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Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti již 20 let

ZAJIŠTĚNÉ
DLUHOPISY

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 6 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

%
6
DVOULETÉ DLUHOPISY
ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM
PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

e-Finance CZ. a.s., člen realitní investiční
skupiny e-Finance, a.s. uvádí na trh dluhopisy
s vysokým ročním výnosem zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu zámku
Račice čítající pozemky o výměře přes
50 000 m2, nemovitosti a samotný zámek
Račice. V reakci na rostoucí inflaci se
společnost e-Finance CZ, a.s. rozhodla vydat
emise zajištěných dluhopisů s ročním výnosem
6 %, které našim investorům pomohou
ochránit úspory před znehodnocením.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

Barbora
Jánová

K herectví
mě nakopnul
Jirka Mádl
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Doma jsem hraní tajil,
muzikanti prý moc pijí
NEOBVYKLÁ SBÍRKA

Jan Slabák se k hraní
na trumpetu dostal díky
kyjovskému učiteli. Svou
dechovku Moravanku
seskládal ze spoluhráčů
z dětského orchestru.

Nášivky připomenou
tornádovou misi

...str. 4

MARKÉTA LANKAŠOVÁ
KELČANY U KYJOVA | Všichni v rodině Slabákových měli vynikající hudební sluch. Maminka byla sopranistka, její
nejstarší dcera hrála na heligonku, kluci
se postupně chytili pozounu a baskřídlovky nebo houslí. „Jen tatínek uměl zahrát tak akorát na hřebínek,“ směje se
při vzpomínce na dětství Jan Slabák,
který svůj život zasvětil hře na trumpetu. A kromě koncertování s filharmonií
a jazzovými bigbandy je nezaměnitelně
spjatý také s dechovou hudbou a jeho
kapelou Moravanka.
Kapelník, který se s pódii rozloučil
posledním koncertem na sklonku prosince, se narodil v Kelčanech u Kyjova.
A právě Kyjovsko, místní folklor, nátura lidí i známosti, které získal, jeho hudbu a celý život formovaly. Přitom od
dráhy profesionálního muzikanta jej rodiče zrazovali. „V Kelčanech byla jen
jednotřídka. Bylo mi asi deset let, když
jsem přešel na měšťanku do Kyjova.
Tam učil hudebku pan učitel Josef Frýbort. Byl to virtuos na housle, přesto byl
zakladatelem dětských žesťových orchestrů u nás. A právě díky němu mě ta
trubka tak chytla. Vždyť já jsem tehdy
ani nepotřeboval kamarády. Vystačil
jsem si s trumpetou docela sám,“ přiznává Slabák.
Jenže právě v době, kdy Frýbort malého Honzu lákal k sobě do dechového tělesa, měli Slabákovi k synovi promluvu. „Maminka byla velmi nábožensky
založená. A kromě toho, že nechtěla,

DRSNÝ ŽIVOT V MRAZU

Jak se bydlí v nejchladnějších
obcích ČR a ve světě
...str. 8

ČESKO V ČÍSLECH

Přibývá seniorů, Jediů
i vysokoškolaček
...str. 10 a 11
Jan Slabák se narodil 24. března 1941 v Kelčanech u Kyjova. S manželkou IvaFOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
nou žije v Brně. Má dvě děti, Kateřinu a Jana.
abych chodil ke koním, protože jsou pacholci prý sprostí, nechtěla ze mě mít
ani muzikanta. Prý jsou samá ženská
a moc pijí,“ usmívá se Slabák.
Jenže s prospěchem jinde než v hudební výchově to šlo u školáka Slabáka
od desíti k pěti. Sice dostal zaměstnání
v kyjovských sklárnách, ale i tam byla
sklárenská dechovka. Nakonec jej kamarád „stáhl“ s sebou na konkurz na brněnskou konzervatoř.

„Když přišel dopis, že jsem přijatý,
už to nějak skousli. A hlavně, když nás
pak bylo slyšet s Moravankou v rozhlase, byli rádi. Ale přeci jenom na tom maminčině zatvrzelém postoji asi bylo
něco pravdy. Kluci na pódiu se mi
vždycky smáli, že mi to víno musí téct
patou ven. Nechápali, že toho vypiju
dost a stejně jsem pořád v pohodě. Asi
jsem to všechno vyfoukal,“ zamýšlí se.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

ASTRID LINDGRENOVÁ

Slavná spisovatelka pro děti
uměla naštvat politiky ...str. 12
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I tuhle misi je potřeba
zaznamenat, řekl si
zakladatel military
muzea ve Vlkoši. Sbírá
nášivky z rukávů vojáků,
již pomáhali po tornádu.

Nášivky připomenou
tornádovou misi vojáků

IVANA SOLAŘÍKOVÁ
VLKOŠ | Když se nad Břeclavskem
a Hodonínskem loni v červnu přehnalo
tornádo, zoufalí lidé volali i po pomoci
armády. Na místo armáda oficiálně vyslala vojáky ze čtrnácti armádních uskupení. Další vojáci pomáhali ve svém volném čase.
„Přesto se ozývaly kritické hlasy, že
armáda na místě není. A sociální sítě to
jen přiživovaly,“ říká zakladatel vlkošského Military muzea generála Sergěje
Jana Ingra. Vadilo mu to. „Osobně jsem
tam jezdil pomáhat k jednomu válečnému veteránovi. Dal jsem mu vojenské
tričko a řekl jsem mu: Až ti sem přijde
pomoct jakýkoli voják, ať se na to tričko
podepíše a napíše svůj útvar. Aby ti,
kdo křičí, že armáda tu není, viděli, jak
se mýlí,“ vypravuje.
INZERCE

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

JURISREAL,spol.sr.o.

Ihned vykoupíme či
zprostředkujeme
prodej rodinného domu,
bytu, chaty. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce. Okamžitá
výplata zálohy.
Již 23let zkušenos�.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

kou práce, kterou vojáci v tornádových
obcích odvedli. „Prioritně jako muzejník pachtím po nášivkách, které měli
skutečně na rukávu během prací na odstraňování následků tornáda,“ říká Něnička. Pomalu se mu začínají scházet.

Nášivky s tornádovým
prachem

Nášivky z rukávů, které měli vojáci na sobě při likvidaci následků tornáda,
přivezl Petru Něničkovi (vlevo) Milan Valda.
FOTO | ARCHIV P. NĚNIČKY
Jenže tričko záhy bylo pro podpisy
malé. Podepisovali se na něj jak profesionálové, tak vojáci, kteří přijeli ve
svém volnu, ale třeba i vysloužilí vojáci,
již do vesnic postižených tornádem přivezli například repasované počítače.
A tak vznikl lepší nápad. Z tornádem
zničeného domu Petr Něnička vytáhl plechovou desku, která se stane součástí expozice novodobých misí jeho military
muzea. Na desku chce připnout nášivky
útvarů, které se pomoci v tornádem poničených obcích oficiálně účastnily.
„Doufejme, že podobná tragédie už
nikdy nepřijde. Za dvacet, třicet či čtyřicet let, až my tu už možná nebudeme,

ale muzeum snad ano, si tuto událost budou lidé připomínat jako okamžik, kdy
se národ semkl a fantasticky spolupracoval,“ doufá Petr Něnička.
Pro vojáky podle něj byla pomoc po
tornádu další splněnou misí.
„I takové jsou novodobé mise armády. Nemusejí být jen bojové,“ vypravuje s tím, že i takovou úlohu armády chce
ve svém muzeu ukazovat. Nedávno tak
do něj přibyla například figurína vojáka
v covidovém ochranném oděvu, která
má připomínat vojáky pomáhající během pandemie v nemocnicích pod známým heslem „společně to zvládneme“.
I plech s nášivkami bude připomín-

S místostarostou
se lidé naposled
rozloučí v sobotu

V tornádové
obci lidé zase
mají poštu

HODONÍN | Poslední rozloučení
s místostarostou Hodonína Ladislavem Ambrozkem, který minulý týden podlehl dlouhodobé nemoci, se
uskuteční v sobotu 29. ledna v 11 hodin v hodonínském kostele svatého
Vavřince. Po skončení mše svaté
bude k dispozici předsálí Domu kultury v Hodoníně k neformálnímu setkání, kde mohou zaměstnanci městského úřadu, starostové z jiných
obcí, kolegové ze škol či z Baťova kanálu i další přátelé na Ladislava Ambrozka zavzpomínat.
(sol)

MORAVSKÁ NOVÁ VES | Víc než
půl roku se museli lidé z Moravské
Nové Vsi spoléhat na služby mobilní
pošty, tedy dodávky, která sem zajížděla poskytovat poštovní služby. Budovu, ve které sídlila pobočka České
pošty, totiž v červnu loňského roku
poničilo tornádo. Dům přišel o střechu a okna a do budovy také zateklo.
Za sebou už však má rekonstrukci
v hodnotě zhruba šesti milionů. Pobočka České pošty se tak minulý týden mohla znovu otevřít zákazníkům.
(sol)

Do sbírky už má nášivky ze 74. mechanizovaného praporu Bučovice, z 31. pluku radiační, chemické a biologické obrany, z Agentury komunikačních a informačních systémů nebo ze 7. mechanizované brigády, které mu osobně přivezl
generál Petr Svoboda. V poště pak postupně přistávají další. Na místě totiž
byla třeba i Hradní stráž, vojenská policie, velitelství vzdušných sil, vojenská
akademie a samozřejmě armádní zdravotníci a další.
Sbírku nášivek chce Petr Něnička dát
dohromady z těch, na kterých ulpěl tornádový prach. Tedy z těch, jež byly skutečně na místě katastrofy. Pokud se nepodaří je získat všechny, doplní však
sbírku i nášivkami koupenými nově,
aby byla sbírka ucelená.
Plech s touto sbírkou pak jako tornádové memento najde místo v horním patře muzea, které právě teď prochází rekonstrukcí. „V letošním roce se nám podařilo získat díky obci peníze na rekonstrukci horní části muzea, kde jsou právě novodobé mise Armády České republiky,“ podotýká Petr Něnička.

Upřesnění

Zámek spolkne
až 300 milionů
V článku „Patové období. Bzenec
nemá vedení“ publikovaném 21. ledna 2022 jsme uvedli nepřesnou informaci týkající se peněz potřebných
pro oživení bzeneckého zámku. Skutečnost je taková, že Zámecké vinařství Bzenec vyčíslilo odhadované náklady na rekonstrukci budovy zámku
okolo 230 milionů korun a na následné vybavení interaktivního muzea na
asi 60 milionů korun. V částkách přitom není zahrnuta cena za případný
odkup objektu. Za nepřesnost se čtenářům omlouváme.
(red)
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Jan Slabák doma hraní tajil
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Slabák sice působil osmnáct let v brněnské filharmonii jako přední sólista, nakonec jej však osud svedl na jinou cestu. V prosinci 1971 jej poprvé, ve společnosti rozhlasového redaktora a muzikanta Ladislava Kozderky, napadlo, že
založí Moravanku.
„Muzika, kterou tehdejší dechové orchestry hrávaly, byla podobná německým maršům, pochodům. Měla důraz
na první dobu a pocházela většinou
z dob Rakouska-Uherska. Pan Kozderka s tím chtěl něco udělat. Já jsem tehdy
ani nijak nepřemýšlel a prostě jsem
řekl, že bych věděl, že bych sáhl do
folkloru,“ vysvětluje muzikant.
A nebylo to jen o textech a lidových
motivech. Slabákovi se povedlo do dechové muziky zakomponovat prvky typické pro cimbálovou hudbu. Důraz na
druhou dobu a rozmarnost je typická
i pro swing, proto časem hudba Moravanky, s níž za necelé dva měsíce Slabák začal nahrávat pro brněnský rozhlas, byla
označována za swing po slovácku.
„Byli jsme poskládaní z profíků, muzikantů, kteří měli své místo ve filhar-

