí
různých věkových kategorií, které se
učí v malých skupinkách. „V každém
oddělení může být maximálně patnáct
dětí. Většinou jsou to děti pracovníků
domova seniorů a zaměstnanců nemocnice,“ uvedl na začátku týdne ředitel
školy Martin Janošek.
Ve škole by mohly podle zájmu rodičů fungovat až tři takové třídy. Podmínky jsou tady podle jejího ředitele ideální. „Je to rozlehlá budova a má několik
pavilonů, takže můžeme nastavit taková bezpečnostní opatření, aby děti z jedné skupiny nepřišly do kontaktu s těmi
ze skupiny druhé,“ podotýká Martin Janošek.
Hejtmanství ovšem Slováckou nevy-

V každém oddělení, které na Základní škole Slovácká v Břeclavi vznikne,
může být pouze patnáct dětí.
FOTO | DAVID MAHOVSKÝ
bralo jen proto. Její zaměstnanci měli
od začátku chuť s péčí o děti pomáhat.
„Poté, co došlo k uzavření škol, jsem
kontaktoval vedení města, že mám řadu
dobrovolníků ochotných se zapojit. Zpočátku pomáhali s dětskou skupinou, kterou město zřídilo na domě školství, ale
tam byly prostory nevyhovující. Chtěl
jsem, aby se vše přesunulo k nám, kde
je vybavení, hračky, interaktivní tabule,
zkrátka lepší podmínky,“ popisuje ředitel školy.

Svou roli v tom hrálo i stravování.
Místo dovezeného jídla tady pro děti
standardně funguje školní jídelna.
I když se vše odehrává za zpřísněných hygienických opatření, děti si během dne stihnou udělat i úkoly, které
jim učitelé z jejich domovských škol zadávají v rámci domácí výuky. A zatímco jinde se s tím musí trápit rodiče, tady
se pracuje pod dohledem zkušených pedagogů. Kromě toho látku opakují a procvičují.

Podle mluvčí Jihomoravského kraje
Moniky Brindzákové takto funguje například ještě škola Dr. Joklíka v Kyjově. Pečuje o děti ve věku od tří do deseti
let.
„Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje bylo pro tento účel určeno
osm škol v místech, kde se projevil urgentní zájem zaměstnavatelů,“ uvedla
Brindzáková s tím, že školy se otevřely
v Brně, Blansku, Boskovicích, Břeclavi
a Znojmě. „V nejbližší době budou k výkonu této služby určeny další školy.
Předpokládáme, že v rámci celého Jihomoravského kraje bude vybráno celkem
dvacet škol a školských zařízení. V případě potřeby se bude jejich počet rozšiřovat,“ poznamenala.
Ostatní školy by se podle informací
ministra školství Roberta Plagy mohly
otevřít nejdříve v druhé polovině května. Do té doby se většina dětí bude i nadále učit „dálkově“. Podle Martina Janoška se systém, jak a v jakém množství úkoly zadávat, stále ladí. Kantoři se
soustředí především na hlavní předměty, tedy matematiku, český jazyk a cizí
jazyky. Ubírají z ostatních naukových
předmětů a zcela upozadili výchovy.
„Všichni mají zadání nezatěžovat rodiče a zadávat úkoly tak, aby je byl žák
schopný zpracovat sám a v rozumné
míře času,“ poznamenal.

Pomoc pro seniory? Nákupy i popovídání
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podle ní se v Břeclavi do pomoci zapojilo čtyřicet dobrovolníků. Nákupy mohou senioři objednávat na telefonních
linkách, které obsluhují pracovnice charity, jež mají zkušenosti s prací se seniory. „Hotový nákupní seznam pošleme
do supermarketu Tesco, kde nám vše nachystají, my si pro něj druhý den přijedeme a skauti pak vše rozdělují konkrétINZERCE

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

Tel.: 724 286 137

ním seniorům,“ popisuje Adéla Mrázová. Podle ní je zájemců o pomoc zatím
jen pár. „My se ovšem připravujeme
i na situaci, kdy by mohl být stav vážnější. Například kdyby se příbuzní seniorů
ocitli v karanténě a nemohli by se o ně
postarat,“ poznamenala.
Pomoc seniorům by měla být co nejvíce „bezdotyková“. Jak předání nákupu,
tak platba by měly být pokud možno
bezkontaktní, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy. ADRA k tomu
pro své dobrovolníky přichystala propracovaný manuál.
Lidé, kteří seniorům pomáhají, si
ovšem uvědomují, že osaměle žijícím
starším lidem chybí i běžný lidský kontakt. „Proto jsme také zřídili dvě kontaktní linky, aby si senioři při objednávání nákupů mohli také popovídat,“ poznamenala Adéla Mrázová. Břeclavská
radnice rovněž zřídila pro seniory samostatnou linku bezpečí.

V Hustopečích na podobné bázi jako
v Břeclavi funguje pomocná iniciativa
„Hlídačka“. Na Facebooku města je veřejná skupina, která vybízí dobrovolníky, aby nabídli pomoc seniorům, ale
i dalším potřebným. Třeba rodičům, kteří nemají hlídání pro děti.
Kdo nemá internet, stačí když zavolá
na telefonní číslo uvedené v boxu. „Asistentka si zapíše jeho telefonní číslo
a adresu a dá mu zpětně vědět, že našla
dobrovolníka. Seniorovi sdělí konkrétní
jméno a kontakt, aby věděl, kdo přesně
k němu přijde,“ vysvětlila starostka Hustopečí Hana Potměšilová.
Pomoc je ale i psychická. Třeba domov seniorů v Břeclavi zprostředkovává svým klientům kontakt s blízkými
prostřednictvím videohovorů.
A organizace Girasole, která pomáhá
seniorům na Hustopečsku, zase vyzývá
rodinné příslušníky, aby svoje „staroušky“ kontrolovali. „Žádosti o pomoc pro-

střednictvím naší Seniorlinky nebyly
přijaty pouze od seniorů, ale hlavně od
rodinných příslušníků, kteří si dělali starosti, protože bydlí daleko. Někteří senioři se stydí požádat o pomoc, jiní se bojí
kontaktu nebo nemají ústenku. O pomoc, i když je nutná, si neřeknou, nezavolají na žádnou z linek. Proto myslete
na své blízké, starší rodiče i prarodiče
a zavolejte jim! Uvidíte, že to ocení,“
vyzývá organizace na sociálních sítích.
A pomáhá se i na Hodonínsku. Protože jsou prozatím do odvolání zakázané
svatební obřady, dostala novou funkci
třeba obřadní síň ve Veselí nad Moravou. Vyrostlo v ní improvizované krizové centrum, kde se scházejí dobrovolníci z řad veselských občanů i mladých
skautů. V síni jsou instalované telefonní
linky, kam mohou pro pomoc volat především senioři. Ve stejné místnosti se
také šijí roušky, které městští pracovníci postupně rozvážejí potřebným.
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Ke svým písničkám se
„přiznal“, teprve až je
lidé vzali za své.
Od smrti Fanoše
Mikuleckého uplynulo
padesát let.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
MIKULČICE | V širém poli studánečka,
Vínečko bílé nebo Mikulecká dědina.
Slavné písně, které se ve zpěvnících
řadí mezi lidové. Tedy takové, jejichž
autor je neznámý. Proslulé jihomoravské popěvky přitom svého tvůrce mají –
je jím František Hřebačka, známý pod
jménem Fanoš Mikulecký. Sám však
dlouho tajil, že je sepsal právě on.
Od jeho smrti v pondělí uplynulo padesát let.
Přestože se rodák z Mikulčic na Hodonínsku vyučil jevištním malířem a dekoratérem a později se živil jako malíř
pokojů, jeho život se s přibývajícími
roky stále více stáčel k písničkářství.
Složil a anonymně vypustil do světa téměř tři stovky písniček. Všechny svým
textem odkazují k rodnému kraji, událostem na vesnici i k Mikuleckého osobnímu životu.
INZERCE
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Skromný autor, který
tajil i „Vínečko bílé“
„Teprve v roce 1958, tedy ve svých
46 letech, vystoupil z anonymity a před
odbornou skladatelskou komisí obhájil
své autorství velmi skromně. Prý se nechtěl ke svým písním znát dříve, než si
je lidé vzali za své,“ uvádí v knize věnované písničkářovým Mikulčicím etnoložka Jitka Matuszková.
Mikulecký se narodil v roce 1912 do
rodiny železničáře, odmalička si vytvářel úzkou vazbu na folklor a umění.
Od roku 1946 byl vedoucím redaktorem časopisu Malovaný kraj, pro který
psal národopisné reportáže nebo povídky. Později vystřídal i několik pozic na
úřadech.
„Vedl nesmírně činorodý a tvůrčí život, přestože mu moc nesloužilo zdraví.
Jeho přičiněním vznikl v Mikulčicích
roku 1937 Slovácký krúžek, ten dlouhá
léta vedl, a byl i primášem cimbálové
muziky. Na Podluží organizoval kulturní akce a pomáhal se zakládáním Slo-

Fanoš Mikulecký složil téměř tři
sta písniček.
FOTO | ARCHIV
váckých krúžků,“ vypočítává Matuszková.
Přestože je Mikulecký známý hlavně
díky líbivým lidovkám, podstatnou část
jeho umělecké činnosti představují obrazy. A zatímco na počest Mikuleckého

písniček se každoročně v Hodoníně
koná soutěžní pěvecká přehlídka O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého, o obrazech moc lidí neví.
„Své výtvarné sklony a nadání neuplatňoval jen při malování divadelních
kulis a při výzdobě interiérů vinných
sklepů, ale i jako malíř obrazů. Zachytil
na nich malebná zákoutí rodné vesnice,
Mikulčic, včetně života jejich obyvatel,
a okolní přírodu a krajinu. Maloval také
zátiší – kytice s vázou,“ poukazuje publicistka.
Vedle „lidovek“ hrával rozhlas i Mikuleckého čtené scénky, hry a zpěvohry. Nejhranější je zřejmě lidová opera
Cesta zarúbaná, která měla premiéru
v roce 1947. V Mikulčicích dodnes mohou lidé navštívit Mikuleckého rodný
dům. Kromě muzea a připomínky lidových tradic návštěvníci uvnitř najdou
i unikátní stavbu – bývalou sušárnu tabáku.
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Česká republika

Díky karanténě se třeba naučím
Před kamerami prorazila jako zpěvačka v talentové
soutěži, v seriálech Modrý kód a Slunečná však
na sebe Eva Burešová upozornila především jako
herečka. „Role Týny je pro mě zlomová. Spousta
lidí teprve zjišťuje, že v uměleckém světě existuju,“
říká hvězda seriálu, který ve sledovanosti poráží
i Ordinaci. Natáčení však nyní přerušila pandemie.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Týdny nuceně strávené více méně
jen doma jsou pro většinu lidí dosud nepoznanou zkušeností. Pro herečku Evu
Burešovou to však neplatí. Před čtyřmi
roky strávila kvůli neštovicím v karanténě dokonce týdnů šest.
Vzpomínáte v těchto dnech na tehdejší týdny v izolaci?
Vidíte, na to už jsem úplně zapomněla!
To byl pro mě celkově opravdu šílený
rok, neštovice a hned jak mě pustili ven,
tak jsem si na dalších šest týdnů poležela
se zlomenou nohou.
Čím jste tedy zaháněla chmury?
Vlastně to bylo dost podobné jako teď.
Četla jsem knihy, poslouchala písně, natáčela covery a hrála počítačové hry. Teď to
mám o něco zábavnější, protože mám vedle sebe syna, takže si hrajeme spolu.
Jak vám zatím současná situace ovlivnila život a vaše pracovní povinnosti,
když televize omezily výrobu?
Natáčení Slunečné bylo pozastaveno. Zrušila se nám také divadla, besedy, koncerty. Když nemyslím na to, že nám to vzalo
příjmy, tak to vlastně vítám. Tahle pauza
už myslím byla potřeba pro všechny lidi.
Všichni se někam honíme, spěcháme a nedokážeme být v klidu. S rodinou, sami se
sebou. Měla jsem menší krizi po pár
dnech, jelikož jsme kvůli karanténě zůstali na Moravě, kde jsme měli v plánu být
jen na víkend, a tak tady nemáme vůbec
nic. Počítač, knihy, deskové hry a vlastně
ani oblečení, takže vytahuju starší věci ze
základní školy. Naštěstí jsem se postavou
moc nezměnila. (smích)

V seriálu Slunečná se na obrazovkách
poprvé objevujete jako představitelka hlavní role. Vnímáte tuhle příležitost jako zlomovou?
Vnímám každou svou práci jako zlomovou. Každá mi ukazuje a dává něco jiného. Vážím si veškeré své práce. Role
Týny Popelkové je nádherná zkušenost a
určitě zlomová je. Vidí nás hodně lidí, pro
některé jsme úplně nové osobnosti, někteří nás vidí prvně a teprve teď zjišťují, že v
tom uměleckém světě vlastně jsme, ačkoliv už je tomu tak nějakou dobu.

Jistě. Tyto obory, herectví a zpěv, mě doprovázely od malička. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že by se mi to nevyplnilo. Tvrdě jsem pracovala a šla si za tím.
Pracuji na sobě stále a nepovolím. Nejsem
typ člověka, který by se dostal do určitého
bodu a pak si řekl: OK, teď už jsem dokonalá, už na sobě nemusím pracovat.

Nikdy jsem typicky městský člověk nebyla. V Praze žiju od patnácti, ale vyrůstala
jsem v malém městě a část rodiny mám
dokonce na Moravě, daleko od lidí v lese.
Celé mé dětství měli spoustu zvířat a mě
velmi bavilo se o ně starat. Jednou by se
mi líbilo mít přesně takový statek, jako
máme v seriálu Slunečná.

Ve Slunečné hrajete děvče z farmy.
Máte ráda venkov, nebo jste typicky
městský člověk?

Kdo je na place váš největší parťák, se
kterým sdílíte smysl pro humor?
Všichni. Opravdu. Máme tam skvělou partu, se kterou je vždy veliká sranda a zároveň se s nimi dají řešit i vážné
věci. Nejčastěji se potkávám
s Lucinkou Polišenskou.
To je úžasná ženská.
Skvělá herečka, herecká partnerka i kamarádka.

Ptám se proto, zda byste o sobě nyní
řekla, že jste zpěvačka a herečka,
nebo už je namístě ta pořadí obrátit?
Čím se cítíte být víc a co vás víc zaměstnává?
Pořadí teď klidně můžeme obrátit. Je pravda, že posledních pár let mě lidé mohou
více vnímat jako herečku, ale koncerty neopouštím. Stále zpívám na akcích, většinou charitativních. Minulý rok jsem ale například vystoupila na Prague Proms při programu
Beatles Night s dirigentem
Carlem Davisem. S tímto programem jsme
také zahajovali filmový festival v Karlových Varech. Letos
chystáme něco podobného, otázka
je, co nám bude
kvůli koronaviru
dovoleno.
Do širšího povědomí jste se před
lety
dostala
díky soutěži Česko
Slovensko má talent. Snila jste tehdy vůbec o kariéře
herečky?

Eva Burešová

Narodila se 22. července 1993 v Hlučíně.
Studovala konzervatoř Jaroslava Ježka, začínala v muzikálech
jako Jesus Christ Superstar a Vražda za oponou.
■ V roce 2011 se dostala do finále soutěže Česko Slovensko
má talent a hned následující rok získala roli Ofélie v muzikálu
Hamlet: The Rock Opera.
■ Muzikálům zůstala věrná, ale prosadila se i v televizních seriálech Gympl s (r)učením omezeným a hlavně Modrý kód a nyní Slunečná.
■ Předminulý rok skončila druhá v show Tvoje tvář má známý hlas.
■ Má dvouletého syna Nathaniela, s jeho otcem se rozešla.
■
■

FOTO | TOMÁŠ KRIST,
MAFRA
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ten nejlepší guláš na světě
Víte, že nám občas něco na plac napeče?
Lepší větrníky jsem snad neměla ani v žádné cukrárně!
V jednom z rozhovorů, z doby, kdy vašemu synovi nebyl ještě ani rok, jste
přiznala, že jste hodně úzkostlivá maminka a těžko snášíte chvíle, kdy nejste s ním. Jak jste na tom dnes, když
už je tříletý?
Úplně stejně. Jsem stále velmi úzkostlivá.
To mám prostě v povaze. Ale občas se nadechnu, vydechnu a nechám ho riskovat.
Ale s tím pocitem, že jsem stále na blízku,
abych mohla zasáhnout. Co se týče práce
a výčitek z toho, že jsem do ní nastoupila
po třech měsících, tak s tím už jsem dobojovala a zvítězila. Ty výčitky nebyly z mé
hlavy. Ale z tlaku okolí. Komentáře, zprávy. Tím, že jsme lidem na očích a často
tomu ještě chodíme naproti přes naše profily, dáváme lidem pocit, že jsme jejich
přátelé a někteří mají pocit, že nám mohou mluvit úplně do všeho. Samozřejmě
nejlépe z anonymních účtů. Už to házím
za hlavu, takové zprávy okamžitě mažu,
lidi blokuju. Je důležité si udržovat zdravou a pozitivní mysl. Proč mít kolem sebe
či na sociálních sítích někoho, kdo vám
INZERCE

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

Bylo to složité období. Jsem ráda, že je za
mnou. Ale všechno zlé je pro něco dobré... To platí vždy.

V čem vás mateřství překvapilo?
V tom, jak strašlivě samozřejmé mi přišlo.
Myslela jsem si, že to bude něco nového.
Že se budu muset učit spoustu věcí. Ale
ne, když jsem Nathanka poprvé držela
v ruce, měla jsem pocit, že ho znám celý
život. Byl celou dobu se mnou, jen jsem
teď poprvé viděla jeho tvář. To, že miluji
daleko více, intenzivněji a jinak, je jasné...
Rychleji řeším věcí, které mi vadí. Rychle
se rozhoduji. Dělám vše pro nás. Miluji
ho neskutečně. Denně mi ukazuje tolik
věcí, jsem nesmírně vděčná, že ta malá dušička přišla zrovna ke mně.
Po určitý čas byl jediným mužem
ve vašem životě právě váš syn. Jak
zpětně vzpomínáte na dobu, kdy jste
s ním byla na řadu věcí sama?
Pozitivně. Já se na vše snažím koukat pozitivně. Bylo to v něčem těžké období, ale
hodně věcí mi to ukázalo. Naučila jsem se
spoustu věcí dělat sama. Naučila jsem
se dělat tři těžké věci najednou a zároveň
se učit do práce nebo dodělávat make-up.
Poznala jsem sama sebe. Naučila jsem se

Jakou etapu prožíváte nyní? Minimálně podle pracovních příležitostí to vypadá, že šťastnou…
Jsem šťastná. Samozřejmě je to nahoru
a dolů. Já jsem citlivý člověk, takže se
mnohdy trápím i kvůli věcem, co se mě
vůbec netýkají, ale s tím pracuju také.
Jsem holt bojovnice za všechna možná
práva. Ale jsem šťastná. Velmi.

Týna Popelková ze Slunečné je
pro Evu Burešovou první hlavní
rolí, a to hned v nejsledovanějším
seriálu. FOTO | ČSFD.cz/ARCHIV FTV PRIMA
milovat i sama sebe, proto do našeho života už mohl přijít někdo nový. Přišel a my
jsme všichni šťastní.
Bylo tohle vaše zatím nejtěžší životní
období?

Co je nyní vaše vysněná meta?
Zůstat šťastná. Samozřejmě bych si přála
hrát ve filmu, zpět se dostat na prkna činoherního divadla, pořídit si byt a vidět
mého syna stále se smát, vyjet do Izraele
a naučit se maďarský guláš. Ne nutně
v tomto pořadí. (smích) Uvidíme, co nám
ten nahoře přinese.
Máte vlastně ještě nesplněný sen?
Určitě se jich pár najde... Člověk nikdy
není úplně spokojen. Ale na všechny své
sny se připravuju. Pracuju na tom, aby se
mohly splnit. Zrovna teď se díky karanténě třeba naučím nejlepší guláš na světě!
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„Babi, dědo,
jsi v pořádku?“
Často se stydí si říci
o pomoc. Přitom senioři
jsou nejohroženější
skupinou obyvatel.
Radíme, jak nakupovat,
odpočívat i bavit se.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Omezený pohyb venku, takřka bez
kontaktu s ostatními a nástrahy tam,
kde to člověk nečeká. Jak se mohou senioři co nejsnáze poprat s aktuální situací, kterou poznamenal koronavirus?

Nákup díky dobrovolníkům
V době nouzového stavu se seniorům
nad 70 let radí vůbec nevycházet ven.
I návštěva obchodu s potravinami nese
riziko nákazy, a tak, pokud to jde, využijte pro nákup pomoci svých blízkých, rozvážkové služby či dobrovolníků. Jestliže za vás vyrazí nakoupit někdo jiný, přebírejte svůj nákup bezkontaktně. To znamená, že se s dotyčným
domluvte, aby zazvonil a nákup spolu
s účtenkou nechal například za dveřmi.
Až poté si jej vyzvedněte a popřípadě
stejným bezkontaktním principem také
zaplaťte. Pokud už přece jenom někomu
otevíráte dveře – nasaďte si vždy roušku, i když se nechystáte opustit byt.
V případě, že se chystáte na nákup sami,
využijte k tomu čas mezi 8. a 10. hodinou ranní, kdy větší prodejny s potravinami či drogerií slouží pouze seniorům.
Ti však v případě potřeby mohou mít doprovod osoby mladší 65 let. Do lékárny
můžete kdykoliv. U pokladny se radí dát
přednost platbě kartou před hotovostí, či
platit v rukavicích.

Návštěva u lékaře
Cesty k lékaři, které nejsou aktuálně nezbytné, nebo jsou pouze preventivního
charakteru, odložte.
Pokud máte zdravotní potíže, před
každou návštěvou lékaře nejdříve kontaktujte telefonicky a domluvte se na
dalším postupu i na možnosti a čase,
kdy můžete dorazit do ordinace. Bez
předchozí domluvy tyto cesty pokud
možno nepodnikejte.
Problém nenastává, ani když jde o
léky. „Pokud senior užívá léky pravidelně, může si zavolat praktickému lékaři
a on mu pošle recept do telefonu nebo
e-mailem. Poté mu může léky vyzvednout kdokoli, komu recept pošle,“ vysvětluje Hana Mezerová, psycholožka a
koučka společnosti Seniorem s radostí.

Co doma? Potěší i ČT3
I přes omezené možnosti pohybu je důležité udržovat se ve fyzické kondici. Inspiraci pro cvičení nabízí celá řada
webových stránek určených pro seniory. Cvičit v době karantény můžete i
paměť, a to luštěním křížovek, sudoku a
nebo například učením se cizích slov.
„Důležité je dodržovat pravidelný režim a vybudovat si své rituály: například čtení časopisu a čaj o páté,“ radí
koučka Mezerová.
Zpestření může přinést aktuálně také
televizní nabídka. Česká televize od
pondělí zprovoznila dočasně kanál ČT3
zaměřený na seniory. Denně od 9.00 do
17.25 hod. nabízí seriály, nostalgické
komedie, tematické pořady i lifestylový
magazín. Po patnácti letech se navíc na
obrazovku vrátily hlasatelky.

Nebojte se otevřít okno
Domnívat se, že dokonalé izolaci pomůže minimum
větrání,
je podle
všeho
nesmy-

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Po nákupu dokáže
doma zabavit třeba
pletení. FOTO | MAFRA
sl. Odborníci napříč obory totiž radí pravý opak.
Efektivní větrání je zvláště
v době karantény důležité
hned z několika důvodů.
V nevětraných prostorách
člověka začne bolet hlava a
rychleji se dostavuje pocit
únavy. Kromě kumulace pachů z nejrůznějších lidských
činností, jako je například vaření se z
obydlí stává pocitově ještě více stísněný prostor. V neposlední řadě roste vlhkost, která je často příčinou vzniku plísní. Optimální je s ohledem na svůj denní program větrat i vícekrát za den, a to
klidně i dvacet minut.

Dobrý spánek, ale v noci
Jedním ze základních pilířů zdraví je
kvalitní spánek. Zachovat si jej v době
izolace ale může být těžké. Aby byl noční spánek co nejvydatnější, snažte se nespat přes den, ačkoli mnoho volného
času k tomu vybízí. A jestli vás polední
šlofík přeci jen přemůže, dopřejte si jej
pouze krátce.
Vyvarujte se alkoholu, který sice v prvotní fázi může pomoci usnout, ale spánek po něm není kvalitní. Stejně tak se
v době před ulehnutím na kutě vyvarujte těžkým jídlům. Dejte svému dennímu
režimu řád. Choďte spát a vstávejte

v přibližně stejnou dobu,
aby tělo vašemu systému přivyklo.
Spánku napomáhá i psychická pohoda.
Proto si své starosti a problémy nenechávejte pro sebe. Zavolejte někomu ze
svých blízkých nebo využijte některou
z krizových linek.

