Eva Burešová
Slunečná je pro
mě zlomová.
Mnozí diváci
teprve zjistí,
že existuju
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Rouška také jako módní doplněk

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
Stále častěji jsou v ulicích měst k vidění rouškové módní kreace s podomácku, ale o to nápaditěji vytvořenou ochranou
úst a nosu. Na snímku dívka se šátkem na hradecké pěší zóně.
FOTO | MARTIN VESELÝ

Pomáhají skauti i hasiči
Starším lidem dobrovolníci nabízejí donášku nákupů, obědy i odvoz k lékaři
TOMÁŠ HEJTMÁNEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Hradec Králové
stejně jako řada dalších měst v kraji zřídil speciální čísla, kde mohou lidé žádat
o pomoc nebo naopak pomoc nabízet.
Vedení radnice spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve městě.
„Vzájemně koordinujeme nabídky
dobrovolníků, kteří by se mohli zapojit
do práce u těchto poskytovatelů domácí
péče, aby mohli reagovat na případné
zvýšení požadavků od dalších seniorů
či lidí v karanténě,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek.
Obce také nabízejí nákupy osamělým
seniorům. Jde o radnice v Jičíně, Hořicích, Nové Pace, Týništi nad Orlicí i v

menších obcích. Třeba dvoutisícový
Černilov na Hradecku nabízí pomoc lidem nad 65 let a postiženým. Koordinuje ji místní obecní úřad. V Lázních Bělohradě lidé mohou volat přímo starostovi
Pavlu Šubrtovi.
Do pomoci seniorům se zapojilo také
největší české dobrovolnické sdružení,
které má jen v Královéhradeckém kraji
kolem 27 tisíc členů v 626 sborech dobrovolných hasičů. O aktivaci hasičů na
lokální úrovni požádal předseda bezpečnostní rady kraje hejtman Jiří Štěpán.
„Je potřeba v tuto chvíli jednat rychle
a pomoci jim zajistit léky, jelikož řada
seniorů neovládá mobilní telefon tak,
aby jim mohl praktický lékař vydat e-recept. Nejdříve proto musí dojít pro re-

cept do ordinace a poté do lékárny. Právě jim budou dobrovolní hasiči nápomocni. Zároveň s tím budou rozvážet
nejzákladnější potraviny a další potřeby
pro domácnost,“ nastínil Štěpán.
Řada starších lidí se kvůli možnému
šíření nemoci COVID-19 obává chodit
po ulicích. K tomu, aby zůstali doma,
vyzval občany starší 70 let i premiér Andrej Babiš. Aktivovat by se neměly jednotky požární ochrany, které mají v krizových situacích vlastní úkoly, ale dobrovolné sbory.
S nabídkou pomoci se na hejtmanství
i na některé radnice obrátili také skauti.
Ti nabídli služby až několika set dobrovolníků.
POKRAČOVÁNÍ A DŮLEŽITÉ
KONTAKTY NA STRANĚ 3

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
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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Hradecko a Jičínsko

Plán krize v nemocnicích:
režim týmů i 150 lůžek v kraji
Přestože si italský scénář
nikdo nepřeje, chystají se
nemocnice na příliv
pacientů s koronavirem.
V kraji by v případě
potřeby mohlo být více
než 150 lůžek pro
pacienty s COVID-19.
PETR ZÁLESKÝ
HRADEC KRÁLOVÉ | Královéhradecký kraj je jedním z nejméně zasažených
onemocněním COVID-19 v České republice. V úterý bylo v regionu 21 nakažených lidí. Kdyby však bylo třeba, nemocnice by na zvláštních odděleních
mohly mít více než 150 lůžek pro pacienty s vážnějšími příznaky onemocnění.
Jediné stálé lůžkové oddělení pro infekčně nemocné má hradecká fakultní
nemocnice s kapacitou až sto lůžek. Výhradně pro pacienty s podezřením na koronavirus jich v minulých dnech připravila 58.
„Jde o lůžka, která umožňují režim
izolace pro pacienty s různými typy onemocnění, u kterých se čeká na výsledky
testů na COVID-19,“ upřesňuje ředitel
nemocnice Vladimír Palička. Dalších
více než 60 mimořádných lůžek na
zvláštních odděleních přichystaly nemocnice Královéhradeckého kraje. Kdyby bylo nejhůř, urychleně by mohlo být
k dispozici dalších několik desítek lůžek - celkově až sto. V improvizovaných infekčních odděleních je jich v jičínské nemocnici zatím 19, Náchod jich
má 15, Dvůr Králové 9 a Trutnov deset,
ale tam jsou schopni ve velmi krátké
době zvýšit kapacitu až na 23 lůžek.
Všem nemocnicím akutní lůžkové péče
nařídilo vyčlenit lůžka pro hospitalizaci
nakažených koronavirem ministerstvo
zdravotnictví.

Připravená je i ventilace
„Ačkoli se nemocní v našem kraji počítají stále na jednotky, připravujeme se,
že epidemie nabere větších rozměrů. V
takovém případě budou krajské nemocnice připraveny postarat se o pacienty s

Královéhradecký kraj je jedním z nejméně zasažených onemocněním COVID-19.
onemocněním COVID-19, kteří budou
potřebovat hospitalizaci. My jsme ostatně s takovým nařízením počítali a lůžka
už jsme měli připravená,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
Aleš Cabicar.
Podmínkou většiny improvizovaných infekčních oddělení je samostatný
vchod a možnost separování prostor od
zbytku nemocnice. Součástí oddělení
jsou i ambulance s personálem vyškoleným pro provádění stěrů a laboratoř pro
diagnostiku na nový koronavirus.
„Přála bych si, aby nám vytvořená
lůžka stačila. Pokud ne, jsme připraveni
další vyčlenit v Trutnově, Náchodě a Jičíně, možnost jejich rozšíření však
máme i v Rychnově nad Kněžnou a
Dvoře Králové. Při akutní potřebě bychom se mohli dostat asi na stovku lůžek,“ upozorňuje předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ivana Urešová.
Podle ní by bylo potřeba dokoupit ještě
několik kusů umělé plicní ventilace.
Krajské nemocnice mají 50 přístrojů,
ale ne všechny by mohly být k dispozici
pacientům s COVID-19.
„Moc bych si přál, aby naše kapacita
byla dostatečná, anebo abychom ji v
tom nejlepším případě ani celou nevyužili. Kdyby došlo k opaku a počet lůžek
by se zdál nedostačující, budeme včas
hledat další řešení,“ slibuje Cabicar.
„Intenzivních lůžek máme relativně
hodně a samozřejmě počítáme, že určité
procento může být vyčleněno pro ne-

FOTO | MARTIN VESELÝ

mocné s koronavirem,“ říká lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Jaroslav Malý.
Ještě důležitější než lůžka je dostatek
personálu vyhrazeného pouze pro pacienty s COVID-19. Ani s tím zatím krajské nemocnice nemají problémy. Je dobré znamení, že na rozdíl od Olomouce
nebo Prostějova nákaza nepronikla
mezi zdravotníky.

ti koronaviru by v krajských nemocnicích mohly sloužit 12hodinové služby
vždy ve 14denních turnusech.
Lůžka, plicní ventilátory, laboratoře i
týmy zdravotníků. To vše v nemocnicích je. Díky víkendovým dodávkám se
alespoň dočasně podařilo zažehnat i
rouškovou krizi. Nemocnice se však
shodují, že takové zásilky očekávají pravidelně.

Režim jako na vojně

Roušek je více

„Bylo by špatné, kdyby nám onemocněli zaměstnanci, což se naštěstí nestalo.
Současnou situaci bych přirovnal k poplachu na vojně. Jsme připraveni,“ hlásí
Malý.
„S ohledem na omezení provozu ve
fakultní nemocnici je počet zaměstnanců pro zajištění péče dostatečný,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Jakub Sochor.
Podle něj hradecké zařízení přijalo rozsáhlá opatření, když zastavilo plánované neakutní operace či omezilo provoz
odborných poraden a na většině pracovišť zavedlo zákaz návštěv.
„Personálu máme dost, protože jsme
omezili plánované operace a výkony
všeho druhu,“ připomíná Urešová. Krajské nemocnice připravily systém služeb, který by v krizovém scénáři měl
fungovat. „Máme připravené, aby se vyčleněné zdravotnické týmy nepotkávaly, odpočinuly si a byly připraveny naplno se věnovat pacientům,“ pokračuje
Urešová. Kolektivy nasazené v boji pro-

„Předpokládám, že poslední zásilky
jsou určitým předvojem toho, co by
mělo mít trvalý charakter. V tuto chvíli
jsme z nejhoršího venku a při stávajícím provozu máme své potřeby pokryté
v horizontu několika týdnů. Problém je,
že se ten provoz může ve velice krátké
době překlopit do úplně jiného režimu,“
upozorňoval počátkem týdne Cabicar.
Urešová krizi ilustruje na případu objednávky respirátorů třídy FFP3, kterou
zdravotnický holding zadal 30. ledna,
ale ještě před pár dny čekal marně.
„Krize zažehnána není, i když ta nejakutnější naštěstí ano. Jednorázové ústenky třeba v Náchodě počítáme na dny.
Takové dodávky bychom nutně potřebovali zpravidelnit,“ zdůrazňuje. Vyhráno
nemá ani fakultní nemocnice. „Situace
se po posledních dodávkách materiálu
zlepšila, děkujeme také všem, kteří pro
nemocnici šijí látkové roušky. Zvýšená
spotřeba nadále trvá a bude záležet na
dalším vývoji situace,“ dodává Sochor.
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Hasiči i skauti
pomáhají lidem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podobné linky jako na Hradecku zavedla města v celém kraji. V Trutnově
služby pro občany zajišťuje Pečovatelská služba Trutnov a Oblastní charita
Trutnov.
Nákupy osamělým seniorům ve městě i příměstských částech nabídla také
radnice v Náchodě. Službu zajišťuje radniční odbor sociálních věcí, který má k
ruce zhruba desítku dobrovolníků. Objednávky přijímá od 8 do 10 hodin,
mezi 11. a 14. hodinou nákupy rozváží.
„Služba je určena pro seniory nad 65
let a zdravotně postižené, kteří žijí osaměle a nemá jim kdo zajistit nákup pro
základní životní potřeby. Dobrovolník
zajde na příslušnou adresu, vyzvedne
objednávku a zálohu na nákup v papírové obálce a po předání nákupu provede
na místě vyúčtování. Zájemci o tuto
službu zaplatí jen za objednaný nákup,

Výtvarník sází na humor

doručení je zdarma,“ uvedla mluvčí radnice v Náchodě Nina Adlof.
„Vyřešili jsme nákup seniorům, kteří
se bojí opustit byty. Městská policie nákup zařídila a předala našim spoluobčanům,“ hlásila také místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová.

Informační linky
radnic
Hradec Králové: 607 041 577, 607
042 086, 607 042 219
Jičín: 493 545 246, 493 545 256
Hořice: online na webu
Chlumec nad Cidlinou: 731 186 412
Třebechovice: 491 401 183 (184)
Trutnov: 499 803 143, 499 803 141
Náchod: 491 405 438
Rychnov: 771 139 772
Dvůr Králové: 734 763 090, 737
079 690
Jaroměř: 491 847 274

Dobrý den! je název nového díla třebechovického malíře a humoristy Pavla Matušky. „Spáchal jsem v pátek spíš než obraz na plátně jen takovou ilustraci na
papír ve formátu A4, kdyby se v dnešních nelichotivých časech hodilo, můžete
to použít jako slabikářovou ukázku kázně a disciplíny, kterou i to naše sluníčko
vzalo vážně,“ napsal autor.
REPRO FOTO | PAVEL MATUŠKA
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•

laborant/ka
produktový specialista kvality
obsluha/seřizovač tampónovacího stroje
obsluha úpravárenské linky
tkadlena

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

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Lenka.Frajmanova@cz.LRMed.com; tel.: +420 493 762 151
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Legií 265, 509 01 Nová Paka

BEREME ZÁZNAMY
A ROZVÁŽÍME

JARNÍ
SLEVY
UHLÍ

DOPRAVA + PÁS ZDARMA
tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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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

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.