Jan Slabák patřil vždy do vybrané společnosti. S Karlem Gottem odjel v roce
1983 turné v Německu, znal se i s Jiřinou Bohdalovou. FOTO | ARCHIV J. SLABÁKA
monii jisté a které se neodmítá. A přeci
se mnou skočili do kočovného života.
V úplně prvním seskupení Moravanky
nás bylo pár kluků, tuším, že čtyři, kteří
jsme se znali ještě z dětského orchestru
učitele Frýborta,“ vybavuje si Slabák.
Ačkoli dnes je dechových kapel
spousta a nesmějí chybět na žádné ves-

nické zábavě, hodech nebo krojovaných slavnostech, legendární Moravanka si „zábavovek“ střihla jenom pár.
„Většinou jsme hrávali koncerty, ne pro
zábavu nebo pro tanec. Lidi jsme měli
většinou usazené v křeslech, všechno se
to odehrávalo ve velkých krásných sálech. Úroveň v sále a venku na zábavě

nebo festivalu se nedá srovnávat. Lidé
vám v sále věnují mnohem více pozornosti a i muzikanti si to mnohem více
užijí,“ odůvodňuje kapelník, proč se na
vystoupeních Moravanky jen zřídka tancovalo.
Jeden z posledních koncertů odehrála
padesátiletá kapela letos v létě v Kyjově. Přímo na místě se nahrával záznam,
který si lidé mohou poslechnout na nejnovějším vydaném dvojitém CD, navíc
je k němu přiložené i DVD. Jmenuje se
Poslední live koncert. „Na dobré hraní
je potřeba zdraví a energie. Už jsem cítil, že to není ono. Ostatně i další kluci
už nejsou nejmladší. Ale skončili jsme
v nejlepším. Tak, jak to má být. Klobouk dolů před zpěváky i orchestrem,“
přiznává Slabák.
Ví, že bude mít na co vzpomínat. Moravanka, asi nejznámější česká kapela
vůbec, odjela turné po téměř všech zemích Evropy, ale byla i za oceánem.
Americké turné se prodlužovalo a opakovalo. „Je krásné, když se zpěváci naučí některé písničky v cizí řeči, ale stejně
tak zpívat nemusejí, protože plný sál je
přezpívá lámanou češtinou. To jsou ta
nejhezčí ocenění,“ uzavírá Slabák.

INZERCE

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

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

Přijedu a zaplatím
ihned!
Za Váš vůz, i poškozený
od r. 2000.
Vše zařídím.

Tel.: 777 820 920
Zahraniční firma hledá z důvodu
rozšíření výroby pro svoji pobočku
v Břeclavi tyto pracovní pozice:








AUTOCENTRUM HAKR

Koliště 59, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 446
mobil: +420 777 800 304, e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz

www.hakrbrno.cz

Směnový mistr
Koordinátor balení dílů
Řidič VZV
Předák-vedoucí pracoviště
Kovodělník, 100% kontrola dílů
Svářeč, zámečník

Nabízíme:
* zajímavé ﬁnanční ohodnocení
* měsíční prémie, prémie na dovolenou, roční prémie
* příplatek za noční směny, placené přesčasy
* příspěvek na stravné
* 5 týdnů dovolené
* jistota pracovního místa, školení, profesní růst
Své životopisy zasílejte na adresu
Lidická 3453/141, 690 03 Břeclav 3, tel.: 519 301 544,
nebo e-mail: b.hromkova@arens-oberflaechenfullservice.com
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Česká republika

Doma mě učili se nebát.
Trosečník je životní zkouška
Extrémní životní podmínky a plnění úkolů v džungli
pustého ostrova v Karibiku si díky reality show
Survivor neboli česky Trosečník zakouší i herečka
a scenáristka Barbora Jánová. „Jsem zvědavá, co je
ve mně, kolik toho zvládnu,“ řekla týdeníku 5plus2
jen několik hodin před odletem na natáčení hvězda
seriálu Slunečná, kterou k herectví před kamerami
nasměroval její bývalý přítel Jiří Mádl.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Tvrdí o sobě, že se zajímá o módu
a ráda se obléká. No, na takový koníček
teď na nějakou dobu musí herečka Barbova Jánová zapomenout. Jako jedna z účastnic drsné reality show televize Nova Trosečník bojuje v divoké přírodě ostrova
v oblasti známé častými hurikány se splněním náročných úkolů i o oblibu mezi ostatními účastníky, kteří mezi sebou vzájemně hlasují o vyřazení.
Mluvíme spolu v momentě, kdy
za chvíli odlétáte na pustý ostrov
do Dominikánské republiky. Jak to
prožíváte?
Nestíhám zvedat telefony. (smích) Všichni mi teď volají, ptají se, co bude, jak
bude, kdy se vrátím. Zhruba vím, do čeho
jdu, samozřejmě jsem si pustila minulé
díly této reality show. Koukala jsem na to
už jako malá a vždy jsem si říkala, zda
bych to zvládla také. Ale samotnou by mě
asi nenapadlo se přihlásit.
Takže víte, do čeho jdete?
Základem bude naše přežití na ostrově
s omezenými možnostmi – ať už se to týká
jídla, hygienických potřeb nebo obecně potřeb k životu. Jak kdo dokáže fungovat v krajních situacích, jak se lidé mezi sebou dohodnou. Jsem sama zvědavá, co
je ve mně, kolik toho zvládnu. Ale stoprocentně se na to připravit nedá, to je jasné. Bude to pro mě taková životní zkouška.

Barbora Jánová

Znáte ostatní členy týmu?
Znám se s Ivou Pazderkovou a Vojtou
Drahokoupilem, párkrát jsme se potkali
z pracovních důvodů. Ostatní členy neznám, ale jsem na ně zvědavá.
Budete muset zvládnout dva měsíce
řekněme ve zcela jiných podmínkách…
Tak můžou to být dva měsíce, ale také
můžu být za 14 dní doma. Navzájem se
tam budeme vyřazovat, takže zase uvidím, jak uspěju. Ale beru to jako výzvu.
Doma mě učili se nebát a jít do všeho naplno, takže se podle toho chci řídit. Sama
jsem zvědavá, co zvládnu, ono to není jen
o fyzičce, ale i o vnitřní síle. Někde má výhodu svalnatý člověk, někde štíhlý.
A kdybyste získala hlavní výhru 2,5 milionu korun, co byste s ní udělala?
Zatím se snažím o tom nepřemýšlet, ale
kdyby se tak stalo, ráda bych si postavila
chatičku, něco ušetřila, potom samozřejmě investovala do rozvoje mých projektů a také podpořila rodinu.
Moc se o vás neví, že jste založila
dva divadelní soubory. Měla jsem
vás spojenou spíš s filmem a seriály…
Při studiích na herecké škole jsem
hned v prváku založila svůj první divadelní soubor La'my, byli jsme nedočkaví a chtěli jsme hrát a tím to vlastně
začalo. S přáteli jsem potom vyprodukovala sedm divadelních inscenací. A zjistila jsem, že to jde, že člověk nemusí jen
čekat na nějakou příležitost. Potom přišel
další soubor Díra na trhu, který jsme měli
v experimentálním prostoru NoD v Dlou-

Narodila se 18. srpna 1989 v Benešově, vyrůstala ve Vlašimi.
Vystudovala obchodní akademii. Nejprve pracovala jako úřednice, posléze dělala
asistentku režie v České televizi, pracovala pro organizátory několika festivalů.
■ Poté vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze a přitom se začala věnovat
herectví, působila také jako produkční a dramaturgyně.
■ Zahrála si menší role v několika filmech, známá je ze seriálů - především jednou
z hlavních postav ve Slunečné. Objevila se také ve Specialistech, Ordinaci v růžové
zahradě 2 či v Modrém kódu.
■ S kamarádkou Anetou Kernovou má filmovou produkci Fancy Frequency.
■
■

hé ulici, tam jsem nachystala ještě další
čtyři inscenace, ale zhatila nám to korona,
takže teď jsem skoro dva roky nic podobného neuskutečnila. Ale plánuji se k tomu
určitě vrátit, protože mě divadlo velmi
baví. Baví mě psaní, baví mě dělat své
vlastní projekty, kdy se rozhoduji o všech
věcech sama. Otevřelo mi to dveře dál
a ukázalo mi to, že když se chce, tak to
opravdu jde a že člověk se musí naučit
ve spoustě věcí spoléhat sám na sebe.

Obojí, pokud to půjde. Film je pro mě
mnohem niternější, baví mě hrát očima,
menšími gesty a minimalismem a divadlo
je úplně jiný projev. Přiznám se, že v divadle a na divadelních prknech se necítím
zase tak pevná, tam do toho člověk musí
dávat tak nějak víc. A já si potom přijdu,
že přehrávám, bojím se té velikosti, zkrátka to není moje parketa. Co mě ale na divadle baví, je ta okamžitá odezva, kterou
v audiovizi jen tak nedostanete.

Je vám bližší divadlo, jež máte
ráda, nebo film a seriály, které vás proslavily?

K herectví vás prý přivedl tehdejší přítel Jirka Mádl, je to tak?
Tak já chtěla být herečka od malička, ale
bohužel mě nevzali na konzervatoř, tak
jsem vystudovala obchodku, pak mediální komunikaci a potom jsem dělala asistentku režie v České televizi. No a pomáhala jsem při práci na různých
pořadech, které ČT vyráběla. Jirka tehdy moderoval Fotbalistu
roku, kde jsme se seznámili
a posléze spolu začali chodit.

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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Hráli jste vlastně s Jirkou někdy v nějakém filmu?
No měli jsme spolu točit seriál Inspektor
Max, ale Jirka tehdy onemocněl a hrál to
za něj Robert Hájek, což mě mrzelo. Tedy
ne, že to hrál Robert Hájek, ale že to nehrál Jirka. (smích) Ale jak Jirku sleduji,
tak věřím, že se někdy někde potkáme.
Jsme stále přátelé.
Také jste nějakou dobu žila ve Spojených státech, co vás tam zavedlo?
Byla jsem tam necelý měsíc na kurzu
v roce 2015. Byla to skvělá zkušenost.
Dalo mi to hrozně moc, i když to byla poměrně krátká doba, mám zde dodnes přátele. Byl to herecký kurz a také trochu kurz
osobního rozvoje, ale samozřejmě v jiném prostředí, v cizím jazyce a se spoustou užitečných rad. Těžím z toho do dneška a otevřelo mi to i oči. Žít bych tam ale
nedokázala, mám ráda New York, ale jinak všechno je tam daleko, lidé jsou tam
trochu povrchní, není to tam tak přátelské,
rodinné jako tady. Zkušenost je to fajn, ale
na život zůstanu ráda u nás doma.
Seriál Slunečná vás proslavil u široké
veřejnosti, jak na vás lidé reagovali
v běžném životě, přeci jen tam hrajete zápornou postavu…
Tak určitě záporná role s sebou nese i tu
negativní popularitu, což vím i od svých
kolegů, kteří to zažívají. Ale Slunečná se
vysílala v době covidu a lockdownů, takže jsme všichni chodili zarouškovaní, a tudíž mě lidé nepoznávali. Takže mě v obchodě obsloužili a v restauraci nechali objednat jídlo. (smích) Ale co je zvláštní,
když už mě poznali, tak byli milí a nějak
se mnou soucítili.
Proč si myslíte, že lidi víc baví negativní postavy?
Protože tyto postavy jsou většinou více
reálné a lidé se s nimi dokážou lépe ztotožnit. A obecně se asi záporné role hrají
lépe, je tam více herecké příležitosti, více
poloh. Nikdo není dokonalý, děláme chyby a taková je i Sylva. Já si říkala, že bych

ráda udělala z této negativní postavy postavu alespoň zajímavou. A ono to tak nějak
funguje, lidé za Sylvou jdou, zajímá je, co
zase provede, kam se její role posune. Ale
nečtu komentáře pod články, v zájmu zachování vlastního zdraví. To zase vím, co
lidi dokážou napsat.

SMETANA
KE ŠLEHÁNÍ
31% BONI
200 g
10

MAX.