S kým se poradit, kam volat
S veškerými otázkami ohledně koronaviru je možné se obrátit na bezplatnou
infolinku 1212. K dispozici jsou také tři
infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
Společnost Seniorem s radostí má k
dispozici linku 792 308 798. Na ni můžete volat, pokud potřebujete pomoci s
nákupem, venčením psa, nebo si například chcete jenom popovídat.
Bezplatnou a anonymní krizovou pomoc starším lidem nabízí linka seniorů
800 200 007 organizace Elpida.
Speciálně Pražanům slouží bezplatná
krizová linka organizace Život 90 na telefonním čísle 800 160 166.
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Jak nabídnout pomoc

P

ro řadu seniorů může být obtížné požádat blízké o pomoc. Proto by to měli být na
prvním místě právě děti, vnoučata
nebo jiní mladší příbuzní, kdo nabídne službu jako první.
Myslete na to, že vaši rodiče či
prarodiče se mohou cítit nesamostatně, mohou mít také dojem, že
vás obtěžují. Vaším úkolem je tyto
pocity vyvrátit.
„Vyhněte se zakazování nebo poučování. Raději nabízejte. Můžete
mít pocit, že se senior chová nerozumně. Seniora ale nepřesvědčíte
tím, že ho budete poučovat nebo s
ním mluvit jako s dítětem,“ radí ve
volně dostupném materiálu odborníci z Katedry psychologie FSS br-

ZDROJ | KATEDRA
PSYCHOLOGIE FSS,
MASARYKOVA
UNIVERZITA BRNO
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Přestaňte se nudit. Hry
pro prarodiče i vnoučata

K

něnské Masarykovy univerzity.
Naopak se zajímejte o názor seniora, zároveň se ale nenechte snadno odradit prvotním odmítnutím.
Dejte najevo, že jste rádi, že si od
vás váš příbuzný nechá pomoci.
A především, nezůstávejte u jednorázové aktivity. Nastavte si pravidla nákupů a pravidelného telefonického kontaktu.

vůli šíření koronaviru experti
doporučují co nejvíce omezit
přímé návštěvy a kontakty. I
přesto nesmí prarodiče „zmizet“ z
volného času svých vnoučat. Nenechte nudit děti a jejich babičku i dědu.
Pohrát si s nimi totiž mohou třeba po
telefonu. Zde je pár tipů.

Vyprávění příběhů i vtipů
Skvělý prostředek pro rozvinutí komunikace a pro předání zajímavých
zážitků ze života seniora i dítěte.
Dítě se může seniora ptát na jeho
dětství – s kým se přátelil, kam si
chodil hrát, co hráli, kde bydlel, kam
chodil do školy, co ho tam bavilo,
jestli zlobil. Senior se může dítěte
ptát na téměř totožné otázky. Fantazii se meze nekladou.

Vzájemné čtení knížek
Také předčítání knih – nejen na dobrou noc může po telefonu získat zábavný rozměr. Dítě se totiž s prarodi-

čem může ve čtení střídat. Pokud pořídíte dítěti i seniorovi stejnou knihu,
mohou si vzájemně ukazovat obrázky a rozprávět o příběhu.

Abeceda, zábavná hra
Zdánlivě banální, přitom až překvapivě zábavnou hrou po telefonu je takzvaná „abeceda“. Pravidla jsou jednoduchá. Hráči spolu vyprávějí příběh, přičemž se střídají po každé
větě. První věta musí začínat písmenem A, následující věta, kterou pokračuje protihráč, už musí začínat
písmenem B. Tímto způsobem se střídají a pokračují dál, dokud jim stačí
písmenka abecedy nebo fantazie.

Kvíz pro babi a dědu
Nechte dítě vyrobit kvíz pro seniora
na jakékoli téma – babička či děda zavzpomínají a dítě se rozhodně přiučí.
Co třeba něco o prezidentech, mistrovství světa v hokeji či o české kuchyni nebo zahradničení?
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Koronavirové mýty. Nepomůže
česnek, horká voda ani alkohol
Obavy lidstva z koronaviru jsou živnou půdou pro
šiřitele záměrných lží a výmyslů. Některé mýty už
oběhly doslova celý svět, byly mnohokrát vyvráceny,
ale přesto jim spousta důvěřivců věří dodnes.
Přinášíme přehled častých „zaručených“ tvrzení
o koronaviru, která odborníci označují za nesmysly.
Mýtus 1.: Virus zahubí
česnek, imunitu posílí
antibiotika

Koronavirus opravdu není upír, a tak na
něj neplatí česnek, jak někteří lidé radí. Totéž platí o používání očních a nosních kapek, kloktání ústní vody a ani o kouření
cigaret. Nikotin nám sice ničí plíce, koronaviru ale žádnou neplechu nenadělá.
Seriózněji se tváří metoda preventivního „dopování“ antibiotiky, jejichž předepsání požadovali někteří lidé po svých
praktických lékařích. Efekt takového zbytečného užívání antibiotik je přitom přesně
opačný. Zahlcení těla tímto lékem může
odolnost člověka naopak zhoršit.
Internet všude po světě je plný tipů na
přírodní alternativní léčbu. Zmiňována je
třeba údajná účinnost červených řas. Některé konkrétní druhy sice opravdu pomáhají lidskému organismu vyrovnávat se
s viry, ovšem v případě koronaviru není
nic takového prokázáno. Ve Francii zase
odborníci museli vyvracet fámu, že na vir
zabírá užívání kokainu. V Íránu jeden
vlivný klerik dokonce doporučoval potírat konečník vonným olejem, v Indii někteří politici tvrdili, že pomůže pomazání
se kravskou mrvou a pití kravské moči.

Mýtus 2: Bankovky a mince
přenášejí vir, vyhněte se jim
Banky a obchody se předhánějí v doporučení, že lidé mají při nákupech raději platit
bezkontaktně. To je nepochybně správná
rada, ovšem to neznamená, že by se koronavirus dokázal na papírové bankovce či
kovové minci udržet déle než na jiném
materiálu, například na klice či na madle
nákupního vozíku. Světová zdravotnická organizace na šířící se spekulace reagovala prohlášením, že „WHO netvrdila,

že by bankovky přenášely onemocnění
COVID-19, ani jsme v souvislosti s tím
nevydali žádná varování či vyjádření“.
Mluvčí organizace Fadela Chaibová dodala, že lidé by si měli po manipulaci s penězi umýt ruce, což je zkrátka vhodný hygienický návyk. „Peníze často mění majitele a mohou zachytit různé druhy bakterií
a virů a podobně,“ citoval na začátku března mluvčí deník The Daily Telegraph.
Podle aktuálních vědeckých studií se
koronavirus udrží na plastu, dřevě, sklu,
kovu a keramice až tři dny. Na kartonu
den, na oceli 13 hodin, na hliníku pouze
dvě až osm hodin a na zmiňovaných papírových bankovkách jeden den.
Jak však experti upozorňují, všechna
tato data jsou teoretická. Na povrchy totiž
působí spousta dalších vlivů a v žádném
případě tedy neznamená, že každý dotek s
daným povrchem na veřejných místech
okamžitě přenese nákazu koronavirem.

Mýtus 3: Domácí zvířata
mohou být riziko
O původu koronaviru není ve vědecké
obci ještě zcela jasno, mluví se hlavně o
tom, že původcem nákazy jsou netopýři.
WHO ovšem uklidňuje veřejnost, že neexistuje jediný důkaz, že by se mohla nemoc přenášet prostřednictvím domácích
zvířat, například psů či koček. Také u hospodářských zvířat není zatím žádný důkaz,
že by se vir mohl přenést třeba konzumací
masa. Stejně tak nepotvrzená je zatím teze,
že nákazu můžou přenášet komáři.

Mýtus 4: Balíky se zbožím
z Číny mohou vir přenášet
Češi rádi nakupují z čínských zásilkových
webů, avšak to, že by se virus udržel na
zboží nebo na samotném balíku při cestě

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

z Číny do Česka, je podle odborníků vyloučené. Neustálé proměny teplot a další
extrémy, které panují při dopravě mezi
kontinenty, viry spolehlivě zahubí, protože koronavirus nedokáže přežívat mimo
lidské tělo delší dobu.

Mýtus 5: Alkohol a chlór
fungují jako dezinfekce
Vnitřní užívání alkoholu skutečně
k ochraně proti koronaviru nevede. Zvláště sociální sítě na internetu přinášejí řadu
„babských“ rad, jak virus zničit domácími
prostředky. Jedním z častých tipů je značné množství chlóru. „Tímto způsobem je
možné čistit například různé povrchy, ale
postřikem takových látek si člověk může
poškodit oblečení nebo sliznice,“ varuje
na svých stránkách zdravotnická organizace, která tento mýtus považuje za jeden
z nejškodlivějších.

Mýtus 6: Pijte horkou
vodu, nebo se v ní koupejte
a virus zahubíte

V mailových schránkách mnoha pacientů
přistála před několika dny zpráva z důvěryhodného zdroje – z webu brněnské praktické lékařky Elišky Fuksové. Podle rad obsažených v mailu mají koronavirem ohrožení pít teplou vodu, neboť virus nesnáší vysoké teploty, respirátory i roušky prý fungují všechny bez rozdílu a viru se prý daří
na kovových věcech, kde přetrvá až 12 ho-

din. Nesmyslná doporučení se začala rychle šířit, načež lékařka popřela, že by cokoliv
takového rozesílala. Na její web se prý dostali hackeři, kteří mail rozesílali na adresy
pacientů. Jiný hoax také pracuje s vodou,
a to co možná nejteplejší, kterou snesete při
koupání. Odborníci varují, že tak jako tak
teplota lidského těla zůstává okolo 36,5 až
37 stupňů Celsia a koupel v horké vodě vás
může maximálně tak popálit.

Mýtus 7: Na COVID-19
už existuje lék, vlády nám
ho ale zamlčují

Žádný schválený lék ani vakcína zatím neexistují, alespoň to tak platilo do uzávěrky
5plus2 v úterý. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním
krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a
srdce. Dezinformátoři jako obvykle přispěchali s konspirací, že některé vlády mají už
účinný lék k dispozici, ale nepouští ho ven.
V Česku minulý týden Ministerstvo zdravotnictví řešilo přípravek
remdesivir. Ten je určen pro pacienty
s onemocněním COVID-19 v kritickém
stavu. Užití léčivé látky je posuzován
vždy pro konkrétní případ. Na vývoji vakcíny po celém světě pracují stovky vědeckých týmů, denně vznikají až desítky odborných textů a studií, které zákeřný vir
popisují.
(re, mb, iDNES.cz)

INZERCE

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

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Vrátí vám cestovky peníze? Není to jisté
Pandemie zastavila
dovolenkové cesty
do zahraničí. Cestovní
kanceláře jsou s vracením
peněz opatrné, některé
nabízejí změny termínů
a slevové vouchery.

Každý ze subjektů v cestovním ruchu se ve chvíli krize a hromadného rušení rozhodl pro trochu jiný přístup.
■ Mezi částí českých cestovek panuje názor, že náklady na zrušené cesty by v nastalé situaci měli nést na svých bedrech všichni: částečně
cestovky, částečně dopravci, ale i lidé, kteří si zájezd koupili. Cestovní kanceláře totiž už zaplatily desítky milionů na zálohách a nedaří
se jim je dostat zpět. „Hotely zaplacené zálohy nechtějí vracet, ale některé souhlasí s variantou posunutí termínů. Při zrušeném letu zase
platí, že se vrací peníze. Tato praxe se v této mimořádné situaci mění a aerolinky začínají umožňovat pouze změny termínů letů nebo
vystavování takzvaných kreditů k pozdějšímu využití,“ informuje Petr Kostka z Asociace českých cestovních kanceláří.
■ Portál Airbnb zase umožnil všechny rezervace stornovat zdarma, a to celosvětově. Ovšem pouze ty zamluvené nejpozději 14. března
2020 s datem příjezdu mezi 14. březnem a 14. dubnem 2020, na ostatní se (zatím) vztahují obyčejné storno podmínky. Rušení ubytování
na portálu Booking.com je také bezplatné, podmínky jsou ale konkrétnější, vždy na určitou zemi a období a vše se neustále aktualizuje.
INZERCE

ČR | Tisíce Čechů v těchto dnech ruší své
někdy i dlouho dopředu naplánované dovolené. Stornují letenky, jednotlivé rezervace v hotelích či na ubytovávacích portálech jako Airbnb a Booking, ale i celé zájezdy. „Úplné uzavření hranic a zákaz vycestování mimo území Česka je opravdu
mimořádnou situací, se kterou jsme se ještě nikdy v historii nesetkali. Chceme zákazníky požádat, aby poskytli cestovním
kancelářím čas na řešení,“ říká Petr Kostka z Asociace cestovních kanceláří.
V podobném duchu se teď vyjadřuje
většina cestovek. „Každý případ posoudíme individuálně, počkejte, až se vám ozve
náš zaměstnanec,“ radí jedna z nich na informační lince. Co je tedy možné očekávat? „Primárně se zaměřujeme na návrat

Jsou auta vaše srdcovka?
ILUSTR. FOTO | MAFRA

lidí do Česka a na storna nejbližších odletů a odjezdů. Pokud jsou v termínu vyhlášené vládní karantény či zákazu vycestovat, cestovky nabízí změnu termínu či vrácení peněz,“ tlumočí zaměstnanci infolinek rozhodnutí majitelů cestovek.

Květnová dovolená? Platí
běžné storno podmínky
Nakolik se ale budou peníze vracet, jisté
vůbec není. „Cestovní kanceláře nabízejí
hlavně změny termínu, některé i dárkové
poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami,“ upřesňuje Kostka.
Co dělat, když mám koupený zájezd třeba na květen? „Pokud by někdo chtěl teď
stornovat květnový zájezd, platí pro něho
obyčejné storno podmínky,“ znělo koncem
minulého týdne z infolinek s tím, že podmínky storna jsou takové: „V případě květnové dovolené se jedná o zrušení od 64. dne
do 30. dne před odletem, zde se tedy platí
storno poplatek minimálně 30 procent z celkové ceny zájezdu.“ V cestovním ruchu pracuje v ČR asi 240 tisíc lidí. Ministerstva doporučují, aby klienti cestovky podpořili
tím, že budou akceptovat vouchery a odlo(jos)
žené termíny zájezdů.

Do našeho týmu na pozici AUTOMECHANIK
hledáme spolehlivého a týmového hráče,
kterému není svět automobilů cizí.
Jste vyučený v oboru a praxi už máte, nebo byste ji rádi získali? Dokážete aktivně řešit
problémy a komunikovat se servisními poradci? Máte smysl pro detail a nebojíte se převzít
odpovědnost? Pak jste pro nás ten pravý!
Nabízíme motivující finanční ohodnocení, postupné zaškolení, firemní stravování a oděv,
práci v mladém kolektivu a možnost seberealizace a profesního růstu.
Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte Veroniku Konůpkovou, tel. 548 421 121, nebo nám
zašlete váš životopis na e-mail: veronika.konupkova@porsche.cz.
Více našich pracovních nabídek najdete na carjobs.cz.
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Těžké začátky „branibor“ v zemích
V krizi umí nasytit davy. Chutnaly už Inkům před osmi
tisíci lety. Bramborami, dříve nazývanými „branibory“,
ale ještě před dvěma staletími Češi opovrhovali. „Ani
nejprostší čeledín nechtěl je pojídati,“ píše se v první
české kuchařce věnované čistě bramborám. Napsala
ji Hana Dumková, od jejíž smrti uplynulo 100 let.
JOSEF HORA
ČR | Žena, která naučila české hospodyně
vařit z brambor. Takový „titul“ náleží kuchařce a spisovatelce Haně Dumkové,
od jejíhož úmrtí v únoru uplynulo 100 let.
Byla totiž autorkou první rozsáhlé české kuchařky věnované výlučně bramborám, která se jmenovala Úprava jídel zemákových.
„Roku 1874 bylo tomu sto let, co zemáky do zemí Koruny české přineseny
byly,“ vyzdvihuje autorka jeden z důvoINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

dů, proč knihu začala psát. V té době se
ale bramborům říkalo hlavně branibory. Důvodem bylo, že se rostlina rozšířila z Německa, které Češi nazývali
Braniborsko. „Čechové, nazývajíce z
doby válek pruských všechny Němce
Branibory, pojmenovali tak i zemáky,“ vysvětluje v předmluvě slavné české kuchařky spisovatelčin manžel a též milovník brambor Josef Dumka. Jedna ze základních plodin českých polí byla přitom po
dlouhá léta předtím vnímána jako potrava
dobrá tak leda pro prasata.
Vraťme se ale ještě hlouběji do minulosti. Do doby, kdy se brambory teprve dostaly do Evropy a postupně do Čech. Jejich
prapůvod je třeba hledat v Jižní Americe,
kde je už před osmi tisíci lety pěstovali

Hana Dumková (15. 5. 1847 - 14. 2. 1920) v knize ukázala,
jak vypadal domácí pomocník pro olupování brambor.
lidé z civilizace Inků.
Ti si vyšlechtili desítky
odrůd, měli dokonce bramborové božstvo. Kdo plodinu dovezl do Evropy, se
už neví, možná Kolumbus, spíše ale až dobyvatelé ze Španělska. Jeden z nich, konkvistador Francisco Pizarro, zakladatel
dnešního hlavního města Peru Limy, je považoval za houby. Konkrétně za „chutné
a moučné lanýže“. Kromě Španělů se chtě-

li novou plodinou pochlubit i Angličané,
královně prý jako dar připravili z nevídané suroviny připravený salát. Jenže nikoliv
z hlíz, ale z jedovaté a nechutné bramborové natě. Entrée brambor v Anglii bylo tedy
neslavné. Tajemná nová rostlina se z počátku těšila zájmu především v zahradách bohatých Španělů, odkud poté pronikla do
Itálie coby vzácné „tartuffi“. V roce
1675 se jí začalo dařit v Irsku, roku 1717

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

Česká společnost
Nemáme žádné skryté poplatky
Bez ručitele a dalších závazků
Žádné poplatky dopředu
Úvěry ve výši od 5 000 do 70 000 Kč
Úvěr vyplatíme do 24 hodin

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

(podmínkou min. maturita nebo 3 roky praxe v oboru)

Poskytovatel úvěru je EC Financial Services, a.s. IČ: 242 43 744, držitel licence ČNB.

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

Vedoucí týmu – investiční specialista
Bankéř/ka Erste Premier – Plzeň

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

20 000 - 25 000 Kč / měsíc30 000 - 35 000 Kč / měsíc

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-

MAX.
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osoba/den

24
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15
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ

osoba/den

MAX.

se brambory objevily v Sasku a o dvě desetiletí později v Prusku, odkud se ve velkém dostaly coby „branibory“ do Čech.

val bramborová pole nedaleko Paříže.
Lidé ale jím pěstovanou plodinu ignorovali, a tak nechal lékárník pole hlídat. Ale
jen přes den a co nejvíce nápadně. Tím vyvolal u vesničanů zvědavost, ti pak v noci
brambory kradli, doma je tajně jedli a postupně je začali sami pěstovat.
Byť obyčejní lidé a dokonce i chudina
zemáky z počátku odmítali, oblíbili si je
mniši. Zejména františkáni, kteří jimi zdobili klášterní zahrady. Právě ti je jako jedni z prvních přinesli během třicetileté války do Prahy. Po čase se k jedlíkům brambor přidali šlechtici i měšťané. O několik
desetiletí později už bývaly k vidění na polích častěji, ovšem nejdříve hlavně na horách, kde se jiným plodinám tolik nedařilo. „Horníci z Rudohoří (starý název pro
Krušné hory, pozn. red.) přinesli zemáky
do okolí jáchymovského a odtud octnuly
se přes slezské pohoří v našich Krkonoších. V horách českých nalezly záhy vděčných ochránců, zatímco ve středu země
bylo o ně velmi málo pečováno,“ vypravuje Dumka. „Mnozí hospodáři zasazovali
se sice o rozšíření jich mezi svými krajany, ale marně. Rolník, pěstoval-li je
takřka z donucení, krmil jimi jen vepřový
dobytek, lid však se jich ani nedotkl, ba
ani nejprostší čeledín nechtěl je pojídati.“
Když ještě nezvyklou plodinu občas zachvátila nějaká choroba, zhrozily se i úřady. Berlín, ale třeba roku 1806 i Praha, zakázaly například dobývat brambory rané.
„Válečná léta a mnohé neúrody ovšem
překonaly všelijaké předsudky a dopomohly bramborům k důstojnému postavení v našem polním hospodářství,“ uzavírá
Josef Dumek s poukazem na to, že se tak
stalo někdy kolem roku 1813.

ks

osoba/den

Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

Kuchařská kniha Hany Dumkové Úprava jídel zemákových vyšla v nakladatelství Františka Kytky
v roce 1880. Obsahuje 516 receptů včetně pokrmů jako toč, lepenice, pražená kaše, michanky
a další méně známá jídla dřívějších hospodyň. Třeba bramborové kaše byly levné a připravovaly se
na desítky způsobů, na sladko i na slano. Následující recepty přinášíme v původním dobovém znění.
Zemáková kaše pražená
„Zemáky oškrabané se dají do hrnce a vaří se s kmínem a solí. Zároveň se vezme 0,26 litru
(3/4 žejdlíku) krupičky dětské, dá se na rendlík, přidá se kus sádla a míchá se jí, až je do
zlatova opražena. Krupice tato se přidá k zemákům jemně rozmačkaným a poleje se
horkým sádlem nebo máslem.“
Zemáková kaše s jablky
„Vezme se stejné množství zemáků i jablek. Zemáky se uvaří, scedí, protlačí sítem, by
z nich povstala hustá kaše. Oloupaná jablka se uvaří a sítem protlačí. Jablka i zemáky se
smíchají s kusem másla, až vše hodně zhoustne. Na mísu se udělá z kaše homole a pokryje
se houskou na másle smaženou.“
Toč
„Oloupají a rozstrouhají se na struhadle velké zemáky syrové, kterým několik vařených
rozstrouhaných se přidá, načež přidá se mouky a mléka, z čehož udělá se řídké těsto,
kmínem a solí připravené. Na máslem vymazaný pekáč naleje se těsto a dá se do červena
upéci. Velmi chutné jesti jídlo toto — dokud je čerstvé.“
Lepenice
„Oloupají se velké syrové zemáky, uvařejí a rozmíchají na kaši. Uvařené zelí smíchá se se
zemáky společně, osolí a omastí se a lepenice hotová dá se na mísu.“
Omelety zemákové
„45 grammů másla, 2 celá vejce, několik strouhaných uvařených zemáků, půl litru smetany,
90 grammů cukru, kousek vanilky a půl litru bílé mouky se v hrnci smíchá, omeletová forma
se promastí, do formy po částkách lije, upečené se posypou skořicí a cukrem.“

PŘEPRAVKY
osoba/den

ks

osoba/den

CENA BEZ PENNY KARTY
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Rejžo, končíme!
Seriály Ulice či Slunečná, talk show Jana
Krause i Karla Šípa. Televize kvůli krizi
s koronavirem stoply natáčení mnoha
pořadů. Jak se mění jejich program?
Tvůrci seriálů mají pauzu, premiérových
dílů bude méně, nahradí je reprízy
Zkrátí vám čas karantény vaše oblíbené
seriály? Zatím ano, ovšem premiérových
dílů bude méně, protože štáby pozastavily
natáčení. Televize Prima dočasně stopla
natáčení dvou svých nejpopulárnějších
seriálů. Zatímco Modrý kód (na snímku)
stále zůstává na obrazovkách dvakrát
týdně, seriál Slunečná mohou nově diváci
sledovat pouze v úterý. Úspěšnou novinku
s Evou Burešovou a Markem Lamborou
v hlavních rolích nahradí ve čtvrtek repríza Vinařů. K různým
bezpečnostním opatřením přistoupily štáby už v počátcích krize, kdy
ještě nebyla tak přísná vládní nařízení. „Snížili jsme počet komparzistů
na minimum, ti zároveň před vstupem do ateliérů musí podepsat čestné
prohlášení navržené právníky o tom, že v posledních 14 dnech nebyli
v rizikových oblastech či nepřišli do kontaktu s osobou, která v těchto
oblastech byla nebo u ní byl prokázán koronavirus,“ uvedla tehdy
výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. Se seriály na Nově je to
obdobné. „Zdraví našich zaměstnanců, spolupracovníků a herců je na
prvním místě. V zájmu jejich ochrany
s okamžitou platností dočasně pozastavujeme
natáčení Ulice i Ordinace v růžové zahradě
(na snímku). K obnovení natáčení dojde
v závislosti na vývoji situace v zemi,“ sdělila
ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.
Ulice se nyní vysílá pouze od pondělí do čtvrtka,
od 20. dubna ji nahradí repríza sitcomu
Comeback, který se zatím vysílá jen v pátek.
Premiéry Ordinace vydrží Nově do 9. dubna.
Veřejnoprávní Česká televize v současné době
přerušila výrobu seriálů i filmů, rovněž upouští
od natáčení veškerých pořadů, které se netýkají
zpravodajství či aktuální mimořádné situace.

Talenti musí počkat, nebude
ani evropské finále Eurovize
Vítěz národního kola Eurovize Ben Cristovao (na snímku)
se nakonec nevypraví reprezentovat Českou republiku do
evropského klání. 65. ročník slavné soutěže, jehož finále
mělo proběhnout v květnu, se letos ruší. „Samozřejmě, že s
rozhodnutím Eurovizi zrušit souhlasím. Myslím, že bychom
se všichni teď měli soustředit na aktuálnější témata jako je
zdraví, imunita a pomoc ostatním,“ dodává Ben. Počkat
musí také talenty, které jejich první chvilka v záři reflektorů
teprve čeká. Televize Prima ve spolupráci se slovenskou
TV Joj zrušila castingová kola nového ročníku Česko
Slovensko má talent.