Jste milovníky aut?
Pak pro vás máme to pravé místo,
kam zajet – carjobs.cz!
Vyberte si ze široké nabídky pracovních příležitostí v autorizované prodejní
a servisní síti automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT a pracujte tam, kde
vás to bude skutečně bavit.
Díky našim nabídkám můžete pracovat s nejnovějšími modely aut na trhu,
setkáte se se skvělými klienty a vždy budete mít možnost posouvat se dál.
Ať už vás na autech baví cokoliv, u nás si vyberete práci na míru.
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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-
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24
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ
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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
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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.
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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
Tyniště nad Orlicí

AGRICO, s.r.o., Voklik 976,
tel.: 731 443 979, 494 371 301

Jičín

AB PROFI s.r.o., M. Koněva 199,
tel.: 602 303 359, 493 525 565

Libice nad Cidlinou

VARI, a.s., Opolanská 350,
tel.: 325 607 336, 325 607 346

Lázně Bohdaneč - Křičeň
Ladislav Žák E-VO.cz, Křičeň 38,
tel.: 774 661 307

Police nad Metují

Marian Rudolf AUTO-RAMAX,
Ostašská 414,
tel.: 608 111 830, 773 111 830
Další nejbližší prodejny:

Jilemnice, Kolín,
Vysoké Mýto,
Ústí nad Orlicí a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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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.
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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 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Jarní tipy
a zajímavá
místa

27. BŘEZNA 2020

odstraňuje vlhkost,
plíseň a zatuchlý
vzduch
®
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SolarAir s.r.o.,
T. G. Masaryka 64/12, 568 02 Svitavy

tel.: 725 136 051
www.solarventi.cz

TEMPO O.O.P.P. Chrudim
Pardubická 620, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 801, mobil: 736 486 267
po-pá 8.00-17.00 hodin

Osobní
ochranné pracovní
prostředky

CHRUDIM

VŠE PRO
CYKLISTIKU, TURISTIKU,
SPORT A VOLNÝ ČAS
VELKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH ELEKTROKOL
www.stratilek.cz

e-mail:obchod@tempo-oopp.cz

www.tempo-oopp.cz
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Koronavirus utlumil
jarní probouzení

Letošní jaro mělo být nabité celou řadou výstav a jiných akcí. Kvůli koronaviru se
termíny odsouvají a všichni doufají, že se uskuteční později.
TEXT: RADEK LATISLAV
ZUZANA ZLINSKÁ

M

álokdo z organizátorů jarních
akcí tušil, jak letošní sezona dopadne. Koronovirová pandemie
po celém světě paralyzovala téměř všechno. Každodenní život, na který jsme byli
ještě před pár týdny zvyklí, se smrskl jen
na nejzákladnější lidské potřeby.
Pořadatelé březnových a velikonočních akcí se už smířili s tím, že kvůli koronaviru se uskuteční později nebo vůbec.
Experti jsou opatrní na jakékoliv odhady, s prvními veřejnými akcemi však dříve než v polovině dubna počítat nemůžeme. Proto i na následujících stranách speciální přílohy týdeníku 5plus2 Náš kraj
akce konané dříve nenajdete.
Někde však již mají výstavy přichystané a s jejich otevřením čekají jen na konec pandemie. Buďte na to připraveni.
Zavítat můžete třeba do muzea betlémů v Třebechovích pod Orebem. Kromě
stálé expozice vyprávějící příběh úžasného Třebechovického betlému zde pravidelně připravují i další výstavy.
Ta aktuální je tu instalovaná až do 8. listopadu. Jmenuje se Králické betlémy. Přibližuje návštěvníkům jednu z nejznámějších a nejvýznamnějších oblastí českého
betlémářství – Králíky. Město a jeho okolí
má bohatou betlémářskou historii, která
sahá až do osmdesátých let 18. století. Výrobou figurek pro typické králické betlémy se zabývaly celé rodiny a byl to jejich
zdroj obživy v zimních měsících. Betlémy a jednotlivé figurky se prodávaly na trzích na celém našem území a také se vyvážely do zahraničí.
Do 4. října v Třebechovicích probíhá
také výstava Orebité – 600 let. Interaktivní výstava zábavnou i poučnou formou
představuje východočeské husitské hnutí orebitů, kteří si dali jméno podle vrchu
Oreb u Třebechovic. Vedle táboritů a Pražanů významně zasáhli do událostí v období husitských válek. Výstava je určena
převážně dětským návštěvníkům, historické události jsou prezentovány formou
komiksového příběhu. Zájemci si budou
moci vyzkoušet třeba drátěnou košili
nebo střelbu z praku. Třebechovické mu-

zeum připravuje bohatý doprovodný program i na léto, kdy všichni věříme, že už
tu koronavirus s námi nebude.
Po odvolání nouzového stavu sledujte
na webových stránkách pořadatelů, v jakém termínu se další plánované akce
uskuteční. Děkujeme.

SVĚTOZNÁMÝ MECHANICKÝ PROBOŠTŮV BETLÉM
VYSTAVENÝ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM.
AUTOR FOTO: MAFRA
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Kam s dětmi na jaře?

Kde si užít sluneční paprsky slunce s dětmi? Kromě procházek v těchto dnech
moc příležitostí není. První akce se uskuteční nejdříve v druhé polovině dubna.
Nabízíme tipy na některé z nich.

TEXT: ZUZANA ZLINSKÁ

O

slavit Velikonoce v atmosféře slavnostně nazdobených hradů a zámků letos kvůli koronavirové pandemii nepůjde.
Doufejme, že na konci jara si všichni
oddechneme a rodiny s dětmi se budou
moci nastupujícího léta o to víc užít.
Celá řada akcí je naplánovaná v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Na 30. května je připravený Dětský
den, 21. června se uskuteční program ke
Světovému dni žiraf. V červenci a srpnu
se potom návštěvníci mohou těšit na Africké léto.
S dětmi můžete vyrazit také na Pochod
Babička do Velkých Svatoňovic. Akce pořádaná 9. května je určená pro děti i do-

spělé a můžete vyrazit na trať dlouhou 25
nebo 50 kilometrů pěšky, pětikilometrová trasa pěšky je potom připravená pro
děti. Můžete ale jet také na kole, a to buď
30, 50 nebo 70 kilometrů. Na 27 kilometrů dlouhý okruh se potom můžete vydat
na koloběžce.
V polovině května, přesněji 16., se potom starší děti spolu se svými rodiči mohou vydat na noční koloběžkování do areálu Stříbrného jezera. Dětská projížďka
je spojená s plněním světelných úkolů.
Tým se vždy skládá z jednoho dítěte a jednoho rodiče, případně jiného doprovodu. Každý jede na jedné koloběžce trasu
dlouhou čtyři kilometry. Na jednotlivých
stanovištích budou mít děti za úkol plnit
nejrůznější světelné úkoly, vydat se na
stezku odvahy a využitím smyslů rozpo-

znat předměty, projít po stopách lesní
zvěře či duhovou stezkou. Za splněné
úkoly získávají odměnu. Rodiče jsou pro
děti pouze podporou a doprovází je při
jízdě na koloběžce, nikoli při plnění úkolů - v závislosti na věku.
Start závodu je v půl deváté večer a pro
účastníky je zajištěné občerstvení. Přihlášky se dají zaslat prostřednictvím online formuláře do 11. května, od 12. května už se závodníci mohou registrovat až
na místě.
Na 16. května je v Jaroměři připravený
Den dětí se soutěžemi a také statickými a
letovými ukázkami leteckých modelářů.
Konkrétně jsou na programu statické a letové ukázky současných i historických letadel, ukázky práce hasičů a záchranářů
a další akce.
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Do přírody i historie
Městská policie v Hradci Králové připravila na 3. května od 9 do 13 hodin dětský den.
Malí návštěvníci budou moci obdivovat policejní auta i jiné vybavení a dozvědí se leccos o bezpečnosti nejen v dopravě. Strážníci budou s dětmi besedovat a
předvedou ukázky své práce. Akce se letos bude konat už počtrnácté.
Koncem června se budou konat Půtovy zámecké slavnosti, jejichž součástí
bude historický průvod obcí Kvasiny, šermířský turnaj a bitva.
Součástí akce bude nejenom bitva, ale
také vystoupení tanečního souboru Sahar a jejich krásné orientální tanečnice,
ukázka sokolnictví, kapela Metanoon,
středověká hudba v podání Bohemian
Bards a ohnivá show od Novus Origo, dobové tržiště, atrakce pro děti a mnoho
stánků s občerstvením. Zájemci si do diáře mohou zapsat datum 27. června.
Pokud počasí nebude úplně přát, můžete vyrazit třeba do Muzea motocyklů a
hraček v Šestajovicích u Jaroměře, které
nabízí ke zhlédnutí více než 100 českoslo-

venských motocyklů. Součástí muzea je
také výstava kočárků, panenek a hraček
našich babiček, která je umístěna v původně dochované sýpce z poloviny 19.
století.
Muzeum bylo otevřeno 1. dubna 2008
a tehdy nabízelo k vidění 40 motocyklů.
Postupem času se počet vystavených exponátů vyšplhal až na dnešních více než
100. V roce 2010 byla nově otevřena expozice hraček našich babiček.
Navštívit můžete také Železniční muzeum, které se nachází v prostorách výtopny parních lokomotiv v Jaroměři. V muzeu najdeme osm parních lokomotiv, unikátní ozubnicovou lokomotivu z roku
1901, která sloužila na trati Tanvald – Kořenov, elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer z roku 1916, motorové
lokomotivy, inspektorskou autodrezínu
TATRA, železniční nákladní, osobní vozy
a mnoho dalších exponátů. Nejstarší lokomotiva je z roku 1873.
Ve vyhlášených dnech se z Jaroměře
konají nostalgické jízdy parním vlakem.
První z nich je naplánovaná na 3. červen-

ce, kdy z Turnova do Jaroměře vyjede
parní lokomotiva 310.0134.
Na 15. května je v železniční výtopně
naplánovaná muzejní noc, při které se
mohou zájemci těšit na netradiční prohlídku. V doprovodném programu bude
zařazen provoz historických vozidel, rozsvěcení lokomotiv či návěstidel.
Pokud budete chtít, můžete vyjet také
za hranice kraje, a to konkrétně do Pardubic na už třicátou Aviatickou pouť. Ta se
bude v Pardubicích na letišti konat 30. a
31. května 2020. Akce je stálicí v kalendářích evropských airshow.
V tomto roce se zaměří na témata, jako
je letová premiéra nového přírůstku do
nově vznikající sbírky letky Aviatické pouti, rozšířené vystoupení Vzdušných sil Armády České republiky, 75 let od ukončení II. světové války či bojová scéna z východní fronty II. světové války.
Diváci uvidí také velkoscénu z I. světové války, unikátní BALBO - velkoskupinu
vzácných druhoválečných letounů na
pardubickém nebi nebo vystoupení Centra leteckého výcviku Pardubice.
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„Máme skvěle našlápnuto“
říká Petr Křivohlávek
z helvíkovického Dibaqu
Po turbulentních letech, kdy se v České republice
všemožně skloňovalo slovo „krize“, má Dibaq se
sídlem v Helvíkovicích velmi příjemné vyhlídky.
Firma se zabývá zejména výrobou prémiového
krmiva pro zvířata, ale také pamlsků. Za rok 2019
překonala hranici obratu 700 milionů korun, výrobky se daří vyvážet do celé řady
zemí i mimo Evropskou unii, produkty si
chválí běžní zákazníci i renomovaní chovatelé, se kterými firma úzce spolupracuje.
„Krize nám paradoxně vlastně pomohla.
Dala nám impuls k tomu, abychom změnili
své myšlení. Do té doby jsme vyráběli ekonomická i prémiová krmiva, a to v poměru
asi 70:30. Obsluhovali jsme všechny distribuční kanály, včetně řetězců. Vnímali jsme,
že je potřeba začít se profilovat a krize tento krok urychlila. V dnešní době vyrábíme
prakticky pouze prémiová a superprémiová
krmiva,“ řekl stávající generální ředitel Dibaqu, Ing. Petr Křivohlávek, MBA.
Firma spolupracuje s petshopy, eshopy,
v zahraničí pak s distributory, kteří chtějí sdílet vizi
společnosti ve smyslu partnerství s chovateli zvířat prostřednictvím kvalitních výrobků za férovou
cenu. „Naše krmiva nejsou levná, ani nemohou být.