A já jsem o herectví neustále mluvila, pořád to řešila a on byl ten, co mě povzbuzoval v tom, abych to zkoušela dál a šla si
za tím, co opravdu chci dělat. Říkal mi, že
tím, že mě nevzali na školu, se přeci nezavřely všechny dveře k filmu a divadlu.
A ano, on mě svým způsobem nakopnul
a teď jsem tady. (smích)

V úspěšném seriálu Slunečná na
sebe Barbora Jánová upozornila rolí napravené potvory Sylvy. „Z negativní postavy jsem
chtěla udělat postavu zajímavou,“ líčí. To v reality show Trosečník se musí popasovat s nástrahami divoké přírody a přitom si udržet přízeň ostatních
soutěžících. FOTO | TV NOVA A FTV PRIMA
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Myslíte si, že bude mít Slunečná další
pokračování?
Já myslím, že toto je konec. Protože si nedovedu představit, že by se to znovu rozjelo. Ten příběh je uzavřený a ani si nemyslím, že by to bylo dobrý. Takhle na to budou lidé vzpomínat pěkně. Třeba se za pár
let udělá nějaký „reunion“, všichni se sejdeme, popovídáme, zavzpomínáme, to bych
viděla jako reálné, ale další díly už ne.
Koukala jsem, že jste dříve měla blond
vlasy, proč ta změna? Myslíte si, že
blondýnky to mají v životě lehčí?
Měla jsem je dva roky, jako takový experiment. A myslím, že to je úplně jedno, zda
je holka bruneta nebo blondýna. Spíš jen
zpětně, když mě chlapi viděli blond, tak to
v nich budilo takové ty sexuální pudy
a měli takové lechtivé poznámky k tomu.
(smích) Ale dříve jsem to nějak neregistrovala. Ted jsem s barvou vlasů spokojená.
Co pro sebe děláte, abyste byla šik?
Štíhlou postavu mám v genech. Celá rodina jsme vysocí hubeňouři. Postavu jsem
nikdy nemusela řešit, navíc mě baví cvičit. Když je člověk hubenej, neznamená
to, že se o své tělo nemusí starat. Já spíš dokonce někdy mám problém přibrat. Baví
mě móda, ráda se hezky oblékám, i když
zrovna nedávno mi jeden kamarád říkal,
co to mám za homeless styl, tak jsem se
musela smát.
Co máte v plánu po návratu z reality
show?
Určitě se chci vrátit k psaní her, také chystám knížku, kterou už jsem začala psát,
ale musela jsem to přerušit kvůli Trosečníkovi. Po návratu si dám měsíc volno, měla
bych točit film s Tomášem Magnuskem,
no nuda určitě nebude.

32,90
43,90

SÝR
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BLOČEK BONI
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25%

100 g 13,16 Kč
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ŠUNKA
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
nejvyšší jakosti
100 g

26,90
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SLEVA

20 %
NA TICHÁ VÍNA*
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva platí z běžné prodejní ceny. Nelze uplatnit na zlevněné zboží.
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Drsný život

v mrazu

-71
-33

Na mráz jsou zvyklí. Když ale rtuť teploměru klesne
pod -50 °C, jde i v ruském Ojmjakonu do tuhého.
V Česku drží mrazivý rekord Orlické Záhoří.
JOSEF HORA
ČR/RUSKO | Nejledovější obydlené
místo na Zemi leží v Rusku. Vesnici
Ojmjakon v ruské republice Sacha najdete daleko na Dálném východě, asi tři tisíce kilometrů severně od hranice Číny
a Mongolska. Žije zde 550 obyvatel, kteří musí řešit specifické problémy. Byť je
zde nadmořská výška 750 metrů nad mořem, což je podobně vysoko jako třeba
mnohé vísky Orlických hor, nemají tu
například inženýrské sítě a po část roku
nemohou pohřbívat nebožtíky.
Důvodem jsou vysoké mrazy, ten rekordní z 26. ledna 1926 se zastavil na
-71,2 °C. Právě teď, na konci ledna
2022, je ale v Ojmjakonu slunečno a teplota dosahuje „pouze“ -46 °C. V ulicích
a na dvorcích ale i tak stojí od rána nastartovaná auta. Motor běží klidně celý
den, důvodem je obava, že odpoledne či
v podvečer už kvůli zmrzlé autobaterii
nenastartují.
Když hranice teploměru přeskočí
-50 °C, začnou obyvatelé Ojmjakonu,
jako každý rok, upravovat životní návyky. Třeba se zavře škola a děti zůstávají
doma, někteří dospělí zase nejdou do práce. Protože ani v létě se na stále zmrzlé
půdě nedá nic pěstovat a jakékoli zemědělství je vyloučeno, vesnice je odkázaná
na dovoz potravin. Jediný lokální zdroj je
rybolov, myslivost a chov dobytka.
Název Ojmjakon prý pochází ze slova kheium, což znamená „věčně zmrzlá
voda“. Byť pár dnů v létě se teploty vyšplhají i nad 30 °C, v noci zase spadnou,
ale nikdy prý pod -14 stupňů. Přes veškeré problémy ale zdejší lidé na svou
ves nedají dopustit a velmi rádi se scházejí v místní tělocvičně, kde rádi zápolí
ve „sportovních hrách“. Důkazem spokojenosti je i to, že se populace za posledních 20 let téměř zdvojnásobila.

Orlických hor – Orlické Záhoří. Nejnižší teplotu zde oficiálně naměřili 7. ledna
2017, a to -33,2 °C, loni tu bylo v polovině ledna -27 stupňů. „Jsme na náhorní
plošině ve výšce kolem 700 metrů sevření Orlickými a Bystřickými horami,“ vysvětluje důvod nízkých teplot starosta
Vojtěch Špinler.
Pravá zima tu podle místních trvá
šest měsíců, takže se ve škole, na úřadě
nebo v bytovkách nejen víc topí, ale
musí mít i kvalitní plastová okna a zateplení. „Každý rok se musíme hodně
zásobovat dřevem, občas nenastartují
auta nebo je potřeba neustále odklízet
sníh,“ vypočítává Špinler zimní starosti. Horší prý je, když zamrzne kanalizace či vodovod, který tady museli zakopat 1,4 metru pod zem. „Starý litinový
praskal, když země po mrazech rozmrzala a hýbala se. Starší kanalizace a septiky zamrzaly pravidelně. Lidé, zejména v přízemí v bytovkách, to poznali
tak, že jim záchod nedotékal ani poté,
co se ho snažili vyčistit,“ vypráví.
Do zamrzlé kanalizace prý stačí nalít
teplou vodu. „Občas se nad trubkami
ale musí rozdělat i oheň, po několika ho-

Starosta Orlického Záhoří Vojtěch
Špinler u meteorologické stanice,
která měří tamní rekordní mrazy.
FOTO | MAFRA

„Český Ojmjakon“
je Orlické Záhoří
Také v Česku jsou místa, kde mráz dokáže lidem pěkně „zatopit“. Mezi nejledovější obce v zemi se kromě pár šumavských řadí i nejvýše položená ves

Ze snímků z ruského Ojmjakonu doslova mrazí. Jde o zřejmě nejchladnější
trvale obydlené místo na světě.
2x FOTO | WWW.AMOSCHAPPLEPHOTO.COM

stupňů Celsia je
nejnižší naměřená
teplota v Ojmjakonu.
stupňů Celsia je
nejnižší naměřená
teplota v Orlic. Záhoří.

dinách to povolí,“ popisuje starosta a dodává, že co mají nové plastové potrubí,
už takové problémy téměř neřeší.
Na specifické podmínky musí být připravení i hasiči. „Nedávno nás volali, zda
můžeme zajet do Polska k hořící chalupě.
Když je -15 °C, polští kolegové mívají
problém nabrat z přírodního zdroje vodu,
hadice přimrzají, nejde to. My jsme si ale
pořídili novou Tatru a ve vytápěné zbrojnici nabíráme vodu přímo z hydrantu.
Takže jsme vyjeli. Bohužel kvůli špatné
práci polského operačního jsme k chalupě dojeli, když už celá shořela,“ vypráví
Špinler, který je i dobrovolným hasičem.

„Drželi jsme autobus“
Nejhorší zimy v Záhoří ale pamatuje
v časech svého dětství v 70. a 80. letech,
kdy obcí projel traktor s radlicí jen jednou denně. „Když jsem chodil do školy,
říkali nám, že musíme na zastávce čekat
do půl osmé. V 7:15 tam ale už nikdo nebyl. A kdo tam byl, byl zrádce největší,“
vzpomíná s úsměvem. „Když autobus
přece přijel, občas nemohl vyjet a my
děti musely tlačit. Samozřejmě netlačil
nikdo, naopak jsme autobus držely, aby
se nehnul a my nemusely do školy. Velcí spolužáci by nás zbušili, kdybychom
tlačili,“ dodává rodák ze Záhoří.
Dnes obcí projede denně sypačů několik, kromě toho tu mají dvě moderní sněžné rolby a čtyřkolku s pásy. „Dneska
jsme na zimu vybavení, to dřív nebylo.
Nová rolba stojí kolem deseti milionů korun. Díky půlvolantu je lépe ovladatená
i rychlejší, je to jako osobák,“ popisuje
starosta, který s rolbou sám jezdí.
A vzpomíná na staré stroje: „Ty neměly
pořádné topení, ještě se to řídilo „rajčákama“ (dlouhé páky - pozn. red.), byly to
‚kostitřasy‘. Měli jsme staré švýcarské
a německé, a také české Laviny, kde byl
motor z Avie. Ty nešly v zimě často nastartovat. Pak jsme jezdili na ruských skútrech Buran,“ vypráví s úsměvem a uzavírá: „Kdyby nebyly evropské fondy,
naše obec s 200 lidmi by na nové moderní rolby nikdy nedosáhla.“

Když ti chybí slova a nebo odvaha,
tahle oplatka bude tím
nejmilejším vyznáním.

10 28. ledna 2022

Česká republika

Česko stárne a má
vzdělanější ženy

Po deseti letech proběhlo vloni na jaře sčítání obyvatel v Česku, největší statistický
projekt trval 46 dnů. Lidé se poprvé v historii mohli sečíst na internetu, čehož využila
drtivá většina obyvatel, tedy 85 procent lidí. Teď jsou známy první výsledky. Narostl
počet obyvatel, domů i rytířů Jedi.

Text: Josef Hora Grafy: ČSÚ

10 524 167

POČET OBYVATEL

10 524 167 je podle posledního sčítání Českého statistického úřadu (ČSÚ) aktuální počet obyvatel České republiky. Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 je to
o 87,6 tisíce více. Nejvíc lidí přibylo v Praze a středních Čechách. „V těchto regionech začal nárůst po roce 2000. V letech 2011 až 2021 se počet dále zvyšoval,
ale už pomaleji. Přesto v obou regionech dnes žije více než 25% obyvatelstva
ČR,“ říká ředitel sčítání Robert Šanda. Naopak odliv od roku 2000 zaznamenaly
kraje Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský a také Ústecký a Karlovarský.

VĚKOVÁ STRUKTURA
V Česku je aktuálně více žen (50,7%) než mužů (49,3 %). Pokračuje stárnutí
obyvatelstva. Vzrostla například věková skupina 65+, kam dnes patří každý pátý
občan republiky. Celkový počet seniorů je 2,1 milionu, což je o půl milionu lidí
více než při posledním sčítání v roce 2011. Od roku 1980 poprvé poklesl počet
obyvatel v produktivním věku mezi 15 až 64 lety. Naděje na dožití je podle posledních výsledků u nově narozených chlapců 75,3 roku, u narozených děvčátek
bylo pak 81,4 roku.
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NÁBOŽENSKÁ VÍRA
Při sčítání šlo o dobrovolnou otázku.
30 % dotázaných vůbec neodpovědělo. 48 % uvedlo, že jsou bez
jakékoliv náboženské víry. 9%
uvedlo, že jsou věřící, ale nehlásí se
48 %
k žádné církvi nebo náboženskému společenství. 13% obyvatel jsou
věřící a hlásí se k církvi – nejčastěji
k církvi římskokatolické (741 tisíc
osob), následuje Českobratrská
církev evangelická (32,6 tisíce osob)
a na třetím místě je Československá
církev husitská (23,6 tisíce osob).
„Milým překvapením bylo, že se
30 %
na toto otázku rozhodlo odpovědět
více lidí než při minulém sčítání,“ říká
Šanda a s úsměvem doplňuje jednu
zajímavost: „Před deseti lety se nám
přihlásilo asi 15 tisíc Jediů, teď je jich
víc, už 21 tisíc. Sithů je jen 516, takže
ty strany Síly jsou v Česku takto
nevyvážené.“ (Jediismus je víra založená na filozofii rytířů Jedi popsané
ve filmech Star Wars. Vyznavači
věří v „Sílu“, tedy energii, která vše
sjednocuje a propojuje, zejména
ve „světlou“ stranu síly. Jediismus
čerpá inspiraci zejména z křesťanství,
buddhismu a taoismu. Sithové, rasa
ze ságy Star Wars, jsou rasou z temné planety Korriban a jsou naopak
pověstní inklinací k „temné“ straně NEODPOVĚDĚLI
BEZ VÍRY
Síly, pozn. red.)