Pauzu hlásí Šíp, Kraus i Pavlásek
Na čas vymizí z televizního éteru také rozpravy se známými
tvářemi v rámci nejrůznějších talk show. Ani legendární pan
Odvárka, který jako jediný usedl v publiku Show Jana Krause
bezprostředně po vyhlášení první velké vlny vládních opatření,
nedokázal oblíbený pořad před důsledky viru zachránit.
Na místo dalších dílů nasazuje televize Prima reprízy
povedených dílů. Pouze do 14. dubna zůstane ve vysílání talk
show Na Pavláska, v níž své hosty zpovídá komik, ale také
spisovatel Lukáš Pavlásek. Přerušení se dočkala také show
Karla Šípa (na snímku) Všechnopárty či Kabinet Dr. Honzáka.

Novinky jsou zatím u ledu
Jarní novinkové trumfy v programu českých televizí musely
rovněž ustoupit do pozadí, a tak se na obrazovkách ještě
nějakou dobu neobjeví Vojta Kotek jako nesnesitelný génius
v krimi seriálu Einstein. Stejně tak televize Prima zrušila
premiéru nového zábavného pořadu Zlatá maska, v jejímž
prvním díle měli diváky pobavit například Jakub Prachař
spolu s Jiřinou Bohdalovou.
TEXT: Veronika Strejcová, FOTO: archiv MAFRA, ČSFD.cz

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

Nadace Agrofert pomůže Buďte vstřícní, nedávejte Pohlreich vaří hasičům,
rodičům samoživitelům hned pokuty, vyzval ERÚ umělci vystupují na netu

O

mezení spojená s pandemií znamenají citelnou finanční zátěž pro už tak znevýhodněnou skupinu rodičů samoživitelů. Nadace AGROFERT proto přispěchala se záchranným programem. „Vyhlásili jsme mimořádný program, kdy mohou podat žádost na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru. Stačí
do naší nadace poslat elektronicky žádost z Fondu pro rodiče samoživitele a doplnit ji u zaměstnanců potvrzením o zaměstnání, u OSVČ co nejaktuálnějším výpisem z bankovního účtu s platbou záloh na zdravotní a sociální pojištění. Víc
není potřeba dokládat,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka nadace. Rodiče samoživitelé mohou získat příspěvek ve výši
několika tisíc korun. „Každou žádost budeme posuzovat individuálně,“ doplňuje Tornikidis. Žádosti s přílohou posílejte na e-mail zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz.
(re)

E

nergetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energií, aby při řešení možných problémů se
zákazníky přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií. Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží
své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku
zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni
smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli
odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu. „Vyzývám proto
všechny dodavatele energie, aby k zákazníkům přistupovali
skutečně vstřícně, byli co nejvíce shovívaví při řešení problémů – nyní i posléze,“ říká předseda Rady ERÚ Stanislav
Trávníček s tím, že dodavatelé energií by se v takových případech měli vyhnout okamžitému uvalení sankcí.
(re)

V

oborech, které jsou jim vlastní, se snaží pomáhat
i mnohé tváře známé z televizních obrazovek. Například šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář začali ve svých restauracích zdarma vařit a zavážet jídla pro pražskou záchranku, hasiče a policii. Komu chybí
živá muzika, může využít toho, že mnozí umělci streamují
své domácí živé koncerty na internet. Fanouškům už takto
zpívaly Lucie Bílá, Ewa Farna, hrál houslový virtuoz Jaroslav Svěcený, kapelyMirai či Vypsaná fiXa, respektive
frontman Márdi a bubeník Pítrs. „Odehráli jsme to v Pítrsově zkušebně a bylo to hrozně fajn, byly na to moc hezké
ohlasy. Proto jsme to taky dělali a hodláme v tom pokračovat,“ uvedl Márdi. Nelení ani herci, třeba Tereza Ramba,
čerstvá držitelka Českého lva, na svém instagramovém
účtu každý večer čte z knížek.
(re)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Podpořte své plíce lesní terapií
Jak dopřát v době
karantény restart plicím?
Pomoci může lesní
terapie, dechové cvičení,
ale i omezení vůní.

FOTO | SHUTTERSTOCK

...frekvence dýchání u dospělého je
v průměru 16 až 20 nádechů a výdechů
za minutu?

5plus2
■ ZDRAVÍ

...při kýchnutí plíce vytlačí vzduch
rychlostí až 160 km/h?
...při klidném nádechu a výdechu se
v plicích vymění asi 0,5 litru vzduchu?

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Procházky v přírodě jsou v těchto
dnech jednou z mála venkovních aktivit, kterým se člověk může s dobrým pocitem věnovat. Nejde však pouze o pocit, plicím totiž zejména pobyt v lese
prokazatelně prospívá.
Ostatně z hlediska produkce kyslíku
hovoří čísla jasně. Jeden jediný stoletý
buk vyprodukuje až tisíc litrů kyslíku
denně. Hektar smíšeného lesa pak ročně
„vyrobí“ v průměru 10 tun kyslíku.
Kam jinam tedy za čerstvým vzduchem
než právě do lesa?
Osmiletý výzkum japonských vědců,
který se zaměřoval na účinnost takzvané lesní terapie a jehož výsledky byly
publikovány před dvěma lety, význam
lesa coby přírodních lázní jen potvrdil.
Samotný pobyt v něm podle výzkumu
posiluje v těle tvorbu látek, které dokonce fungují jako přírodní zabiják nádorových buněk. Za vše podle vědců mohou
takzvané fytoncidy, což jsou látky, jimiž se stromy brání škůdcům. Vzduch

Víte, že...
...každou minutu plíce vdechnou až
8 litrů vzduchu?

...každý den plícemi vdechneme
a vydechneme až 10 tisíc litrů vzduchu?

v lese je jimi prosycený, což na člověka
působí blahodárně.

Posílíte i břišní svaly
Zásadní posilou pro kondici plic je zvýšení jejich kapacity. Tu představuje
množství vzduchu, které jsme schopni
vdechnout po maximálním nádechu.
Právě kapacita plic je totiž významným faktorem při nejrůznějších onemocněních. Přesto jde o velmi individuální
záležitost, a tak například ti, kteří pracují v kanceláři, budou mít s největší pravděpodobností výrazně menší kapacitu
plic než ti, kteří pracují manuálně a na-

víc ještě na čerstvém vzduchu. Rozdíl
je patrný samozřejmě také u sportovců.
Klíčem ke zlepšení je na prvním místě naučit se správně dýchat. Pokud se
vám při každém nadechnutí zdvihá pouze hrudník, aniž by se pohnulo břicho,
cosi je špatně. Zkuste se při nádechu
soustředit na to, aby se vzduch dostal až
do břicha. Výhodou takzvaného bráničního dýchání je mimochodem i posílení
svalů břišní stěny.
Základní dechová cvičení doporučují
hluboký nádech a výdech s rozpaženýma
rukama, čímž se ještě více otevře prostor
hrudníku. Možností je i trénovat vleže zadržovat dech. Speciální

INZERCE

Em-eukal prémiové pastilky proti kašli
Vás přesvědčí svou jedinečnou chutí a vysoce
kvalitními přírodními ingrediencemi
Zhluboka se nadechněte - s prémiovými
pastilkami proti kašli Em-eukal.
Střídavé teploty přicházejícího jara, dokáží potrápit
nejeden krk! Em-eukal je správným společníkem
kdekoli a kdykoli je to potřeba. Ať už vyberete jakoukoli
příchuť, každá Vám dodá jemnou úlevu pro hrdlo
a povzbuzení pro Váš hlas.
Dnes již v 10-ti variantách: od nezaměnitelného
eukalyptu po sametově jemnou šalvěj Em-eukal
/ ve variantách sáček, nebo krabička.
Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
přírodních surovin a esenciálních olejů.

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

dechová cvičení, nebo také dechovou
jógu se však doporučuje provádět alespoň z počátku pod dohledem další osoby. Snadno se totiž může stát, že se cvičícímu zatočí hlava a mohl by si ublížit.
Jestliže chceme co nejvíce zregenerovat své plíce, je také nasnadě vytvořit
pro to ideální vnější podmínky. V praxi
to znamená eliminovat co nejvíce vlivů,
které dýchací soustavu zatěžují.
A zdaleka přitom nejde pouze o to vyvarovat se smogu. Žádoucím krokem je
vyvarovat se také veškerým agresivním
vůním, parfémům, lakům na vlasy, prostředkům proti hmyzu nebo také vonným svíčkám. Při domácím úklidu zkuste chemické prostředky, které krom plic
dráždí i sliznice, nahradit šetrnější variantou. Dobrým služebníkem při úklidu může být například jedlá soda nebo
citronová šťáva.

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

Energie má zahřát
vás, ale nespálit
přitom peněženku
Změna dodavatele
energií může ušetřit
rodinnému rozpočtu
tisíce korun ročně.
Na co si dát pozor?

J

estliže chcete změnit dodavatele
energie, začněte tím, že si zjistíte, jakou úsporu vám změna přinese. Pokud se podíváte na nezávislé internetové
kalkulačky, třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo portálu TZB-info.cz, jednoduše získáte objektivní srovnání podle předem daných kritérií. K posouzení finanční výhodnosti budete potřebovat fakturu posledního vyúčtování, ze které zjistíte vaši spotřebu a tarif.

Zkontrolujte si podmínky
Ještě než se do změny pustíte, podívejte
se, jaký typ smlouvy máte uzavřený se
současným obchodníkem. V případě, že
máte smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět kdykoli a po uplynutí tříměsíční
výpovědní lhůty již šetříte s novým dodavatelem. Pokud je uzavřena na dobu určitou, uplatňuje většina obchodníků sankce
za její předčasné ukončení, podobně jako
je tomu ve spoustě jiných oborů. Nejprve
si tedy ověřte, kdy lze smlouvu vypovědět
a s případným převodem počkejte až do jejího vypršení.

Pozor na ceník i poplatky
Finanční úspora je důležitá, ale rozhodně
byste měli zohlednit i to, jestli je vámi vybraná společnost dostatečně silná a stabilní a jaké služby poskytuje. Zjistěte si také,
jaký zákaznický servis vám může nový dodavatel nabídnout. Dovoláte se například
zdarma a rychle na zákaznickou linku?
Vrátí vám přeplatek vždy, včas a bez vytáček? „Na popularitě rychle nabývá i online správa zákaznického účtu,“ uvádí Vít
Svoboda, brand manažer Europe Easy
Energy. Prostudujte si nejenom ceník, ale
i obchodní podmínky, které jsou součástí
smlouvy. Zajímejte se také, jak má dodavatel nastaveny jednorázové poplatky. Někde například neúčtují SMS upomínku, či
dokonce ani první upomínku.

Jaký typ smlouvy zvolit?
U smluv na dobu neurčitou se ceníková
cena mění zpravidla jednou za rok podle
toho, jak se vyvíjí situace na energetické
burze a jak na ni reaguje trh. Při zvýšení
ceny má zákazník možnost od smlouvy odstoupit a vybrat si jiný produkt nebo jiného
dodavatele. Smlouvy na dobu určitou s fixní cenou garantují neměnnou cenu na
dobu, na kterou jsou sjednány. Zpravidla
jsou to dva až tři roky. „Cena na dobu určitou může být v porovnání s cenou na dobu
neurčitou v momentě rozhodování výhodnější. Pokud by ale cena na trhu poklesla,
nemusí se již vyplatit. A v případě, že již

pouze poroste, tak se po uplynutí doby fixace ani tito zákazníci vyšší ceně nevyhnou,
a navíc mohou čelit třeba i skokovému zvýšení,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Bezpečnost a pohodlí
Kvůli změně dodavatele není třeba chodit
na pobočku. Avšak doby získávání nových zákazníků ve „dveřích“, kdy u vás zazvonil anonymní prodejce a zkoušel více
či méně poctivými způsoby uzavřít smlouvu, jsou dnes u solidních dodavatelů pryč.
Někteří dodavatelé nabízí zákazníkům
možnost sjednat si smlouvu také online.
„V Bohemia Energy nyní mohou zájemci
o výhodnější energie vyřídit smlouvu
a změnu dodavatele kompletně online. Potřebné dokumenty podepíší elektronicky
přímo na svém počítači, notebooku, tabletu či chytrém telefonu,“ uvádí Holub,

Nevyzpytatelné aukce
Zprostředkovatelé energií nabízejí, že spotřebitelům vyberou výhodnějšího dodavatele v aukci. Často tvrdí, že stačí pouze podepsat nezávaznou přihlášku. Ve skuteč-

nosti když se pak zákazníci rozhodnou
smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji zrušit, čeká je vysoká pokuta.
K nabídce svých služeb zároveň zpravidla
využívají problematický podomní prodej.
Zprostředkovatelé navíc nemusejí mít licenci od ERÚ a neřídí se tak energetickým, ale
pouze občanským zákoníkem. To se projevuje mimo jiné zejména v různých lhůtách
pro odstoupení od uzavřených smluv. Pokud si chcete dodavatele vybrat prostřednictvím aukce, požadujte možnost rozhodnout
se až po jejím ukončení. Tedy poté, co se seznámíte s podmínkami smlouvy, kterou budete s vítězným dodavatelem uzavírat.

Přechod bez starostí
Jestliže jste si vybrali renomovaného dodavatele, nemusíte se již o nic dál starat,
celou změnu vyřídí za vás. Stačí, když mu
udělíte plnou moc. Seriózní firma vás navíc bude o všech krocích průběžně informovat. „Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr,
nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu. I vyúčtování budete nadále
dostávat ve stejném období, jako jste byli
dosud zvyklí,“ ujišťuje Libor Holub. (ks)

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

Nic na vás nehrajeme
V rámci pravidelného vyúčtování vám bude
odečtena 1/12 ceny za odebranou silovou
elektřinu / zemní plyn a za stálý plat. Každý rok
tak od nás dostanete jeden měsíc zdarma.
Více informací a podmínky akce
na www.bohemiaenergy.cz.

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

Světlo nenápadného hitmakera
Michal Hrůza před pár
dny vydal novou desku
Světlo do tmy. Jaká byla
cesta talentovaného
muzikanta mezi českou
skladatelskou špičku?
JOSEF VLČEK

K

olem zpěváka a skladatele Michala Hrůzy se toho v poslední době
hodně děje. Ještě před tím, než byl
kvůli koronaviru nucen posunout termíny
jarního turné na podzim, změnil dlouholetý management. Očekávané nové album
Světlo do tmy vyšlo však už minulý pátek
a stejnojmenný singl již pár týdnů boduje
v rádiových žebříčcích. Při zkušenostech
s předchozími deskami je jisté, že to nebude jediná úspěšná skladba z nového
alba. Sám Michal při vysílání k nedávným 21. narozeninám Rádia Impuls s jistotou prohlásil, že on i jeho okolí mají pocit,
že to je „to nejlepší, co ze mě kdy vyšlo“.
Hrůza je neobvyklým zjevem na české
popové scéně. Od roku 2006, kdy opustil
pardubickou skupinu Ready Kirken, vydal
několik velmi úspěšných kolekcí písní, kte-

jeho písničky i po roce nebo po dvou relativně malou „ohranost“ a dají se pořád pouštět, aniž by šly většině publika na nervy.
Další specifickou vlastností písní Michala Hrůzy je jejich schopnost zklidňovat
emoce a přetavit osobní impulsy do obecnějších pocitů. Právě proto ho mají rádi
čeští režiséři, kteří z něj udělali nejúspěšnějšího současného autora filmových písní. Jeho písně najdete většinou v závěreč-

ných titulcích filmů Lidice, Martin a Venuše, Zakázané uvolnění, Padesátka nebo
Ten, kdo tě miloval. Zatím poslední byl
loňský Narušitel, z něhož pochází píseň
Nad světem (Nezapomínej!), která je také
součástí nové desky. Ostatně také zmiňovaný super úspěšný hit Pro Emu pochází
z filmu. Ten si naživo stejně jako další Hrůzovy filmové hity můžete na Impulsu poslechnout během večerního Živááááku Rá-

dia Impuls v úterý 24. března od 20:00.
Na první pohled se zdá, že letošní jaro
kvůli rušeným koncertům bude mít Michal
Hrůza volné. Není to tak úplně pravda.
V nejbližších dnech natáčí jeden z dílů připravované druhé řady talk show Doupě
Mekyho Žbirky. A pomalu si začne chystat
program na letní festivaly a pak na podzimní Český mejdan s Impulsem, který proběhne 17. října v pražské O2 areně.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

ré obsahují skoro dva tucty většinou křehkých pop rockových hitů. Asi nejslavnějším z nich je Pro Emu, který se drží už
165 týdnů na žebříčku nejhranějších písní
v Česku. Neméně oblíbená je dodnes také
skladba Voda živá, kterou napsal v roce
2006 pro debut Anety Langerové. Svého
času se dokonce psalo o tom, že Voda živá
patří mezi nejčastěji hrané písně během posledních rozloučení, což jen potvrzuje
emocionální sílu, kterou Hrůzova kompozice v sobě má.

Songy na dlouhou trať
Přitom kvalita 48letého písničkáře je v nenápadnosti jeho písní. Bývají to jakési
„běhy na dlouhou trať“. Jsou občas i trochu
introvertní a tím pádem do mysli posluchačů pronikají pomalu a jen jakoby mimochodem, ale o to déle a pevněji se v ní drží. Rádiové výzkumy ukazují, že díky tomu mají

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Zlín - K Pasekám

Třebíč - Trnava a Znojmo-Hakenova 21

MARTONI.cz s.r.o.,
K Pasekám 5680,
tel.: 577 001 314, 792 304 293

Autobaterie Kopečný s.r.o., Trnava 215,
tel.: 724 319 325, 568 823 537

Brno - Černovice

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294

Zlín - Vršava a Vizovice-Zlínská 703

Agro Smetana, Vršava I 4975,
tel.: 577 101 606, 604 605 288

Další nejbližší prodejny: Přerov,

Olomouc 2x, Boskovice,
Brtnice, Konice a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

pod tímto pojmem představuje to, co by
si představovat měl.
Skutečný pobyt v přírodě totiž neznamená vydat se na procházku do městského parku nebo odjet na chatu mimo městské prostředí. Zejména některé městské,
ale i zámecké parky parametry „pobytu
v přírodě“ nesplňují, a dvojnásobně je
nesplňují právě souvislosti s koronavirem. Nejde totiž o místa, kde by byl člověk sám nebo skoro sám, často je to naopak prostředí využívané ke společen-

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

ednou ze stále ještě povolených aktivit v současné době expanze koronaviru a s ní spojenému omezení pohybu lidí je „pobyt v přírodě“. Je
to po všech stránkách rozumné rozhodnutí, jak je ale z praxe vidět, ne každý si

ským setkáním, byť na čerstvém vzduchu v prostředí keřů, stromů, různých záhonků či uměle udržovaných vodních
ploch. To ale skutečná příroda není.
Tu představuje les, polní cesty nebo
rybníky přímo v krajině či některé naučné stezky, v nichž téměř nedochází ke
kontaktu s dalšími lidmi a kde si člověk
může na přírodu doslova sáhnout a být
alespoň na čas její součástí. Právě to je
přitom pro přirozené posilování imunity v současné době vhodné, bez rizika

potenciálního přenosu koronaviru. Bohužel je třeba konstatovat, že podoba
„pobytu v přírodě“ v podání nemalé části veřejnosti je důsledkem celkové odtrženosti společnosti od skutečné, „divoké“ přírody. Současná situace je tak
mimo jiné šancí tento deficit alespoň trochu napravit. Mohli bychom se proto
v budoucnosti zbavit třeba takových výstupů z anket mezi školáky, podle nichž
jablka rostou v lese. Když už se tedy ví,
že kráva na pastvě není fialová.

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 49 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického
průkazu pro provoz
na veřejných komunikacích

ČTENÁŘSKÝ RING
Čtenáře 5plus2 zaujal článek o české výrobě smrtícího jedu s názvem
Agent Orange, který byl použit ve
vietnamské válce. Přinášíme příspěvky z diskuze na serveru
www.idnes.cz, který článek převzal.
Až mě zaráží, kolik lidí dosud
neví, že vietnamskou válku začal severní Vietnam a jižní spolu s Američany byli ti napadení. Byl jsem v jižním Vietnamu a Američany tam lidé
vnímají pozitivně, tedy aspoň ti, se
kterými jsem se tam potkal. Samozřejmě to nic nemění na tom, že
Agent Orange byl strašné svinstvo.
Otázkou je, zda to Američané věděli, nebo ne, když to použili k odlesnění.
Jiří Pokluda
Moc děkuji za článek, rozšířil mi
obzory. Mám radost, že i někdo
z Česka pomáhá Vietnam od těch
chemikálií dekontaminovat.
Jan Pindlik
Agent Orange byl v té době oficiálně považován za naprosto neškodnou chemikálii. Byla to tekutina a američtí vojáci ji na letištích třeba používali jako prostředek na mytí
rukou. Bohužel pro jejich budoucnost.
Radim Polášek

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

Původní účel tohoto koktejlu bylo
odlistnění porostů, ve kterých se
skrývali vietnamští vojáci a partyzáni, čili původně jako zbraň nebyl určen.
Dan Vlk

HOLD TĚM, CO POMÁHAJÍ
ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 /
Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606
648802 / HavlíčkůvBrod,MAT-MILANMILICHOVSKÝ,Pražská2495,T569425052 / Jemnice,VÁCLAVFUČÍK-ZAHRADNÍTECHNIKA,NaPodolí
310,T607279706 / Jihlava,MARREKO,RomanaHavelky2,T567220595/ Strakonice,Milisterfer,s.r.o.,Volyňská97,T777993399

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Všem zdravotníkům, policistům,
hasičům, dobrovolníkům pracujícím nejen pro seniory, vojákům, celníkům a všem, co pomáhají ostatním proti nákaze koronaviru: Držte
se, hodně sil, zvládáte to na jedničku. Velká poklona vám patří.
Dagmar Macášová
Chcete i vy něco vzkázat lidem
z první linie boje s koronavirem? Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané vzkazy zveřejníme.

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO JIŽNÍ MORAVU
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Jarní tipy a zajímavá
místa na jižní Moravě
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Ohňostroje i pro velikána

N

ebe nad Brnem během květnové a červnových nocí už potřiadvacáté rozzáří ohňostroje.
Mezinárodní soutěž uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis potrvá od 29. května do 21. června.
V hlavní soutěži ohňostrůjců na hladině Brněnské přehrady spatří diváci vždy
od půl jedenácté večer čtyři velkolepé
show komponované na hudební doprovod. „Lidé opět uvidí umělecké ohňostroje nejvyšší světové úrovně. Už nyní můžeme prozradit, že je v Brně společně
s představeními špičkových týmů z Evropy čeká opět jedna velmi atraktivní mimoevropská show,“ prozrazuje za hlavního producenta Jiří Morávek.
Velkolepou podívanou slibují i dva nesoutěžní ohňostroje. Úvodní i finálová

show nad Špilberkem uctí výročí dvou
hudebních velikánů. Zahajovací ohňostroj 29. května připomene osmdesátku
v současnosti rozhlasového Big Bandu
Gustava Broma. Galafinále pak bude
20. června ve znamení 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. „Pro ohňostrojný muzikál je velmi důležité zvolit
znělý a dramatický hudební podklad.
Beethovenova hudba inspiruje a provokuje řadu virtuosů také ve 21. století.
Díky tomu bylo vytvořeno například pro
Osudovou nebo Ódu na radost mnoho
neobvyklých zpracování a moderních
aranží,“ zve na závěrečný ohňostroj technický ředitel Ignis Brunensis a ohňostrojný designér Jaroslav Štolba.
Ohňostrojnou přehlídku bude i letos
provázet kolem padesátky akcí sdruže-

PROGRAM OHŇOSTROJŮ

Pátek 29. května – úvodní ohňostroj
nad Špilberkem k 80. výročí založení
rozhlasového Big Bandu Gustava Broma.
6., 10., 13. a 17. června – soutěžní ohňostroje nad hladinou Brněnské
přehrady.
Sobota 20. června – finálový ohňostroj
nad Špilberkem k 250. výročí narození
Ludwiga van Beethovena.
Ohňostroje začínají vždy ve 22.30.
ných do doprovodného festivalu zábavy.
Lidé se mohou těšit třeba na Mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví nebo
Dopravní nostalgii k výročí 120 let provozu elektrických tramvají a 90 let autobusů MHD v Brně.
(zab)
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Krmivo na Váš dvůr
Prodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hospodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

E-mail: krmiva@afeed.cz | www.afeed.cz

Zábřeh, Leštinská 972/32, tel: 583 495 218, e-mail: karel.korger@navos-km.cz
Mohelnice, Družstevní 7, tel. : 583 430 155, e-mail: eva.busfyova@navos-km.cz
Hukovice-Velká Kraš, tel.: 584 436 030, e-mail: Ivana.zetochova@navos-km.cz
Podivín, Rakvická 862, tel.:519 344 605, e-mail: ruzena.varmuzova@navos-km.cz

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904
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Objevte historické skvosty,
Zajímavý výlet na jižní Moravě?
Místo známých památek, které
jste navštívili třeba už vícekrát,
objevte zámky, hrady, kláštery
i technické památky, jež stojí
vedle svých „slavných
sourozenců“ tak trochu v pozadí.
Tyto objekty představuje projekt
Objevuj památky.

o vznik Bible kralické. Interiéry zdobí
unikátní štukové stropy od císařského architekta Filiberta Luchese a Hanse Falcka a malované stropy závěsnou malbou.