Za jejich kvalitou si stojíme a vidí to i naši zákazníci.
Poprvé v historii jsme v tržbách překonali hranici 0,7
miliard korun a naše ambice míří samozřejmě výš,“
vysvětlil Petr Křivohlávek.

Hnacím motorem úspěchu společnosti Dibaq
jsou lidé. „Naši zaměstnanci, moji kolegové. Stále
více se nám potvrzuje fakt, že na skutečně dobrého
člověka má smysl si počkat, stejně tak jako skuteč-

nost, že i mladý člověk bez zkušeností, ale se srovnanými hodnotami a chutí do práce nám může přinést
víc než třeba ostřílený manažer,“ sdělil Křivohlávek.
Přiznává, že najít v dnešní době kvalitní lidi není
jednoduché. „Ale stejně tak, jako si stojíme za kvalitou našich produktů, tak stejným
způsobem se stavíme k výběru lidí,
kteří u nás pracují. Ne každý může
pracovat pro Dibaq. Budujeme silný
tým lidí, kteří dobře zapadnou v rámci
naší firemní kultury. Kteří mají poctivý
přístup k práci, zdravé myšlení a chtějí se učit novým věcem. Těm, kdo se
rozhodnou jít do toho s námi, nabízíme možnost dělat smysluplnou práci
v krásném prostředí, za dobrou mzdu
a s dobrými kolegy,“ řekl Křivohlávek
s tím, že dosažený rekordní obrat
za loňský rok je příjemná odměna
za odvedenou práci. „Ale tím naše
práce samozřejmě nekončí, naším cílem je prodeje smysluplně a v souladu
s našimi hodnotami zvyšovat, v plánech našeho rozvoje hraje důležitou roli i na podzim
koupená část areálu letohradského Bocusu. Věřím,
že pro příští roky máme opravdu skvěle našlápnuto,“
dodal Křivohlávek.
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Safari park má nová
mláďata i nosorožce
V polovině března
přicestovala z Francie nová
samice nosorožce jižního
bílého. Velkou jarní
novinkou budou
zmodernizované výběhy
šelem, v některých částech
nahradí stávající skla vodní
příkopy.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

N

ovými přírůstky se to na jaře
hemží v královédvorském safari
parku. Přesunuli se sem zástupci
donedávna ještě neznámého druhu zlatohlávka, v zoo se narodilo několik druhů
antilop, čáp marabu, neobvykle zbarvený skot dahome a líhnou se také pelikáni,
jejichž chovem je zdejší zahrada vyhlášená.
V expozici hmyzu návštěvníci uvidí
druh zlatohlávka, který ještě nedávno neznali ani odborníci. Tým českých vědců z
Karlovy univerzity jej poprvé pozoroval v
roce 2018 v Somálsku. Dostal latinský název Pachnoda Iskuulka, který odkazuje
na skutečnost, že byl objevený u školy.
Středně velký a pestře zbarvený zlatohlávek je somálským endemitem.
Odborníkům se brouky po převozu do
Prahy podařilo rozmnožit a několik dospělých jedinců převezli do Dvora Králové nad Labem, kde vytvoří takzvanou záložní populaci. „Je velká šance, že se brzy
rozmnoží,“ naznačil ošetřovatel hmyzu
Miroslav Pochylý. Zajímavostí jsou jejich
potravní preference. „Zatímco ostatní
druhy zlatohlávků v expozici krmíme nejčastěji banánem, zlatohlávci Pachnoda
Iskuulka dávají přednost kouskům jablek
a okurky,“ dodal.
Několik nových druhů přibylo v expozici Tropický les a Madagaskar. Z odchovny se sem přestěhovaly kachnice africké
a kachničky pestré. Návštěvníci zde mohou pozorovat také tři páry vzácných husiček krátkoocasých. V evropských chovech je pouze čtyřicet jedinců, z toho
osm ve dvorském safari parku. V expozici

Madagaskar lidé také uvidí mláďata pelikánů, kteří se od prosince líhnou.
O AFRICKÉHO ČÁPA SE STARAJÍ
PĚSTOUNI
V letošním roce se narodili dva afričtí
čápi marabu. „Dospělí marabu bohužel
nechtějí o ptáčata pečovat. Stejně jako v
loňském roce se ale podařilo, že se o první z mláďat jako pěstouni starají volavky
obrovské. Druhé mládě je na umělém odchovu, v sousedním boxu vedle rodičů,
aby s nimi zůstalo co nejvíce v kontaktu,“
vysvětlil zoolog Michal Podhrázský.
Chovná skupina dikobrazů se od začátku roku rozrostla už o tři mláďata, ve
všech případech to jsou samci. Návštěvníci je uvidí na začátku hlavní sezony,
kdy se dvanáctičlenná skupina dikobrazů přesune do letního výběhu. Další přírůstek se očekává u hrabáčů kapských.
Sonografické vyšetření potvrdilo, že samice Skyla je opět březí. Narození mláděte
zoologové předpokládají v dubnu. Hrabáči, ale také damani skalní a mangusty trpasličí budou od léta společně v novém
venkovním výběhu.
Početná je skupina nových přírůstků
mezi kopytníky. Narodila se například
mláďata sitatungy, antilopy losí, kudu
malého, antilopy koňské nebo pakoně běloocasého. Zajímavé mládě se narodilo
nejmenšímu africkému plemeni skotu –
tura domácího dahome. „Celkem se v našem safari parku narodilo již 25 dahome
a většina z nich byla černá. Narozená samička je teprve pátým stříbrným mládětem,“ uvedl zoolog Luděk Čulík.
Dalším novým obyvatelem safari parku je tříletá samice nosorožce jižního bílého Gaya, která v polovině března přicestovala z francouzské zoo Beauval. Doplni-

la stávající skupinu tvořenou jedním samcem a třemi samicemi. Její přesun z Francie na východ Čech doporučil koordinátor pro chov nosorožců Evropské asociace zoologických zahrad. Kvůli historickému zaměření na severní bílé nosorožce a
ohrožený východní poddruh černých nosorožců se ve Dvoře Králové zatím narodila pouze dvě mláďata nosorožce jižního bílého. „Samici Gayu se budeme snažit postupně začlenit do stávající fungující skupiny a počítáme s ní do možné reprodukce,“ uvedl zoolog Jiří Hrubý. Ve
volné přírodě těchto nosorožců žije kolem dvaceti tisíc.
V dubnu v safari parku skončí výměna
starých skleněných předělů ve výběhu
šelem, které zde jsou od 90. let. V některých částech je nahradí pletivo a vodní
příkopy se zábradlím. Návštěvníci budou
mít lepší výhled na hyeny skvrnité a gepardy. „Díky tomu se sice trochu zmenší
výběh, vodní příkop má na šířku zhruba
pět metrů, zvířata tím ale získají vodní
prvek. Dosud měla malá brouzdaliště. Výhled pro zvířata i návštěvníky bude mnohem přirozenější a příjemnější,“ popsala
zooložka Gabriela Linhartová.
Zhruba dva metry hluboké vodní příkopy bude jistit elektrický ohradník pod hranou chodníku, na něm bude pouze lehké
dřevěné zábradlí, takže návštěvníkům nebude nic bránit v pozorování šelem. Na
jaře také skončí loni zahájená přestavba
pavilonu Vodní světy.
Největší letošní investicí bude rekonstrukce dvou mostů, u výběhu gepardů v
letní části afrického safari a u jezírka s
hrochy. Začnou po skončení hlavní návštěvnické sezony v říjnu a potrvají do
příštího března. Dohromady budou stát
více než třicet milionů korun.
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Sbírka královny

Čtyři sály, více než 400 historických předmětů včetně archeologických nálezů
a vzácné listiny a knihy. To je přelomová výstava středověkého umění, která
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové trvá do 28. června.

M

ěla na to necelý jeden měsíc, a
přesto výstava středověkého umění v Muzeu východních Čech v
Hradci Králové zaznamenala velký
úspěch.
Za tři týdny přilákala více než dva tisíce lidí a od 1. listopadu loňského roku,
kdy byla budova otevřena po téměř dvouleté opravě, pak muzeum navštívilo 6 200
návštěvníků.
Teď muzeum vyměnilo část vystavených listin a knih a k vidění jsou opravdové unikáty. Výstava „Uprostřed Koruny
české. Gotické a raně renesanční umění
východních Čech 1250-1550“ potrvá jen
do 28. června a poprvé v novodobé histo-

rii nabízí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13.
do 16. století.
Vyměněná byla například vzácná liturgická kniha - Antifonář Elišky Rejčky vystřídal Žaltář Elišky Rejčky. Rukopisy Elišky Rejčky, které královna objednala během pobytu ve svém věnném městě
Hradci Králové, jsou uloženy zčásti v českých sbírkách a zčásti ve sbírce Národní
knihovny ve Vídni. Muzeum nově vystavuje také Antifonář se signaturou HR1,
který vznikl v 90. letech 14. století v Praze. Rukopis zdobí na počátku zpěvů ke
slavnosti posvěcení kostela královské
znaky českého lva a říšské orlice a před-

pokládá se, že kniha byla darem královny
Žofie, jež měla podací právo k hradeckému farnímu kostelu sv. Ducha. Další vystavenou novinkou jsou umělecká kopie
jednoho z nejvzácnějších rukopisů v českých sbírkách - Liber viaticus Jana ze Středy, a Sborník městských práv Hradce Králové Jakuba Fikara z Vratu s velkým vyobrazením znaku Hradce Králové.
„Knihy a listiny se střídají v závislosti
na délce sjednaných zápůjček, postupně
budou vyměněny všechny iluminované
rukopisy napříč všemi sekcemi, které
jsou v této části výstavy zastoupeny,“
říká kurátorka výstavy Markéta Pražáková. (zál)
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14:00 VELIKONOČNÍ VESELÍ STARTUJE /
ZA
AHÁJENÍ 7. ROČNÍKU AKCE 14:00 - 15:00 JAK PAN
SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA /
DIVADLO ROMANETO 15:00 - 16:30 HODY, HODY,
DOPRO
OVODY / INKA RYBÁŘOVÁ / MASKIÁDA - HUDEBNĚ
DO
OVÁDIVÝ KARNEVAL A SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MASKU
16:30 - 18:00 CRAZY DOGS / HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
14:00 - 17:00 DÍLNY PRO DĚTI / VÝROBA
VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ

POML

ÁZKA A MAŠKARNÍ REJ V ULICÍCH

ŠPINDLERŮV MLÝN - CENTRUM

DOPROVODNÝ PROGRAM:
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ /
KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI /
NÁPOJE, OBČERSTVENÍ
A DOBROTY PO CELÝ DEN,
STÁNKOVÝ PRODEJ /
POMLÁZKY / MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ
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Budou nové rozhledny
V česko-polském pohraničí by v dubnu a červnu měly být otevřené další čtyři
rozhledny. V krátké době budou hotové stavby nad Olešnicí a ve Vysoké
Srbské, „až“ na podzim pak otevře rozhledna nad Novým Hrádkem.