SVOBODNÝ
A ROZVEDENÝ

13 %
9%

VĚŘÍ

VĚŘÍ, HLÁSÍ
SE K CÍRKVI

VDOVY
A VDOVCI

RODINNÝ STAV

50 000

100 000

Trendem za poslední desetiletí je přírůstek lidí svobodných a rozvedených,
zároveň klesá počet ženatých a vdaných. Pozitivní zpráva je, že podle aktuálních
výsledků klesá počet ovdovělých žen, u ovdovělých mužů je počet téměř stejný
jako před 10 lety. Nejvíc vdov a vdovců je ve skupině 65 až 75 let. Mezi ovdovělými výrazně převyšují ženy (13,3%) nad muži (2,9 %).
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CIZINCI: NEJVÍCE JE UKRAJINCŮ

UKRAJINCI

ČSÚ se zaměřil také na cizince, konkrétně na ty, kteří v Česku dlouhodobě žijí, nikoli na ty, co do země přijedou na chvíli, třeba za prací, a pak
zase zmizí. Počet cizinců v roce 2021 vzrostl na 490 tisíc. Více než
třetinu tvoří občané Ukrajiny, kterých v ČR žije 150 tisíc. Tato skupina
zaznamenala za posledních deset let největší nárůst (29,3 %). Následují
lidé ze Slovenska (95,5 tisíce), třetí nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé Vietnamu (54 tisíc). „Mezi cizinci výrazně převyšují muži. Na druhou
stranu je zajímavé, že od posledního sčítání dominovaly v přírůstku cizinců
ženy,“ komentuje Robert Šanda. Většina cizinců je ve skupině 30 až 40
let, tedy v produktivním věku. Je mezi nimi, kromě občanů Vietnamu,
velké procento vysokoškoláků.

VIETNAMCI
8
7
5
1
+
150
95 588 + 4 184
SLOVÁCI
OSTATNÍ +
CELKEM
50
=190 4

490 400

4
1
0
3
3
0
6
ČESKÁ

539 3 SLOVENSKÁ
42 158 295

MORAVSKÁ

RUSKÁ

32 055

37 120

17
4
0
3 SLEZSKÁ

NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ OBYVATEL

POLSKÁ

24 190

NĚMECKÁ

Při sčítání se jednalo o dobrovolnou otázku, na kterou odpovědělo asi 70
procent obyvatel republiky. Z této skupiny se k české národnosti přihlásilo 83,8 % (konkrétně 6 033 014 osob). K moravské pak 539 342 lidí
(⅔ lidí napsaly pouze k moravské, třetina pak napsala kombinaci česká –
moravská). Ke Slezanům se hlásí 30 417 obyvatel, slovenskou národnost
uvedlo 158 295 lidí, polskou 37 120, ruskou 32 055 a německou 24 190.
Pro zajímavost, k evropské národnosti se v kombinaci zejména s českou
a moravskou přihlásilo 23 571 dotázaných. Pečlivě sledované jsou také
dvě významné národnostní menšiny. Jako romskou uvedlo 21 425 lidí,
jako vietnamskou pak 38 386.

VZDĚLÁNÍ OBYVATEL
Vzdělanost obyvatel Česka se dlouhodobě zvyšuje. Když se podíváme
na skupinu 15+, tak v roce 1991 byl podíl obyvatel se základním či nedokončeným vzděláním téměř 34%, loni to bylo 14%. Počet lidí se střední
školou či „učňákem“ bez maturity je za posledních 30 let téměř podobný, je to asi ⅓. Maturitu pak v roce 1991 měla asi čtvrtina Čechů, dnes ji
má třetina lidí. Co se týká vysokoškolského vzdělání, to mělo v roce 1991
sedm procent obyvatelstva, dnes je to téměř 19 procent. Ještě při minulém sčítání byl vyšší podíl vysokoškoláků mezi muži, dnes už na této
pozici dominují ženy.

ZÁKLADNÍ

1991
2021

STŘEDNÍ

S MATURITOU

VYSOKOŠKOLSKÉ

34 % 36 % 23 %
14 %

7%

33 % 33 % 19 %

VLASTNICTVÍ DOMŮ V ČESKU
V Česku je aktuálně 2 353 024 domů. Ve srovnání s rokem 2011 jich přibylo téměř
195 tisíc. „Za posledních 30 let se počet domů v republice zvýšil dokonce o více
než 484 tisíc, což představuje pětinu celkového domovního fondu,“ říká Robert Šanda. Vlastníkem domů jsou v drtivé většině fyzické osoby (88,4% všech
domů), následuje „spoluvlastnictví vlastníků bytů“ (6 %). Zhruba každý čtvrtý
dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946. Vlastnická struktura
domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla
odvozena z evidovaných údajů v katastru nemovitostí. „Mikrodata, tedy údaje
o jednotlivých regionech či obcích, se teprve připravují,“ říká předseda ČSÚ Marek
Rojíček. Informace o struktuře bytů budou ve 2. a 3. čtvrtletí, konec roku budou
zveřejněny „dojížďkové“ proudy do zaměstnání a do škol, ale také to nejsložitější,
tedy struktury českých domácností.

2 353 024
VLASTNÍ DŮM

OSTATNÍ

SPOL. VLASTNÍKŮ BYTŮ
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Druhý život Astrid Lindgrenové
Ačkoliv je Astrid Lindgrenová známá hlavně jako
úspěšná autorka knih pro děti, zvlášťě ve Švédsku
byla také výraznou osobností zásadně ovlivňující
politiku. Tamním socialistům „zařídila“ odchod
z vlády po 40 letech, tlačila i na ústupky sovětských
mocipánů na Východě. Od její smrti uplynulo 20 let.
ŠVÉDSKO | Když 28. ledna 2002 zemřela ve věku 94 let Astrid Lindgrenová, miliony fanoušků po celém světě ji oplakávaly
především coby spisovatelku, která knížkami jako Děti z Bullerbynu nebo Pipi Dlouhá punčocha bavila několik generací dětí.
Jenže tato rodačka z jihošvédského městečka Vimmerby se začala zvláště po své sedmdesátce výrazně angažovat také v politice, a to i v té mezinárodní. A byla neméně
úspěšná. Díky své své autoritě dotlačila politiky k řadě ústupků v tématech, která
pro ni byla zásadní – například ochrana
dětí, zvířat či překvapivě také v otázce daní.
V 70. letech se Astrid Lindgrenové měnilo Švédsko před očima. Ačkoliv nechápala, proč se pořád objevuje v různých
tamních anketách nejpopulárnějších osobností – a to dokonce i před královnou, rozhodla se svůj vliv využít ku prospěchu problémů, které jí ležely na srdci.

Jak naštvat politiky
Na prahu sedmdesátky – na jaře roku
1976, napsala povídku Pomperipossa
v Monismanii, v Česku známou jako Pomperipossa ve světě peněz. V podstatě šlo
o výraznou kritiku švédské daňové soustavy, kdy čím víc vyděláte, tím míň reálně
máte v peněžence kvůli vysokému zdanění. Tehdejšího ministra financí Gunnara
Stränga text mimořádně naštval, o Lindgrenové se poté veřejné vyjadřoval pohrdavě, že sice umí vyprávět pohádky, ale
ne počítat. Spisovatelka na to hbitě odpověděla, že spíše Sträng je ten, kdo umí vy-

Před 110 lety se narodil
Jackson Pollock, opilec,
sukničkář i násilník.
A také uznávaný malíř,
jehož obraz koupil
sběratel za tři miliardy.
USA | Nevíte, co je dripping? Ani
Jackson Pollock narozený 28. ledna
1912 do přistěhovalecké rodiny ve
Wyomingu to dlouho netušil. Přesto se
díky této jím vynalezené metodě odkapávání, stékání a cákání barvy na plátno položené na zemi stal jedním z nejuznávanějších malířů světa. Přezdívali
mu Jack the Dripper (Jack Odkapávač)
v narážce na proslulého sériového vraha Jacka Rozparovače (Jack the Ripper). Možná měli víc společného, než

právět pohádky, ale počítání mu moc nejde. V povídce Lindgrenová svou kritiku
doložila řadou čísel a propočtů, navíc posléze napsala i další veřejné texty obsahující i politický apel: „Ach, ty čistá, kvetoucí
sociální demokracie mého mládí, co to s tebou udělali (…) jak dlouho se ještě bude
tvé jméno zneužívat, aby se ochránila mocenská, byrokratická nespravedlivá společnost? Kdysi věřila (hlavní postava povídky, pozn. red.), že sociálnědemokratická
země by měla bránit práva všech. Lidé by
se neměli trestat a pronásledovat jen proto,
že čestným způsobem – ať už úmyslně, nebo
proti své vůli – dokázali vydělat peníze.“
Jak se ukázalo, vliv Lindgrenové ve švédské společnosti byl natolik významný, že
podle politologů právě její angažovanost
a nabádání ke změně vlády bylo významným faktorem, který téhož roku švédským
sociálním demokratům prohrál volby. Do
vlády se nedostali po čtyřech dekádách.
Spisovatelka pochopila, že její slova
mají sílu měnit veřejné mínění i v oblastech mimo kulturu. Politická a společenská témata proto začala promítat do dalších novinových textů, a to až do konce
svého života. Velkým tématem se pro ni
stalo upozorňování na nesmyslnost fyzického trestání dětí. Jak uvedla autorka spisovatelčina životopisu Margareta Strömstedtová, v roce 1978 třeba Lindgrenová pohrozila organizátorům Mírové ceny německých knihkupců, že si jejich cenu nepřevezme, pokud ji nenechají přednést zásadní,
ale pro tehdejší společnost kontroverzní
projev na toto téma. „O rok později, tedy

Astrid Lindgrenová se narodila 14. listopadu
1907 a patří mezi nejznámější autorky dětské
literatury. Knihy o dětech z Bullerbynu vznikaly v letech 1946 až 1966, přeloženy byly do
desítek světových jazyků. FOTO | ARCHIV MAFRA
v roce 1979, bylo ve Švédsku jako v první
zemi na světě zákonem zakázáno fyzické
trestání dětí jak doma, tak ve školách,“ napsala Klára Fafejtová, odbornice na Švédsko, která se zabývala i vlivem Lindgrenové na tamní společnost a politiku.

Práva pro děti i zvířata
V 80. a 90. letech hlasitě bojovala za větší
ochranu zvířat v hospodářských chovech,
zasazovala se za ukončení provozu jaderných elektráren. Její zájem se rozšířil
i na mezinárodní politiku – upozorňovala
na potlačování práv Afroameričanů
v USA, apelovala na sovětského vůdce

Gorbačova ohledně práv obyvatel pobaltských národů. Zasazovala se i v individuálních kauzách, kdy spoléhala i na své bohaté kontakty. V případě jisté matky, „která
každý den stojí před vaší ambasádou
a žádá, aby jí bylo dovoleno přivézt malou
dceru ze Sovětského svazu“, jak napsala,
využila své osobní známosti s manželkou
sovětského vyslance ve Švédsku Borise
Pankinova, jemuž napsala dopis. „Pan Gorbačov by získal přítele v každém švédském občanovi, kdyby dovolil, aby rodiče
dostali své dítě zpátky,“ sázela na city.
Svůj „druhý“, řekněme aktivistický život
Astrid Lindgrenová dokázala naplnit podob(mb)
ně úspěšně jako ten spisovatelský.