MINORITSKÝ KLÁŠTER
Stále oblíbenější je v poslední době církevní turistika. Cílem výletu může být
třeba Minoritský klášter na Znojemsku.
Původně dvojitý klášter minoritů a klarisek U Matky Boží na předhradí znojemského hradu založil v roce 1271 Přemysl
Otakar II. V 16. století pak vystřídali minority františkáni, kteří za vlády Marie
Terezie přistavěli špitál. Po zrušení kláštera roku 1784 byly budovy přeměněny
pro věznici a vojenskou vychovatelnu,
od roku 1949 je využívá muzeum. To kro-

TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: ARCHIV OBJEVUJ PAMÁTKY

A

ž památky letos opožděně zahájí turistickou sezonu, nemusejí kroky návštěvníků vést
jen k těm nejznámějším hradům a zámkům. Zájemce příjemně překvapí i méně okoukané a dosud neobjevené památky.
Na ně upozorňuje projekt Objevuj památky, jehož iniciátorem je Petr Lukas,
který dvě desítky let působil jako kastelán na několika místech a momentálně
je správcem brněnského Letohrádku Mitrovských. „Cílem projektu je upozornit
na to, že kromě známých památek tady
jsou další. Chceme je zviditelnit a zvýšit
povědomí o přitažlivých, často začínajících nebo méně známých objektech
mimo hlavní turistické trasy,“ představil
Petr Lukas.
Hojně navštěvované historické objekty někdy kvůli náporu turistů dokonce
omezují návštěvnost a mají časové vstupenky. V jejich blízkosti přitom třeba leží
lidmi dosud neobjevené skvosty. „Potenciál přístupných nestátních památek je
obrovský, doufám, že se společné dílo
podaří a lidé se začnou zaměřovat i na
jiné krásné památky než doposud,“ dodal Lukas.
Už třetí ročník iniciativy Objevuj památky nyní sdružuje téměř stovku objektů z celé republiky, na jižní Moravě láká
na tři desítky míst. Informace k nim a
tipy na výlety jsou dostupné na webu
a také v brožuře, která je k dostání na
všech zapojených památkách.
ZÁMEK ROSICE
Neokoukaný je určitě zámek v Rosicích
na Brněnsku. Renesanční skvost s arkádami byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. a 17. století.
Zámek je spojen s rodem Žerotínů a stal
se hlavním sídlem Karla staršího ze Žerotína, představitele moravské protestantské šlechty a přítele Jana Ámose Komenského. Významně se také zasloužil

Dopředu neinformované návštěvníky
zámku pravděpodobně překvapí, že si
tady mohou prohlédnout i protiatomový kryt ze 60. let minulého století nacházející se pod zámeckou zahradou. Je vybaven samostatným zdrojem vody, záložním zdrojem elektřiny a zařízením na
dodávání kyslíku. Zámek je přístupný od
dubna do října, prohlídka krytu je na objednání.
ZŘÍCENINA V BOSKOVICÍCH
Původně goticko-renesanční hrad z druhé poloviny 13. století byl kolébkou mocného rodu pánů z Boskovic, kteří patřili
ke špičce moravské šlechty. V držení hradu se vystřídalo celkem šest šlechtických
rodin a četné přestavby vtiskly hradu nezaměnitelnou podobu. Poslední obyvatelé hrad opustili v roce 1733, kdy bylo odstraněno zastřešení a zdivo bylo rozebrá-

no pro vrchnostenské stavby ve městě.
K zajímavostem patří cisterna se šlapacím kolem, pocházejícím z doby okolo
roku 1671. Cisterna je 26 metrů hluboká
a voda do ní je přiváděna z druhé cisterny umístěné před hradem.
Zřícenina hradu tyčící se nad Boskovicemi si zahrála i v pohádce Sedmero krkavců z roku 1993 a už v roce 1987 se
tady natáčely scény komedie Juraje Jakubiska Pehavý Max a strašidlá.
Od dubna je hrad možné navštívit o víkendech, od května do září je přístupný
denně kromě pondělí.

mě sezonních výstav návštěvníkům celoročně nabízí stálé muzejní expozice, které přibližují živou a neživou přírodu Znojemska, pravěké zemědělce nebo zbraně
Orientu.
JAROŠŮV MLÝN
Památky, to nejsou jen hrady a zámky,
ale i technické objekty. Jednou z nich je
Jarošův mlýn ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, jenž v sobě ukrývá muzeum mlynářského řemesla. Stavba pochází z období první republiky, postavil ji mistr
mlynářský Maxmilián Jaroš. Mlýn fungoval až do roku 2000 a jeho pohon zajišťovaly dvě Francisovy turbíny.
Návštěvníkům objektu s původním
mlýnským dřevěným zařízením se dostane prohlídky s výkladem samotného mlynáře, jenž patří do rodiny původního stavitele mlýna. Dozvědí se, jak se z obilného zrna vyrobí mouka, ale také to, jak se
ve mlýně dříve žilo. Od března do června
bývá otevřeno jen v pátek a o víkendech,
v létě pak denně kromě pondělí.
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které ještě nejsou okoukané
ZÁMEČEK POHANSKO
Empírový zámeček Pohansko je příkladem památky, která leží tak trochu ve stínu známějších dominant Lednicko- -valtického areálu. Pro Jana I. Josefa z Lichtenštejna ho začal stavět Josef Hardtmuth v roce 1810 a stavbu posléze dokončil
v roce 1812, sloužila pak jako lovecký zámeček. Otevřen je od dubna do října denně mimo pondělí. Expozice na zámku
představuje život starých Slovanů na hradisku Pohansko z pohledu nejnovějších
archeologických nálezů.

TĚŽNÍ VĚŽ KUKLA
Technickou památkou je skvost industriální architektury, těžební věž Kukla v bývalém Rosicko-oslavanském černouhelném revíru na Brněnsku. Věž vysoká 41
metrů s panoramatickým výtahem nabízí výhled po okolí, odpočinek, a dokonce
i obřadní síň. Netradičně ztvárněné muzeum přibližuje těžbu, hrdiny a artefakty
oslavanských pověstí, z terasy lze sjet lanovkou ve výšce 11 metrů do volného
prostoru.

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH
Poslední letohrádek na Moravě s unikátní
freskovou výzdobou hlavního sálu najdete v Brně u výstaviště. Stavba v přechodném stylu Ludvíka XVI. byla původně obklopena okrasnou zahradou s prvním
skleníkem na ananasy na Moravě. Během
roku letohrádek nabízí několik výstav.
Po aktuální výstavě korunovačních klenotů nabídne letos ještě retro výstavu o svatbách, pro dětské návštěvníky bude výstava zaměřená na skřítky a trpaslíky. Závěr
roku patří tradičně betlémům.
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Hledáme seniorního "péhápkáře" do vývoje
Nedávno jsme otevřeli dveře nejen Webnodu, ale především našeho kódu a lámali si hlavy nad hlavolamy.
Nemusíš mít rád/a zrovna hlavolamy, ale pokud si s námi chceš lámat hlavu nad dobře napsaným kódem,
pak je tahle pozice právě pro Tebe.
Koho hledáme? Člověka, který…
• Se vývojem baví (a nemyslíme tím zakázkovým).
• Rád píše čisté kódy v PHP a objektový návrh mu není cizí.
• Má velký smysl pro humor (někdy až trochu za hranou).
• Chce dělat práci, kde bude vidět svoje výsledky takřka hned.
• Chce být součástí menšího týmu vývojářů (14 lidí včetně šéfa vývoje), kde nebude pouze "jednotkou".
• Chce psát dobré kódy – proto u nás máme i code review.
A jak vypadá náš tým?
• Většina kluků programuje už od 15-ti let,
někteří možná začali i dřív.
• Jsou to většinou extrovertní introverti – mají rádi
na práci klid, ale nemají problém se v kuchyňce
s námi pobavit u kafe.
• Rádi spolu tráví čas na společných akcích
– grilovačkách, firemních akcích nebo jen tak na pivu.
• Žijí pro Webnode – ale workoholismus
u nich zrovna nehrozí.
• Na čem kluci dělají můžeš omrknout tady – jobs.webnode.cz.

Zaujalo Tě to?
Klidně napiš a můžeme
se potkat v Nebi – naší
zasedačce – a probrat
mnohem víc.

www.pracevnebi.cz
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Devět křížů:
muzikál o legendě

S

tarou moravskou legendu
o ukrutném činu, který se podle
kronik stal v 16. století, jako vyvrcholení letošní sezony připravuje Městské divadlo Brno. „V pořadí čtvrtou světovou premiérou sezony
v našem divadle se stane historický muzikál Devět křížů, jehož autory jsou libretisté a textaři Petr Štěpán a Miroslav Ondra. Hudbu složil mladý skladatel Robin
Schenk,“ zve na hudební scénu Městského divadla ředitel Stanislav Moša.
Při slovech „devět křížů“ si asi většina
motoristů vybaví místo u dálnice D1, kde
devět dřevěných křížů skutečně stojí.
K jaké legendě však odkazují, už ví zřejmě
málokdo.
Příběh velké lásky a zrady vypráví o statkáři z Hlubokého, který při své cestě z Bíteše z trhu domů najde bezvládné tělo
muže. Odveze ho tedy domů a mladý cizi-

nec, uherský koňský handlíř Luka, se díky
tomu za nějaký čas zotaví. Zamiluje se do
statkářovy dcery Elišky, avšak otec nechce o vdavkách ani slyšet. Cizinec Elišce
slíbí věrnost a odjede, aby v Uhrách prodal své statky a s penězi se vrátil pro svoji
nevěstu. Čas však plyne a Luka se stále nevrací. Eliška nakonec podlehne naléhání
otce i ostatních, aby se provdala za mlynářova syna. Ve svatební den se Luka vrací z
Uher a o chystané veselce se dozví. Jeho
hrozný vztek ho vede k pomstě, kterou vykoná na nic netušících svatebčanech. Nakonec obětuje i svůj život. Na místě strašného zločinu poté místní vztyčili devět křížů, které tento příběh připomínají dodnes.
Autoři nového muzikálu slibují poutavé melodie. Jejich ambicí není podat přesnou historickou rekonstrukci tragédie,
která je dosud zahalena tajemstvím.

DEVĚT KŘÍŽŮ STOJÍ BLÍZKO DÁLNICE D1.

Na půdorysu velmi silného příběhu se
spolu s diváky chtějí zamyslet nad tématy, jako jsou lidská zaslepenost, nenávist
a strach i síla lidské pomluvy.
Na hudební scéně má muzikál premiéru 9. května a Městské divadlo už zveřejnilo i obsazení. Jako mladý cizinec Luka se
představí Libor Matouš nebo Ondřej Studénka, Elišku ztvární Kateřina Marie Fialová v alternaci s Kristýnou Daňhelovou.
Role rychtáře Heřmana se ujmou Rastislav Gajdoš a Milan Němec. V dalších rolích se diváci mohou těšit třeba na Jiřího
Macha, Elenu Juráčkovou i na autora mu(zab)
zikálu Petra Štěpána.

INZERCE

DIVADELNÍ
SVĚT ZAHRAJE
O KLIMATU

M

LIZZ
WRIGHT
& FILHARMONIE BRNO

US/CZ

3/5 — JANÁČKOVO DIVADLO

FR
ANTIŠEK
UHLÍŘ
STORY FROM MY LIFE

CZ

16/4 — DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

ezinárodní festival současného divadla Divadelní svět nabídne brněnskému publiku od 21. do
26. května představení na 12 divadelních
scénách a šesti mimořádných prostorech
v podání 35 souborů z osmi zemí. Tématem pro letošní rok je klimatická změna.
V pěti sekcích, které pro festival připravily
přední osobnosti brněnské divadelní scény, hledá 11. ročník festivalu odpovědi týkající se otázek ekologické krize. „Podtitulem Nic se neděje mapujeme neznatelné i
dobře patrné změny klimatu – toho přírodního, společenského i politického,“
říká dramaturg Martin Sládeček.
Divadlo Theater Bremen nabídne klasický příběh Jezdec na bělouši odehrávající se na scéně vytvořené z veřejné sbírky plastů. O návratu starých pořádků, nacionalismu a rasismu bude hra Na královské stezce, taneční divadlo pak bude
zastupovat soubor Batsheva Dance Company z Izraele. Hrát se bude i pro rodiče
s dětmi, a to v Divadle Polárka, kde je na
programu Škola Malého stromu nebo
hra A na noze pevnina královéhradeckého Divadla Drak. Kompletní program je
na webu festivalu: www.divadelnisvet.cz.
(zab)
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CHYSTANÉ DIVADELNÍ PREMIÉRY – VÝBĚR
Národní divadlo Brno

GRAND HOTEL

ŘECKÉ PAŠIJE

GRAND HOTEL

Opera Bohuslava Martinů inspirovaná románem Kristus znovu ukřižovaný.
Premiéra je plánovaná na Zelený čtvrtek,
tedy 9. dubna, v Janáčkově divadle.

Muzikál Luthera Davise diváky zavede do
světa luxusního berlínského hotelu 20. let.
Na repertoáru od března.

ANTONIUS A KLEOPATRA

VELMI, VELMI,
VELMI TEMNÝ PŘÍBĚH

Martin McDonagh přichází s nekorektní
černou komedií s překvapivě „neirským“
námětem, ve které dojde i na cestování
časem. Česká premiéra 17. dubna v Redutě.

LILIOM

Andreas Zavoczki, kterému nikdo neřekne
jinak než Liliom, obsluhuje pouťový kolotoč a těžko říct, co je větší atrakcí – zda kolotoč, či fešák Liliom. Hru Ference Molnára
uvede Mahenovo divadlo od 30. dubna.

RADIO AND JULIET

Netradičně zpracovaný shakespearovský
příběh nejznámějších veronských milenců
na hudbu Radiohead, jedné z nejúspěšnějších rockových kapel současnosti. Tančit
se bude od 15. května v Mahenově divadle.

Městské divadlo Brno

IDOMENEUS

Klasický mýtus, který z antiky putoval do
řady pohádek a pověstí, zpracoval Roland
Schimmelpfennig. Česká premiéra v Redutě 5. června.

FERDA MRAVENEC

Dětská opera brněnského skladatele
Evžena Zámečníka o tom, jak se opera
dělá. Od 12. června v Janáčkově divadle.

SLAMĚNÝ KLOBOUK

Fraška Eugéna Labiche, která inspirovala
k vlastním variacím Voskovce s Werichem
i Miroslava Horníčka a Oldřich Lipský podle
ní dokonce natočil film. Od 19. června se
bude hrát v Mahenově divadle.

Milostná tragédie od Williama Shakespeara
se odehraje na činoherní scéně, podle programu divadla to má být poprvé 4. dubna.

DEVĚT KŘÍŽŮ

Historický muzikál Robina Schenka, Petra
Štěpána a Miroslava Ondry o staré moravské legendě. Světová premiéra muzikálu zazní na hudební scéně 9. května.
Divadlo Husa na provázku

GADŽOVÉ JDOU DO NEBE

Hru o česko-romském soužití v režii Jiřího
Havelky divadlo uvede od 24. března.

PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI

Život cirkusácké rodiny na útěku před
Ceaușescovým režimem očima ustrašeného dítěte. Premiéra 5. června.

INZERCE

POSTELE / MATRACE / ROŠTY
nakupujte na novém eshopu: www.lbbohemia.cz
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FIALOVÁ KRÁSA KONIKLECŮ
LÁKÁ NA KAMENNÝ VRCH

JARNÍ TEMATICKÉ PROHLÍDKY BRNA

Oblíbené jarní tematické prohlídky Brna, které pořádá turistické informační centrum,
zvou zájemce nejen na výlet po zajímavostech historického centra, ale podívají se i do
dalších částí města – Židenic, Juliánova či Obřan. Na programu jsou prohlídky na téma
Po stopách brněnských pivovarů, Leoše Janáčka nebo Perly z brněnského výstaviště. Další okruhy se zaměří na děti. Vedle prohlídek Slavné brněnské souboje a Brno v mýtech
a pověstech je letošní novinkou okruh Po stopách knihy Jak to ruplo. Prohlídky by se
měly konat do poloviny června. Vstupenky je možné zakoupit na webu: ticbrno.cz.

INZERCE

jste připraveni
na jaro?

jarn
í
akce
křovinořez
HUSQVARNA
128R
5.990,-Kč

řetězová pila
HUSQVARNA
450 – 12.490,-Kč
135 – 6.190,-Kč

sekačka
HUSQVARNA
LC 140S
9.490,-Kč

sekačka
HUSQVARNA
LC 253S
14.990,-Kč

proDej a opravY výrobků značky HUsQvarna,
po dohodě i výrobků jinÝcH ZnaČek

kUBospoL s.r.o.
prodejna Husqvarna

Lesnická 87, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 168; Mobil: 777 709 518, e-mail: kubospol.brno@volny.cz
www. servisrajec.cz

Tisíce fialových květů konikleců velkokvětých vyrašily na louce na Kamenném vrchu.
V přírodní rezervaci nad Novým Lískovcem
v Brně, která se pyšní jeho nejhojnějším výskytem na jižní Moravě, raší i další vzácné druhy rostlin – koniklec luční, ostřice nízká či
mochna písečná. Přitom za druhé světové války měl na Kamenném vrchu zákopy s děly německý wehrmacht. Dnes tudy vede naučná
stezka. Sedm fialově laděných zastavení od
Lískovce směrem na Kohoutovice vybudovalo v roce 2007 sdružení Rezekvítek. Přibližuje
i zdejší živočichy. Koniklece letos kvetou přibližně ve stejnou dobu jako loni, bez ohledu na mírnou zimu. Ekologové každoročně
bojují s malou ohleduplností lidí. Na louku
instalují zábrany, které mají křehké květy
ochránit, na zábranách jsou navíc informační tabule.

BABÍ LOM SI OBLÍBIL
I BÁSNÍK PETR BEZRUČ

Přírodní rezervace severně od Brna přitahuje návštěvníky svým hřebenem ze slepencových skalisek tvořících útesy, věže
a stěny. Oblíbil si ji prý i básník Petr Bezruč, který sem na Dušičky chodil zapalovat
svíčky na památku zemřelých kamarádů.
Na táhlém masivu vápence stály v 19. století dvě vyhlídkové stavby – dřevěná rozhledna na severním vrcholu a vyhlídkový
Ripkův altánek na jižním výběžku. Obě
časem zanikly. Na jižním ovšem dnes stojí
betonová, patnáct metrů vysoká vyhlídková věž. Kromě Brna z ní turisté spatří
Českomoravskou vrchovinu a oblast Moravského krasu.

O BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
ZJISTÍTE, CO JSTE NEVĚDĚLI

Na naučné dvoukilometrové stezce vedoucí
po levém břehu Brněnské přehrady se výletníci dozvědí zajímavosti o historii i místní přírodě. Stezka se šesti zastaveními vede od
přístaviště k sokolskému koupališti, kopíruje
červeně značenou turistickou trasu. Lidé se
na výletě dozvědí informace nejen o přehradě, fauně a flóře v blízkosti nádrže, ale také
o zatopené vesnici Kníničky.

NA MAJÁLESU ZAZPÍVÁ
CRISTOVAO I MIRAI

První porci hudebních zážitků přinese hudebním fanouškům v Brně 1. května Brněnský majáles. Na výstavišti vystoupí Ben Cristovao, Marek Ztracený, Mirai nebo Horkýže
Slíže. Organizátoři letos do Brna přizvou
hned několik majálesových nováčků. Poprvé se tady na jevišti objeví český písničkář a textař Pokáč, osobitý raper
Kapitán Demo, kladenský raper narozený
v Kazachstánu Viktor Sheen nebo český
zpěvák Calin. Vstupenky se aktuálně prodávají za 540 korun.

INZERCE

Oční Studio slaví kulatiny. A budoucnost
v slogan
vidí jasně, jak říká nový
Když se řekne, jdu k Žejdlovi, asi každému Brňákovi
v baví brýle. Aby ne. Oční Studia Aleše Žejdla
se vy
jsou stálicí mezi brněnský
k mi ﬁrmami. Nejenže pomáhají vidět, ale také vidět jsou. Stačí chvíli
postát na Hlavním nádraží a brzy
z kolem vás projede
červeno-bílá tramvaj s brýlemi, která láká k návštěvě
optik. Věděli jste ale, že Oční Studia působí v Brně
už dvacet let?
Psal se rok 2000, když se optometrista Aleš Žejdl
rozhodl otevřít svou vlastní optiku. Bylo to v Hodoníně a od té doby se jeho Oční Studio rozrostlo o další čty
t ři provozovny, které jsou všechny v Brně.
Přestože se jedná o větší ﬁrmu s dvacetiletou historií,
sám majitel ttvrdí, že se stále cítí jako živnostník, ne
jako podnikatel. „Nemám potřeby budovat řetězec
se stovkami zaměstnanců. Chci lokálnost a osobní
přístup. Aby zákazníci věděli, za kým jdou,“ říká.

Optiky v Brně a v Hodoníně
Svou stabilní ﬁrmu vy
v budoval Aleš Žejdl krok po kroku. K hodonínské optice přibyla o dva roky později
provozovna v centru Brna na ulici Nádražní. V roce
2006 byla otevřena provozovna na Veveří, která je
největší optikou v Česku. Dva roky po ní následovala optika na ulici Křenové. Nejmladší z Očních Studií najdeme na Moravském náměstí, tady se o zrak
Brňanů starají od roku 2016.
Žejdl už je dnes zavedená značka, která neznamená pouze brýle. V nabídce nechybí kontaktní čočky,
lupy, dalekohledy či sportovní optika. Každá provozovna disponuje vy
v šetřovnou vy
v bavenou nejmodernějšími přístroji. Zkušení optometristé vám změří
dioptrie, naučí vás aplikovat kontaktní čočky nebo
v šetří barvocit. Zrak zde měří nejmodernější
vy
3D metodou. A na vše se můžete objednat online
pomocí jednoduchého formuláře.
Moderní optika i moderní péče o zrak
Online rezervační systém vy
v šetření, technologické
novinky, moderní přístroje k měření zraku, aktivní komunikace na sociálních sítích. K tomu přidejte tisíce
kvalitních brýlový
v ch obrub, nejnovější kolekce brýlí
světový
v ch značek a usměvavé a profesionální optiky
a optometristy
t . Oční Studia Aleše Žejdla jdou prostě
s dobou a budoucnost vidí jasně.
Více informací o Očních Studiích Aleše Žejdla najdete na ww
www.ocnistudio.cz.

www.rezidence-bucovice.cz
Prodej bytů:
•
•
•
•

1+kk až 4+kk
50 m2 až 120 m2
cena od 2 326 000 Kč
vnější i zastřešená
parkovací stání

Máte zájem o byt?

Ozvěte se nám na +420 725 905 844
nebo +420 702 216 069

Přímý prodej od developera

PROBÍHÁ VÝSTAVBA
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Pivovar slaví
a představí
restauraci

R

tipy ze Znojemska

oku 1278 udělil římský král Rudolf I. Habsburský Znojmu várečné právo, čímž legalizoval
vaření piva, a měšťané toho
rádi využívali. Samotný moderní městský pivovar vznikl roku 1720, letos tedy od jeho založení uplyne už
300 let. A tento objekt v sousedství cenných památek – rotundy sv. Kateřiny
a hradu – má za sebou pestrou historii.
Jednašedesát let byl v rukou měšťanské rodiny, fungoval i během druhé světové války, ale poté byl znárodněn. Po revoluci zase zprivatizován – získala ho firma Hostan. Kdo by neznal sládka s krýglem piva na jejích etiketách. Ne všichni
ale vědí, že smyšlenou podobu mu sice
dal znojemský výtvarník Miloslav Smutný, jinak ale šlo o reálnou postavu první-

AREÁL PIVOVARU ZNOJMO PŘED DESETI LETY
ODKOUPILO A ZVELEBUJE HO. FOTO: ARCHIV MAFRA

ho znojemského sládka, který vařil pivo
ve 14. století. Dlouho o něm nebylo kromě jména nic známo, až předseda
Okrašlovacího spolku ve Znojmě Otto
Bouda po několikaletém úsilí nalezl místo, kde stával sládkův dům a pivovar –
u domu č. 12 v Kovářské ulici je dnes pamětní deska.
Se stejnojmennou firmou už je ale konec, pivovar Hostan prodala Heinekenu,
výrobu lahvového piva přesunula do
Brna a ve Znojmě ji nahradila sudová limonáda. A nakonec tu výroba skončila
úplně.
Areál pivovaru ale město před deseti
lety odkoupilo a zvelebuje ho. Otevřel se
nádherným výhledům, je nově vydlážděný, s novým mobiliářem i zelení. A funguje tu i expozice pivovarnictví s dochova-

nou varnou z roku 1930 a Enotéka znojemských vín.
Také se sem vrátilo to, co se sem hodí
nejvíc – pivo. Společnost Znojemský
městský pivovar tu vaří pivo pátým
rokem. „Chceme vracet výrobu piva do
míst, kam historicky patří. Místní pivo,
pro místní lidi, z místních surovin
a s fortelem místních lidí,“ vysvětlila firma, která také na jaře hodlá otevřít novou velkou zahrádku s výhledem na
Hradiště a na podzim i pivovarskou restauraci.
Třistaleté jubileum pivovaru se také
promítne do programu Pivních slavností, které se uskuteční 13. 6. s programem
na Horním náměstí i v areálu pivovaru.
Vystoupí třeba Marpo, Rybičky 48 nebo
Gaia Mesiah.
(md)

CHARITATIVNÍ ZÁVOD
ZNOVU POVEDE DO VĚŽE

Pátý ročník závodu Extreme 790 ve výběhu na radniční věž se
koná 20. června. Startovné opět poputuje na charitativní účely.
Detailní informace, datum registrace i to, koho závod podpoří, organizátoři teprve oznámí. Úkolem běžců je zdolat v týmu dohromady 790 schodů šest století staré věže. Překážkou jim je prašné prostředí, různé typy schodů i snížená viditelnost. Důležitá je
tak nejen rychlost závodníků, ale také jejich šikovnost a obratnost.