D

o velkého finále sprintuje projekt
Česko-polská hřebenovka, jehož
zdaleka nejviditelnějším výsledkem jsou stavby nových rozhleden v pohraničí.
Ještě na jaře by měly otevřít rozhledny
na Feistově kopci nad Olešnicí i ve Vysoké Srbské, brzy by je navíc měly následovat i polské stavby v Czerńcu v blízkosti
obce Międzylesie a na Kłodzkiej Górze.
„Až“ na podzim je bude následovat rozhledna s infocentrem nad Novým Hrádkem na Náchodsku.
Ještě před slavnostním otevřením v
Olešnici a Vysoké Srbské nejspíš ještě v
březnu odemkne horní podesta díla, které se může pyšnit titulem Nejkrásnější
rozhledna roku 2019. Rozhledna na Vel-

ké Deštné v anketě, ve které hlasovalo asi
2,5 tisíce lidí, získala zhruba pětinu všech
hlasů. Osmnáctimetrová věž otevřela na
konci října, ale už 31. prosince musela
obec Deštné v Orlických horách kvůli hrozícím úrazům uzavřít její horní část. „Počítáme zatím, že by horní část rozhledny
zůstala zavřená asi do konce března, pokud tedy nějak rychle nenastoupí jarní
počasí,“ říká starostka Alena Křížová.
Až nová rozhledna zase odemkne, lidé
z ochozu dohlédnou do Krkonoš, polského Národního parku Stolové hory, na
Broumovské stěny, Bystřické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, ale i na hrad Kunětická hora či chvaletickou elektrárnu u
Pardubic.
A protože končí celkem mírná zima, na-

plno pokračují i práce na stavbě rozhledny nad Novým Hrádkem. „Počasí nám
přeje, stavební a zemní práce jsou v plném proudu. Předpokládáme, že na jaře
by se mohlo začít dělat na samotné rozhledně,“ řekl starosta obce Zdeněk Drašnar.
Například v bývalé trafostanici, ve které vznikne turistické infocentrum, už
jsou hotové bourací práce. Stavbaři také
začali pracovat na základech nové místnosti, ve které bude technické zázemí. U
rozhledny vznikne také menší parkoviště. Rozhledna na kopci v nadmořské výšce kolem 600 metrů vznikne z tubusu větrníku, který tam stojí od 90. let. Vyhlídková plošina vytvořená z kovových roštů
bude 32 metrů nad zemí. (zál)

INZERCE

ALBeRTiNUm
odborný léčebný ústav, Žamberk
přijme

Logopeda/kLinického
Logopeda

Lékaře pro pLicní
odděLení

nabízíme:
• práci v ambulanci pro děti a dospělé, odborné péče na
lůžkovém oddělení následné péče,
• platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2018 Sb.
v platném znění, plat je ovlivněn délkou praxe
(od 27 000 Kč),
• podporu dalšího odborného růstu a zvyšování
kvalifikace,
• možnost vysokého osobního a odborného rozvoje,
• příspěvek na stravování,
• 5 týdnů dovolené,
• práce na akreditovaném pracovišti,
• možnost plného i zkráceného pracovního úvazku,
• benefity FKSP včetně příspěvku na stravování (místní
kvalitní kuchyně v našem zařízení),
• firemní mobilní tarif pro soukromé využití (hlasový
i datový tarif za bezkonkurenční cenu).

nabízíme:
• nadstandardní platové podmínky odpovídající
zařazení dle nařízení vlády,
Zák. č. 341/2017 Sb. + osobní příplatek
• práci na akreditovaném pracovišti v příjemném
prostředí
• možnost plného i zkráceného pracovního úvazku
• možnost bytu
• 5 týdnů dovolené
• benefity FKSP včetně příspěvku na stravování
(místní kvalitní kuchyně v našem
zařízení)
• firemní mobilní tarif pro soukromé využití (hlasový
i datový tarif za bezkonkurenční cenu)
• podpora dalšího vzdělávání, včetně bezplatné účasti
na vzdělávacích akcích v našem zařízení

požadujeme:
• odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda dle
zákona č. 96/2004 Sb. (absolvování akreditovaného
magisterského studijního oboru se státní závěrečnou
zkouškou z logopedie a surdopedie),
• doplnění vzdělání,
• vstřícné chování a vystupování,
• pracovitost, spolehlivost a odpovědnost,
• trestní bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost

požadujeme:
• odbornou způsobilost k výkonu povolání podle
ust. § 4 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
• výhodou interní kmen v přípravě nebo dokončen
• místo vhodné i pro absolventa
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost bez omezení
• praxe v oboru

kontakt: valentova@albertinum-olu.cz, tel: 725 970 002

Místo, kde papír ožívá

Muzeum
m
Police nad Metují

Otevírací doba:
Zimní období (říjen – duben)
Pondělí, čtvrtek, pátek:
9:00 – 15:00
Sobota, neděle, svátky, prázdniny:
9:00 – 17:00
Letní období (květen – září)
Denně:
9:00 – 17:00
Nabízíme edukativní a zážitkové programy
pro skupiny a akce pro veřejnost.
Vedle Muzea je nově otevřená kavárna.
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Zpátky do roku zrady.
Srub Na Mýtině otevírá

Protiatomový kryt se vrátil
v čase do roku 1938. „Nový“
dělostřelecký srub
Na Mýtině se pro turisty
otevře po dlouhých
čtyřiceti čtyřech letech.
TEXT: PETR ZÁLESKÝ
ž se v pátek 1. května opět otevře
dělostřelecký srub Hanička v Orlických horách, návštěvníci se vrátí v
čase téměř o 82 let - do září roku 1938.
Srub Na Mýtině je sice nejvýraznějším objektem celé pevnosti, avšak turisté sem
nemohli 44 let. To se letos změní. Komu-

A

nistický protiatomový kryt je minulostí,
vítejte v roce mnichovské zrady.
V Orlických horách se připravuje nová
prohlídková trasa, kterou se naposledy
chodilo v říjnu 1975.
„Obnovili jsme původní střílnu, která
byla zničena v 70. letech při přestavbě
pevnosti na komunikační centrum pro
případ ohrožení státu. Jedná se sice o
repliku, ale je k nerozeznání od okolních
střílen. Novinkou je také stropní dopravník sloužící pro přesun náhradních hlavní z podzemních skladů k houfnicím ve
střílnách,“ popisuje některé novinky vedoucí muzea Hanička Pavel Minář.
Radnice v Rokytnici v Orlických horách také plánuje, že do dělostřeleckého srubu Na Mýtině by se mohla vrátit i
maketa rychlopalné houfnice ráže 100
milimetrů. Skutečná děla tu sice nikdy

nebyla, v roce 1972 však pro Haničku
nechali dvě makety vyrobit filmaři pro
natáčení snímku Dny zrady režiséra
Otakara Vávry. Obě však byly později
převezeny na Dobrošov. Loňské práce
přišly na osm milionů korun včetně
daně.
Výsledek už si byl v lednu prohlédnout
i ministr kultury Lubomír Zaorálek
(ČSSD), který řekl, že prvorepubliková pohraniční pevnost si zaslouží být na seznamu národních kulturních památek.
„Bude to nejdochovanější exemplář
opevnění, které se tady za první republiky budovalo. Jsem přesvědčen, že by si to
tento status zasloužilo. Začnu se o tom s
příslušnými odborníky na ministerstvu
bavit. Můj dojem je, že je slušná pravděpodobnost, že by to tento titul mohlo obdržet,“ řekl Zaorálek. (zál)
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Tvrz Stachelberg
po letech prodlouží
prohlídkový okruh

Největší úpravu prohlídkového okruhu za posledních osm let připravili pro
návštěvníky provozovatelé dělostřelecké tvrze Stachelberg u Trutnova.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

S

távající 700 metrů dlouhá podzemní trasa bude zhruba o sto metrů
delší. Od této sezony budou průvodci s návštěvníky chodit také po venkovních objektech lehkého opevnění.
Zásadní proměnou prochází vojenská
pevnost Dobrošov u Náchoda, za desítky
milionů korun do příštího léta vznikne
nová expozice a návštěvnické centrum.
Nový úsek v podzemí Stachelbergu začíná za největším kasárenským sálem,
který je dlouhý 75 metrů. Je kompletně
vylámaný s dochovanými zbytky dřevěných výztuží pro betonářské práce. Měla
zde být kotelna, kuchyně, sociální zázemí a v zadní části pevnostní nemocnice.
Nově zpřístupněná část měří přibližně
100 metrů a je pokračováním hlavní
chodby.
NEJVĚTŠÍ PRODLOUŽENÍ
„Odčerpali jsme vodu, odstranili bahno a
vytvořili pevný podklad. Je to největší
prodloužení prohlídkové trasy od roku
2011, kdy jsme pevnost získali do vlastnictví,“ říká jeden ze zakládajících členů
spolku Stachelberg Miroslav Kejzlar.
Po 40 metrech se chodba prudce stáčí
doleva a vede až ke schodišťové šachtě.
Celá trasa je osvětlená. Na prodlouženou
hlavní chodbu navazuje chodba vedoucí
souběžně s kasárnami k muničním sálům pod plánovaným pěchotním srubem.
Na základové desce jednoho ze zamýšlených a nikdy nedokončených srubů
vznikl nouzový východ, nachází se necelý půl kilometr od vchodu do podzemí v
hlavním objektu T-S 37. Nyní je tak podzemí průchozí.
„Do nouzového východu běžně návštěvníky brát nebudeme, ale bude sloužit k evakuaci v případě, že se dole někdo
zraní nebo se mu něco stane. Díky zpřístupnění dalších prostor si návštěvníci
budou moci lépe uvědomit mohutnost

celého podzemního systému,“ poznamenává předseda spolku Pavel Holzknecht.
NOVÁ PROHLÍDKOVÁ TRASA
S PRŮVODCEM
Díky pětimilionovému projektu, na který
bunkraři získali peníze z Evropské unie,
také na prodloužené trase vybudovali
jímku s čerpadlem.
Odvádí vodu z podzemí ven. Dosud totiž byl každé jaro v této části podzemí
metr vody a rozlévala se i do sálů kasáren. Od letošní sezony Stachelberg kromě toho nabídne druhou prohlídkovou
trasu s průvodcem, povede po okolí pěchotního srubu a výletníkům představí
několik objektů lehkého opevnění a
zrestaurované zákopy z roku 1938.
V současnosti jsou zpřístupněné čtyři
řopíky. „Ukážeme, jak různé režimy bunkry využívaly k různým cílům. Jeden z
nich je vyzbrojený, jak ho Němci chystali
na konci zimy 1945 k obraně proti Rudé
armádě. Vyřezali střílny, do každého objektu stloukali dřevěné stolky, na který
položili kulomet,“ uvádí Miroslav
Kejzlar. Je zde také řopík připravený v
roce 1938 k obraně pohraničí a ženijní
úkryt ze 60. let minulého století. Československá armáda v něm vybudovala radiační a chemickou hlásku.
Turistická sezona na Stachelbergu začíná v dubnu, o letních prázdninách je otevřeno každý den. V posledních letech prohlídku každoročně absolvovalo přes 20 tisíc lidí. Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému
Německu. V podzemí bunkru mělo být
zázemí pro 800 až 1 000 vojáků - kasárna,
velitelství pevnosti, sklady munice a materiálu i interní elektrárna.
Stavba začala v říjnu 1937, za 11 měsíců se dělníkům povedlo vybudovat 3,5 kilometru podzemních chodeb a sálů v
hloubce 25 až 60 metrů pod povrchem. Z
12 plánovaných bunkrů stavbaři vybetonovali jediný, na stavbě pracovalo 1 500
dělníků. Přerušila ji mnichovská dohoda

v říjnu 1938. Pěchotní srub T-S 37 patří
mezi největší přístupné objekty tohoto
typu u nás.
Uvnitř je umístěna expozice o budování československého opevnění mezi lety
1935 až 1937.
DOBROŠOV LETOS BEZ TURISTŮ
Po odstoupení pohraničí ženisté podzemí tvrze zalili vodou, vzniklo zde obrovské jezero a Němci se tam už nedostali. V
roce 1966 se bunkr proměnil ve sklad vysoce toxických chemikálií, vstup byl zabetonovaný. Změnila to až skupina šesti
nadšenců, kteří na Stachelberg přišli v
roce 1987 s cílem zpřístupnit ho veřejnosti. Asanace jim zabrala čtyři roky. „V roce
1993 jsme otevřeli expozici a pak jsme
sedm let hledali způsob, jak dostat vodu
z podzemí. V roce 2000 se nám povedlo
vypustit první část jezera, hladina klesla
o 2,5 metru a už v roce 2001 jsme do první části podzemí mohli pustit první návštěvníky,“ popisuje Miroslav Kejzlar.
Zatímco Stachelberg přichystal před sezonou pro návštěvníky několik novinek,
další populární vojenská pevnost ve východních Čechách Dobrošov na Náchodsku letos zůstane zavřená. Loni v létě zde
začala velká rekonstrukce za více než 94
milionů korun. Kromě stavebních úprav
dojde k obnově stávající expozice a rozšíření o nové výstavy v nadzemních objektech.
„Vznikne také moderní bezbariérové
návštěvnické centrum se sociálním, technickým a technologickým zázemím pevnosti,“ sdělila krajská radní Martina Berdychová. Hotovo by mělo být příští rok v
létě.
Královéhradecký kraj pevnost vlastní
od roku 2015, její provoz zajišťuje Muzeum Náchodska. Podobně jako Stachelberg nebyla stavba Dobrošova nikdy dokončena. Stavební dělníci stihli dokončit tři ze sedmi plánovaných objektů a
po mnichovských událostech výstavba
skončila.
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Plánujete dovolenou?