Smrt v kabrioletu
by člověk čekal. „Když jsem uvnitř
malby, nevím, co dělám,“ přiznával
sám Pollock. Snažil se při tvorbě dostat do transu a probudit v sobě zvíře.
Od patnácti míval potíže s alkoholem, v pětadvaceti byl na odvykačce,
která nepomohla, až se propracoval k
deliriu tremens. Závislosti a těžkých
depresí se nikdy nezbavil. Vášeň a divokost přenášel i mimo obrazy. Poté,
co si opilý na cestě z hospody zlomil
nohu, začal z barů pro jistotu jezdit autem. Když jeho manželka, malířka Lee
Krasnerová, po dramatickém rozchodu
v červenci 1956 odletěla do Evropy, nastěhoval si k sobě mladou milenku
Ruth Kligmanovou. Také nadějnou malířku. A zase řádil jak zvíře. V noci

11. srpna 1956 jeli Pollock s
Kligmanovou a její kamarádkou Edith Metzgerovou z koncertu v zeleném kabrioletu
Oldsmobile. Pollock pil celý
den gin a v zatáčce na dlouhém úseku opuštěné silnice
ztratil kontrolu nad autem. Náraz do stromů zabil Pollocka i
Metzgerovou. Klingmanová
zázrakem přežila.
Výstřední malíř Jackson Pollock ovlivnil celé generace
umělců. V roce 2006 se nejdražším obrazem světa stalo
jeho dílo No. 5, 1948. Sběratel
za obraz tehdy zaplatil přes tři
miliardy korun.
(kor)

Pollock Jack the Dripper cáká barvu na plátno. Dole jeho obraz za 3 miliardy. FOTO | MAFRA
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Prvních 100 osob, které zavolají do 11.02.2022
obdrží od výrobce 100% REFUNDACI PRODUKTU.
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Ranní únava, špatný spánek a nulová
nálada? Aneb roztoči kolem nás

Pokud po 5 letech vypereme
polštář nad 60 stupňů, dojde
k masové vraždě asi 50.000
roztočů. Na prvním místě
jakékoliv diety či očisty
organismu musí být redukce
všech parazitů, kteří nám
brání v jakékoliv zásadní
změně životního rytmu.
Když prospívají, hostitel sice
přibývá na váze, ale celkově
chřadne. Nevůle, únava,
nechuť k pohybu, pokašlávání.
Přitom půst nebo očista
výrazně pomáhá.

Nepochopitelná únava a bolest
celého těla? Běžné problémy
i v zimě
Pokud se však detoxikace neprovádí komplexně, nemá žádný smysl
Akorát se více projeví alergie, bolesti celého těla a únava se většinou ještě zhorší. Navíc přibereme.
Jste tak několik dnů či týdnů nepochopitelně vyčerpaní? Paraziti to-

tiž vegetují v těle hostitele tak, že
mu vysávají zásoby energie nabrané spánkem. Tu člověk nabírá zpět
zv ýšeným příjmem potrav y.
Energie jakoby však
neexistovala. Koloběh únav y,
nekvalitního
spánku, alergií a žádné
nálady tak většinou nikdy nekončí. Během 5 let tak přibereme 10 kilo. Nenálada, nevůle
a věčné pokašlávání v rodině už
nám přijdou normální. Bohužel.
Více na www.antiparazitikum.cz
Polštáře vyprat, vyházet šatník
a zbavit se parazitů
S parazity je složité bojovat právě
proto, že se miliony let umí
schovávat, maskovat a hlavně
vyčerpávat svého hostitele. Umí
ovlivňovat jeho chování, nutí ho
přijímat víc potravy a jinak nic nedělat. Máme je všichni, to je prokázaný fakt. Bohužel preventivní
odčervení se do moderní doby dochovalo pouze u mazlíčků, koní
a chovných zvířat. Přitom všichni

jsme savci a paraziti jsou přenosní. Babičky dělaly různé nakládané bylinky a mělo to svůj zásadní
smysl. My už můžeme najít přírodní extrakty, které změní
naši vnitřní homeostázu
a maximalizují naši
obranyschopnost. Odčervení vyhledává čím
dál více lidí právě na
podzim, kdy se parazité
většinou přemnoží a naše
energie se tak blíží nule.
Redukcí parazitů si výrazně pomůžeme na jaře i na podzim
„Detoxikace bez redukce parazitů
nemá smysl. Jde o cestování v létě,
přehnaný kontakt s mazlíčky nebo požívání neumyté zeleniny,“ uvádí nezávislý server antiparazitikum.cz,
který se na testování látek specializuje. Je pravda, že lidé vyhledávají vlastní odčervení čím dá tím
více preventivně. Většinou hned
po létě, kdy je detox velmi účinný.
Podzim si tak užijí bez ztráty nálady a energie, ale aktivně, na kole
a s úsměvem. Zjišťovali jsme jak
to. Najdeme léky na předpis nebo
v lékárnách také směs přírodních

POZOR
NA PARAZITY
V LIDSKÉM TĚLE

Doplněk stravy Wurm-Ex přispívá k přirozené obraně
těla před externími agenty, k normální funkci střevního
traktu a k udržení normálního stavu sliznic.
Doporučené dávkování: 1 tobolka večer před jídlem po dobu 10 dnů,
při tělesné hmotnosti nad 70 kg 2 tobolky

extraktů řady Wurm-Ex. Využívá kombinace silných extraktů,
které se k odčervení používají již
přes 50 let. Ve spojení s extrakty
ořešáku a kurkuminu tak působí
nebývale komplexně a šetrně.
Nepropásněte omezenou akci
a maximalizujte imunitu!
Snížená imunita stojí za mnoha
vleklými zdravotními problémy.
Především za vleklou únavou,
postupnou nadváhou, za bolestmi a alergiemi. Tělo je náchylné
k jakékoliv nákaze. Wurm-Ex
imunitu maximalizuje a kromě
možného nežádoucího úbytku tělesné hmotnosti nemá nežádoucí
účinky. Získáte ho v každé lékárně nebo na stránkách výrobce
www.wurm-ex.cz. Tam lze také
aktuálně do vyprodání získat
velmi cenově zvýhodněné balení pro celou rodinu. Obsahuje 2x
sirup pro děti zdarma a 2x velké
balení pro rodiče. Ideálně kúru
spojit s odčervením mazlíčků
a desinfekcí lůžkovin. Redukujte
parazity, únavu a maximalizujte
imunitu. Nepropásněte příležitost
výhodného balení a načasování.

VÝHODNÉ
BALENÍ
2x Wurm-Ex Plasma
+ 2 dvojbalení Wurm-Ex

Wurm-ex Plasma pro děti 5 ml/den. Detoxikace
a odčervení se doporučuje provádět 2x ročně.
Nežádoucí účinky: Způsobuje úbytek váhy.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Nezávislá studie na www.antiparazitikum.cz
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Do hor přijede lyžařská elita
Druhý únorový víkend
bude v Jizerských
horách patřit
populárnímu dálkovému
závodu na lyžích
Jizerská padesátka.
MARTIN TRDLA
JIZERSKÉ HORY | Své pětapadesáté
pokračování napíše druhý únorový víkend legendární masový lyžařský
závod Jizerská padesátka. A zatímco
před rokem se slavné běžkařské klání
kvůli koronavirové pandemii muselo jet
bez amatérských účastníků, letos by už
taková situace nastat neměla.
Současné podmínky umožňují účast
až tisíce závodníků v rámci jedné startovní vlny. 55. ročník Jizerské padesátky slibuje klasický třídenní program
a drží se termínu 11.–13. února 2022.
Jednotlivé závody by se měly jet podle

plánu, žádná ze startovních vln nepřekračuje limit tisíc účastníků.
Organizátoři připravili tradičních
sedm závodů, včetně 25 kilometrů klasicky, třicítky volně, exhibičního sprintu či týmové firemní štafety. V elitní kategorii jsou přihlášeny všechny přední
týmy a ve výběru Ragde jezdí i Norka
Marit Björgenová, letos druhá ve slavném Vasově běhu. Proti mnohonásobné
olympijské vítězce a mistryni světa se
podobně jako kdysi ve Světovém poháru postaví tuzemská Eva Vrabcová Nývltová, která se na čtyři závody dohodla
na spolupráci s týmem eD system Silvini a dálkové běhy na lyžích bere jako
přípravu na maratony.
„Start je na stadionu v Bedřichově.
Odtud závodníci pojedou na Novou
Louku, Kristiánov, kde je první občerstvovací stanice. Dále budou pokračovat přes Rozmezí, Knajpu na občerstvovací stanici Hraniční, další občerstvení
bude na Jizerce. Pak trasa směřuje přes
stanici na Smědavě zpátky na Knajpu.
Dále vede cesta ke Krásné Máří na Hře-

Jizerská 50 je hlavně závodem určeným běžkařům z řad amatérů. Ti se do
závodu mohou přihlásit ještě do konce ledna.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
bínek, kde je poslední občerstvovací stanice. Závodníci minou také Bílou kuchyni, Olivetskou horu, rozcestí
U Buku a objeví se zpět na stadionu
v Bedřichově,“ popsal trasu závodu
mluvčí Jizerské 50 Richard Valoušek.
Dotace závodu, který je zařazen mezi
čtyři vybrané elitní podniky zimy
Grand Classics, je devět tisíc eur, což

činí přibližně 228 tisíc korun. Vítěz
hlavního závodu získá pět tisíc eur a novinkou bude prémie na Jizerce, z které
si nejrychlejší běžec odnese tři tísce
eur.
Posledními českými vítězi Jizerské
padesátky jsou Kateřina Smutná z roku
2017 a Stanislav Řezáč, který svého
třetího triumfu dosáhl v roce 2012.
ADVERTORIAL

INZERCE

ČPP podpořila
Nadaci policistů a hasičů
Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP)
slíbila v rámci své kampaně, že za každou novou smlouvu majetkového pojištění poskytne ze svých prostředků 50 korun Nadaci policistů a hasičů. Svůj slib
splnila a v polovině ledna předala šek
na 700 tisíc korun.
Šek převzal ředitel nadace Vladimír
Šutera v karlínské centrále ČPP z rukou
předsedy představenstva Jaroslava Besperáta (na snímku vlevo).
Věnovat finanční dar právě Nadaci
policistů a hasičů bylo pro ČPP jasnou
volbou. „Policisté a hasiči dělají velice
záslužnou činnost
a neváhají pomáhat
i v době, kdy ve
svých rodinách sami
řeší náročné životní
situace. Ať jde o jejich zapojení při boji
s koronavirem nebo
při živelních katastrofách.
Známe
i práci jejich nadace,
kterou dlouhodobě
podporujeme a přispíváme na její činnost,“ uvedl při této
příležitosti Jaroslav
Besperát, předseda
představenstva České podnikatelské pojišťovny.

Ředitel nadace Vladimír Šutera k tomu
doplnil: „Děkujeme ČPP za dlouhodobou spolupráci téměř od začátku činnosti
nadace. Díky přízni dárců a sponzorů můžeme realizovat naše projekty zaměřené
na zlepšení životních podmínek dětí po
policistech a hasičích, kteří zahynuli při
výkonu služby, na podporu bývalých policistů a hasičů těžce tělesně postižených
následkem zranění utrpěného při výkonu
služby a naši činnost jsme rozšířili v posledních letech o pomoc rodinám policistů a hasičů, které se neočekávaně ocitly
v tíživé životní situaci.“

Z HISTORIE „PADESÁTKY“
■

v roce 2014 kvůli nedostatku sněhu. I tak se ale na místě sešlo
několik stovek nadšenců a část trasy zvládli pěšky s běžkami
v ruce či na kole, aby uctili památku horolezců z Peru.

První ročník Jizerské padesáty se konal v roce 1968.
V počátcích šlo o oddílový závod TJ Lokomotivy
Liberec jako součást horolezecké přípravy. Už prvního
ročníku se ale zúčastnilo přes sto závodníků. Jedním
ze spoluzakladatelů byl Karel Trousílek, který se stal také
ředitelem závodu a dlouhá léta tuto funkci vykonával.
Stopa byla tehdy prošlapáma slavným cestovatelem
a horolezcem Gustavem Ginzelem.