KRUMLOV MÁ PRVNÍ
KÁMEN ZMIZELÝCH

První kámen zmizelých, takzvaný Stolpersteine, umístili v Moravském Krumlově před budovu pošty na Masarykově náměstí.
Jde o památku na Františka Vašáka, československého legionáře
a účastníka odboje za druhé světové války. Za šíření protinacistických tiskovin byl zatčen gestapem a poslán do litoměřické pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, kde téměř na konci
války zemřel a byl pochován do hromadného hrobu. Kámen zmizelých byl umístěn tam, kde původně stál dům rodiny Vašákovy.
Po druhé světové válce po bombardování města ho srovnali se
zemí.

MEDAILE A ODZNAKY
V MINORITSKÉM KLÁŠTEŘE

Nevšední výstavu vyznamenání, medailí a odznaků nabízí v letošním roce minoritský klášter. Jedna z vitrín například přibližuje proces výroby medaile od sádrového návrhu až po samotnou realizaci na příkladu pamětní medaile k 90. výročí znojemského muzea.
Další část je věnovaná církevním medailím a svátostkám, tedy náboženským šperkům, další vojenským vyznamenáním.

ZNOJMO ZAŽIJE PRVNÍ
STREET FOOD FESTIVAL

Milovníci gastronomie mají zapsané datum 20. června, kdy se koná
první street food festival. V Hradní ulici směrem k rotundě najdou návštěvníci dvacet až třicet food trucků a stánků. „Nabídneme sushi, burgery i pochoutky z hmyzu. Z dezertů například makronky, tartaletky
nebo cupcakes,“ láká za organizátory Lucie Matulová. Ti nabídnou veganskou kuchyni, italskou, indickou, asijskou i francouzskou. „Nestane se, aby dva stánky nabízely stejný sortiment. Široká nabídka je naší
devízou,“ dodává. Návštěvníky čeká i kapela, ochutnávková soutěž
i show prodejců.
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VÝLET NA ROZHLEDNU
U ADAMOVA

Jarní počasí láká na výlety, tak proč se nevyšplhat třeba na rozhlednu? Na Blanensku
může být cílem výletníků třeba Alexandrova rozhledna kousek od Adamova, ke které
turisty z Adamova a Babic dovede zelená
turistická značka. Původní kamenná věž
z roku 1887 tyčící se na kopci Špičák je vysoká 15 metrů. Vybudovala ji brněnská sekce
Rakouského turistického klubu a název dostala po jejím předsedovi Alexandru Suchankovi. Ke konci druhé světové války se
rozhledna využívala jako pozorovatelna.
V roce 2009 se dočkala opravy a nyní je rozhledna pro turisty volně přístupná po celý
rok.

SMYČCE I SBOR ROZEZNĚJÍ JESKYNĚ V MORAVSKÉM KRASU

Cyklus koncertů Čarovné tóny Machochy v několika jeskyních Moravského krasu nabídne posluchačům jedinečný zážitek. Vstupenky na koncerty, které se konají od 10. do
14. června, jsou už v prodeji. Ve Sloupsko-šošůvské jeskyni Eliška vystoupí 10. června
Lenka Nová s Petrem Maláskem, o den později ve Výpustku skupina violoncellistů
Arrhythmia s koncertem na motivy Erbenovy Kytice. Ty následující den vystřídá Dan
Bárta. Kateřinskou jeskyni rozezpívá 40členný chlapecký sbor Boni pueri. Závěrečný
koncert bude patřit houslím Jaroslava Svěceného v Macoše. Koncerty začínají v 18.00.
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TRABANTY DORAZÍ
NA NÁMĚSTÍ

Pokud situace v zemi dovolí, majitelé i fanoušci trabantů, legendárních východoněmeckých automobilů, se v sobotu 23. května sejdou na náměstí Republiky v Blansku.
Své miláčky představí od 14 hodin, kdy
bude také možnost se v těchto vozidlech
svézt. Po skončení akce pak v 16 hodin startuje společná spanilá jízda Blanskem.
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Putování za
římskými vojáky

H

radisko u Pasohlávek bylo za
vlády císaře Marka Aurelia nejsevernější výspou římského
impéria ve střední Evropě.
A přestože tu desátá legie působila jen pár let, vybudovala pevnost,
jaká na území dnešního Česka neměla
obdoby. V zimě tu žilo na 20 tisíc vojáků.
V létě, při vojenských taženích, až sto tisíc. Pro vojsko byl tábor zásobovací centrálou, nacházely se tu řemeslné dílny,
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nemocnice i lázně. To vše se lidé dozvědí
v archeologickém centru, které se v Pasohlávkách otevře v červnu. Nese název Brána do římské říše. A pozve na návštěvu
do minulosti, kterou pod Pálavou archeologové odhalují už desítky let.
V moderní budově odborníci vsadí na
nejnovější výstavní možnosti. Počítá se
s využitím filmů, videosekvencí, digitálních panelů, ale samozřejmě také předmětů nalezených na Římském vrchu.
Lidé uvidí výstroj i výzbroj římských vojáků, repliky i originály archeologických objevů. Zjistí, jak Římané bojovali, ale také
jak se bavili, jak vařili a stolovali nebo jak
pracovali.
Ještě než se lidé podívají do hotového
centra, můžou se po stopách Římanů vydat prostřednictvím naučné stezky, která
se rozprostírá na březích novomlýnských
nádrží. Zavede je třeba i do nedaleké Ivaně, kde rovněž býval římský tábor. (sol)

U SKLENIČKY VÍNA SI LIDÉ
VYZKOUŠÍ ŘÍDIT LETADLO

Proletět se v boeingu a dát si k tomu
skleničku vína? V Němčičkách to jde. Přímo ve vinném sklepě tady totiž mají letecký simulátor. Pod značkou Airwine si
lidé užijí degustaci moravských vín, ale
také mohou usednout do reálného kokpitu, seznámit se s řídicími prvky letadla,
vyzkoušet si, co všechno musí piloti při
letu zvládnout, a s boeingem také vzlétnout a zase ho navést na přistání. Vybrat
si mohou konkrétní letiště i denní dobu –
východ či západ slunce, den i noc, ale
také různé typy počasí od mlhy po slunečno.

POD ZÁMKEM MAJÍ
BYLINKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Více než tři sta druhů bylinek najdou návštěvníci v Bylinkové zahradě v areálu zámeckého parku ve Valticích. Naučné zahrady představují rostliny léčivé, ale
i afrodiziakální, bylinky mýtů a legend,
barvířské rostliny a nechybí ani ty, které
se dají využít v aromaterapii nebo v kuchyni. Zahrada je otevřená od 9. května a
pak po celé léto.
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ízda králů představuje starobylý rituál královských průvodů na ozdobených koních, který je od roku
2011 zapsán na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Na Slovácku se v téměř nezměněné
podobě pořádá ve čtyřech obcích, které
mají kvůli zápisu do prestižního seznamu povinnost tradici dál udržovat.
Snaží se o to ve třech obcích na Zlínsku
– v Kunovicích, Vlčnově a Hluku – a ve
Skoronicích na Hodonínsku. Každý rok
Jízdu králů pořádají ve Vlčnově, jednou
za dva roky v Kunovicích, za tři roky
v Hluku a o rok déle čekají ve Skoronicích. Letos se však potkají hned tři obce.
Slavnost se uskuteční v Kunovicích, Vlčnově a Hluku. Jízda králů má bohatou historii a pro obyvatele je prestižní událostí.
Ve Skoronicích se znovu začala jezdit až
v roce 1943. Nebývala podle zvyku vázaná na svatodušní svátky, takzvané letni-
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Chlapec s růží
v dívčím kroji

ce, ale na sraz rodáků nebo festival Slovácký rok v Kyjově.
Proč vlastně jízda vznikla, co symbolizuje a jaký měla význam, etnografové úplně přesně nevědí. Národní ústav lidové
kultury ve Strážnici vysvětluje, že možných souvislostí je více. „Jedna pověst hovoří o tom, že zvyk je lidovou obdobou
středověkých rytířských her a vznikl ze
slavnostních průvodů konaných při rytířských turnajích. Další výklady o jeho původu vycházejí z předpokladu, že se koná
na památku hledání nebo honění – pronásledování krále,“ připomínají odborníci
na svých webových stránkách.

JÍZDY KRÁLŮ V 2020
Kunovice
Vlčnov
Hluk

22.–24. května
29.–31. května
2.–6. července

Tím králem myslí Matyáše Korvína, který v roce 1469 prchal po neúspěšném obléhání Uherského Hradiště, a aby ho nepřátelé nezajali, oblékl si dívčí šaty
a v přestrojení utekl do Uher.
S odkazem na tuto pověst si mladý král
při jízdě obléká dívčí kroj a navíc si do úst
vkládá růži, aby nepromluvil a „nepřátelé“ ho nepoznali po hlase. Současně platí, že je mu kolem deseti let, aby bylo zaručeno, že je panic.
Pro chlapce je to situace, do které se
dostane poprvé v životě a současně naposledy. Žádné podruhé v tomto případě
neplatí. Už nikdy neprožije jízdu v dívčím kroji a s růží v ústech.
„Iniciační rozměr Jízdy králů je obrovský. Chlapec, který nasedne na koně,
bude jiný než ten, který z něj poté sesedne,“ upozornil Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Stráž(fuk, zab)
nici.
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Firma Format 1 spol. s r. o.
v Křenovicích u Slavkova u Brna
přijme následující pracovní pozice:

y ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE CO2, TIG
y STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
y OBRÁBĚČE KOVŮ, FRÉZA
y ELEKTROMECHANIKA/
MECHANIČKU NA PÁJENÍ
A KOMPLETACI EL. ZAŘÍZENÍ
Co u nás můžete očekávat:
y zázemí stabilní firmy
y zajímavou zakázkovou práci
y jednosměnný provoz (pondělí–pátek 6.30–15.00)
y pracovní poměr na dobu neurčitou
y atraktivní pracovní a platové ohodnocení
Další info:
tel.: 739 069 991, 544 22 36 68

www.format1.cz

AGROTEC a.s., Hustopeče – Brněnská 74, 693 01, tel.: 519 402 480, Modřice – Chrlická 1153,
664 42, tel.: 548 133 850, Břeclav – Lidická 123, 690 03, tel.: 519 327 143
www.agrotecauto.cz
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VZHŮRU DO OBLAK! LETADLA
JSOU PŘIPRAVENA

Po nutné pauze se pro návštěvníky i letos
otevře Muzeum letecké a pozemní techniky. Na vyškovském letišti jsou k vidění letouny, vrtulníky, pozemní vozidla i zbytky
letounů sestřelených za války na Moravě.
Otevřeno je o víkendech a svátcích, o letních prázdninách denně kromě pondělí.

SLAVKOV ZVE NA TRADIČNÍ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Jeden z jarních víkendů ve Slavkově u Brna
patří tradičním městským slavnostem. Dny
Slavkova by se letos měly uskutečnit od
pátku 29. do neděle 31. května. Účastníky
čeká víkend plný hudby a zábavy pro děti
na zámku, náměstí i v zámeckém parku.

VYDEJTE SE PO STOPÁCH
STARÝCH POVĚSTÍ

Výlet ze Švábenic přes Orlovice do Moravských Málkovic na Vyškovsku naláká ty,
kdo mají rádi pověsti. Na trase se dozvědí
příběhy o zázračně uzdravené vdově, utonulých svatebčanech či stařence, která se
snažila zachránit vesnici před povodní
tak, že ucpala pramen potoka duchnou.

Výstava odkrývá
záhady šibenic

T

ajemná místa jižní Moravy, která
sloužila jako popraviště, přibliží výstava Muzea Vyškovska na zámku
v Bučovicích. Návštěvníci se dozvědí, kde všude šibenice stály, jak vypadaly a v které době sloužily jako místa pro
vykonávání hrdelního práva. Najdou zde
také informace o lidech, jejichž životy skončily na šibenicích a jimž mohou patřit kosterní pozůstatky nalezené v místech popravišť.
Tato místa od roku 2013 zkoumá tým brněnských antropologů a na výstavě v Bučovicích odkrývají poznatky o prozkoumaných jihomoravských šibenicích. Jedna taková se
nacházela na vrchu Klucanina u Tišnova,
kde se našly zlomky nádob z 16. až 18. století
a mnoho lidských kostí.

Jak už název napovídá, dalším popravčím
místem byl Šibeniční vrch mezi Slavkovem a
Křenovicemi, kde archeologové našli lidské
i zvířecí kosterní pozůstatky a zlomky keramiky. A dvousloupová šibenice dříve stála
také v Ivančicích. V Jihomoravském kraji odborníci odhalili celkem čtyřicet šibenic.
Výstava přibližuje hrdelní právo pomocí
exponátů, jako je například kolo pro lámání
těla, které bylo určeno pro delikventy těch
nejzávažnějších zločinů, model šibenice
i kosterní pozůstatky. Doplněna je replikami
mučicích nástrojů z dílny uměleckého kováře a restaurátora Oldřicha Bartoška z Křenovic. Expozice je dílem autorů z ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
(zab)
univerzity.
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DENNÍ LÁZNĚ
LÁZEŇSKÁ KLASIKA

cena pro Vás: 500 Kč

Klasická masáž částečná / Rašelinová koupel

DEN PLNÝ ZDRAVÍ
cena pro Vás: 1000 Kč

Jodobromová koupel / Klasická masáž rozšířená
Uhličitá koupel plynná / Bazén

2. 5. 2020 od 1200 h

otevírání lázeňské sezóny / žehnání pramene / tradiční jarmark / bohatý kulturní program / ukázka procedur
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LÁZNÍ | VSTUP ZDARMA

Lázeňský dům Perla | recepce@lednicelazne.cz | +420 519 304 811 | www.lednicelazne.cz
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S brekem domů? Jenom
když je konec lekce

Desátým rokem na brněnském Masarykově okruhu funguje akademie pro začátečníky a mladé
jezdce na motocyklech. Letos první z nich „vypouští“ do světa. Cesta ke slávě je však i odtud
ještě dlouhá a klikatá.
TEXT: JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
FOTO: ARCHIV MASARYKOVA OKRUHU

F

ilipu Řeháčkovi z Brna bylo jedenáct let, když ho jeho otec nechal zapsat do brněnské minibikové akademie. Filip do té doby
hrál hokej za Techniku Brno a
motocyklům propadl až na druhý pokus
– první jízda na minibiku ho nijak nezaujala.
O šest roků později už se Filip Řeháček
proháněl juniorským mistrovstvím světa
třídy Moto3, a to tak úspěšně, že na nadcházející dvě sezony má podepsanou
smlouvu se špičkovou španělskou stájí
Laglisse. Ta už je provázána se seniorským světovým šampionátem.

„Filip je naším odchovancem. Začal
později a od úplných začátků. Pak šel
jeho vývoj hodně rychle kupředu,“ říká
Petr Seménka, trenér minibikové akademie na Masarykově okruhu.
Řeháčkův příklad však není pro činnost akademie typický. Brány motocyklové školy jsou otevřeny už dětem předškolního věku, a právě ty v posledních letech
převažují.
„Záleží vždy na iniciativě rodičů,“ popisuje trenér Seménka. „Někteří tatínci na
to tlačí rychle, a tak nám vodí čtyřleté
chlapce s ambicí někam je posunout. Pak
je zde sorta zájemců, kteří chtějí mít ježdě-
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ŠKODA

OCTAVIA
již za 499 900 Kč

se zvýhodněním až

179 600 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–4,4 l/100 km (5,4 m3/100 km), 96–117 g/km

ZVÝHODNĚNÍ

179 600 Kč

=

Výkupní bonus
25 000 Kč

+

Produktový bonus
až 154 600 Kč

Ilustrativní fotograﬁe

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA OCTAVIA COMBI 125 let. Edice 125 let přidává automatickou dvouzónovou
klimatizaci, multifunkční kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, zatmavená zadní
okna, SmartLink+, vyhřívání předních sedadel a asistent rozjezdu do kopce. Zastavte se v našem autorizovaném
dealerství ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Modřice, Chrlická 1153, 664 42, tel.: 548 133 810
Břeclav, Lidická 123, 690 02, tel.: 519 326 500
Hustopeče, Brněnská 74, 693 01, tel.: 519 402 111
www.agrotecauto.cz

ní na motorce jako koníček. Ti vyhledávají víc jednotlivé lekce a do akademie se nezapisují. Za poslední roky ale převažuje ta
první skupina. Pětiletí kluci už tady na
dráze pěkně lítají,“ sleduje Seménka.
Jeho trenérským kolegou v akademii je
stále ještě aktivní závodník Michal Šembera. Seménka má na starosti potěr, Šembera odrostlejší děti až do puberty.
Všichni začínají na minibiku na motokárové dráze, ze které pak přechází na silnější motorky přímo na Masarykův
okruh. V patnácti letech mají mladí jezdci akademii ukončenou a můžou pokračovat v Junior Racing Teamu, což už je seriózní přípravka do závodního světa.
To je případ nejen Řeháčka, ale třeba
i dalších dvou chlapců. Hned dvojice členů juniorského týmu uspěla před letošní
sezonou s přihláškou do nového mezinárodního šampionátu Northern Talent
Cup, a tak budou Jakub Gurecký a Jonáš
Kocourek závodit s mladými závodníky
ze severní a střední Evropy.
Gurecký zatím stihl být dvojnásobným
mistrem republiky, stejně jako je vítězem
německého poháru ADAC Mini Bike
Cup. Kocourek je mistrem Evropy třídy
MiniGP z roku 2017.
Oba prošli akademií od útlého dětství.
Momentálně je v jejich stopách na brněnském okruhu připraveno vykročit na
35 dětí, jimž má sezona začít v dubnu.
Na začátku května už na ně v Brně čekají
závody minimotocupu.
Začít na minibiku je pro ně podle trenéra Seménky potřeba. „Minibike vypadá
jako hračka, ale pro základní návyky je to
alfa a omega,“ říká.
Jak vypadá první návštěva akademie?
Kromě zájmu o věc k ní není potřeba nic
navíc. „Výbavu zajistíme my. První kurz
pak trvá hodinu a půl, kdy se dítěti věnuji.
Pokud si není jisté v rovnováze, jistím ho
popruhem. Pak si sedneme s rodiči a řekneme si, co dál. Záměrně říkám s rodiči, protože děcka to z 90 procent baví. Těch se
nemá cenu ptát,“ usmívá se lektor.
Rychlosti, jakých minibike dosahuje, vás
možná překvapí. Pětiletí caparti ze stroje
„vytáhnou“ asi 50 kilometrů v hodině, osmiletí už jezdí i osmdesátkou.
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NA DRÁZE
DĚTI Z MINIBIKOVÉ AKADEMIE MASARYKOVA
OKRUHU DOSTÁVAJÍ V POSLEDNÍCH LETECH
PŘÍLEŽITOST JET V ČELE TISÍCŮ NADŠENCŮ
PŘI DNI OTEVŘENÉ DRÁHY, KTERÝ NA
BRNĚNSKÉ TRATI NA PODZIM KONČÍ SEZONU.

Zejména pro maminky to mohou být
hlavně na začátku nervy spojené s obavami. „Vážnější úraz jsme zatím neměli.
Kombinézy chrání velice dobře, navíc
máme chrániče všeho druhu. Měli jsme
tady i krkolomné pády, ale kromě občasných zlomenin se nic nestalo,“ říká Seménka. Minibike přitom rozhodně úplně „nevinný“ není, začátečníka už na něm může
potkat první highsider. „To taky známe.
Kluk spadne na zadek, je vykulený, pofňuká si a za pět minut chce jezdit,“ vypráví
trenér. Větší smutnění než pády tak s tro-

chou nadsázky přináší až konec lekce, kdy
je potřeba kombinézu svléknout a jít
domů.
Závodit mohou děti od pěti let a jejich sezona už je v lecčems podobná té, jakou
mají dospělí. Rozpis minimotocupu čítá
před prázdninami a po nich sedm položek,
v létě je v plánu soustředění a v zimě trénink na biketrialu nebo motokrosu.
Vhodné však je, aby se i motocykloví závodníci věnovali jiným sportům než jen
kroužení po okruzích.
„Třeba Gurecký je lyžař, to se s motor-

kou doplňuje. Výborné je, když má dítě
gymnastickou nebo atletickou průpravu.
Jde o obecnou motoriku a pohybovost. Doporučuji pro dítě další sport, klidně i florbal nebo fotbal. Cokoliv, hlavně ať je to pohyb. Snad jen golf není k motorismu úplně
vhodný,“ míní Seménka. Značné pokroky
je podle jeho odhadu schopno udělat až 80
procent dětí, důležitá je ale také genetika.
Ta se projeví v pubertě. Rodiče, jimž doma
nevyroste nový Valentino Rossi, tedy nemusí být zdrcení, že něco nezvládli.
Úspěch není pro každého.
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Pronajmeme
volnou skladovou plochu
od 500 m2.
Hala je vybavena regálovým systémem
včetně kamerového systému. K dispozici
je manipulační technika včetně obsluhy.
K pronájmu skladové plochy nabízíme
volné kancelářské prostory. Rozměry kancelářských prostorů 20 m2, 10 m2, 12 m2
a 8 m2.
V případě velkého zájmu je možný
pronájem celé budovy
v včetně
obslužného prostoru.
Budova se nachází v blízkosti brněnského
letiště a dálnice D1.

Více informací na čísle: 777 756 335

www.vbn delivery.cz
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Bestie nezahálí ani po Dakaru

S

vému vozu brněnský automobilový závodník Tomáš Ouředníček říká Bestie, vrcholem jejich
společného snažení je pravidelně v lednu slavná Rallye Dakar.
To však neznamená, že by měl Ouředníčkův Ford Ranger během dvou týdnů „vyděláno“ a pak si dal na rok pohov.
„Spíš je to naopak. Auta všeobecně nemají ráda, když stojí, takže jednak ho dá-

váme dohromady, jednak ho jezdíme projet, i když se právě nezávodí,“ popisuje
Ouředníček, několikanásobný účastník
Dakaru v roli navigátora i jezdce.
Vítanou možností k vyjetí Bestie z garáže jsou pro Ouředníčka (na snímku vpravo) i svezení fanoušků. Těm nenabízí
usednutí za volant, ale na místo spolujezdce, jindy obsazené navigátorem Davidem Křípalem. Jízdy jsou většinou svázané s akcemi, například autogramiádami
nebo besedami, kde se tato posádka objevuje.
České scenérie sice nedokážou nabídnout svezení písečnými dunami jako na
Dakaru, to však ale podle Ouředníčka
není ani potřeba. Nejlepší je podle něho
klasická polní cesta.
„Na ní zažijete rychlost a je to super zážitek i díky tomu, že asi každý po polňačce někdy jel svým autem. Ví, jak se auto
chová na dírách. Pak se prožene s námi,
což je něco úplně jiného. My ho připoutáme, uděláme mu přednášku, a pak má
představu, co prožíváme na trati my,“ líčí
50letý brněnský pilot.

Ke svému fordu má citový vztah. „Absolutně. Miluju ho, tak to je,“ říká hrdě. Dvakrát se v něm s Křípalem znovu narodili;
poprvé po hrůzné nehodě předloni v Maroku, podruhé letos na Dakaru. Tam do
nich z boku naboural v plné jízdě kamion.
„Tomu autu jsme říkali Fénix, a to když
jsme ho rozmlácený z Maroka dali dohromady a ono povstalo z popela. Teď už je
to zase Bestie. Kvůli zvuku. Vždycky nás
ochránila, té konstrukci jsem hodně vděčný,“ vypráví Ouředníček.
V minulosti se mu podařilo získat povolení vjezdu do chráněné oblasti v Polsku,
kde našel téměř „africkou“ poušť. Za adrenalinem vyráží taky do tankodromu v Milovicích zhruba 30 kilometrů od Prahy
nebo na Slovensko.
„Tam jsou i skoky,“ říká Ouředníček.
„My ale lidi nechceme strašit. Když vezu
někoho, kdo není závodník, je jízda opatrnější, aby to snesl v pohodě. Tempo není
až takové,“ usmívá se. Jedním dechem ale
dakarský pilot přiznává: „Zvuk motoru vás
nakonec stejně vyprovokuje. V tomhle
autě se pomalu jet nedá.“
(jip)

INZERCE

TIP!

Objednejte se zároveň
na jarní prohlídku vozu
za zvýhodněnou cenu

299,vč. DPH

PŘEZUTÍ A USKLADNĚNÍ
PNEUMATIK ZDARMA
PRO VOZY SUZUKI
Akce je platná
do 30. dubna 2020.