Určitě nezapomeňte navštívit kemp v Lodíně

L

odín, malá obec na Královéhradecku,
kde již před více než dvaceti lety vybudovali moderní koupaliště s tobogánem, později kemp a přilehlé víceúčelové
hřiště, kde si mohou rekreanti „zdokonalit
svá těla“.

A co Vás zde čeká? Koupaliště Lodín nabízí
návštěvníků, tři bazény – dětské brouzdaliště s malou skluzavkou a sprchou, velký
bazén rozdělený na tři různé hluboké části
a dojezdový bazén pro velkou dvouproudovou skluzavku a tobogán. Voda je ohřívaná
pomocí solárního systému. Součástí velkého
bazénu jsou také sprchy a vířivka, samozřejmostí je i dráha pro kondiční plavání. Příjemným zpestřením se může stát aquaroller.
Travnatý prostor v okolí nabízí ideální místo k relaxaci, přímo v pokladně lze zapůjčit
slunečník. Nechybí zde výborné občerstvení.
Zahrát si můžete dokonce i plážový volejbal.

Kemp je v provozu od roku 2004 a je otevřen od měsíce května do září. V roce 2015
splnil podmínku pro zařazení do projektu
Hradecko dětem a zároveň je členem mezinárodní asociace Euro campings ACSI. Hosté
mají možnost ubytování v dřevěných chatkách, vlastních stanech či karavanech. V celém kempu je pitná voda, areál je oplocen
a hlídán. Připojení WiFi zdarma. A areálu se
nachází 15 chatek se zastřešenou terasou,
které jsou plně vybaveny. Parkování přímo
u chatek. Další místo v areálu je vyhrazeno pro stany a karavany. Pro „karavanisty“
jsou zde elektrické přípojky a výlevka pro
chemická WC. Kemp je vybaven sociálním
zařízením, společenskou místností, společnou kuchyňkou. Občerstvení v kempu se
zázemím pro děti skýtá rozmanitou nabídku
nápojů a pokrmů.
Ale ne všechny hosty uspokojí rychlé občerstvení. A tak asi 300 m od kempu se nachá-

zí na návsi Obecní hostinec, kde je možno
si zařídit nejen snídaně, obědy, večeře, ale
určitě se tam výborně „ jen tak najíte“. Venkovní sezení, dětské atrakce, výborná česká
kuchyně, minutky, lahodné pivo. Tomu se
nedá odolat. A kdo by si chtěl cestou zpět
nakoupit nějaký mls, jen pár metrů od hostince je obchod, který se nyní rekonstruuje,
aby sloužil co nejdříve místním občanům,
ale i sezónním návštěvníkům.
Neváhejte, čas dovolené a slunné dny jsou
za dveřmi.

Obec Lodín
Lodín 100, 503 15 Nechanice
tel: 724 182 789, 495 445 107
email: obec@lodin.cz
www.lodin.cz
www.camplodin.cz
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Vyhněte se cyklodavu
Jarní prosluněné dny lákají na kolo. Místo přelidněných hradeckých lesů
nebo cyklostezky na Kuks zkuste vyrazit po stopách bitvy z roku 1866.
Prázdné okresky vás zavedou do zooparku, na zámek i k rozhledně.
TEXT: TOMÁŠ HEJTMÁNEK

K

dyž se někdo zeptá, kam v okolí
Hradce Králové vyrazit na kolo, každý má hned připravenou pohotovou odpověď. Většina lidí míří do rozsáhlých městských lesů nebo podél Labe do
Kuksu. Méně cyklistů však potkáte při
cestě na Kunětickou horu a podobně pozapomenuté zůstává i okolí západně od
města. Přitom právě tam najdou lidé jen
pár kilometrů za Hradcem Králové řadu
míst, na něž stojí za to vyrazit - Zoopark
ve Stěžerách, zámek v Hrádku u Nechanic, rozhlednu a muzeum na Chlumu
nebo Archeopark Všestary.
Trasa sice nezačíná nijak vábně, ale
když projedeme kolem rozsáhlého prů-

INZERCE

Hradec Králové
U Koruny 414/22
tel.: 491 201 530
e-mail: hradeckralove@sanaplasma.com

Přijď
darovat plasmu
Je to důležité!
Tvoje rozhodnutí darovat mi dává šanci

mít budoucnost!

www.sanaplasma.cz - plasma léčí

myslového areálu za hradeckým nádražím a odbočíme do Dvorské ulice, doprava se výrazně zklidní. Naše trasa povede
převážně po silnicích třetí třídy. Zvládnout se tak dá pohodlně i s dětmi. Výlet
po okolí Hradce Králové má zhruba 27 kilometrů a začíná dlouhým průjezdem
Svobodnými Dvory, na jejichž konci kousek za staveništěm D11 odbočujeme na
prašnou cestu do Stěžer. Zavede nás přímo k první zastávce. Hlavně dětem se
bude líbit návštěva zdejšího zooparku, v
němž uvidí třeba klokana rudého, zebru
Böhmovu, lamy nebo pumu americkou.
Otevřeno je každý den od 10 do 16 hodin.
Dospělí zaplatí stovku, děti polovic.
Ze Stěžer už je cesta dobře značená.
Najíždíme na cyklotrasu 181, která začíná u místního pivovaru Beránek, jejž na
trase ocení zvláště tatínkové. Cesta do
Hrádku vede ovocnými sady přes Těchlovice a Radíkovice. Zámek je až za vesnicí
a jízdu k němu si oproti značené silnici
můžeme zkrátit středem místního golfového hřiště. Hrádek u Nechanic nejspíš
není třeba představovat. Romantický areál ve stylu windsorské gotiky nechal v polovině 18. století vystavět hrabě František
Arnošt Harrach. Nabízí několik prohlídkových okruhů, za které zaplatíte 150 korun a děti 110 korun. Otevřené jsou denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.
Z Hrádku se vracíme zpět na východ.
Pokračujeme po cyklotrase 4270 do Dolního Přímu. I tady je možné zastavit se na
další atrakci. Místní jezdecký klub pořádá
lekce jízdy na koni či vyjížďky do přírody.
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v lesích i podél Labe
My však pokračujeme kolem pomníků
krále Alberta a saského sboru na Probluzi
k památníku Žižkův stůl, kde podle pověsti v roce 1423 tábořil Jan Žižka z Trocnova. Za pěkného počasí tu jsou vidět Krkonoše a Orlické hory.
Cestou do Rosnic míjíme podél cesty
kříže, které označují místa hromadných
hrobů vojáků z bitvy roku 1866. Frekventované silnici na Jičín se vyhneme podjezdem na začátku Všestar, kde se jistě zastaví všichni příznivci železnice. Zdejší Ráj
mašinek v patře nákupního střediska ukazuje rozsáhlé modelové kolejiště i výstavu modelů. Mezi nimi třeba model stanice na hradeckém Slezském Předměstí.
V obci můžeme zavítat i do místního
Archeoparku, který ukazuje život pravěkých lidí, archeologické nálezy a didaktické dílny. Otevřeno má denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za
vstup stovku a děti 60 korun.
Poslední úsek výšlapu vede po cyklotrase 4270 přes Rozběřice na Chlum. Po cestě míjíme jeden památník hradecké bitvy

za druhým. Právě v těchto místech byly
před 152 lety svedeny klíčové boje prusko-rakouské války.
V cíli nás čeká Muzeum války 1866 a
také rozhledna. Otevřeno mají denně
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Bitva u Třebechovic
600 let orebitů
25. 4. 2020
Dovolujeme si Vás pozvat na historický festival, pořádaný k příležitosti 600
let od založení husitského svazu orebitů.
Festival se odehraje na autentickém místě, na hoře Oreb v Třebechovicích
pod Orebem.
K vidění bude bohatý program, který zahájíme v sobotu dopoledne v 11:00
hodin. Návštěvníci zde budou mít možnost vidět šermířská vystoupení,
historické kapely, komentované ukázky historického vojska, ukázky středověké jízdy a středověkých tanců, dobový tábor, řemesla a tržiště. Na místě
bude také dostatek stánků s nejrůznějšími pochutinami.
Hlavním bodem programu budou dvě bitevní ukázky, ve kterých provedeme rekonstrukci dobytí a vypálení tvrze, ke kterému došlo v roce 1441 v nedalekých Černíkovicích v rámci dozvuků husitství, v neklidné polipanské
době. Černíkovická tvrz byla v držení jednoho z nejodbojnějších husitských
hejtmanů, pánem Janem Koldou ze Žampachu, který byl nechvalně známý
svými neustálými výpady proti kupcům a drancováním držav, které mu nepatřily. Neustálé narušování zemského míru ve východních Čechách se jednou pro vždy rozhodl ukončit hejtman hradeckého landfrýdu pán Jetřich
z Miletínka. Bratr zesnulého Diviše Bořka z Miletínka, který byl v husitských
válkách jedním z hlavních představitelů panské jednoty. Jetřich přitáhl
s hradeckým landfrýdem před černíkovickou tvrz a rozhodl se jednou pro
vždy Koldovo řádění ukončit...
Bitevní ukázky budou rozděleny do dvou částí. První se odehraje v 15:30,
druhá pak ve 20:00.
Celý program vyvrcholí ohňovou show a závěrečným ohňostrojem ve 21:00.

mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné
do muzea je 50 korun, na věž 20 korun.
Děti zaplatí polovinu. Zpět do Hradce
Králové se můžeme ze Všestar vrátit pohodlně vlakem nebo na kole.
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Kemp zvedá závoru

Oblíbený areál u Stříbrného
rybníka dostane nové
chatky, sportoviště, toalety
i vodní atrakce. Sezonu
zahájí sraz porsche.

M

ěstský rekreační areál u Stříbrného rybníka, který od Nového roku
spravují namísto soukromníka
Městské lesy Hradec Králové, se letos veřejnosti při velké akci poprvé otevře až 2.
května. Dubnové závody Nova cup, které
se v hradeckých lesích měly konat 11.
dubna, pořadatelé kvůli koronaviru přesunuli. První velkou akcí proto bude sraz
majitelů vozů porsche. Lesníci tak mají
tři týdny k dobru, aby areál připravili na
sezonu. A plány mají velkolepé. Proměnou projde prakticky celý kemp.
Práce finišují na opravě chatek ze 70.

let minulého století, chystá se stavba safari stanů, nových chatek nebo modernizace sociálních zařízení. Už v zimě odborníci likvidovali náletové dřeviny, souše
nebo rákosí, které se na břehu rybníka
rozmohlo více, než je potřeba.
„Čistíme poloostrov od souší, aby to
byl průchozí kulturní les, kde by mohly
být i stany. Vedlejší pláž čistíme od rákosu a navážíme tam nový písek z Marokánky. Do dubna chceme prostory vyčistit,
vyřezat oplocení, vybavit staré chatky a
dát do provozu restauraci,“ vyjmenoval
ředitel Městských lesů Milan Zerzán.
Úpravou prošla i sociální zařízení vedle
restaurace.
Místo mobilhomů, které byly u hlavní
pláže za cestou k tobogánu, vyrostou safari stany s asi 50 lůžky. Lesníci za ně a za
vybavení chatek utratili už v loňském
roce 1,2 milionu korun. „Inspirovali jsme
se ve Dvoře Králové nad Labem. Stany budou mít podesty a nabídnou výhled na
vodu,“ vysvětlil Milan Zerzán.
Úpravy se dočká i boční vchod do areá-

lu poblíž autobusové zastávky. Nedaleko
stojící, takřka rozpadlé toalety nový provozovatel zruší a na základové desce vybuduje altán s výhledem na vodu. Nová
branka od silnice vznikne také blízko tobogánu. Do začátku hlavní sezony má v
areálu vyrůst nová recepce, toalety v kempu a kuchyňka. V plánu je také pódium v
zadní části areálu a pracuje se i na úpravě hřišť na volejbal a nohejbal.
Investovat do areálu se chystá také radnice. Za 3,5 milionu korun postaví nové
chatky na východním břehu poloostrova,
které nabídnou dalších asi sto lůžek. Celková kapacita kempu se tak ze současných zhruba 150 lůžek zdvojnásobí.
Další peníze do areálu napumpují soukromníci. Nový provozovatel restaurace
by mohl do dvou let vybudovat nové stravování blíže k pláži. Stávající budova by
pak měla sloužit jako herna a zázemí. V
areálu letos vyrostou vodní atrakce a skákací hrady, minigolf i laser game. Zůstává lanové centrum a půjčovna koloběžek. (the)
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Levitovo centrum
násLedné péče

poskytujeme komplexní
zdravotnickou péči
na 111 lůžkách následné
péče s důrazem
na rehabilitaci, výživu

a léčbu chronických ran.
chirurgická
ambuLance

biochemická
Laboratoř

Lůžková
část

hojení ran
a následná péče

interní
ambuLance

péči v interní
a chirurgické ambulanci,
a dále denně v naší
biochemické laboratoři.