■ Podobný počet nadšenců se akce zúčastnil i v roce 2018,

a to v rámci řady závodů. Pořadatelé připravili pro účastníky
několik možností, jak se zapojit - od hlavní trati na 50 km
klasicky, přes poloviční distanci a rodinný běh
na 10 kilometrů. Jizerka nabízí i běh volnou technikou
na 30 kilometrů, dětské závody a firemní štafetu.

■ Důležitým bodem a osudovým okamžikem byl pro závod

rok 1970, kdy se závodu zúčastnilo všech patnáct členů
Expedice Peru '70, kteří zahynuli pod kamennou lavinou
v peruánském Huascaránu 31. května téhož roku.
Od té doby nese závod přídomek Memoriál Expedice
Peru '70. Vzpomínka na horolezce je od té doby nedílnou
součástí slavnostního zahájení. Od roku 2016 bylo navíc
na počest padlých horolezců vyřazeno prvních patnáct
startovních čísel. Ta můžete vidět vyvěšená na stadionu
v Bedřichově mezi stromy, přímo nad památníkem.
■

V roce 1972 se závodu zúčastnilo přes 2000 lyžařů
a poprvé v historii vyhrál cizinec – německý reprezentant
a olympionik Günter Beutel.
Už při desátém ročníku v roce 1977 závod jelo 7800 lidí,
což je také dosud nepřekonaný rekord v počtu lyžařů
na startu. Už tento rok ale začalo pořadatele trápit počasí,
kvůli vichřici a silnému sněžení se závod téměř musel zrušit.
Rok nato byla situace ještě horší. Tehdy závod vzdalo
téměř 1000 sportovců.

INZERCE

První závod Jizerské padesátky se jel v roce
1968. Od roku 1970 je také memoriálem Expedice Peru '70.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
■

V roce 1988 byl závod poprvé v jeho historii zrušen kvůli
nedostatku sněhu. Rok nato se obtíže opakovaly, a tak
se pro rok 1991 závod přesunul z poslední neděle v lednu
na třetí únorový víkend. Naposledy byl závod kvůli zrušen

■

Od roku 1999 je závod zařazen do světové ligy dálkových
běhů Worldloppet a účastní se ho závodníci z české
i světové špičky, ale také známé osobnosti a tisíce hobíků.
Od roku 2008 je Jizerská 50 součástí českého seriálu Ski Tour.
Od roku 2011 je také součástí seriálu Ski Classics.
Start i cíl se nachází na stadionu v Bedřichově v Jizerských
horách, kam se mohou účastníci vydat kyvadlovou
autobusovou dopravou z Liberce a Jablonce. Parkovací místa
v Bedřichově jsou omezená a často brzy vyprodaná.

■

Část závodů povede letos po nové trati. Organizátoři chtějí
vyjít vstříc hlavně začínajícím běžkařům. Ti poběží i místy,
kudy vedly trasy v dobách, kdy Jizerská 50 startovala
na Hrabětické louce. Závodníci poběží po nové trase, aby se
nemuseli ve stopě mísit s nabušenějšími závodníky, kteří se
přihlásili na závod na 25 kilometrů. První kilometr a půl bude
pro všechny závodníky stejný, tedy ze stadionu k rozcestí
U Buku. Pak už trasa zahne na Královku přes Hrabětickou louku
a následně kolem Jablonecké chaty k Josefodolské přehradě.
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Raw? Co to je?

Soutěžní Prostřeno! kolem Prahy s nervy a vyděšením
ČR | Prostřeno! bude v Praze a středních Čechách. Vyhrát 60 tisíc se v pondělí pokusí pečovatelka Zdeňka (51).
Vyrůstala v dětském domově a neměla
to jednoduché. Soupeřům se představí
jako milovnice česko-romské kuchyně.
Jenže hostům bude vadit, že menu je příliš jednoduché a příliš mastné. Okouzlí
Zdeňka aspoň svou odzbrojující upřímností a přirozeností?
V úterý uvaří pracující důchodkyně
Vlasta (64). Má maličký skromný byt a
spí v kuchyni. Nachystá kachní čtvrtky,
červené zelí a bramborové špalíčky. Ne
všechno se ale povede dokonale.
Středeční večer patří Michalovi (37).
Ten se živí natáčením promo a svatebních videí. Některé dámy budou při čtení Michalova menu lehce vyděšené –
sází na rizoto z červené řepy, mikrobylinky, dýňový krém s pomerančem a medovo-zázvorová kachní prsa s tarhoňou.
Vlasta se Zdeňkou se netají tím, že většinu surovin ani neznají, natož aby věděly, jak mají chutnat.
Čtvrtek si vezme na starost mzdová
účetní Tereza (29). Vlasta nijak neskrývá, že jí Tereza tak trochu leze na nervy,
a co půjde, to zkritizuje. Mini quiche s
čedarem, krém z pečeného česneku s

krutony a plátky mandlí, plněné kuřecí
kapsy s bramborovo-parmazánovým
pyré a raw borůvkový cheesecake. Cizí
slova dají hostům zabrat.
Pátek je obchodního zástupce Michaela (30). Mrzí ho, že se včera nezastal Terezy. Vlastě to nedá, aby jí řekla,
co jí na ní vadí. Jak to Tereza ustojí? Michael nebude mít svůj kuchařský den –
bojuje s plotnou, s droždím, s časem.
Jak dopadne napínavé Prostřeno!?.
Sledujte každý všední den na Primě od
17.50 hodin.
(kot)
Kachní prsa s tarhoňou

Ingredience:
3 kachní prsa,
3
cibule,
3 stroužky
česneku,
7 cm zázvoru, 1 ML sečuánského pepře, 1 ML koriandru, 150 ml vody, 5 PL hoisin omáčky, 250 g tarhoni, 2 cibule, 2 mrkve, 2 petržele, 500 ml vývaru, olivový olej, 2 citrony, l PL medu, 1 limetka, chilli/cayenský pepř, pepř. Postup: Kůži kachních
prsou nařízneme, nasolíme a položíme
kůží dolů na rozpálenou pánev. Osmahneme po obou stranách dozlatova cca 6 mi-

Důchodkyně Vlasta Coubalová (zcela vlevo) má velké výhrady vůči blondýně Tereze Žákové (zcela vpravo). Jak souboj dopadne? FOTO | FTV PRIMA
nut. Slijeme tuk. Troubu vyhřejeme na
180 °C. Na části výpeku opražíme nakrájenou cibuli, česnek, zázvor, sečuánský a
cayenský pepř. Poté přidáme med smíchaný s vymačkanými citrony, zalijeme hoisin omáčkou a vodou. Vrátíme prsíčka na
pánev, kde je chvíli obracíme a pak dáme
zakryté do trouby na 20 minut na 180 °C.
Po 15 minutách obrátíme a opět pečeme
přikryté. Pak je znovu obrátíme a již odkryté pečeme na 230 °C. Šťáva by měla
vycházet přímo k okraji té kůže. Pečeme
do zezlátnutí cca dalších 10 minut. Mezitím si připravíme tarhoňu. Na pánvi
zprudka orestujeme tarhoňu dorůžova, až
začne krásně vonět. Pak přidáme buď olivový olej, nebo výpek z kachny (2 lžíce)
a zmírníme plamen, aby tarhoňa lehce
zhnědla. Přidáme vývar a při nízké teplotě vaříme cca 15 minut v přikrytém hrnci.
Vývar se vstřebá do tarhoni. Mezitím si
na pánev dáme zesklovatět nakrájenou ci-

buli a orestujeme ji s mrkví a petrželí dozlatova. Hotovou zeleninu vmícháme do
hotové tarhoni a přidáme trochu šťávy z
kachny a promícháme a případně dochutíme solí nebo pepřem.
Čokoládový dortík s ovocem
Ingredience:
200 g hořké čokolády, 2 PL hladké
mouky, 4 vejce,
150 g cukru krupička, 100 g másla, citronový sorbet, maliny, borůvky. Postup:
Čokoládu a máslo pomalu rozpustíme ve
vodní lázni. Následně přidáme ostatní ingredience a důkladně rozmícháme. Směs
nalijeme do vymazaných a vysypaných
mističek. Pečeme v troubě předehřáté na
190 °C 8–12 minut. Po upečení z mističek
vyklepneme, necháme vychladnout a servírujeme s lesním ovocem a sorbetem.

HUDEBNÍ IMPULSY

Sopka jménem Svoboda
JOSEF VLČEK

daných umělců, trpěl bipolární poruchou,
ale odmítal se hospitalizovat. Nepřidaly
mu ani tragédie jeho nejbližších – v roce
1993 mu zemřela první žena Hanka,
v roce 2000 dcera Klára a o čtyři roky později i bratr Jiří, vynikající, ale nedoceněný
skladatel filmové hudby. Do těžkých depresí zasahoval i pocit vyhoření, protože
jeho poslední muzikál Golem, na kterém
rok předtím pracoval, nedosahoval úrovně, na níž byl zvyklý.

T

ento týden je výjimečně bohatý
na kulatá a půlkulatá výročí popových a rockových hvězd. Už
29. ledna by oslavil 75. narozeniny geniální slovenský varhaník Marian Varga.
V týž den by bylo 70 let dlouholeté zpěvačce divadla Semafor Valerii Čižmárové. Možná si ještě někdo pamatuje její hit
Léta letí ze začátku 70. let. O den později
asi v mnoha trampských osadách zazní
Rosa na kolejích. Jejímu autorovi Wabimu Daňkovi by totiž bylo také pětasedmdesát. A máme tu i jednoho čerstvého šedesátníka z devadesátek. Bohouš Josef,
kdysi člen plzeňské kapely Burma Jones
a dnes zkušený muzikálový herec, oslaví
kulatiny 3. února.
Připomínáme si i dvě úmrtí. Před
70 lety, 31. ledna 1962, zemřel režimem
vyčerpaný a uštvaný Vlasta Burian. Určitě patřil nejen mezi komiky, ale i mezi zpěváky. Stačí si připomenout, s jakým kouzlem zpíval Přednostu stanice.

Hitmaker i pro Němce

FOTO | D. NEFF, MAFRA

Tři dny předtím si vzpomeneme na Karla Svobodu. Zastřelil se před 15 lety.
O jeho konci kolovala spousta dohadů,
ale zdaleka nejpravděpodobnějším důvodem byl prudký záchvat deprese. Svoboda, podobně jako dlouhá řada dalších na-

Jako představitel středního proudu české
populární hudby 60. až 90. let neměl Karel Svoboda konkurenci. Kdyby žil
v 19. století, určitě by svým talentem skládat silné, výrazné a snadno zapamatovatelné melodie konkuroval italským romantickým operním skladatelům. Z dlouholetých výzkumů Rádia Impuls víme, že jeho
nejsilnější zbraní byly pomalé, často až
vášnivé ploužáky. Přes 70 procent posluchačů střední generace zařadilo v testech

skoro tucet takových písní do kategorií
„líbí“ nebo „velmi líbí“.
Svobodův záběr byl ale mnohem širší.
Dokázal psát svižné skladby jako Lady
Carneval, dětské písničky jako Včelka
Mája, muzikálové melodie nebo filmovou
hudbu. Jeho dílem jsou například písně
z Noci na Karlštejně a z Tří oříšků pro Popelku nebo hudba k Cirkusu Humberto
a k seriálům Návštěvníci či Dobrodružství
kriminalistiky. Patřil k nejžádanějším skladatelům filmové hudby pro německé televizní stanice.
Hity Karla Svobody jsou nejvíce spojovány s Karlem Gottem, ale jeho první
skladbou, která se objevila na deskách,
byla v roce 1965 píseň Slunce za oknem,
kterou zpíval Jaromír Mayer. Doprovázela ho bigbeatová skupina Mefisto, v níž
tehdy hrál na klavír sám skladatel.
V letech po Svobodově smrti směřuje
populární hudba úplně jiným směrem.
Skončila éra velkých, klenutých melodií,
ale respekt k muži, který byl sopkou hudebních nápadů, stále přetrvává.

INZERCE

POZOR! Dlouho očekávaná kúra proti kožním změnám je konečně dostupná v České republice

Doporučuje se na všechny
kožní problémy od lupénky,
ekzému a atopické dermatitidy
až po akné a zarudnutí

Po 30 dnech

„I když bojujete s kožními chorobami už 10 let a Váš obličej
je zcela pokrytý kožními změnami, za 4 týdny vaše kůže může
e
být hladká, jednotná a tělo se může očistit od všech bakterií
a kvasinek, které způsobují zánět kůže“ – tvrdí tvůrce nové,
zdokumentované metody, která odstraňuje kožní problémy.