VYZKOUŠEJ
A ZAPLAŤ
AŽ ZA ROK
Včetně servisu a havarijního pojištění.
Výběr
běr z aktuálních modelů v dealerství
CARTec
RTec SUZUKI na Pražákové 53.

Servis: Petr Julínek
+420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz
Otevírací doba:
7.30 - 16.30
Prodej: Radek Poláček
+420 702 260 712
prodej-suzuki@cartec.cz
Otevírací doba:
8.00 - 17.30
CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
www.cartec.cz
Suzuki CARTec motor

ŠKODA

OCTAVIA

již za 499 900 Kč

se zvýhodněním až

179 600 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–4,4 l/100 km (5,4 m3/100 km), 96–117 g/km

ZVÝHODNĚNÍ

179 600 Kč

=

Výkupní bonus
25 000 Kč

+

Produktový bonus
až 154 600 Kč

Ilustrativní fotograﬁe

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA OCTAVIA COMBI 125 let. Edice 125 let přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci,
multifunkční kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, zatmavená zadní okna, SmartLink+,
vyhřívání předních sedadel a asistent rozjezdu do kopce. Zastavte se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 143
www.topautosalon.cz

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz
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Luští záhady a mystéria
Ve své nové knize se
spisovatel a záhadolog
Arnošt Vašíček věnuje
šokujícím tajemstvím.
MARTIN JIROUŠEK
ČR | Ostravský záhadolog Arnošt Vašíček, podle jehož námětů byly natočeny
seriály Strážce duší či Ďáblova lest, vydává knižní novinku České tajemno.
Píše v ní o možnosti nálezu bájné hrobky vůdce Hunů Attily, o legendárním alchymistovi ze zámku v Kravařích i o stopách po mimozemských aktivitách.
„Podařilo se mi objevit staré noviny
z dob Rakouska-Uherska, v nichž se popisují neznámé objekty na obloze.
V době, kdy se ještě ani pro podobné
úkazy nepoužívalo dnešní názvosloví,“
odhaluje záhadolog Vašíček.
V Kravařích na zámku žil alchymista,
který udivil i samotného Rudolfa II.,
co o něm víte?
Jmenuje se Michal Sendivoj, záhadný
Polák, který byl pravděpodobně neman-

želské dítě, a přesto se nějakým podivným řízením osudu dostal do těch nejvyšších kruhů. Sloužil třem císařům,
mimo jiné pověstnému Rudolfu II. nebo
Ferdinandu II. Pokaždé s nimi byl zadobře, a dokonce jim půjčoval peníze.
Na oplátku dostal darem zkonfiskovaný
zámek v Kravařích, kde dožil do svých
sedmdesáti let. Zřejmě dělal tajného
agenta, protože se všemi uměl vyjít.
Jenže on prý dokázal proměnit obyčejný kov ve zlato?
O slavném alchymistovi Edwardu Kelleym se říkalo, že má nějaký záhadný
prášek umožňující transmutace kovů na
zlato a že vlastní i tajný rukopis. Totéž
se povídalo o Sendivojovi. Jeden polský
badatel zjistil, že Sendivoj si vzal Kelleyho vdovu, začal spravovat jeho majetky
a zřejmě získal i tyto věci.
Jaké další kousky se mu přisuzují?
K Sendivojovi se váže i taková rarita, že
popsal existenci kyslíku. Zhruba 170 let
před jeho objevením napsal, že existuje
nějaká sloučenina, která když není, tak
lidé umírají a oheň uhasne. Bohužel po
Sendivojovi nezůstaly žádné průkazné

prameny, existuje jen legenda, jež říká,
že nechal udělat devět zlatých kachen.
Nikdo neví proč.
Ale vy patrně tušíte, jak to bylo?
Myslím si, že rozluštění spočívá v tom,
že jich bylo devět, což je číslovka pro synonymum určitého tajemství. Zlaté
kachny rozhodil po různých místech kravařského zámku. Už je to skoro dvě stě
let, kdy pět těchto kachen bylo nalezeno
a okamžitě roztaveno. Jsem přesvědčen,
že byly duté a Sendivoj v nich nechal nějaké zápisky. Zbývají nám čtyři kachny,
které nebyly nikdy nalezeny, ale je možné, že je někdo dávno ukradl.
A další záhady, jimž se věnujete?
V archeologické ročence z roku 1907
jsem nalezl, že se na našem území našel
fragment rituálního hunského kotle.
Sám sebe se ptám, kam se mohl podít.
A kam tedy?
Nikdo nevěděl. Jediná opravdu stará instituce je Slezské zemské muzeum v
Opavě. Obrátil jsem se tedy na ně. Odpověděli mi: Kdepak, tady nic takového nebylo. Volal jsem jim znovu a znovu.

Až se ho podařilo najít?
Pak jsme v muzeu byli s mým spolupracovníkem Petrem Zajacem a najednou
k nám přišel naštvaný pán a podal nám
něco zabaleného v novinách se slovy:
No, tak jsme to našli. Ukázalo se, že
vzácný nález ležel přes sto let v depozitáři. Věc, na kterou by jinde, třeba v Americe, svítilo deset reflektorů a byla jí věnována část expozice.
Vám se ale nedávno ten kotel během natáčení podařilo téměř složit.
Pak jsme jeli do Krnova, kde se našel
další kousek onoho rituálního kotle.
Když jsme točili na zámku v Bruntále
a vysvětlovali jim, že teď jdeme po hunském kotli, řekli nám: My tu mame tež
kusek. Když budeme ještě trošku pátrat,
tak jej složíme. Nejvíce mě potěšilo, že
když jsme přijeli do Slezského zemského muzea později, už měli ten kousek
kotle vystavený. Ale mají u něj jen nápis
„úlomek hunského kotle“, což asi běžnému návštěvníkovi moc neřekne.

INZERCE

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

PRODEJ KRŮT
Z VLASTNÍCH FAREM
probíhá po telefonní dohodě
na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

Cena:

Živé krůty
Chlazené krůty

59 Kč/kg
91 Kč/kg

PRODEJ
ROZKRMENÝCH KRŮŤAT
15. 4. – 10. 5. 2020

Nabízíme Velikonoční jehňata
– živá nebo chlazená
www.reality.idnes.cz

Tady jsem doma.
aktuality na

Informace, objednávky:
BOVINEX, s. r. o., Petrovice 22
tel.: 602 709 537, 605 514 993
info@bovinex.cz
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S výtvarníkem
Jiřím Strakou o dopadu
koronaviru, o tradiční
čínské tušové malbě
i podkrkonošské krajině.
Proč se mu nepovedlo
stát se Číňanem?

Náš kraj

Říkali mu Čchi Paj-š'.
Teď do Číny nemůže

„

že v sobě mám něco z naší kultury, co
nejde vyrvat. Ale možné je se intenzivně sinizovat, což jsem udělal. Kdysi pro
mě bylo poctou, že můj učitel David Sehnal o mně řekl, že jsem nejsinizovanější Čech, kterého zná.

TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Za jiných okolností by již mířil do
Číny, avšak kvůli opatřením souvisejícím s novým typem koronaviru si výtvarník Jiří Straka musel pobyt v České
republice nedobrovolně prodloužit.
V trutnovské městské galerii instaloval výstavu Bouře nad Studencem s obrazy romantické krajiny Podkrkonoší
vytvořenými tradiční čínskou tušovou
malbou. Vernisáž však galerie z preventivních důvodů odložila.
„Čekal jsem na výstavu a před pár
dny jsem měl letět do Číny. Nákazu tam
podle všeho dostali pod kontrolu a do
konce března bude všechno fungovat.
Teď je otázka, jak to bude vypadat v Evropě,“ říká třipadesátiletý výtvarník, který od mládí miluje všechno čínské. Vystudoval sinologii, mluví plynule čínsky, má čínskou manželku a žije napůl
v Praze a napůl v Pekingu. Díky přátelům má přehled, co nemoc COVID-19
v nejlidnatější zemi způsobila.
Jak to v Číně při zavedení přísných
opatření vypadalo?
Bylo to velmi vážné, některé uzavřené
zóny, kde přitom nebylo zas tak moc nakažených, vypadaly děsivě. Čína má výhodu, že může nasadit takové prostředky, které si tady nikdo nedovolí. Díky
drakonickým opatřením a nasazení armády nákazu podle všeho dostali pod
kontrolu. Spousty lidí byly několik týdnů zavřeny doma, po ulicích chodily policejní hlídky v maskách a kontrolovaly, jestli někdo neběhá po ulici. Manželka pochází z turistické oblasti na hranicích s Vietnamem. Objevily se tam dva
případy nákazy koronavirem a stát okamžitě celou oblast vojensky uzavřel. Vyskytly se ještě další dva tři případy a to
byl konec. Teď už se tam život vrátil k
normálu. V zemi byl velký deficit nemocnic a kapacitně nestačily pacientům. Myslím si, že nás to také čeká. Stejně jako ekonomické dopady. Peking byl
několik týdnů městem duchů, všechno
bylo zavřené a zkrachovala asi třetina restaurací.
Žijete v Praze a Pekingu. Jak jste se
dostal do Podkrkonoší a Studence?
Pocházím z Roztok u Jilemnice, kam
jsem chodil na základní školu. Teprve
střední jsem studoval v Praze. V Roztokách mám rodiče a často se tam vracím.
Byly doby, kdy jsem byl v Číně několik
let a do České republiky jezdil jen na
Vánoce. V poslední době trávím více
času v Čechách. K rodičům jezdím, jak
je to možné, a třeba tam strávím i týden

V Číně jsou
velké rozdíly
mezi lidmi a není
potřeba se v soudech
unáhlovat. Nejde házet
všechny do jednoho
pytle s komunistickými
aparátčíky.

Obrazy rodné podkrkonošské krajiny Jiří Straka vytváří tradiční čínskou tušovou malbou.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ
malováním. Dennodenně chodím do přírody v okolí Studence, fotím a kreslím.
Protože tato místa procházím od dětství, jsem s nimi sžitý a v proměnách počasí a ročních dob je vnímám velmi intenzivně.
Často tvoříte v plenéru. Vznikaly
tak i obrazy z cyklu Bouře nad Studencem?
Skoro výhradně vznikaly v ateliéru podle fotografií a skic. Malovat v přírodě
na velký formát je dost náročné, jde spíš
o ten samotný akt. Mé živé malby jsou
založené na humoru a ironii, spojují
malbu podle modelu s exhibicí čínské
tušové malby. Tím, že to dělám na
zemi, tak stále měním úhel pohledu. Proto je předem vyloučené, aby vznikla
přesná realistická malba. V případě Bouře nad Studencem šlo hlavně o výsledek. Obrazy jsou natolik asijské a čínské, že u některých bez názvu divák na
první pohled nepozná, že to je podkrkonošská krajina nebo rostliny. Přitom ale
díla vznikla na základě velmi intenzivního prožitku z tohoto kraje.
Vystavoval jste v Pekingu i v jiných
asijských městech. Jak náročné je
prosadit se tam tradiční čínskou
technikou?

Je to velmi těžké. Manželka mi často
říká, že kdybych byl etnický Číňan, už
dávno bych byl mnohem známější a vydělal spoustu peněz. Jako Evropan a
priori vzbuzuji jistou nedůvěru, zvlášť
když se snažíte dělat tak specificky čínskou věc, jako je tušová malba. Zaškatulkují si vás tak, že se chcete vyrovnat
starým čínským vzorům, což v mém případě už dávno není pravda. Pouze lidé,
kteří se tím tématem zabývají podrobně, dokážou ocenit, že je to úplně jiná
kategorie. Často dostávám otázku, jestli
maluji pro Čechy, nebo pro Číňany. Odpovídám, že pro obě skupiny, ale kdybych se měl rozhodnout, tak moje tvorba spíš spadá do čínského umění.
Řekl jste, že jste se chtěl stát Číňanem. Můžete to rozvést?
Byla to od dětství taková má iracionální
úchylka, jež se nedá vysvětlit. Někoho
odmala zajímají auta nebo má potřebu
dělat muziku. Od dětství mě fascinovaly čínské věci, nápisy na obalech, které
jsem si už na základní škole vylepoval.
Později jsem se dostal k čínské malbě.
Proč se nezdařilo stát se Číňanem?
Přece jen člověk v sobě nemůže zcela
popřít lokální kořeny a modely myšlení,
ani to asi není žádoucí. Pochopil jsem,

Vyrůstal jste za totality. Dostat se v
té době v Československu do kontaktu s čínskou kulturou asi nebylo
zrovna jednoduché.
Když mě Čína začala na základní škole
zajímat, byla pro Sovětský svaz nepřátelskou zemí a rozhodně u nás nebyla v
módě. Učitelé to neviděli rádi, považovali mě za exota. Stejné to bylo i později na střední výtvarné škole v Praze. Na
občanskou nauku jsme měli zarytou komunistku, která mě hodně varovala. Tajně jsem chodil na čínskou ambasádu
půjčovat si časopisy o Číně. Kamarádi
to o mně věděli, měl jsem přezdívku
Čchi Paj-š' podle známého čínského malíře. Pod paží jsem neustále nosil jeho
monografii. Realita sice byla jiná než
mé představy, ale byl jsem nadšený.
Hrozně se mi tam zalíbilo. Čína je nesmírně otevřená země, lidé jsou velmi
srdeční a méně se vymezují. Cizince přijímají velice dobře.
Neměl jste problém žít v zemi, kde
vládne komunistická strana?
Je to velmi složitý kulturní, politický a
historický problém, který jsem sám v
sobě velmi intenzivně řešil. I proto, že
mám blízko k Tibetu a do jeho východní části, kde mám spoustu kamarádů,
často jezdím. Byl bych rád, aby se negeneralizovalo, abychom se o jednom obrovském národu nevyjadřovali šmahem. V Číně jsou velké rozdíly mezi lidmi a není třeba se v soudech unáhlovat.
Znám spoustu úžasných lidí, které nejde házet do jednoho pytle s komunistickými aparátčíky. Uvědomuji si problémy, které v Číně jsou, a přestože jsem
se s tím prostředím velmi sžil, nestane
se ze mě nadšený zastánce tamního systému. Na druhou stranu nechci generalizovat. Myslím si, že je dobré v rámci
možností něco dělat, aby to bylo lepší.

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
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ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér

MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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Dana Zátopková, usměvavá a přátelská. Sportovci k ní chodili pro rady i pozitivní energii, které měla na rozdávání.

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

Výjimečný sportovec i člověk.
Dana Zátopková je s Ťopkem
Zármutek z úmrtí olympijské vítězky v hodu
oštěpem Dany Zátopkové je velký. Až pomine
nouzový stav, sportovní svět věří, že bude možné
uspořádat rozloučení i pro širokou veřejnost.
PETR FOJTÍK
MATĚJ TOMÍČEK
ČR | Sice poznamenané bezpečnostními opatřeními, ale přesto velmi důstojné. Rozloučení s Danou Zátopkovou minulý týdnen doprovázela její oblíbená
cimbálovka, kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem obřadu přihlížela
hrstka vybraných přátel.
Dana Zátopková většinu života strávila po boku svého proslulého manžela
Emila v Praze. Na Slovácko, odkud se
po druhé světové válce vydala úspěšně
dobývat sportovní svět, však nikdy nedala dopustit.
„Že se tak hlúpě můžete ptát,“ reagovala olympijská vítězka v oštěpu se smíchem na otázku, jak moc je ještě cérkou
ze Slovácka. „To je základ mého života.
Tam jsou moje kořeny,“ vykládala před

Vánocemi roku 2016 v posledním obsáhlém rozhovoru, který tehdy poskytla
východomoravské příloze MF DNES.
Dana Zátopková se pod dívčím jménem Ingrová narodila 19. září 1922 v
Karviné, ve stejný den jako její pozdější
manžel Emil, přáteli zvaný Ťopek, se
kterým se seznámila ve Zlíně. Celé mládí ale prožila na Slovácku, gymnázium
vystudovala v Uherském Hradišti, válku strávila v Buchlovicích. „Měla jsem
strašně ráda slovácké zvyky. Mamka vyšívala, uměla malovat. To ve mně zanechalo úctu k lidovému umění, lidovým
písničkám, cimbálovce. Kdybych nebyla takový divoch a nehrála házenou, tak
druhá moje touha byla dostat se do nějakého lidového souboru a moct tam tancovat čardáš,“ přiznala Zátopková.
S týmem Uherského Hradiště se stala
házenkářskou mistryní republiky, ale

„

Když jsem
poprvé házela
oštěpem u nás
v Hradišti, omylem jsem
trefila slepice, správce
mě pak hnal. Oštěp mne
ale chytl. Je to technicky
těžká disciplína.
proslavila se jako olympijská vítězka
v hodu oštěpem v Helsinkách roku
1952, kdy získala zlato ve stejný den
jako její manžel Emil v běhu na 5 tisíc
metrů. O osm let později přidala olympijské stříbro v Římě, dvakrát vyhrála
mistrovství Evropy, dodnes drží světový rekord v hodu dřevěným oštěpem.
„Začala jsem házet v pravý čas, nebylo tolik soupeřek. Oštěpařky byly
akorát v Evropě, jinde nebyl oštěp tak
oblíbený a vyvinutý,“ líčila Zátopková, která se s oštěpem poprvé seznámila na studentském atletickém kurzu u

Třeboně. „Přemluvila mě kamarádka
Soňa. Aby jí uznali zápočet z oštěpu,
potřebovala druhou, jinak by jí neplatil. Hodila jsem daleko, pak jsem vyhrála mistrovství republiky. Když jsem
pak poprvé házela u nás v Hradišti,
omylem jsem trefila slepice, správce
hřiště mě pak hnal. Oštěp mě chytl. Je
to technicky těžká disciplína. Zajímalo
mě, jestli se ho naučím.“
Naučila. A pro několik generací českých oštěpařů se stala vzorem. Podle
světového rekordmana a trojnásobného
olympijského šampiona Jana Železného byla Dana Zátopková unikát, člověk
s velkým Č. „Měla dar jisté geniality,
kterou v soužití s Emilem trošku potírala, ale sportovně i lidsky to byl naprosto
výjimečný člověk,“ vyznal se Železný.
Svého manžela přežila o bezmála dvacet let. Znovu se sejdou na Valašském
Slavíně ve skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm, kde má Emil hrob. „Tady
by se nám jednou oběma hezky spinkalo,“ řekl jí kdysi dávno Emil při procházce hřbitůvkem.
V pátek 13. března 2020 zemřela
Dana Zátopková ve věku 97 let v
Ústřední vojenské nemocnici v Praze.
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HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME V BRNĚ A OKOLÍ
Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

do 1000 Kč – 150 Kč | nad 1000 Kč – zdarma

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

eFi Hotel– Bratislavská 52, Brno
restaurant Teﬁti – Zelný trh 4, Brno

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí
do 20 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice,
Ivančice, Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve
dvoře) a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.

Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na
plotně. V nabídce jsou polévky, klasická jídla české
kuchyně a italské těstoviny. Každý týden se bude
nabídka jídel obměňovat.

NABÍDKA VAKUOVANÝCH
HOTOVÝCH JÍDEL K USKLADNĚNÍ
Cena za balení (2 porce)
Polévky
2 porce Gulášová polévka
60 Kč
2 porce Kuřecí vývar se zeleninou
60 Kč
a celestýnskými nudlemi
2 porce Polévka Minestrone
60 Kč
(zeleninová polévka s rajčaty)
Hlavní jídla
Cena za balení (2 porce)
2 porce Chilli con carne
170 Kč
2 porce Čtvrtka pečené kačeny, červené zelí 160 Kč
2 porce Gnocchi alla Bolognese
170 Kč
2 porce Hovězí guláš
152 Kč
2 porce Koprová omáčka s vejcem
100 Kč
2 porce Kuře na paprice
140 Kč
2 porce Kuřecí Supreme steak
170 Kč
2 porce Masové koule s rajčatovou omáčkou 170 Kč
2 porce Risotto ai formaggi e pollo
170 Kč
(kuřecí rizoto s italskými sýry)
2 porce Svíčková na smetaně
170 Kč
2 porce Tvarohové knedlíky s borůvkami
140 Kč
2 porce Vepřový T-Bone steak
240 Kč
Přílohy
Cena za balení (2 porce)
2 porce Houskový knedlík, vařený brambor, 40 Kč
bramborové noky, chléb

e-shop s jídlem

www.

e-finance.eu/jidlo
eFi Hotel

Bratislavská 52
602 00 Brno
tel. 515 555 500
tel. 515 555 555
www.e-finance.eu

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.e-ﬁnance.eu/jidlo,
telefonicky na tel. 515 555 500, 515 555 555 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
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Vrtěti zadkem

Televizní Prostřeno! opět v Praze a nejbližším okolí
ČR | Soutěžní Prostřeno! zamíří znovu
do Prahy a střední Čech. O výhru 60 tisíc korun bude hned v pondělí bojovat
šéfcukrářka Dominika (23 let). Její česká kuchyně vyvolá řeči, zda žena dokáže udělat správný guláš a jestli buchtičky s vanilkovým krémem patří i jinam
než do školní jídelny. Dominika není
žádný stydlín, takže se ke všem překážkám postaví hezky energicky.
Úterní večer bude patřit mamince na
mateřské dovolené Karolíně (23). Vsadí na mini bramboráčky s kuřecím masem, hovězí vývar s domácími nudlemi,
vepřové kostky na divoko a krtkův dort.
Soupeře tím příjemně překvapí.
Ve středu se předvede Adrian (25).
Specialista odbytu ve stavebninách nachystá italskou kuchyni. Stres ale udělá
svoje. Navíc parta si myslí, že pasta je
krém… Jak hostitel ustojí vlnu kritiky?
Čtvrteční večer bude v režii Evy (35),
maminky na mateřské. Jako dezert je banánové chimi, naservíruje kohoutí vývar a steak z krkovičky. David dostane
upřímnou náladu. Co bude mít na srdci?

A při zábavě bude legrace. Úkol zní jasně – zadkem vyvrtět kuličky z krabičky.
Jako poslední se k plotně postaví podlahář David (47). Coby milovník myslivosti do menu zařadí zvěřinu. A také
rybu. Vyhraje dobré jídlo, nebo zvítězí
jiné pohnutky? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin.
Předkrm: Kuřecí paštika s mandlemi
a brusinkami, bagetka
Ingredience –
paštika: 400 g
kuřecích jater,
3 stroužky česneku, 1 velká
cibule, 150 g
másla + 50 g na zalití, 100 ml smetany,
velký panák whisky, brusinky, mandle,
sůl, pepř. Bagetka: 1/2 kostky droždí,
3/4 kg hladké mouky, 1 lžička soli, 1 lžíce oleje, špetka soli. Postup: Játra očistíme, nakrájíme na menší kousky a na cibulce a česneku orestujeme. Játra by
měla být opečená do hněda a uprostřed
ještě na omak pružná. Osolíme, opepří-

U Evy (vzadu uprostřed) si soupeři zavrtí zadkem.
me, přidáme koření dle chuti, nasekané
brusinky a mandle, přilijeme whisky a
necháme odpařit alkohol. Poté vše rozmixujeme na jemnou pastu. Přidáme
máslo a smetanu a nalijeme do malých
formiček, ozdobíme ještě pár kousky
brusinek a mandlí a zalijeme rozpuštěným máslem. Dáme vychladit. Na
bagetky si z droždí, cukru a 250 ml teplé vody uděláme kvásek. Smícháme si
mouku se solí a přidáme kvásek a olej.
Vyrobíme těsto, které necháme vykynout. Vytvarujeme bagetky, do nichž
podélně uděláme zářezy, osolíme, posypeme kmínem či různými semínky dle
chuti. Pečivo lehce potřeme vodou a
dáme na dvacet minut péct do trouby vyhřáté na 220 °C.

FOTO | FTV PRIMA

Hlavní chod: Vepřové kostky na divoko, šťouchaný brambor
Ingredience: 1,5 až
2 kg vepřového plecka, 1 cibule, slanina,
máslo, divoké koření, sůl, pepř, 1 kg
brambor, jarní cibulka, slanina, smetana. Postup: Nakrájíme maso na kostky,
osolíme, opepříme, ochutíme divokým
kořením, promícháme. Nakrájíme si slaninu, cibuli, kterou promícháme s masem, a dáme do pekáče, přidáme máslo a
dáme péct na 180 až 200 °C, pečeme asi
hodinu a půl. Brambory si uvaříme doměkka v osolené vodě, přidáme osmaženou slaninu s jarní cibulkou, smetanu a
rozšťoucháme.
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ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Nejnovější

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

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

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

V České republice je téměř 145 000
provozovaných vozidel bez povinného ručení a o tom, jaké množství
škod způsobí, vypovídají statistiky
a data České kanceláře pojistitelů,
které zaznamenaly za loňský rok
celkem 3 186 nepojištěných škod při
dopravních nehodách. V průměru tak
v celé České republice na každých
10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 3,75 nepojištěných škod ročně.

rančního fondu, pokud je jejich auto
zapsané v registru vozidel a není pojištěné. Sazby příspěvku do garančního fondu stanovuje ministerstvo
financí podle typu vozidla. Garanční fond slouží k úhradě škod, které
nemůže platit žádná pojišťovna. Jde
zejména o újmy (ať už na zdraví či
majetku) způsobené nepojištěnými
vozidly, případně o újmy na zdraví
způsobené nezjištěným pachatelem
a vozidlem.