Za nadstandartních
podmínek uvítáme
fyzioterapeutku
a zdravotní sestru
do našeho kolektivu
www.nphorice.cz
info@nphorice.cz
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Jak malovat čínským
stylem Podkrkonoší

Mezi dvě země, tradice a kultury je rozkročený výtvarník Jiří Straka, který má do
poloviny dubna v trutnovské městské galerii výstavu Bouře nad Studencem.

R

omantickou krajinu Podkrkonoší,
kde vyrůstal a kam jezdí za svými
rodiči, zachytil na velkoformátových obrazech. Důvěrně známý kraj přitom odhaluje technikou z jiného světa tradiční čínskou tušovou malbou. Na přelomu 80. a 90. let rodák z Roztok u Jilemnice vystudoval sinologii na Karlově univerzitě, mluví plynule čínsky, má čínskou
manželku a napůl žije v Praze a Pekingu.
Po dokončení vysoké školy absolvoval
studijní pobyt na Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu. Od té doby
pendluje mezi Čínou a Českou republikou, v obou zemích měl několik výstav a

prodává tam své obrazy. Od roku 2014 navíc pracuje jako hostující profesor na
pekingské akademii. Když do země přijel
poprvé, díky předchozí průpravě se tam
okamžitě cítil velmi dobře. „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,“ vzpomíná.
Jiří Straka miluje vše čínské už od mládí. „Byla to od dětství taková má iracionální úchylka, která se nedá vysvětlit. Je
to, jako když někoho odmala zajímají
auta nebo má nutkavou 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,“ říká třiapadesátiletý výtvarník, který je od prosince v České republice a v návratu do Asie
mu zabránila opatření související s výskytem nového typu koronaviru.
V posledních letech tráví více času v republice. Velmi často jezdí za rodiči do Roztok u Jilemnice. Právě zde vznikl cyklus obrazů pro trutnovskou výstavu. I když Jiří
Straka velmi často maluje v plenéru, obrazy malebné krajiny Podkrkonoší dělal v ateliéru podle skic a fotografií. (top)
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LÁZEŇKÉ LÉČEBNÉ A RELAXAČNÍ POBYTY
Jedinečný přírodní léčivý zdroj slatiny.
Služby poskytované profesionály.
Moderní léčebné metody.
Rodinná atmosféra.
Klidné prostředí.
Balíčky pobytu pro vás sestavíme na míru.

• FINSKÁ, BYLINKOVÁ A BIO SAUNA, SOLNÁ PARNÍ KABINA, AROMA KABINA
• BAZÉN S MASÁŽNÍMI TRYSKAMI A REFLEXOLOGICKÝMI DESKAMI
• TURBOSOLÁRIUM, WHIRLPOOL, INFRASAUNA, MASÁŽNÍ ZÁŽITKOVÉ SPRCHY
• KLIDOVÁ MÍSTNOST S KRBEM, OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK, VENKOVNÍ TERASA

MODERNÍ ČESKÉ LÁZNĚ S TRADICÍ
Oslavte s námi 5 let po znovuotevření
prvorepublikových Lázní Velichovky 1897

5 let = 5 % SLEVA

• PROFESIONÁLNÍ MASÁŽE
čokoládová, medová, lávové kameny, klasická a těhotenská masáž,
relaxační aromatická, havajská lomi lomi, obličejový lifting,
indická masáž hlavy, lymfodrenáže, kinesio-taping, baňkování,
reﬂexní terapie plosky nohy

Pro uplatnění slevy 5 % na váš lázeňský pobyt uveďte ke své objednávce KOD: EB5159.
Slevu lze uplatnit po objednání a uhrazení lázeňského pobytu do 15. 9. 2020.

Rezervace wellness: + 420 491 889 176 / e-mail: komerce@lazne1897.cz

www.velichovky.cz
AREÁL KOUPALIŠTĚ FLOŠNA, MALŠOVICKÁ 779, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL. 495 000 709
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K divokým koním letos
přivezou pratury
Josefovské louky pomohou
udržovat dva pratuři.

K

e stádu divokých koní, již od ledna
2018 spásají trávu v Ptačím parku
Josefovské louky u Jaroměře na Náchodsku, přibudou letos dva pratuři. Spásáním křovin a rostlin a rozdupáváním
podmáčených luk by měli pomoci s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. Správci prvního soukromého ornitologického parku v Česku
si od kroku slibují, že zvířata nahradí některé činnosti, které nyní musí v lokalitě
dělat lidé, a koloběh přírody tak bude přirozenější.
„Jejich úkolem bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých čás-

INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní kancelář,
vykoupí vaší nemovitost
za hotové. Zprostředkujeme
i prodej s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti s prodejem
nemovitosti vyplatíme
z vlastníchzdrojů dluhy
či exekuce.

774 335 504

tech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Pratuři jsou navíc
schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně zaměření na trávy nesvedou,“ vysvětluje správce Ptačího parku Břeněk Michálek.
Pratuři na české území historicky patří. Park je chce, stejně jako v minulosti
koně, přivézt z rezervace u středočeských Milovic. Má jít o dvě jalovice, které
jsou klidnější a méně útočné než býci.
„Koně se na Josefovských loukách
osvědčili. Loni tu díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí,“ říká Michálek.
Park si převoz praturů původně naplánoval na 17. ledna. Správcům se však nepodařilo vyřídit dokumentaci s veterinární správou kvůli odlišnému pohledu na
status zvířat. Převoz se tak odsunul na neurčito.
Dobrovolníci loni vybudovali pro pratury ohradu a v její nejvýchodnější části v listopadu vybagrovali nové bahniště pro
bahňáky. Dvě propojené plochy mají rozlohu 600 čtverečních metrů. Na konci
února lidé při každoročním úklidu Ptačího parku vytěžili popadané stromy, které
kvůli několika vichřicím přehradily návštěvnickou stezku a spadly i na ohradník. Na návštěvnickém okruhu poblíž Starého Plesu také ořezali přerostlé vrby hlavaté. Zatímco přes koňskou ohradu vede
stezka pro pěší, k praturům bude vstup zakázaný. Správci parku však upozorňují,
že i v ohradě s koňmi se lidé nemají ke zvířatům přibližovat a scházet z cesty. (the)
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Nábřeží obsadí sport

Decathlon Hradecké sportovní hry poprvé představí teqball či fotbal jeden na
jednoho. Registrace odstartovala v polovině března.

N

ovinkami letošního ročníku Decathlon Hradeckých sportovních
her, které se 6. června už potřetí
uskuteční na Smetanově nábřeží a náměstí 5. května v centru Hradce Králové,
bude turnaj v individuálním fotbale jeden na jednoho a v jedné z nejdynamičtěji rostoucích her světa - teqballu. Obě disciplíny se budou hrát ve streetové podobě.
Zatímco fotbal jeden na jednoho se
hraje v kruhovém ringu, teqball připomíná kombinaci fotbalu a stolního tenisu.
Hráči hrají u stolu podobného těm na
ping-pong s fotbalovým míčem. Hrát mohou jakoukoliv částí těla kromě rukou a
před útokem se smějí balonu dotknout
maximálně třikrát. Jde tak především o
prověrku fotbalových dovedností.

Ani letos nebude před hradeckou
Náplavkou chybět turnaj v hokejbale, pouličním basketu, fotbale, pétanque či
stolním fotbálku. Doprovodný program
opět zajistí pracovníci hradecké pobočky
sportovního řetězce Decathlon.
„Součástí her je velký dětský den, který
je zcela zdarma. My jim poskytujeme veškeré zázemí, půjčujeme paddleboardy,
koloběžky, kola a další nářadí. Akce je
každý rok větší a větší a užije si ji celá rodina,“ říká Martin Bartoň z hradecké pobočky Decathlonu.
Do hlavních turnajů se mohou lidé registrovat od 16. března. Stejně jako loni
se očekává rychlé naplnění soutěží. Kdo
přijde až na místo, bude si moci sporty
mimo soutěž vyzkoušet, ale do turnaje se
už nejspíš nedostane.

Letos poprvé se v Hradci Králové pod
hlavičkou Decathlonu uskuteční také tradiční Cyklomaraton. Sedmnáctý ročník
podniku startuje 31. května na Všesportovním stadionu v Malšovicích a kromě
závodů na 60 a 30 kilometrů opět nabídne i dětské kategorie.
„Je to největší cyklistická událost ve východních Čechách. Není to žádné extra
závodění, ale mohou tam i rodiny s dětmi, které se chtějí projet v přírodě. Naši
technici tam budou mít servisní stánek,
takže pokud někdo před startem zjistí, že
má něco v nepořádku, pomohou mu dát
kolo do kupy,“ doplňuje Bartoň.
Závod povede po osvědčených trasách
v hradeckých lesích. Registrace je možná
do 26. května nebo do naplnění limitu
600 závodníků. (the)
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MFF

POD ZVIČINOU
LÁZNĚ BĚLOHRAD

Autorem fotografií je Miloš Šálek

Legenda draka, historické
centrum města, tradiční
řemesla, vítězná bitva 1866,
dělostřelecká tvrz
Stachelberg, Jazzinec,
Bojiště a festivaly - Kafe a jazz,
ARTU KUS, TrutnovTrails, nový
cirkus Cirk-Uff – to je Trutnov!
Kousek do Krkonoš, Jestřebích
hor i na Kuks - to je Trutnov!

TIC Trutnov - Krakonošovo nám. 72, 541 01 Trutnov
tel. 499 818 245, info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

Mezinárodní folklorní festival
Lázně Bělohrad
17. – 21. června 2020
www.mffpodzvicinou.cz
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Hrady a zámky lákají
na speciální prohlídky
i nové výstavy
Návštěvní sezona na většině památek v Královéhradeckém kraji začne letos
zřejmě o několik týdnů později. Hrady a zámky si připravily bezpočet různých
zajímavých prohlídek a akcí. Některé z nich čekají také opravy.
TEXT: ZUZANA ZLINSKÁ

C

elou řadu akcí, ale i zajímavých prohlídek připravil pro letošní rok
hrad a zámek Staré Hrady. Návštěvníci mohou dorazit například na oslavu
svátku čarodějnic a lekce letu na koštěti
na Hradní pohádkovou půdu. Originální
starohradské lekce čarodějného létání vedou ty nejzkušenější čarodějnice, čertenice nebo sám hradní čaroděj.
„Na půdě vás čeká čarodějná prádelna,
mydlírna a garderóbna, navštívíte medové království a strašidláckou hospodu. Milovníky draků potěší rodinka mocných
čarodraků Mocjeďáků a obří rubínoví
draci. V čertovské kovárně ochutnejte lektvary a utrejchy našich čarodějnic. Zábava a překvapení jsou připravené pro děti
i dospělé,“ zvou pořadatelé. Akce se koná
v sobotu a neděli 25. a 26. dubna od 10
do 17 hodin.
Gotický hrad Kost na Jičínsku podstupuje od loňského roku jednu z nejrozsáhlejších rekonstrukcí ve své historii. Vyjde
na sto milionů korun a potrvá tři roky. Archeologové díky tomu odhalili stáje ze
14. století a náhodou narazili na zachovalý pivovar z předindustriální doby.
„Kvůli rekonstrukci jsme neplánovali
žádné akce. Návštěvnost tedy byla loni o
něco nižší, ale rozhodně bych to neviděl
jako propad. Stále k nám dorazilo okolo
70 tisíc návštěvníků,“ sdělil kastelán hradu Jan Macháček.
Letos se bude hrad snažit i přes rekonstrukci návštěvnost udržet. „Přes hlavní
sezonu, tedy červen, červenec a srpen,
chceme být v plném provozu. Další měsíce budou asi kvůli stavbě nějaká omezení,“ naznačil kastelán.
Na zámku Opočno mají v plánu po
skončení mimořádných opatření uspořádat akci Opočno opačně. Mimořádné
prohlídky ukážou běžně nepřístupná místa opočenského zámku. Jsou to napří-