„J

e to skutečný zázrak pro
mou kůži“ – říkají lidé, kteří
už vyzkoušeli kúru anglického vědce. Řada testů a výzkumů
potvrdila, že jeho metoda pomáhá
odstraňovat puchýře, pupínky, změny barvy kůže, akutní zánět kůže a
minimalizovat riziko návratu kožních chorob. K prvním testům se
přihlásilo 1251 účastníků. Nemohli
uvěřit dosaženým výsledkům! Po
30 dnech se podívali na svou kůži
na obličeji, rukou a nohou. Každý z
nich si ani nevšiml stopy po svých
kožních změnách. Někteří účastníci
porazili i chronický zánět kůže, proti
kterému bojovali 5, 10 nebo dokonce
i 15 let.
Zde jsou výsledky získané typickým účastníkem:
 zastavení svědění a pálení kožních změn – už po 2 dnech testů
se účastníkům ulevilo;
 intenzivní výživa kůže – ve
srovnání se začátkem ošetření
kůže byla o 250 % lépe hydratována;
 100% regenerace kůže – místa
zánětu byly hladké a zdravé, bez
jizev;
 odstranění bakterií a hub z těla–
trvalé poražení kožní infekce (potvrzené mikroskopickým vyšetřením) po přibližně 4 týdnech kúry.

Pupínky mizí
v okamžiku…

„Přípravek

s tekutým výtažkem z
křídlatky japonské
pomohl mému obličeji rychleji než jakákoliv mast,
krém nebo maska. To, co udělal
pro mou kůži, je úžasné. Okamžitě zahojila všechny rány a odstranila pupínky. Po měsíci kůže byla
hladká, jednotná, a po akné nebylo ani stopy. Nikdy předtím jsem
takové rychlé efekty neviděla.

”
Marie S. (29) Brno

Zdravá tekutina
s velkou silou
Tyto úžasné výsledky jsou možné
díky přírodní směsi ingrediencí se
silnými regeneračními a výživnými účinky. Ukázalo se, že klíčovou
složkou kúry je výtažek z křídlatky
japonské (Polygonum Cuspidatum)
se 75% koncentrací nenasycených
mastných kyselin nezbytných k udržení hydrolipidové rovnováhy kůže.
K tomu patří tzv. antioxidantům
„snadno vstřebatelným“, což znamená, že se rychle vstřebává a hydratuje kůži zevnitř. Je takhle bezpečný a jemný, že se používá také v
prostředcích pro kojence.

Tato plná antioxidantů
tekutina má za úkol okamžitě
zmírňovat záněty způsobené:
lupénkou, ekzémem,
atopickou dermatitidou,
kožní mykózou. Dává šanci
,
na snížení svědění u alergiků
odstranění akné a urychlení
hojení pokožky. Může dodávat
kůži jednotnou barvu,
eliminovat přetrvávající uhry
a zarudnutí.

Objev, který se
doporučuje na kožní
změny je nyní dostupný
v České republice
Tvůrce spojil sílu výtažku Polygonum
Cuspidatum s přírodními živinami,
čímž dále zvýšil jeho blahodárné
účinky. Chtěl, aby přírodní kúra
nejen zakrývala příznaky kožních
změn, ale také trvale odstraňovala
zdroj jejich výskytu. Proto prostředek, který získal, má za úkol působit 3fázově:
přirozeně eliminovat záněty –
odstraňovat viditelné skvrny na
kůži;
působit baktericidně a fungicidně – odstraňovat z těla zdroj
kožních problémů;

Za 30 dnů může
zmizet zánět
a zarudnutí
a kůže může být
hladká a hedvábná

Před kúrou

regenerovat poškozené kožní
buňky – zcela opravovat poškozenou v důsledku chorob kožní
tkáň.
Díky tomu každodenně užívaná
tekutina je šanci na okamžité a trvalé účinky. První změny mohou být
viditelné po 48 hodinách – pálení a
odlupování kůže může zmizet. Každým dalším dnem zarudnutí, mozoly, krusty a pupínky mohou být stále
méně viditelné, dokud úplně nezmizí. Kožní změny, bez ohledu na jejich
zdroj, mohou konečně upadnout v
zapomnění a Vaší kůži se může jednou provždy ulevit.

Už 8 měsíců nedošlo
k relapsu

„Kúra touto tekutinou mi rych-

le pomohla při mé lupénce. Po
měsíci jsem neměl žádné viditelné kožní změny. Nejdůležitější však je, že od ukončení kúry
uplynulo 8 měsíců a zánět se už
neobjevil. Pro mě je to známka
efektivity.

”

Milan V. (56) Kladno

Nejen pro kožní
změny!
Prostředek na bázi tekutého
výtažku z křídlatky japonské
vykazuje mnohostranný účinek.
Během používání této kúry navíc:
ahluboce hydratujete
kůži a snížít
ížíte
vrásky
azbavíte sse
lupů
avyživíte vvlasy
získáte kkrásný
a lesklý
účes.
Každým dnem se zvětšuje skupina lidí, kteří se díky teto kúře mohli
zbavit kožních změn. Pouze v České republice pomohla už 35000 lidí
účinně bojovat s lupénkou a jinými
kožními chorobami. I vy si brzy můžete užít jemnou, krásnou a hladkou
kůži bez jakýchkoliv skvrn.
Přípravek s tekutým výtažkem z
křídlatky japonské je dostupný pouze v telefonickém prodeji. Objednávání je bezpečné, protože nemusíte
nic platit předem – teprve při dodání. Neodkládejte objednávku, protože nyní začala velká akce a můžete
obdržet až 73% slevu na kúru. Nabídka platí pro prvních 100 lidí.
PO

SPECIÁLNÍ AKCE!

UZE d
4. úno o
ra o

73 %
levněji
!

Prvních 100 lidí, kteří zavolají do 4. února 2022,
získá 73% slevu! Obdržíte tehdy regenerační
výživnou tekutinu s výtažkem z křídlatky japonské
se speciální refundací! (doprava ZDARMA)!

Zavolejte:

296 849 723

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
(Normální místní připojení bez příplatků)

lamy
izní rek

TV

Z telev

TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. ledna 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.00 Show Toma a Jerryho II (6, 7) 6.50
Scooby-Doo (18-20) 8.05 Tři královské děti
9.20 Město andělů 11.25 Volejte Novu 12.00
Výměna manželek XIII 13.25 Past 15.40 Znovu
sedmnáctiletý 17.35 Alvin a Chipmunkové
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí

6.15 Příhody Bolka a Lolka (48) 6.25 Příhody
Bolka a Lolka (49) 6.40 Příhody Bolka a Lolka
(50) 6.50 Jen počkej, zajíci! 7.05 M.A.S.H (99)
7.40 M.A.S.H (100) 8.00 M.A.S.H (101) 8.35
Autosalon.tv 9.50 Jak se staví sen – extra
10.55 Máme rádi Česko 12.40 Vraždy
v Midsomeru XXII (4) 14.40 Růžový panter
znovu zasahuje. Komedie (VB, 1976) 16.50
Pravá blondýnka 2. Komedie (USA, 2003)
18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi
zprávy 19.55 Showtime

6.10 Umění je cool 6.20 Pevnost Boyard (3-6)
10.40 Re-play 11.15 Tutorial 11.50 Futurama III (40)
12.20 Futurama III (41) 12.50 Simpsonovi V (20)
13.20 Simpsonovi V (21) 13.50 Simpsonovi V (22)
14.20 Simpsonovi VI (1) 14.50 Proud času 17.15
Futurama III (42) 17.45 Futurama III (43) 18.15
Simpsonovi VII (1) 18.45 Simpsonovi VII (2) 19.15
Simpsonovi VII (3) 19.45 Simpsonovi VII (4) 20.15
Rocky IV 22.10 Dredd 0.10 Simpsonovi VII (1)

20.10 Zázraky přírody
Zábavná show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Karel Svoboda – Šťastná léta
Režie P. K. Svoboda
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Maigret a ministr
Detektivka (Fr., 2002). Hrají
B. Cremer, A. Brasseur, B. Freyd,
G. Casadesusová, L. Mrsacová.
Režie Ch. de Chalonge
0.25 Komisař Montalbano
Podle úředního postupu.
Krimiseriál (It., 2017)
2.20 Banánové rybičky
2.50 Sama doma
4.20 Bydlení je hra
4.40 Chalupa je hra
5.05 Zahrada je hra
Vinná réva z kraje, kde toho
moc neuzraje Fůra nápadů pro
vaši zahradu

Joj Family
SOBOTA 7.10 Policisté v akci 8.05 Nová
zahrada 9.05 Na chalupě 10.05 Ochránci 11.00
Ochránci 11.55 První oddělení 13.25 Advokát Ex
Offo (1/3) 14.50 V sedmém nebi 17.05 Nová zahrada
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nemocnice, seriál (SR, 2021) 22.20 30 případů
majora Zemana (1/30), krimiseriál (ČR, 1976)
23.40 Ochránci 0.20 Ochránci
NEDĚLE 7.35 Policisté v akci 8.35 Záchranáři

v akci 9.25 Záchranáři v akci 10.15 Divocí koně (7, 8)
12.40 Nemocnice 13.45 Nemocnice, seriál (SR,
2021) 14.45 Náš dědek Josef, komedie (ČR, 1976)
16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Konec
agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky,
komedie (ČR, 1967) 0.20 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 8.00 Soudní síň 8.50 Soudní síň

9.55 Soudní síň 10.55 Záchranáři v akci 11.50
Policisté v akci 12.45 První oddělení II 13.45 Soudní
síň 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bučkovi – slunce, seno,
vesnice 21.50 Náš dědek Josef 0.00 První oddělení II

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

INZERCE

ČT1
8.50 Příběhy slavných... Karel Svoboda 9.45
Gejzír 10.15 Všechny velké a malé bytosti 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Princezna
za tři koruny 14.00 O spící princezně, šípkových
růžích a uražené víle 15.00 Divoké labutě 15.40
Nezlobte dědečka 17.00 Hercule Poirot 17.55
Kočka není pes 18.25 Kluci v akci 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52
Branky, body, vteřiny

FAKJŮ PANE UČITELI

E. M‘Barek jako nejbláznivější učitel všech dob

PÁTEK | 20:15

20.20 Harry Potter a Fénixův řád
Dobrodružný film
(USA/VB, 2007)
22.55 V cizí kůži
Komedie (USA, 2011)
1.05 Znovu sedmnáctiletý
Romantická komedie (USA, 2009)
2.55 Mentalista (16)
3.55 Tři královské děti

ÚTERÝ 11.00 Záchranáři v akci 11.50 Policisté
v akci 12.50 První oddělení II 13.55 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 16.55 Záchranáři v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (1) 21.40 Divocí koně (9) 22.45
První oddělení II 23.35 Nové bydlení 0.30 Panelák
STŘEDA 11.55 Záchranáři v akci 12.50 První

oddělení II 13.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.50 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Konec agenta
W4C prostřednictvím psa pana Foustky 22.10
Advokát Ex Offo (2) 23.40 První oddělení II

ČTVRTEK 11.30 Záchranáři v akci 12.10 Policisté
v akci 13.10 První oddělení II 14.05 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr.
Dokonalý (1) 21.20 Divocí koně (10) 22.25 První
oddělení II 23.15 Nové bydlení 0.10 Panelák
PÁTEK 11.50 Záchranáři v akci 12.45 První

oddělení II 13.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Poslední propadne
peklu 22.00 Hotel (1) 23.00 První oddělení II 23.55
Nové bydlení 0.45 Panelák