Důvodů, proč lidé porušují zákon
a nemají zřízeno povinné ručení,
je celá řada. Někteří si své jednání
dobře uvědomují, zatímco jiní o porušení zákona možná ani nevědí.
Jedná se např. o vozidla, která nikdo
nepoužívá, může to být například
i starý vrak, který majitel nezlikvidoval a nenechal vyřadit z registru
vozidel. Pozor by si měli dát i ti,
kteří se rozhodnou své auto prodat
a zapomenou se při prodeji dohodnout s novým majitelem na postupu přepisu auta v registru a změně
povinného ručení. Od 1. ledna 2018
totiž lidé zaplatí příspěvek do tzv. ga-

Důvodů, proč lidé porušují
zákon a nemají zřízeno povinné ručení, je celá řada.
Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco jiní
o porušení zákona možná
ani nevědí.
Při prodeji vozu se prodávající
často spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka v registru vozidel na základě
pokračování na další straně

UNIQA SafeLine - unikátní
služba pro motoristy
 záchrana při nehodě
 dohled nad vozidlem
 platba pojistného podle ujetých km
 slevy za maximální zabezpečení
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Mýty

o povinném ručení
Stále si mnoho řidičů plete rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinným ručením
a havarijním pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného ručení nebo nevědí, že i staré
auto musí mít povinné ručení.

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

Povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je dána zákonem. Fakt, že Česká kancelář pojistitelů
(ČKP) každoročně vyplácí z garančního fondu škody způsobené
nepojištěnými řidiči v řádu stovek milionů Kč, svědčí o tom, že
i pro zkušené a dlouholeté řidiče může mít tento předpoklad
fatální důsledky.

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech, ale
– a to hlavně – na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí
pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení,
ztížení společenského uplatnění aj.

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

Nikoli. Škodu způsobenou na vlastním vozidle kryje havarijní
pojištění, a proto není od věci jej mít sjednané. Povinné ručení –
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje jen ty
škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například
i spolucestujícímu, a dále pak škody na věcech, které má řidič
a spolucestující u sebe.

Pokud s autem nejezdím, případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí

Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je ze zákona povinné a každé vozidlo zapsané v registru
vozidel jej musí mít sjednané. Zákon také stanovuje, že tuto
povinnost musí splňovat každé vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci. Pokud nemáte pojištění sjednané, hrozí vám vysoké pokuty a sankce. Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatí majitel či provozovatel vozidla příspěvek do garančního
fondu ČKP.
Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat,
pak máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí
na veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit
pojistné, ovšem jen za předpokladu, že také dočasné vyřazení
oznámíte své pojišťovně. Dočasně vyřadit vozidlo z registru je
však možné max. na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

5)

Po zániku povinného ručení je odevzdání tabulek SPZ
a osvědčení o registraci na registr vozidel dobrovolné

Pokud povinné ručení zanikne, je podle zákona povinností
vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení
vozidla z provozu. Nejde o dobrovolnost, ale o zákonem uloženou povinnost. V případě, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto skutečnost oznámit také, aby ji
v evidenci vozidel vyznačil.

6)

U starších vozů se povinné ručení již nemusí a nevyplácí
sjednat
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné, a to jak
pro nové, tak pro starší vozy.

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

Aby pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
v případě prodeje vozidla zanikla, musí pojistník – původní
vlastník – své pojišťovně písemně oznámit, že vozidlo prodal.
Pojištění tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti o prodeji
vozidla pojišťovně.

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

plné moci. Jenže co když to neu
dělá a přestane například s prodávajícím komunikovat? „Prodávající se
pak bez dokladů a bez auta dostává do
pasti. Musí složitě dokazovat, že už není
vlastníkem vozu, když dostane pokutu
od policie nebo výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu,“ upozorňuje
Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů, a dále říká: „Velmi
doporučujeme všem prodávajícím, aby si
zápis na registru vozidel zařídili sami,
předejdou tím mnoha problémům v budoucnu.“
Lidé si také často neuvědomují, že
porušují zákon, i když mají doma
v garáži staré auto, se kterým už nejezdí. Myslí si totiž, že nemusí platit povinné ručení. Ale to je omyl.
Podle zákona musí mít povinné ručení všechna vozidla registrovaná
pro provoz, tedy i ta, která nejezdí
v silničním provozu. „Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může
odevzdat značky do depozitu a odstranit
ho z pozemní komunikace. Pokud to udělá, příspěvek nepojištěných do garančního fondu se ho netýká,“ radí Vladimír
Krejzar. Výhodou je, že značky lze
odevzdat na kterémkoli registru
vozidel i mimo trvalé bydliště.
Povinnost přitom dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí předložit doklad
o jeho ekologické likvidaci, aby

mohlo být vozidlo v registru zapsáno jako zaniklé. Pokud si není majitel vozu jistý, jestli má auto řádně
pojištěné, jednoduše zadá svou registrační značku do formuláře na
webu www.ckp.cz.
Co dělat, když přišla výzva
k úhradě příspěvku do garančního fondu?
„Pokud lidé tuto výzvu obdrží, je to pro ně
signál, aby si dali povinné ručení do pořádku a předešli násobně vyšším částkám
v případě škody, kterou by nepojištěným
vozidlem mohli způsobit,“ doplňuje
Vladimír Krejzar a dále radí: „Platbu za nepojištěné období může každý
provést jednoduše pomocí mobilního
bankovnictví a QR kódu či klasickou složenkou. Výši příspěvku určuje vyhláška
Ministerstva financí ČR podle druhu
vozidla. Pokud s příspěvkem řidič nesouhlasí, stačí doložit potřebné dokumenty,
které dokazují skutečnosti vylučující vznik
nároku na příspěvek.“
Pozor – příspěvek ale nenahrazuje
pojištění. Pokud bude nepojištěným
vozidlem způsobena škoda, viník ji
zaplatí do výše jedné třetiny z celkového nároku, a to může být až
300 000 Kč. Tento limit, který zavádí
novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, má zabránit
likvidačním finančním dopadům na
viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly.

UNIQA nabízí úrazovou asistenci
po nehodách pro motoristy
UNIQA nabízí užitečný
doplněk k pojištění aut
– úrazovou asistenci pro
motoristy, kteří se zranili
v souvislosti s nehodou
anebo užíváním vozidla.
Připojištění s asistencí doplňuje
paletu krytí jak
k havarijnímu
pojištění, tak
i povinnému ručení. Poúrazová
asistence je dostupná 24 hodin denně
a není omezena věkem pojištěného.
Připojištění s touto speciální asistencí
lze uzavřít buď pro řidiče auta, anebo
pro celou posádku. Je určena pro osobní,
užitková a terénní vozidla. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem
po autonehodě, které nejsou schopné
během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně
až do celkového limitu 10.000 korun pro
každou pojištěnou osobu s omezenou
pohyblivostí.
Cena úrazového připojištění včetně úrazové asistence je 300 korun pro řidiče
vozu a 130 korun pro každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). U prémiových produktů havarijního pojištění
UNIQA je cena poloviční.

Co kryje úrazová asistence
pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace
a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence,
konkrétní zdravotní problém apod.).
• Doprava z a do zdravotnického
zařízení (do a z bydliště pojištěné
osoby; sanitka nebo taxi).
• Dovoz léků, nákup potravin
a hygienických potřeb. Dovoz
jednoho teplého nebo zmrazeného
jídla denně do bydliště pojištěného.
• Běžný úklid domácnosti
(luxování, vytření, umytí nádobí,
praní, žehlení apod.)
• Asistence – pomoc při osobní
hygieně, s přípravou jídla apod.
• Opatrování dětí a seniorů
ve společné domácnosti (dohled
a pomoc s běžnými denními úkony).
• Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo
zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.
Služba je dostupná nepřetržitě
na telefonu 272 10 10 20.

Povinné ručení
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Vyšší limity u povinného ručení
přinášejí zajímavé beneﬁty
Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném
ručení proto klientům doporučujeme zvolit vyšší limity,
alespoň 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů
na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro ty, kteří

tráví za volantem více času,
najezdí hodně kilometrů
nebo často vyrážejí do zahraničí. Například u trvalých
následků na zdraví může
pojišťovna odškodnění vyplácet i několik desítek let.
Zájem klientů naznačuje,
že podpora vyšších limitů
formou zajímavých beneﬁtů
se osvědčila, neboť více než
tři čtvrtiny si volí limity 70/70
milionů a vyšší. Důležitý je

také servis, který pojišťovna
v případě nehody zajistí.
Povinné ručení nabízí i nějaký servis pro majitele
vozu?

Ano, například komfort přímé likvidace
pro situace, kdy
jste poškozeným při
dopravní nehodě
způsobené jiným
vozidlem – nemusíte nic složitě řešit
s pojišťovnou viníka,
obrátíte se na svoji pojišťovnu a ta
s vámi vše vyřeší.
Při sjednání povinného ručení s limity
100/100 milionů korun a vyššími u nás
získáte automaticky
i přímou likvidaci
v ceně. V novém
produktu, který jsme
na konci loňského
roku uvedli na trh,
pak klienti s vyššími
limity získávají i další beneﬁty, např. úrazové pojištění
řidiče. Při sjednání s havarijním pojištěním zdarma
získají i pojištění VÝMOL,
tedy škody, kterou si způso-

bí na neoznačeném výmolu v silnici. Klient by se měl
zamyslet i nad rozsahem
asistenčních služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla
při záměně paliva? Zaplatí
odtah vozidla při poruše?
Doveze palivo, když dojde?
To jsou praktické věci, které
mohou pomoci.
Pojištění poškození vozidla vjetím do výmolu není
úplně obvyklé, jak si ho
máme představit?
Je to novinka. Vjetím
do neoznačeném výmolu
na vozovce si většinou motorista poškodí pneumatiku
a disk, tomu také odpovídá
limit 10 000 Kč, který jsme
u tohoto pojištění stanovili na pojistnou událost.
Na druhou stranu, budeme
po klientovi vyžadovat podrobnou fotodokumentaci
výmolu a poškození vozu
s celkovou dispozicí místa,
kde k poškození došlo.
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Jak postupovat při nehodě? Zavoláním Záchranky to nekončí.

Důležité je přeDejít sekunDární nehoDě
Víte, jak postupovat při nehodě
a jak zabránit sekundárním škodám na zdraví a majetku? A co
když si nemůžete při nehodě vybavit, u které pojišťovny jste pojištění, a vůbec si nejste jistí, koho
máte zavolat kvůli odtahu auta?
Autonehoda je bez diskuse nepříjemný zážitek, a to i v případě,
když u ní nejsou žádní zranění.
I když se nemusí volat záchranka a řešit zraněný spolucestující
nebo řidič, nebo když záchranka se
zraněnými odjede, zbývá na místě
v lepším případě nabourané auto,
v horším případě nepojízdný vrak.
V tu chvíli řidič začne řešit otázky
ohledně odtažení auta, které může
v tu chvíli mimo jiné překážet provozu a způsobit sekundární nehodu.

lenosti alespoň 5 metrů od silnice,
a zavolat na Linku pomoci řidičům
na číslo 1224, která je propojí s asi-

Linka pomoci řidičům 1224
je provozována Českou
kanceláří pojistitelů už
téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům
českých řidičů.
stenční službou pojišťovny a situaci pomůže vyřešit. V případě
zranění někoho z místa nehody

Jaký je tedy správný postup po
nehodě nebo při poruše vozu?
Nejprve by si řidič i spolujezdci
měli obléct reflexní vestu a opustit
vozidlo. Dále je potřeba umístit výstražný trojúhelník na dálnici nejméně do vzdálenosti 100 metrů, na
jiných silnicích alespoň do 50 m
od vozidla. Poté musí neprodleně
opustit vozovku, ideálně do vzdá-

Poprvé je to nejvíc
K 1. dobití dostaneš
500 Kč kreditu navíc!

Bonusový kredit 50 % z dobíjené částky při
prvním dobití (do max. výše dobíjení 1000 Kč).
Více o dalších výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

samozřejmě řidiči kontaktují nejprve linku 112 a přivolají pomoc.
Linka pomoci řidičům 1224 je provozována Českou kanceláří pojistitelů už téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům českých
řidičů. Pokud zavoláte na číslo
1224, budete v průměru za 6 vteřin spojeni s operátorem. Nahlásíte název pojišťovny, u které je dané

auto pojištěno. Pokud to nebudete
vědět, operátor tuto informaci vyhledá podle SPZ vašeho auta. Poté
vás přepojí na smluvní asistenční
společnost vaší pojišťovny, která
na místo nehody okamžitě vyšle
vůz a zařídí opravu nebo odtažení
auta do servisu. A to vše v rozsahu
sjednaném v povinném ručení či
havarijním pojištění

Povinné ručení
férově a se slevou

V povinném ručení patří mezi tři největší hráče v ČR. ČPP celkem pojišťuje přes
1, 3 milionu vozidel. „Abychom se udrželi na špici, naši nabídku stále inovujeme. Letos do
prodeje uvádíme již čtvrtou generaci produktu AutoCombi Plus,“ říká Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel ČPP. Zásadní změnou je navýšení limitů pojistného plnění
u všech tří typů povinného ručení. „Náš SPOROPOV má limity pro újmu na zdraví a majetku navýšeny na 45 milionů korun, nejprodávanější SPECIÁLPOV na 75 a stále častěji vyhledávaný SUPERPOV na 130 milionů korun,“ doplňuje Miloš Velíšek. K dalším změnám ČPP
přistoupila v oblasti segmentačního kritéria bonus/malus. Podle statistik míru rizikovosti řidiče ovlivňují především škody z nejbližší doby, na rozdíl od těch z dávné historie.
Právě tuto skutečnost ČPP nově zohledňuje v ceně pojistného. A jako první na trhu začala ČPP vázat bonus/malus na osobu provozovatele, který s vozidlem nejen jezdí, ale za
jeho provoz také plně zodpovídá. ČPP tak pokračuje na cestě ke spravedlivým sazbám
a férovému přístupu k těm, kteří ze systému odčerpávají méně prostředků. Sjednejte si
povinné ručení pohodlně a bezpečně ze svého domova. ČPP slaví 25 let svého působení
na trhu a při sjednání smlouvy přes své webové stránky vám nyní nabízí slevu 25 %.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Tlapková patrola (20, 21) 7.00 Looney
Tunes: Úžasná show (2) 7.25 Kačeří příběhy
(19, 20) 8.10 Hvězdné tolary 9.20 SuperStar
11.20 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 14.00 Výměna manželek IX
15.20 Co je šeptem... 17.05 Mumie 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (7) 6.30 Ninjago VIII (3)
6.55 M.A.S.H (63) 7.25 M.A.S.H (64) 7.55
M.A.S.H (65) 8.30 Autosalon.tv 9.45 Tlouštíci
EXTRA 10.20 Máme rádi Česko 12.15
Vražedné záhady slečny Fisherové III (3) 13.25
Vražedné záhady slečny Fisherové III (4)
14.45 Tulipány pro Rose. Romantický film
(Kan., 2016) 16.40 Limonádový Joe. Filmová
komedie (ČR, 1964). Hrají K. Fiala, R. Deyl ml.,
M. Kopecký, K. Fialová 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (6) 8.05
Top Gear 2011 9.20 Pevnost Boyard (10) 11.50 Replay 12.25 COOL e-sport 12.55 Futurama VI (13)
13.20 Simpsonovi XX (13-16) 15.20 Futurama VI
(14) 15.40 COOLfeed 15.50 Flynn Carsen: Honba
za Kopím osudu 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XX (17-20) 19.50 COOLfeed 20.00
Sahara 22.40 Skautův průvodce zombie apokalypsou 0.35 Pod černou vlajkou II (6)

20.05 Zázraky přírody
Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout
a bavit se. Dále účinkují: I. Šmoldas, A. Hemala, J. Šídlo a P. Nečas
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.20 Amadeus
Drama (USA, 1984). Hrají
F. Murray Abraham, T. Hulce,
E. Berridgeová, S. Callow,
R. Dotrice. Režie M. Forman
0.15 Detektiv Endeavour Morse II
Dávné hříchy. Seriál (VB, 2014).
Hrají S. Evans, R. Allam
1.45 Manéž Bolka Polívky
Spoluúčinkují: Z. Stivínová,
Z. Korčián, „český Elvis Presley“
V. Lichnovský a Českomoravská
hudební společnost (2001)
3.55 Sama doma
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

v akci 8.25 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Na chalupě 11.30 Nové bydlení 12.30 O zvířatech a lidech (12) 13.35 Synové a dcery Jakuba
Skláře (1) 15.05 IQ Taxi CZ 16.50 30 případů majora Zemana (4) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře
(2) 21.30 IQ Taxi CZ 23.25 Dědictví (25, 26)

NEDĚLE 6.55 Noviny 7.40 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 Policisté v akci 10.50 Soudní
síň – cz 11.35 Soudní síň – cz 12.30 Jsem máma (4)
13.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 14.45 Tři
chlapi na cestách 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Jsem máma (5) 23.35
Všechno, co mám rád 0.55 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45
Záchranáři v akci 12.40 Zoo (55) 13.50 Zoo (56)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Tři chlapi na cestách 22.20 Policisté v akci
23.20 Na chalupě 0.15 Ve jménu zákona (103)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
7.25 Komu straší ve věži 8.15 Gejzír 8.45
Durrellovi II (1/6) 9.35 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Čertův
švagr 14.15 Pavouk se smaragdovýma očima
14.55 Perinbaba 16.30 Eva tropí hlouposti.
Komedie (ČR, 1939) 18.00 Co naše babičky
uměly a na co my jsme zapomněli 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
Fantasy (USA, 2017)
22.40 Prci, prci, prcičky: Svatba
Komedie (USA/N, 2002)
0.25 Mumie
3.50 Víkend
4.35 Volejte Novu
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.40 Zoo (57, 58) 14.55
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Všechno, co mám
rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25 Policisté v akci
23.30 Na chalupě 0.25 Ve jménu zákona (104)

STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (59, 60) 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
O zvířatech a lidech (13) 21.20 IQ Taxi CZ 22.25
Policisté v akci 23.20 Na chalupě
ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Zoo (61, 62) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Soudní síň –
cz 22.25 Policisté v akci 23.25 Na chalupě
PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.25 Zoo
(63, 64) 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.15 Synové a dcery Jakuba Skláře
(3) 21.30 Smrt stopařek 23.30 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj (2)
Čarodějnice (2/2).
Krimiseriál (ČR, 2016). Hrají
L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský.
Režie J. Bártů
21.45 Jak básníkům chutná život
Filmová komedie (ČR, 1987).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
E. Vejmělková, J. Hlaváčová,
R. Hrušínský.
Režie D. Klein
0.00 V řetězech
Thriller (USA, 2006).
Hrají S. L. Jackson, Ch. Ricciová,
J. Timberlake.
Režie C. Brewer
2.25 Nepoučitelní
Krimikomedie (USA, 2013).
Hrají J. Anistonová, T. Robbins,
J. Hawkes.
Režie D. Schechter
4.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

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

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Podraz 7.25 Mentalista VI (18, 19) 9.05 Vidláci
11.50 Nesvatbovi, romantická komedie (USA)
14.00 Koralína a svět za tajemnými dveřmi, animovaný film (USA, 2009) 15.55 Zachraňte Willyho 3,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.25 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)
20.00 Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.05
Parchanti, akční film (USA, 2010) 23.50 Tajemná
řeka, krimidrama (USA, 2003)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.05 Ninjago VIII (2) 8.35 Max
Steel II (6) 8.55 Námořní vyšetřovací služba II
(4, 5) 10.50 Švec, komedie (USA, 2014) 12.55 Emma,
romantická komedie (VB, 1996) 15.30 Žít a nechat
zemřít, akční film (VB, 1973) 18.15 Divoké vlny, anim.
pohádka (USA, 2007) 20.00 Slečna zamilovaná,
komedie (USA, 2009) 22.00 Monstrum, horor (USA,
2008) 23.45 Skautův průvodce zombie apokalypsou, komediální horor (USA, 2015)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové

zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Pralinky
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.55
22.34
22.35
0.15
1.45
2.30

Krásné živé památky 6.25 Pomeranč
a kachna 6.45 Eva tropí hlouposti
8.10 Úsměvy Karla Smyczka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
F. L. Věk (13/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Tom v kozí kůži
Královny kouzelného lesa
Sardinky aneb Život jedné rodinky
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zrádci (6/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Pátek čtrnáctého
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (3/6)
Banánové rybičky

Nova
6.10
6.30
7.25
7.45
8.35
8.55
10.05
11.55
13.55
16.15
17.45
19.30
20.20
22.15
22.45
0.25
1.50
3.50
4.45

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola (22, 23)
Looney Tunes: Úžasná show (3)
Kačeří příběhy (21, 22)
Malý Sheldon II (9)
Jak princezny
po nocích tancovaly
102 dalmatinů
Jsem číslo čtyři
Sci-fi (USA, 2011)
Láska přes internet
Romantická komedie (USA, 1998)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Co je doma,
to se počítá, pánové...
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Křižovatka smrti 2
Akční komedie (USA/HG, 2001)
Jak napálit advokáta
Co je šeptem...
Jak princezny
po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.10
6.35
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.10
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
1.00
4.45

Max Steel II (8)
Ninjago VIII (4)
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
Přírodní vesmír (15)
Prima ZOOM Svět
Polda (3)
Partie
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak básníkům chutná život
Filmová komedie
(ČR, 1987)
Kurz sebeovládání
Komedie (USA, 2003)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Bezva ženská na krku
Romantická komedie
(ČR, 2016)
Základní instinkt
Thriller (USA, 1992)
Kmotr III
Drama (USA, 1990)
Přírodní vesmír (15)

Nova Cinema
5.55 King Kong 8.20 Zachraňte Willyho 3 9.55 Co
je šeptem... 12.15 Koralína a svět za tajemnými dveřmi 14.00 Sufražetka 16.00 Klokan Jack 17.45 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, fantasy (USA, 2017)
20.00 Wild Wild West, sci-fi (USA, 1999) 22.00
Nenarození, horor (USA, 2009) 23.40 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)

Prima cool
7.25 Top Gear 2011 8.40 Pevnost Boyard (1) 11.05
Partička 11.55 Jak se točí pohádka (5) 12.25
Futurama VI (14) 12.55 Simpsonovi XX (17-20)
14.50 Futurama VI (15) 15.10 COOLfeed 15.20
Sahara 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XX (21)
18.30 Simpsonovi XXI (1-3) 19.50 COOLfeed 20.00
Kurýr: Restart 22.00 Narcos III (5) 23.20 Vikingové
V (15) 0.25 Pod černou vlajkou II (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 Ninjago VIII (3) 7.40 Max
Steel II (7) 8.00 Námořní vyšetřovací služba II (5, 6)
10.05 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 12.00
Limonádový Joe 14.15 Divoké vlny 15.55 Slečna
zamilovaná 18.05 Tajemství zakázaného lesa
20.00 Pomsta Růžového pantera, komedie (VB,
1978) 22.05 V řetězech, thriller (USA, 2006) 0.30
Základní instinkt, thriller (USA, 1992)

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (1/6) 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(12/13) 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 Kapesníček
14.20 Perinbaba
15.55 To je vražda, napsala III
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 Místo zločinu Ostrava (13/13)
21.10 Sestřičky (4/6)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Kriminalista II
23.55 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.55
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.45
1.30
1.45
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Specialisté (61)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (669)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3859)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (63)
Specialisté (64)
Smrtonosná zbraň (14)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Malý Sheldon II (10)
Specialisté (62)
Střepiny
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Ninjago VIII (5)
M.A.S.H (66)
M.A.S.H (67)
M.A.S.H (68)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Láska žije dál
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (17)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Walker, Texas Ranger V (18)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (240)
Modrý kód (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (18)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Flintstoneovi: Mela doby kamenné 6.30 102
dalmatinů 8.15 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
11.05 Sufražetka 13.40 Láska přes internet 15.50
Wild Wild West, sci-fi film (USA, 1999) 17.50
Mumie, dobrodružná komedie (USA, 1999) 20.00
Špionáž, thriller (USA/Fr., 2013) 22.05 Instinkt,
thriller (USA, 1999) 0.20 Krásná a zvrácená, thriller

Prima cool
12.15 Futurama VI (15) 12.45 Simpsonovi XX (21)
13.10 Simpsonovi XXI (1-3) 14.40 Těžká dřina 15.10
Re-play 15.45 Futurama VI (16) 16.05 COOLfeed
16.10 Hvězdná brána II (9) 17.05 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI (4-7) 20.15
Po hlavě (9) 20.50 Teorie velkého třesku VIII (14,
15) 21.45 Experiment 21 22.20 Partička 23.00
Cesty k úspěchu 23.05 Úplně debilní zprávy

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.20 Ninjago VIII (4) 7.45 Max
Steel II (8) 8.10 Námořní vyšetřovací služba II (6)
9.05 Námořní vyšetřovací služba II (7) 10.10
Květiny od vraha 12.05 Hříšný tanec 2 13.45
Tajemství zakázaného lesa 15.45 Pomsta Růžového
pantera 17.50 Nadějný rok, komedie (USA, 2011)
20.00 Nahoru, dolů, romantický film (USA, 2000)
22.05 Rudý orel (2/2) 0.20 Kurýr: Restart