klad prostory bývalé zámecké kuchyně a
přípravny jídel, ve které se dochovala
část původního technického vybavení například mycí pult nebo ledem chlazená historická lednička. Pozornost bude
věnována zejména vzácně dochovanému jídelnímu výtahu z počátku 20. století, včetně jeho nedávno objevené strojovny. Hosté uvidí také stříbrnici, místnost
pro uložení cenností. Francouzská
knihovna představí veřejnosti dosud nikdy nezpřístupněnou soukromou knihovnu knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda.
Spojovací chodba měří zhruba čtvrt kilometru a propojuje zámeckou budovu s
letohrádkem, byla zamýšlená nepochybně i jako chodba úniková. Zastávkou
bude oratoř kostela Nejsvětější Trojice.
Pořadatelé doporučují rezervaci.
Zámek v Jičíně byl vystavěn po roce
1608, o 12 let později po výbuchu vyhořel
a byl těžce poškozen. Za Albrechta z Valdštejna byl roku 1633 znovu vystavěn v barokním stylu.
Dominantou náměstí je kromě brány
budova zámku se třemi nádvořími, která
společně s dalšími významnými objekty
tvoří součást městské památkové rezervace. I tam je připravená celá řada různých

akcí a výstav. V objektu zámku totiž sídlí
jičínské muzeum.
Až do 26. dubna se tam koná výstava
ptačích vajíček, je tvořena sbírkou, jejímž tvůrcem byl bělohradský přírodovědec Zdeněk Klůz. Přestože Zdeněk Klůz
většinu své sbírky věnoval Muzeu Komenského v Přerově, nalezneme v depozitáři jičínského muzea vejce přibližně
od 150 druhů živočichů. Chybět nebudou ani ukázky vzácných vajíček ptáků,
jako je papuchalk severní či pelikán kadeřavý. Kromě vajíček výstava představí
také různé typy ptačích hnízd, fotografie
a makropreparáty ptáků.
Hrádek u Nechanic zve od 1. do 10.
května na třetí ročník květinové výstavy,
letos opět v rámci základního okruhu
„Lesk a sláva Harrachů“. Svým názvem
Květiny pro hraběnku Annu odkazují na
manželku zakladatele zámku, matku
Jana Nepomuka Harracha. Nechte se
okouzlit křehkou krásou květinových
aranžmá, která obohatí reprezentační
prostory přízemí na trase prvního okruhu. Při příležitosti výstavy bude zámek výjimečně otevřený pro veřejnost i v pondělí 4. května 2020, to se týká pouze prvního okruhu.

Inzerce

Oblastní charita Červený Kostelec

DEJME DOMOV HOSPICOVÉ DOMÁCÍ PÉČI

Pracovníci Mobilního hospice Anežky České doprovází těžce nemocné a jejich
blízké v domácím prostředí již od roku 2010.
Jim samotným však odpovídající zázemí schází.

PODPOŘTE PROSÍM NÁŠ ZÁMĚR NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO
MOBILNÍ HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ.

Dárcovský účet:

78-8943640237/0100
VS: 2504

mobilni.hospic.cz

Načtením QR kódu pomocí
aplikace Vaší banky dojde
k předvyplnění platebního
příkazu k poskytnutí daru.

Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové po č. j. 3344/VZ/20159

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170
Červený Kostelec

sekretariat@hospic.cz
491 610 300
www.ochck.cz
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300 zatáček Gustava
Havla: tradice, která
přerostla v legendu

Letošní ročník silničních motocyklových závodů 300 zatáček Gustava Havla se
letos pojede na přírodním okruhu v Hořicích na konci května. Slavný a dnes už
mezi jezdci i fanoušky legendární podnik napíše svůj 58. díl.
TEXT: RADOMÍR MACHEK

N

a rozdíl od mladší České Tourist
Trophy, v jejímž rámci se v posledních letech vždy ve druhé polovině léta jezdí o body do seriálu evropského šampionátu International Road Racing Cycling, si v květnu motocykloví závodníci v Hořicích žádné body nevyjedou.
Přesto nikdo z těch, kdo se na start některého ze závodů 300 zatáček Gustava
Havla postaví, na ně nedá dopustit. A vystoupit po závodě na stupně vítězů právě
v jejich rámci je pro borce vyznávající závodění na přírodních okruzích opravdová sláva.
Hořické Zatáčky stále táhnou a jinak
tomu není ani letos. Skvělá atmosféra,
kterou vytvářejí davy diváků, již tradičně
obklopují více než pět kilometrů dlouhou trať, je pověstná. Stejně jako touha
jezdců uspět právě na nich.
Směs tradice, jezdecky i divácky atraktivní tratě a výkony jezdců, které někdy
berou dech, dávají dohromady neopakovatelný zážitek.
Tradice se začala psát už před téměř
100 lety. V Hořicích se poprvé závodilo v
roce 1936, kdy se uskutečnil závod 300 zatáček Podkrkonoší. Od té doby se mnohé
změnilo, ale název začínající 300 zatáček
zůstal, byť dnes už úplně neodpovídá.
Závod se totiž jezdíval na 12 kol, v každém z nich, stejně jako nyní, závodníci
museli a musejí projet 26 zatáček, 15 pravotočivých a 11 levotočivých, přesně tři
stovky to nebylo, ale název vcelku odpovídá. A užívá se i dnes, i když jednotlivé závody se jezdí na různý počet kol, takže se
různí i počet zatáček, které jezdci musejí
projet.
Když už jsme u té historie a názvu závodu, tak ještě vysvětleme jeho druhou
část. Poprvé se jméno Gustav Havel v názvu hořického závodu objevilo na konci

60. let. Jen krátce poté, co Gustav Havel,
výborný motocyklový závodník, zahynul.
Tehdy tovární jezdec Jawy, jenž hořický
závod miloval, několikrát vyhrál a dlouho zde držel i traťový rekord, den před Silvestrem roku 1967 zahynul po havárii na
svém motocyklu. Ne ale při závodě, jak
by se u motocyklového závodníka předpokládalo, ale při cestě do zaměstnání.
Stalo se v Praze nedaleko fotbalového stadionu Bohemians. Havel následně mnohačetným zraněním podlehl, ve vinohradské nemocnici zemřel ve věku pouhých 37 let.
Letopočet prvního závodu v Hořicích
jsme zmínili, dalším důležitým je rok
1960. Tehdy byl poté, co na konci 30. let
přerušila vznikající tradici 2. světová válka, závod obnoven,
Záhy začal psát svoji slavnou kapitolu,
na startu se pravidelně scházela nejen
tehdy československá motocyklová špička, ale i přední světoví borci, kteří tehdy

také závodili v seriálu mistrovství světa.
Nic ale netrvá věčně a na začátku 90.
let minulého století se závod topil v existenčních problémech. Odliv jezdců na autodromové tratě a s tím spojené finanční
problémy se ale zvládlo zažehnat. Naopak se podařilo mu vdechnout nový život. Díky pořadatelům a i díky tomu, že
závodění na přírodních okruzích si našlo
své příznivce a jezdce, kteří na něj nedají
dopustit.
Letošní už 58. ročník Zatáček se pojede
23. a 24. května, konec tohoto měsíce je v
Hořicích vždy ve znamení tohoto závodu, vše se točí kolem něj. A také kolem
jezdců, kteří zde předvádějí své nesporné
umění a kteří jsou motocyklovými fanoušky hýčkáni. Borci jako Marek Červený, Kamil Holán, Didier Grams a další navazují na své slavné předchůdce a jsou
dnes nejzářivějšími hvězdami, na které
se do Hořic chodí. Nejinak by tomu mělo
být i letos.

Maso z Jičína má svůj příběh
S
polečnost Maso Jičín je tradičním českým výrobcem, který na trhu působí
již od roku 1993. Velikostí a obratem
se řadí mezi středně velké závody zpracovávající maso s výrobou výsekového masa,
tepelně o
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Opočno korunuje
cyklistické šampiony,
přijet by měl i Sagan
Opočno bude v červnu
centrem letošního
společného mistrovství
České a Slovenské
republiky v silniční
cyklistice.
TEXT: RADOMÍR MACHEK

P

ouze jednou ročně mají možnost fanoušci v České republice nebo na
Slovensku vidět v jednom pelotonu
největší cyklistické hvězdy obou zemí.
V červnu budou mít k této možnosti
nejblíže cyklističtí fanoušci z Královéhradeckého kraje. Letošní šampionát se totiž pojede pod Orlickými horami, jeho
centrem bude Opočno.
A půjde o obrovské cyklistické lákadlo.
Trojnásobný mistr světa Peter Sagan,
jezdci elitních týmů World Tour Roman
Kreuziger, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč či
Jan Hirt, to jen stručný výčet borců, kteří
by se v Opočně a jeho okolí měli od 18.
do 21. června, na kdy je šampionát naplánován, představit.
Kromě těchto hvězd zamíří pod Orlické hory téměř čtyři sta dalších cyklistů a
cyklistek z obou zemí. Pro některé to
bude generálka na Tour de France a další
významné závody, pro jiné půjde o první
vrchol sezony. V okolí Opočna se ovšem
bude také bojovat o nominaci na olympijské hry v Tokiu. Česká republika má pro
závod pod horou Fudži zajištěna tři místa pro muže a jedno pro ženy. Slovensko
má dvě místa pro muže.
„V posledních letech se společné šampionáty pořádají v cyklisticky silných regionech. Žiar nad Hronom, Plzeň i Trnava jsou úzce spjaty s cyklistikou. Právě
tam vyrostly největší hvězdy našeho sportu a tam také působí velké kluby. Těší
nás, že tentokrát přišli s myšlenkou uspořádat šampionát organizátoři z Královéhradeckého kraje. Právě tam sídlí nejúspěšnější český tým posledních let Elkov
Kasper,“ řekl prezident Českého svazu

cyklistiky Petr Marek.
Organizátoři z HK cyklo, kteří řídí profesionální tým Elkov Kasper (v minulé sezoně vystupující ještě pod názvem Elkov
Author), region dokonale znají. Nakonec
se rozhodli pro osvědčené město
Opočno.
V minulosti se právě pod Orlickými horami uskutečnilo několik cyklistických závodů, včetně podniků, zařazených do kalendáře UCI, ale také závodů o body do
Českého poháru.
Do Opočna už v minulosti zavítaly pelotony Závodu míru a v nedávné minulosti známá East Bohemia Tour. „Opočno je
od krajského města vzdálené pouhých třicet kilometrů, velmi dobře ho známe, je
vyzkoušené a víme, že zde dokážeme připravit potřebné zázemí pro uspořádání
této velké události,“ říká ředitel šampionátu Miloš Židík.
Šampionát bude mít tradičně dvě části. Začne se časovkami a vyvrcholí víkendovými závody s hromadným startem.
Na rozdíl od minulých let bude celý program probíhat přímo v Opočně a okolí,
kde organizátoři vybrali zajímavé tratě.

Časovky se pojedou 18. června 2020 z
Opočna směrem do Třebechovic pod
Orebem a zpět. Elitní kategorii mužů
čeká více než čtyřicetikilometrová jízda
proti chronometru na mírně zvlněné trati.
O mistrovské dresy v závodě s hromadným startem čeká cyklisty dvanáctikilometrový okruh v okolí Opočna. Muži ho
v neděli 21. června 2020 absolvují celkem
šestnáctkrát. Zda se podaří obhájit tituly
Františku Sisrovi a Juraji Saganovi, to
bude jasné po odjetí 192 kilometrů.
„Na silnicích v Opočně a jeho okolí
jsme absolvovali desítky tréninků. Mistrovství republiky je pro nás všechny velikou výzvou, jeden z vrcholů sezony.
Víme, že se na nás v domácím prostředí
soustředí veliká pozornost, proto se musíme na šampionát dobře připravit,“ řekl
František Sisr, obhájce českého titulu,
který závodí v barvách pořádající hradecké stáje Elkov Kasper.
„Cíl je jasný, pokusíme se v závodech
obhájit tituly,“ říká jasně Sisrův oddílový
kolega Jan Bárta, který bude v Opočně obhajovat titul v časovce.

Chcete poznat místo,
kde si užijete spoustu
zábavy, odpočinete si
a prožijete FAJN den?