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Úsměvy Mileny Steinmasslové
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 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 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 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.05 Kabinet dr. Honzáka
0.50 AZ-kvíz
1.25 Krásné živé památky
1.50 Zahrada je hra
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.20
0.10
1.00
1.40
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3859)
Specialisté (62)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (670)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3860)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Víkend
Smrtonosná zbraň (17)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Malý Sheldon II (11)
Specialisté (64)

Prima
6.10
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel II (10)
Ninjago VIII (6)
M.A.S.H (68, 69)
M.A.S.H (70)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Elin má každý rád
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (18)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Walker, Texas Ranger V (19)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (23)
Na Pavláska
Polda (3)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (19)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 King Kong 7.45 Mentalista VI (20, 21) 9.20
Láska přes internet 12.05 Wild Wild West 14.35
Mumie 16.50 Co je doma, to se počítá, pánové...,
komedie (ČR, 1980) 18.35 Jak napálit advokáta,
komedie (ČR, 1980) 20.00 Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 22.10 Tombstone, western
(USA, 1993) 0.30 Prci, prci, prcičky: Svatba

Prima cool
11.20 Po hlavě (9) 11.55 Těžká dřina 12.25 Futurama
VI (16) 12.55 Simpsonovi XXI (4-7) 14.50 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 15.45 Futurama VII (1) 16.05
COOLfeed 16.10 Hvězdná brána II (10) 17.05 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(8-11) 20.15 Teorie velkého třesku VIII (16-19) 22.10
Partička 22.50 Úplně debilní zprávy 22.55
Americký chopper IV (9) 23.55 Partička

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.25 Ninjago VIII (5) 8.55 Max
Steel II (9) 9.25 Námořní vyšetřovací služba II (7)
10.15 Námořní vyšetřovací služba II (8) 11.20
Tulipány pro Rose 13.15 Nadějný rok 15.20 Nahoru,
dolů, romantický film (USA, 2000) 17.35 Škola
ro(c)ku, hudební komedie (N/USA, 2003) 20.00
Prvotní strach, thriller (USA, 1996) 22.45 S.W.A.T. –
Jednotka rychlého nasazení, akční film (USA)

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 To je vražda, napsala III 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 První pohled
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala III
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 Případy 1. oddělení (13/22)
21.15 Musím tě svést
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kobova garáž (1/2)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Na stopě
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
1.25
2.05
2.45
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3860)
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3861)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Výměna manželek IX
Smrtonosná zbraň (18)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Smrtonosná zbraň (16)
Malý Sheldon II (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)

6.15
6.40
7.25
8.50
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.10
1.05
2.05
3.05
4.05
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (11)
Ninjago VIII (7)
M.A.S.H (70, 71)
M.A.S.H (72)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Ten pravý
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (19)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Walker, Texas Ranger V (20)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (241)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (2)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (20)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.50 Jsem číslo čtyři 7.45 Mentalista VI (22) 8.35
Mentalista VII (1) 9.25 Klokan Jack 11.35 Špionáž
13.50 Co je šeptem..., komedie (USA, 2005) 15.40
Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 17.45
Řeka, drama (USA, 1983) 20.00 Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20 Maminčin mazánek,
komedie (USA, 2007) 0.05 Křižovatka smrti 2

Prima cool
12.20 Futurama VII (1) 12.45 Simpsonovi XXI (8-11)
14.45 Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 15.40
Futurama VII (2) 16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná
brána II (11) 17.00 Top Gear XVII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXI (12-15) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 22.00 Star
Trek: Discovery (1) 22.55 Úplně debilní zprávy
23.00 Americký chopper IV (10)

Prima Max
6.15 Ninjago VIII (6) 6.40 Max Steel II (10) 7.05
Námořní vyšetřovací služba II (8, 9) 9.05 Falešný
příběh 10.55 Limonádový Joe 13.10 Škola ro(c)ku
15.30 Ve jménu krále, fantasy film (USA/Kan./N,
2006) 18.05 Poslední tah štětcem, krimifilm (Austr.,
2004) 20.00 Tristan a Isolda, dobrodružný film
(USA, 2006) 22.30 Spletenec, sci-fi horor
(Kan./USA, 2009) 0.45 Prvotní strach

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Kapesníček. Komedie (ČR,
1984) 10.10 Komici na jedničku 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Světáci
15.10 To je vražda, napsala III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.45
9.00
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.05
0.40
1.20
2.05
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3861)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (672)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3862)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (1)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Smrtonosná zbraň (12)
Malý Sheldon II (12)
Kolotoč
Co na to Češi

6.15
6.45
7.25
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20
4.25
5.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (12)
Ninjago VIII (8)
M.A.S.H (72, 73)
M.A.S.H (74)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Čas na lásku
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (20)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Walker, Texas Ranger V (21)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinaři (2)
Tlouštíci
Tlouštíci EXTRA
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (21)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

5.45 Hvězdné tolary, pohádka (N, 2011) 6.55
Mentalista VII (2, 3) 8.30 Řeka 11.20 Zpátky ve hře
13.50 Co je doma, to se počítá, pánové... 15.30
Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 17.45
Batman, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 20.00
Piráti na vlnách, komedie 22.35 Vraždy na domácí
půdě 0.25 Maminčin mazánek

Prima cool
11.15 Star Trek: Discovery (1) 12.20 Futurama VII (2)
12.50 Simpsonovi XXI (12-15) 14.45 Teorie velkého
třesku VIII (20, 21) 15.40 Futurama VII (3) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (12) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(16-19) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (22, 23) 22.15 Námořní pěchota 0.30
Americký chopper IV (11)

Prima Max
8.10 Ninjago VIII (7) 8.40 Max Steel II (11) 9.00
Námořní vyšetřovací služba II (9, 10) 10.55 Emma
11.35 Poslední tah štětcem 15.35 Tristan a Isolda
18.05 Henry ze zkumavky, komedie (USA, 2011)
20.00 Strach, krimifilm (ČR, 1963) 22.15 Borat:
Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku
slavnoj kazašskoj národu, komedie (USA, 2006)
23.55 Spletenec, sci-fi horor

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 To je vražda, napsala III 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (13/13)
21.15 13. komnata Marka Výborného
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
22.25
0.10
1.35
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3862)
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (673)
Mentalista VII (6, 7)
Dr. House IV (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comebeck
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
R.I.P.D. – URNA: Útvar
rozhodně neživých agentů
Akční komedie (USA, 2013)
Mentalista VII (6, 7)
Smrtonosná zbraň (18)
Malý Sheldon II (13)
Kolotoč

6.15
6.45
7.25
8.20
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (13)
Ninjago VIII (9)
M.A.S.H (74)
M.A.S.H (75)
M.A.S.H (76)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Smím prosit?
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (21)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Walker, Texas Ranger V (22)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Poslední zúčtování
Akční film (VB, 2018)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (22)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.15 Batman 8.35 Mentalista VII (4, 5) 10.10 Lego
DC Superhrdinové: Vesmírný souboj 12.05 Souboj
Titánů 14.40 King Kong žije 16.40 Nominace na
Oscara 18.20 Báječná dovolená, komedie (USA,
1988) 20.00 Lego příběh, animovaný film
(Austr./Dán./USA, 2014) 21.55 Hra o přežití, thriller
(USA, 1994) 23.40 Vraždy na domácí půdě

Prima cool
8.55 Top Gear XVII 10.05 Hvězdná brána II (12)
11.05 Autosalon.tv 12.20 Futurama VII (3) 12.50
Simpsonovi XXI (16-19) 14.50 Teorie velkého třesku
VIII (22, 23) 15.40 Futurama VII (4) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (13) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(20-23) 20.15 Legenda o strážci hrobky 22.00
Poslední průzkum 0.10 Americký chopper IV (12)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Ninjago VIII (8) 7.25 Max
Steel II (12) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II (10,
11) 9.45 Pomsta Růžového pantera 11.50 Falešný
příběh 13.50 Henry ze zkumavky 15.45 Ranč
nových začátků 17.40 Vynálezce her 20.00 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 22.45
Vrahova múza 0.40 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
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Místo baget
automat
vydává roušky
Pandemie koronaviru přináší nové vymoženosti.
Na jižní Moravě například zprovoznili první automaty,
ze kterých místo občerstvení padají roušky.
Dva přístroje ve Vyškově byly do hodiny vyprodané.
MILADA PROKOPOVÁ
BRNO, VYŠKOV | S nápadem, jak přeměnit automaty na kávu a sladkosti
v rouškomaty, přišel majitel firmy Foodex z Vyškova Petr Čáslava. „Přemýšleli jsme, co dělat, když zavřely kavárny
a podniky, takže nemáme práci. A přišlo nám smysluplné pomoci s tím, co je
teď nejaktuálnější,“ vysvětluje.
Čáslava se tak domluvil s kamarády,
spolupracovníky, jejich rodinami i hotelem Atrium ve Vyškově, který operativně přeměnili na šicí dílnu. S vyškovským starostou Karlem Jurkou (ODS)
zase vymysleli, kde by mohly automaty
stát.
Pak šlo o to, je „nakrmit“, protože jeden má kapacitu až 1 800 kusů. „Šijeme úplně všichni chlapi, ženské i větší
děti,“ podotkl Čáslava.
Podle něj přestavba automatu není nijak náročná. „Umíme to. Místo baget,
tatranek a džusů vypadne rulička se sterilizovanou bavlněnou rouškou v sáčku, která se dá i prát. Platit se dá pouze
kartou,“ popisuje Čáslava.
Jedna rouška přijde na 50 korun. Peníze půjdou na místní charitu, Adru
a sdružení Piafa, které se stará o zdravotně postižené.

Na začátku týdne byly ve Vyškově
zprovozněny první dva rouškomaty
před obchodním domem Tesco a městským úřadem. Oba byly do hodiny
prázdné. „Budeme je průběžně doplňovat. Dali jsme si závazek vyprodukovat
denně aspoň tisíc roušek,“ plánuje
Čáslava.
Nakupující si mohou v přístroji zvolit i design roušek. „Trochu se to zvrhlo
a možná jsme z toho udělali módní automat, protože lidé to kupují i podle vzorů. Každá rouška je originální, zvlášť
ty, které jsem šil já,“ směje se Čáslava.
Ten postupně plánuje instalovat další
rouškomaty do Fakultní nemocnice u
svaté Anny v Brně a do nemocnic ve
Vyškově a Kroměříži na Zlínsku.
Podobný přístroj začal fungovat také
v Brně na řečkovické radnici na Palackého náměstí. I zde stojí jedna rouška
50 korun, přičemž částka pokryje náklady na výrobu dobrovolným švadlenám.
Jeden zájemce si může pořídit maximálně čtyři kusy, v tomto případě bylo vyprodáno po dvou hodinách.
„Věřím, že tento krok pomůže doplnit roušky do všech řečkovických
a mokrohorských rodin. Reagovali
jsme tak na poptávku našich občanů,
kteří ochranné pomůcky těžko shání.

Tam, kde jindy lidé nakupují sladkosti, mohou v období pandemie koronaviru sehnat ochranné pomůcky.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
Spuštění automatu je efektivní způsob,
jak snadno zaručit dostupnost roušek
pro všechny potřebné,“ podotýká řečkovický starosta Marek Viskot (ČSSD).
Další rouškomaty chystá instalovat
také Brno. „Máme vytipováno deset

míst na umístění prodejních automatů
na ochranné pomůcky. Tři z nich jsou
na pozemcích či v budovách dopravního podniku, u ostatních začínáme vyřizovat povolení,“ informovala brněnská
primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Voda z Dyje do Kančí obory Až se zoo otevře, jako
první pozve záchranáře

BŘECLAV | Přesně týden se rozlévala
voda ze Staré Dyje v lužních lesích
v Kančí oboře na Břeclavsku. Toto opatření proti suchu dělaly Lesy České republiky. Voda po několika dnech ve vyprahlé půdě přestala mizet, zaplnily se
i zaniklé tůně.
„Sucho lesům nesvědčí, a lužním už
vůbec ne. Voda v nich totiž ovlivňuje
veškerý život a sucho naopak snižuje jejich vitalitu a odolnost. Proto lesníci oblast záměrně zavodňují, letos opakovaně – poprvé počátkem března na Soutoku z nádrže Nové Mlýny celkem 15 miliony kubíků vody a nyní v Kančí oboře
750 tisíci kubíky vody,“ informovala
mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

V Kančí oboře se zaplnily kanály,
tůně, potůčky, slepá ramena i jezírka.
„Doplnili jsme i hladinu spodní vody.
Voda se rozlévá po krajině a zůstává
stát v lesích i na loukách,“ doplnil ředitel lesního závodu Lesů ČR ze Židlochovic Miroslav Svoboda. „Každé jaro tradičně zvyšujeme hladinu ve všech vodních tocích, které zásobují lužní lesy vodou,“ dodává.
Lužní les spotřebuje k přežití více
vody, než je roční úhrn srážek na jižní
Moravě. Při dalším poklesu hladin by
bez pravidelného povodňování neměl dostatek vody a docházelo by k jeho odumírání. Již teď je například na Soutoku patrné usychání horních pater dubů.
(sol)

BRNO | Brněnská zoo je v tuto chvíli
z bezpečnostních důvodů zavřená.
Jakmile však skončí opatření vlády zavedená kvůli boji s koronavirem, otevře
své brány těm, kteří v tomto boji stáli
v první linii.
„Až otevřeme, dva dny věnujeme jen
těm, kteří si to podle nás v současné
chvíli zaslouží nejvíc. Dva dny budou
patřit pouze lékařům, sestřičkám, záchranářům, hasičům, policistům, celníkům, vojákům, hygienikům, lékárníkům, dobrovolníkům a jejich rodinám.
V rámci dnů otevřených dveří pro ně při-

pravíme program a pokusíme se jim návštěvu Zoo Brno maximálně zpříjemnit,“ informoval mluvčí brněnské zoo
Michal Vaňáč. Na ostatní návštěvníky
dojde bezprostředně poté.
A protože v tuto chvíli do zoo nemůže nikdo, jde zoo ke svým návštěvníkům. Spustili další online kameru, takže teď mohou lidé znovu sledovat i výběh medvěda kamčatského. Již déle kamery zabírají také lvy, lední medvědy
a africkou vesnici. Těm, kterým končí
platnost permanentky v době uzavření
zoo, se platnost prodlouží.
(sol)
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.

Čtěte Téma.
Co zastaví
koronavir?

K

romě Antarktidy zasáhl
nový
koronavirus
COVID-19 již všechny světadíly. Bezmála dvě stovky zemí.
Za rychlé šíření virů může mimo
jiné globalizace, letecká doprava i
rozrůstající se civilizace.
„Lidé se až příliš přiblížili místům, kde izolovaně žijí zvířecí hostitelé nebezpečných nemocí,“ tvrdí
prof. RNDr. Vanda Boštíková z Katedry epidemiologie na královohradecké Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
Nejinak tomu zřejmě bylo na
startu pandemie nového koronaviru. Proč je ohniskem závažných epidemií opakovaně Čína? A může šíření viru ovlivnit roční období?
Více se dočtete v novém vydání
týdeníku Téma již v pátek.
Týdeník Téma je každý pátek
na pultech novinových stánků.
V době koronaviru ale můžete
zkusit výhodnější elektronické
předplatné. Podrobnosti zjistíte
na www.etema.cz.

Stašová: Mamince nedovolím
vycházet. Snažím se ji rozptýlit
ČR | Herečka Simona Stašová oslavila
minulý čtvrtek pětašedesáté narozeniny. Kvůli šíření koronaviru a nařízením
vlády musela oslavu s kolegy zrušit. Přiznala však, že i tak by na ni nejspíš neměla náladu. Dodala, že moc do zpěvu
jí není. Chránit se snaží i svou maminku
Jiřinu Bohdalovou.
„Fakt, že jsem zrušila svou plánovanou oslavu s kolegy a kamarády v klubu
divadla ABC, mě tolik netrápí, i když
jsem se na staré známé tváře moc těšila.
Mám ale strach jako všichni ostatní.
Tenhle pocit nejistoty, který den po dni
zažíváme, je jistě nejen pro mě něco nového a zneklidňujícího,“ svěřila se populární herečka iDNES.cz.
Veškerý čas nyní tráví s maminkou Jiřinou Bohdalovou, které letos v květnu
bude 89 roků. Stašová přiznala, že jí nedovolí vycházet a snaží se ji rozptýlit od
chvil u televize, kde jede jedna nepříjemná zpráva za druhou. Za tatínkem
Břetislavem Stašem (91) se bohužel do
nemocnice nedostane, tak si aspoň každý den telefonují.
„S úžasem sleduji fantastickou práci
lékařů, prodavaček a vůbec všech, kteří

Simona Stašová se svou matkou Jiřinou Bohdalovou.
se starají o to, abychom nezemřeli, a to
nejen hlady. Dojímá mě solidarita a soucit šířící se mezi lidmi, což je jedno z pozitiv, které nám tato katastrofa do životů přinesla. Vnímám ji jako signál přírody o tom, kdo je tady pánem,“ míní herečka. Oslavenkyně momentálně přeru-

FOTO | iDNES.cz

šila zkoušení nové hry s názvem Na zlatém jezeře.
„Snad ta vytoužená doba, kdy zase
budeme milovanému publiku z jeviště
moct rozdávat radost, není daleko. Držím palce nám všem!“ dodala Simona
Stašová.
(zar, leh)
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Jezdím častěji do lesa a aspoň
ušetřím za kafe, hlásí cyklista
Sezona se právě začala
rozjíždět, když ji cyklista
Alois Kaňkovský musel –
stejně jako všichni ostatní
– přerušit. Vyráží tak
aspoň „na vlastní pěst“
na horském kole po
Hodonínsku a okolí.

Nepatříte k těm cyklistům, kteří
musí spořádat za den deset káviček?
No, k těm já zrovna patřím! (směje se)
Deset ne, ať zase nepřeháním, ale tři, čtyři nebo pět káv denně si dám. Na soustředění, jak je den volna, to letí. Nedejbože
když je na pokoji presovač. Ten tě pokouší bez ustání.
Odhadnete, jestli je při pauze zřejmě
na celé jaro odepsaná i celá sezona?
Věřím, že spousta závodů jde posunout,
vždyť i tak jsme měli mít v červnu
a v červenci nejbohatší program. Tajně
doufám, že se všechno podaří přehodit
na pozdější dobu.

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
VRACOV | I na tak tíživé situaci, jaká
vedla k současné karanténě, si lze najít
něco pozitivního. Elitní český cyklista
Alois Kaňkovský ukazuje, jak na to.
„Možná je i dobře, že se člověk z té hektiky, která je kolikrát za hranou, zastaví,“ říká například 36letý profesionál, žijící ve Vracově. A přidává i další postřehy.

Dá se ale podržet i výkonnost, aby
to pak nebylo jen trápení a čekání na
konec roku a další přípravu?
Záleží, jak to kdo pojme. Kdo se bude
teď udržovat, neměl by mít problém dostat se do formy. Vždyť i teď si profíci
dávali volno s tím, že pak začnou najíždět kilometry. Měsíc by na to měl stačit.
Novější zpráva mluví o tom, že byl
zrušen pečlivě připravovaný závod
Brno–Mikulov–Brno s cílem na Špilberku, což mohla být na konci dubna velká lahůdka. Dá se odhadnout,
kdy se může zase závodit?
Záleží, jak se popereme s koronavirem.
Předběžně jsem zaregistroval, že by první závody měly být v červnu. Je tam však
velké ale. Asi by bylo nejlepší se pořádně
vypořádat s tím problémem, který teď
máme, a pak teprve řešit závody.

Trénujete, nebo jste si udělal pauzu?
Není to úplná legrace, ale jak člověk sleduje dění v republice nebo i ve světě, tak
jsem na tom ještě docela příznivě. Nejsem nikde v centru města, můžu hned
za barákem vypadnout do lesa. Snažím
se jezdit víc na horském kole, eliminuji
co nejvíc pohyb po ulicích. Samozřejmě
mám na ústech šátek. Není to moc velké
trénování, spíš takové udržování.
Berete to tak, že máte štěstí v neštěstí, když děláte „venkovní“
sport, a ne kolektivní sport v hale?
Je to lepší, ale i z mé strany to chce prokázat respekt k situaci. Bylo by mi blbé
se někde prohazovat po ulici, protože
můžu. Je důležité dodržovat opatření,
jaká jsou. Na kole sice potřebuji vyjet,
není sranda zůstat doma, když je člověk
zvyklý být denně několik hodin na kole,
ale co se dá dělat. Mám barák, zahradu,
udělám nějaké resty kolem toho.
Pokud z Vracova vyjedete, tak kam?
Hodně jezdím přes cyklostezky na Buchlov, přes kopce se dá krásně projet na horském kole. Nebo se to dá vzít nedaleko
naftovými poli, kde jsou stezky. Často to
beru směrem na Přívoz, Hodonín, Ratíškovice, kolem trati, přes písky. To se bavíme o momentálních možnostech. Jinak
se odtud dá na kole objet půlka Moravy.
Kolik toho momentálně najezdíte?
Snažím se jezdit denně dvě, tři, čtyři hodiny. Když bylo hezky, dalo se i víc, ale
teď se vrátila zima, tak to nejde přehánět, aby člověk nebyl oslabený a nemocný. Aby to nebylo ještě horší.

Vítěznou pózu si cyklista Alois Kaňkovský na soustředění nacvičil dobře. Kdy
FOTO | ELKOV KASPER
ji ale bude moct použít, nemá tušení on ani nikdo jiný.
Musíte mít na paměti, že když sportovec balancuje na hraně vrcholné
formy, je náchylnější k nemocem?
(směje se) Ona teď forma hodně
opadla... Všechno bylo super, dvě soustředění na jihu Španělska, najeli jsme
hodně kilometrů, pak první závody
v Chorvatsku a všechno směřovalo
k tomu, že forma začne gradovat na závodech ve Francii. Na ty jsme se těšili.
Jenže jak jste týden doma a nic neděláte, forma jde dolů. Není na co extra trénovat, když se neví, co bude.
Jak dlouho byste vydržel bez kola?
Jsem z těch, kteří nejsou zastánci velkých přestávek. Každý rok po sezoně,
když jsem zbitý, si dávám pauzu, ale
po týdnu mi kolo stejně schází a už
mažu aspoň na dvě hodiny a na kafe,
na klid.

Berete si kafe teď v zimě do termosky, když není kde zastavit?
Zrovna jsem hledal třičtvrtělitrové bidony, abych pobral dost tekutin. (směje se)
Ani na pumpě se mi nechce zastavovat,
není důvod něco pokoušet. Aspoň ušetřím poměrně dost peněz, protože to bylo
denně minimálně 120 korun za dvě kávy
a něco sladkého. To není vůbec špatné.
(směje se) Holt je potřeba vzít si s sebou
i víc jídla, protože jak je zima, víc jím.
Jak chytneš hlaďáka, je to špatně.
A ta termoska na kávu?
Ne, tu si neberu, není to tak potřeba. Někdo nezastavuje ani v létě, a když máš
dost jídla a pití a doplňuješ, tak nic dalšího není nutné. Káva a zastávka, to je
spíš rituál, odpočinek, bonus. Když jezdím intervalové tréninky, taky na kafe
nezastavuju.

Bavilo by vás účastnit se virtuálních
závodů, jakým byla teď náhrada za
italskou klasiku Milán–San Remo?
Když já na to domácí ježdění na trenažéru úplně nejsem... To raději vyjedu ven,
i klidně do deště a do mrazu. Trenažér
je až ta poslední možnost.
Při takovém virtuálním závodě má
každý jezdec naprogramovaný trenažér na kopečky, roviny, sjezdy,
čili na celý profil trati?
Program vám přidá zátěž pro kopec,
všechno je tam nastavené. Mě to ale
moc neláká. Jo, to s klukama z týmu (Elkov Kasper) si zablbneme. Teď jsme se
zrovna hecovali, Michael Kukrle ujel
300 kilometrů, Franta Sisr taky. Kukrle
se při tom vyřádí, ten má rád tyhle dvoustovky. (směje se)
Vy si někdy jen tak pro radost zaspurtujete, což je na silnici vaše doména?
Sem tam si dám, abych si zrychlil,
abych se pohyboval ve vyšších tepech.
Takže si taky zablbnu. (usmívá se)

Symbolicky 100 za 100!
Emise:
Exkluzivní měděná replika legendární 100 Kčs
Důležité:
Pouze 1 replika legendární 100 Kčs pro každého zákazníka
Téma:
Výročí československé
měny

Distributor:
Národní Pokladnice

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.slavnastokoruna.cz; tel.: 810 50 50 20

Pozor:
Symbolicky 100 za 100
pro každého

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

Provázela nás přes třicet let, byla zvolena čtvrtou nejkrásnější
bankovkou světa. Dokonce sám československý národ si
tuto bankovku vybral ve veřejném hlasování za své platidlo!
Národní Pokladnice se rozhodla uctít její odkaz na věčné
mědi, a to za symbolických 100 Kč.
Využijte příležitost vlastnit, díky symbolické nabídce
100 za 100, trvalou upomínku na nejpamátnější bankovku,
kterou všichni známe a máme s ní spjaté své vzpomínky!

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

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

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72014462

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks repliky legendární 100 Kčs.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.
Garantujeme Vám právo na vrácení repliky legendární 100 Kčs
ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka
níkka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm
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Měď
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Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka
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