Přijeďte
do FajnParku
v ChlumCi
nad Cidlinou
Fajnpark je největší zábavní park ve východních Čechách. Najdete v něm Hopsálkov,
největší venkovní trampolínové centrum
v Česku, písečné hřiště, vodní a vzduchová
děla, Mini cars, Miniměsto neboli hřiště pro
nejmenší, úžasný Dinoprales plný pohybujících se a řvoucích prehistorických ještěrů,
Hmyzákov, kde potkáte hmyz z naší tuzemské přírody, avšak v obřím provedení, Zvířátkov a Kozov, kde je možné procházet se
přímo výběhem s ovcemi, oslíky i klokany,
Koukálkov (10D kino) a Bosov – stezku bosou
nohou a poklidnou relaxační zónu. Nechybí
ani animační programy v podobě vystoupení
maskotů (Mimoňi, zvířátka). Cestovat po parku můžete vláčkem.

www.fajnpark.cz

Ve Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou
strávíte den,
na který bude Vaše rodina
dlouho vzpomínat.

Máte v Brně a okolí rodiče,
přátele nebo zde bydlíte?

INZERCE

Hotová jídla k uskladnění v lednici, vakuově balená, Vám přivezeme až domů
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

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.

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

INZERCE
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Česká republika

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.

INZERCE

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.
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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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 306

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

Královéhradecký kraj
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Královéhradecký kraj rozdělí venkovským
prodejnám dalších 3,2 milionu korun
Královéhradecký kraj finančně podpoří dalších 76 venkovských prodejen. Vyhoví všem 76 obcím, které
o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen žádaly. Celkem
mezi ně rozdělíme přes 3,2 miliony
korun, říká hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

“Vážíme si zodpovědného přístupu Královéhradeckého kraje k problematice venkova a jsme rádi, že
vedení kraje bere situaci vážně. Za to, že pomáhá
zachraňovat obchod na venkově, jehož úloha je pro
život obce nezastupitelná, mu patří velký dík,” ocenil podporu prodejnám v podání Královéhradeckého kraje předseda Asociace českého tradičního
obchodu (AČTO) Pavel Březina.
Pro řadu obcí
jde o existenční Problém
Prodejny mohou získat dotaci od 20 do 50 tisíc
korun, přičemž stejně vysokou částku se zavazuje poskytnout prodejně i sám žadatel. Navíc je
možné podávat i více žádostí. Získané finanční
prostředky může prodejna použít třeba na mzdy
prodavaček či na jiné služby spojené s provozem
prodejny.

“Do třetího kola dotačního programu se přihlásilo 76 žadatelů. Všichni splnili formální náležitosti
a kritéria a žádosti byly předloženy hodnotící komisi k projednání. V rámci první změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje jsme se rozhodli navýšit
celkovou alokaci peněz na tento dotační program
o 500 tisíc korun, čímž vyhovíme všem žadatelům,”
vysvětluje hejtman Jiří Štěpán.

“Pro řadu obcí jde o vyloženě
existenční problém. Pokud máte
na vesnici mnoho starších obyvatel, těžko vám budou na nákupy
jezdit desítky kilometrů daleko.
Pro chod a život obce a jejích obyvatel jsou tak místní prodejny nesmírně důležité. V mnoha vesnicích
je obchod vedle hospody prakticky
jediným místem setkávání občanů.
Funguje tak v podstatě jako komunitní centrum,” upozorňuje královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

Rozhodnutí krajských radních ještě musí potvrdit
krajští zastupitelé. Dotační program na podporu
provozu venkovských prodejen vyhlásil Královéhradecký kraj už v roce 2018. V loňském roce rozdělil venkovským prodejnám na dotacích zhruba
3,1 milionu korun. Dotační programy na venkovské prodejny má v České republice ještě Pardubický, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Obce a města v Královéhradeckém kraji mohou
žádat o podporu na zachování nebo obnovu stálé
prodejny i na provoz pojízdné prodejny. O dotaci mohou žádat obce o velikosti do 1000 obyvatel, ty větší jen pro prodejny ve své místní části
s méně než tisíci obyvateli.

www.kr-kralovehradecky.cz

Dotační program 20RRD10 - Podpora provozu prodejen
na venkově pro rok 2020

Dolní Lánov
(50000 Kč)

Vernéřovice
(50000 Kč)

Dolní Kalná
(50000 Kč)
Újezd pod
Troskami
(25000 Kč)

Šárovcova
Lhota
(49000 Kč)

Butoves
(50000 Kč)

Vršce
(50000 Kč)

Žeretice
(50000 Kč)

Martínkovice
(50000 Kč)

Třebihošť
(50000 Kč)

Kohoutov
(50000 Kč)

Rohoznice
(50000 Kč)

Dubenec
Bílé Poličany (50000 Kč)
Milovice (50000 Kč)
u Hořic
(50000 Kč)

Sběř
(25000 Kč)
Myštěves
(50000 Kč)

Humburky
(50000 Kč)

Převýšov
(25000 Kč)

Česká Metuje
(35200 Kč)

Nemojov
(50000 Kč)

Choteč
(50000 Kč)

Kacákova
Lhota
(50000 Kč)

Stračov
(47500 Kč)

Vlkov
Sendražice (50000 Kč)
(33500 Kč)

Kobylice
(35000 Kč)

Světí
(50000 Kč)

Hrádek
Radostov (50000 Kč)
(20200 Kč)
Hvozdnice
(35000 Kč)

Káranice
(25000 Kč)

Olešnice
(50000 Kč)
Chudeřice
(20000 Kč)

dotčená obec

Jetřichov
(50000 Kč)

Horní
Olešnice
(50000 Kč)

Urbanice
(50000 Kč)

Libňatov
(50000 Kč)

Horní
Radechová
(50000 Kč)

Hořičky
(25000 Kč)

Říkov (30000
Kč)

Rychnovek
(35000 Kč)

Rasošky
(30000 Kč)

Výrava
(50000 Kč)

Blešno
(50000 Kč)

Velká
Jesenice
(50000 Kč)
Slavětín
nad Metují
(45000 Kč)

Králova Lhota
(50000 Kč)
Jílovice
(50000 Kč)

Ohnišov
(50000 Kč)

území obce

Královéhradecký kraj 2020

Bystré
(50000 Dobřany
Kč) (50000 Kč)

Dobruška
(50000 Kč)
Osečnice
(20000 Kč)

Trnov
(80000 Kč)

Očelice
(50000 Kč) Přepychy Bílý Újezd
(40000 Kč)
(60000 Kč)
Lično
(50000 Kč)
Žďár nad
Orlicí
(50000 Kč)

Olešnice v
Orlických horách
(20000 Kč)

Jestřebí
(50000 Kč)

Poskytnutá částka

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

691 200 Kč
449 000 Kč
683 200 Kč
970 000 Kč
450 000 Kč

CELKEM

3 243 400 Kč

Orlické
Záhoří
(30000 Kč)

Lukavice
(30000 Kč)
Bartošovice v
Orlických horách
(90000 Kč)

Čestice
(50000 Kč)

Chleny
(50000 Kč)

CELKEM V ROCE 2020
Okres

Žďárky
(50000 Kč)

Lhota pod
Hořičkami
(33000 Kč)

hranice kraje
hranice okresu

Božanov
(50000 Kč)

Vrbice
(50000 Kč)

Rybná nad
Zdobnicí
(50000 Kč)

0

3,75

7,5

15 km

Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.

ROZVOZ JÍDLA
SPECIÁLNÍ TÉMA

Má smysl v této době posilovat

Prevence zdravotních potíží a nemocí prostřednictvím vhodné stravy je nyní aktuálním tématem podobně
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Náš
imunitní systém odvádí pozoruhodnou
práci. Chrání nás také před mikroorganismy způsobujícími onemocnění.
Může se však stát, že někdy selže. Nabízejí se otázky, zda je možné do tohoto
procesu zasáhnout a vhodně imunitní
systém posílit například upřednostněním vitaminů, jak celkově vylepšit jídelníček a jestli taková opatření budou fungovat.
Imunitní systém vyžaduje rovnováhu
a harmonii. Stále existuje mnoho neznámých, které vědci o složitosti a propojení imunitní odpovědi nevědí. Zkoumají
se tak účinky stravy, cvičení, věku, psychického stresu a dalších faktorů.
Nicméně už existují obecné strategie
zdravého životního stylu, kterými lze
imunitnímu systému podat pomocnou
ruku.
Většina z nás se, byť třeba jen okrajově, zajímá zajímá o své zdraví. Nejen v
tomto období, ale i jindy si uvědomujeINZERCE

váme vůči nemocem imunní. Každá
část našeho těla, včetně našeho imunitního systému, funguje lépe, je-li chráněna
před vnějšími vlivy a je podporována
zdravým životním stylem.

Vitaminy a minerální látky

Každá část našeho těla funguje lépe, je-li chráněna před vnějšími vlivy a je
podporována zdravým životním stylem.
2x FOTO | ARCHIV DÁME JÍDLO
me, že máme jíst dostatek zeleniny, být
fyzicky aktivní, dodržovat hygienu, nekouřit, dostatečně pít, dopřát si odpoči-

nek, a pokud pít alkohol, tak s mírou.
Čím více jsme na to dbali před obdobím
pro imunitu rizikovým, tím více se stá-

Kvůli vlastnímu pocitu, že jsme pro
zdraví udělali něco navíc, můžeme dbát
několika rad. Co se týká stravy, věnujme zvýšenou pozornost potravinám bohatým na zinek, hořčík, železo, kyselinu listovou a vitamíny A, B6, C a E,
D3, Omega-3. Vitamín A ve stravě přirozeně nalezneme ve vejcích a mléčných produktech, mrkvi a také v sladkých bramborách. Vitamin B6 nalezneme mimo jiné ve vepřovém mase, droždí, banánech, ořeších a obilovinách. Na
zdroje vitamínu C je velmi bohatý rakytník, dále například citrusy či brambory.
Bohatým zdrojem vitaminu E jsou třeba
pšeničné klíčky, oříšky, mléko.

Hradecko a Jičínsko
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ROZVOZ ZDRAVÝCH OBĚDŮ
A MENU NA CELÝ DEN

svoji imunitu?

jako podpora imunity. Zdravě jíst není žádná věda
Vitamin D3 je obsažen v tučných rybách, vejcích, másle a játrech. Zdrojem
omega-3 mastných kyselin jsou zejména ryby, lněná či chia semínka nebo ořechy. Hořčík najdeme například v banánech, luštěninách a špenátu. Zdrojem železa je zejména červené maso a z ovoce
například rozinky, jahody a meruňky.
Pokud o sobě víte, že vám například
nechutná ovoce a zelenina, můžete je nahradit například multivitamíny či minerálními doplňky.

Pohyb ano, stres nikoli
Pravidelný pohyb je jedním z pilířů
zdravého života. Pomáhá kardiovaskulárnímu systému, snižuje krevní tlak a
chrání před řadou nemocí. Procházky v
odlehlé přírodě či cvičení doma je nyní
pro všechny velmi dobrou prevencí.
„Ani v současném nelehkém období
bychom neměli zapomínat na malé radosti, které jsou pro naši psychickou pohodu k nezaplacení. Díky moderní medicíně víme, že stres má podstatný vliv na

Hradec Králové | Jaroměř | Česká Skalice
Náchod | Hronov | Červený Kostelec
Nové Město n. M. | Dobruška | Opočno
Trutnov

naši imunitu. Jestli ke snížení stresu pomůže přečíst si novou knihu, poslouchat podcast, vyzkoušet nový recept
nebo si pohodlně objednat rozvoz jídla,
udělejme to,“ doporučuje Týna Skalická z projektu Tojidlo.

Optimismus pomáhá
Právě tyto věci nám mohou pro udržení
pozitivního nadhledu velmi pomoci.
Lidé s vyšší dávkou optimismu totiž
mají následně tendenci ke zdravějšímu
chování. Dbejme tedy na všechna opatření, zůstaňme aktivní alespoň doma a
jezme střídmě a zdravě. Třeba v nabídce firmy Dáme jídlo najdete dobré stravy pestrou škálu.
(ks)

Jana Srubjanová
tel.: 603 422 845

www.rozvozspecialit.cz

https://www.facebook.com/rozvozspecialit/

Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.

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

Kov:

Měď

Cena:

100 Kč (poštovné a ba
balné
alnéé ZZDARMA)
alné
al
DARM
DA
DAR
RMA)
A)

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