20.15 Kapitán Exner (4)
Znamení lyry. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají M. Dlouhý,
V. Kerekesová, D. Novotný,
J. Vondráček, A. Goldflam. Režie
I. Pokorný
22.00 Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
Katastrofický film (USA/HG,
2016). Hrají M. Wahlberg,
K. Russell, D. O’Brien,
K. Hudsonová. Režie P. Berg
0.15 S ledovým klidem
Akční thriller (USA, 2012). Hrají
H. Cavill, V. Echeguiová, B. Willis,
S. Weaverová, J. Mawle. Režie
M. El Mechri
2.05 Dredd
Akční sci-fi film (VB, 2012). Hrají
K. Urban, L. Headeyová,
O. Thirlbyová, L. Kirkwood,
W. Grier. Režie P. Travis
4.15 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý

polibek 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20 Vaříme!
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Byli jednou dva písaři 20.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý

polibek 9.20 Ostře sledovaný vlak 9.45 Vaříme!
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Byli jednou dva
písaři 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Mariana, královna noci
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Mariana, královna noci
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Bláznivá, zatracená láska 8.35 Teleshopping
9.05 Mentalista (16) 9.55 Aloha, komediální drama
(USA, 2015) 12.00 Hunger Games: Síla vzdoru,
1. část, sci-fi film (USA, 2014) 14.10 Dinosaurus,
animovaný film (USA, 2000) 15.40 Kubo
a kouzelný meč, animovaný film (USA, 2016) 17.30
Hulk, akční sci-fi film (USA, 2003) 20.00 Nejvyšší
pocta, drama (USA, 2019) 22.20 Nezvratný osud
2, horor (USA, 2003) 0.10 Rallye smrti

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.15 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa (10, 11) 9.35 Námořní vyšetřovací služba II
(13, 14) 11.25 V zajetí strachu 13.20 Rebecka
Martinsson 15.20 Návrat do budoucnosti III, sci-fi
komedie (USA, 1990) 17.45 Manžel na hodinu,
komedie (ČR, 2016) 20.00 Thunderball, akční film
(VB/USA, 1965) 22.50 Tajemství smrti slečny
Neznámé, horor (USA/VB, 2016) 0.30 Dredd,
akční sci-fi film (VB, 2012)

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda
17.55 Vášnivý polibek 19.55 Byli jednou dva písaři
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Byli jednou dva písaři 15.55
Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Mariana,
královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Mariana, královna noci 20.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 391

neděle 30. ledna 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
15.35
16.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.54
21.55
23.30
0.20

Zajímavosti z regionů 6.25 Nezlobte
dědečka. Komedie (ČR, 1934) 7.40
O vytrestaném soudci. Pohádka (ČR,
1971) 8.05 Úsměvy Karla Čáslavského
8.45 Upír ve věžáku. Komedie (ČR,
1979) 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Náměstíčko (5/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Dítě hvězdy
O princezně na klíček
O třech synech
My všichni školou povinní (4/13)
Nemocnice na kraji města (4/20)
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
Devadesátky (4/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Kde alibi nestačí
Případy detektiva Murdocha XIII
Kriminalista V

Nova
6.00
6.50
8.10
8.30
9.45
11.35
13.15
15.20
17.10
19.30
20.20
22.30
23.05
1.00
2.35
3.50

Show Toma a Jerryho II (8, 9)
Scooby-Doo (21-23)
Krok za krokem VI (6)
O dvanácti měsíčkách
Pohádka (N, 2019)
Sněhová královna
Rodinné drama (USA/Kan./N,
2001)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Dům naruby
Komedie (USA, 2003)
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Agenti v sukních:
Jaký otec, takový syn
Krimikomedie (USA, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Střepiny
Oheň 2
Akční krimidrama (USA, 2019)
Dům naruby
Komedie (USA, 2003)
Specialisté (66)
O dvanácti měsíčkách

Prima
6.20
7.05
7.35
8.00
9.20
9.50
10.15
11.00
11.45
12.40
12.55
13.40
14.50
16.30
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
0.20
2.05

Příhody Bolka a Lolka (51-53)
M.A.S.H (101)
M.A.S.H (102)
Svět ve válce (8)
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin II
(4)
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Kapitán Exner (4)
Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Stáří není pro sraby
Komedie (ČR, 2022)
Únos z vězení
Akční film (USA, 2012)
Rodina na útěku
Thriller (USA, 2012)
Nevyřízený účet
Akční film (USA, 2013)

Nova Cinema
6.50 Zamilovaný Shakespeare 9.10 Teleshopping
9.40 Dinosaurus 11.05 Kameňák 13.05 Hulk 15.45
Harry Potter a Fénixův řád 18.15 K-9: Soukromý
detektiv, akční komedie (USA, 2002) 20.00 Green
Lantern, sci-fi film (USA, 2011) 22.05 Král Škorpion
2: Zrod válečníka, akční fantasy film (N/USA/JAR,
2008) 0.10 V cizí kůži, komedie (USA, 2011)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.50 Pevnost Boyard (5-8)
11.05 Autosalon.tv 12.20 Futurama III (42, 43)
13.20 Simpsonovi VI (2-5) 15.20 Rocky IV 17.15
Futurama III (44, 45) 18.15 Simpsonovi VII (5) 18.45
Simpsonovi VII (6) 19.15 Simpsonovi VII (7) 19.45
Simpsonovi VII (8) 20.15 Den, kdy se zastavila
Země 22.20 Krvavá nevěsta 0.20 Simpsonovi VII
(5) 0.50 Simpsonovi VII (6)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa (12, 13) 6.25 Námořní vyšetřovací služba II
(14, 15) 8.10 Hodina pušek 10.25 Pravá blondýnka 2
12.25 Návrat do budoucnosti III 14.50 Do hlubiny
17.10 Thunderball, akční film (VB/USA, 1965) 20.00
Psí poslání, rodinný film (USA/Indie, 2017) 22.05
Hoši z Brazílie, thriller (VB/USA, 1978) 0.45
Nevyřízený účet, akční film (USA, 2013)

pondělí 31. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Všechny velké a malé
bytosti 9.55 168 hodin 10.35 Špunti
na cestě (4/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.10 Kde alibi nestačí
15.45 Na krok od nebe V
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 Stíny v mlze (5/12)
21.15 Reportéři ČT
22.00 Za minutu 12
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.30 Život a doba soudce A. K. (5/13)
23.30 Dobrá čtvrť II (4/11)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.25
23.15
1.05
1.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4195)
Koření
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (3)
Gympl s (r)učením omezeným
(86)
Mentalista (17)
Kriminálka Miami VII (22)
Kriminálka Miami VII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4196)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (68)
Specialisté (69)
Policie Chicago IV (8)
Kriminálka Miami VII (22, 23)
Mentalista (17)
Krok za krokem VI (3)
Novashopping

Prima
6.15
6.25
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.00
3.05

Příhody Bolka a Lolka (54)
Příhody Bolka a Lolka (55)
Nový den
M.A.S.H (103)
M.A.S.H (104)
Přešlapy III (7)
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VII
(10)
Jake a Tlusťoch (5)
Policie Hamburk XI (7)
Námořní vyšetřovací služba II
(9)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
DREAM TEAM – Mistři dílny
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Námořní vyšetřovací služba II
(9)
Jake a Tlusťoch (5)
Policie Hamburk XI (7)

Nova Cinema
5.05 Bláznivá, zatracená láska 6.50 Tři královské
děti 8.35 Kubo a kouzelný meč 10.25 Město andělů
12.55 Sněhová královna 14.45 Strašidelný dům
16.15 Green Lantern 18.15 Alvin a Chipmunkové
20.00 Doktor Strange, sci-fi film (USA, 2016) 22.20
Děsivá temnota, thriller (USA, 2018) 0.15 Král
Škorpion 2: Zrod válečníka

Prima cool
6.05 Odstřelovač III (3, 4) 8.10 Top Gear VII (5) 9.15
Top Gear VIII (1) 10.25 Hvězdná brána II (23, 24)
12.30 Futurama III (44) 12.50 Futurama IV (45)
13.20 Simpsonovi VI (6-9) 15.10 Hvězdná brána II
(25, 26) 17.15 Futurama IV (46, 47) 18.15 Simpsonovi
VII (9-12) 20.15 Prima Partička 21.15 Partička 22.00
Spartakus: Bohové arény (5) 23.20 Re-play 23.50
Simpsonovi VII (9) 0.20 Simpsonovi VII (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.20 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (14, 15) 9.45 Námořní vyšetřovací
služba II (15, 16) 11.30 Salon krásy 13.50 Do hlubiny
16.00 Osudový klam, thriller (USA, 2019) 17.55 Psí
poslání, rodinný film (USA/Indie, 2017) 20.00 Sexy
40, romantická komedie (USA, 2009) 22.00
Betonová past, akční thriller (USA, 2020) 0.10 Den,
kdy se zastavila Země, akční sci-fi film (USA, 2009)

úterý 1. února 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 První republika II (4/13) 10.55
Úsměvy svatební 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Počesku
14.40 My všichni školou povinní (4/13)
15.40 Na krok od nebe V
16.40 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 Úhoři mají nabito
21.50 Nevinné lži
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Komisař Moulin
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů
1.50 Sváteční slovo...

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.50
23.45
1.35
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4196)
Specialisté (68)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (4)
Gympl s (r)učením omezeným
(87)
Mentalista (18)
Kriminálka Miami VII (24, 25)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4197)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (5)
Policie Chicago IV (9)
Kriminálka Miami VII (24, 25)
Mentalista (18)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(86)
Novashopping

Prima
6.15
6.25
7.00
8.20
8.55
10.25
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.00
3.00
4.00
5.40

Příhody Bolka a Lolka (56)
Příhody Bolka a Lolka (57)
Nový den
M.A.S.H (105)
DREAM TEAM – Mistři dílny
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VII (11)
Jake a Tlusťoch (6)
Policie Hamburk XI (8)
Námořní vyšetřovací služba II
(10)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (157)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(10)
Jake a Tlusťoch (6)
Policie Hamburk XI (8)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Kubo a kouzelný meč 7.35 Teleshopping 8.10
Mentalista (17) 9.00 Hulk 11.40 Teleshopping
12.00 Green Lantern 14.00 Ponorka U – 571 16.15
Znovu sedmnáctiletý 18.10 Kameňák 2, komedie
(ČR, 2004) 20.00 Pianista, válečné drama
(N/Pol./USA/VB/Fr., 2002) 23.00 Oni, horor (USA,
2007) 0.30 V cizí kůži, komedie (USA, 2011)

Prima cool
6.10 Odstřelovač III (4, 5) 8.15 Top Gear VII (6) 9.15
Top Gear VIII (2) 10.25 Hvězdná brána II (25, 26)
12.30 Futurama IV (46, 47) 13.20 Simpsonovi VI
(10-13) 15.10 Hvězdná brána II (27, 28) 17.15 Futurama
IV (48, 49) 18.15 Simpsonovi VII (13-16) 20.15
Simpsonovi XXXIII (2) 20.45 Srdcaři na severu (1)
21.25 Show Jana Krause 22.30 Spartakus: Bohové
arény (6) 23.55 Tutorial 0.30 Simpsonovi VII (13)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.30 Bolek a Lolek vyrážejí do světa (16-18) 10.05 Námořní vyšetřovací
služba II (16, 17) 12.00 Zase ona! 14.10 Osudový
klam, thriller (USA, 2019) 15.55 Lék, drama (USA,
1995) 18.05 Sexy 40, romantická komedie (USA,
2009) 20.00 Fukušima, drama (Jap., 2020) 22.30
Lepší časy, tragikomedie (USA, 2012) 0.25
Betonová past, akční thriller (USA, 2020)

středa 2. února 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 13. komnata Jana
Rejžka 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 Kočka není pes
14.40 Televizní legendy
15.45 Na krok od nebe V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (5/39)
21.30 Hercule Poirot
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Znásilnění
Drama (ČR, 2000)
23.45 Maigret a ministr
Detektivka (Fr., 2002)
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4197)
Specialisté (69)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (5)
Gympl s (r)učením omezeným
(88)
Mentalista (19)
Kriminálka Miami VIII (1)
Kriminálka Miami VIII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4198)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIV
Malé lásky II
Policie Chicago IV (10)
Kriminálka Miami VIII (1)
Kriminálka Miami VIII (2)
Mentalista (19)
Policie Chicago IV (9)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
2.55
4.00
5.35

Příhody Bolka a Lolka (58, 59)
Nový den
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Slunečná (157)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger VII (12)
Jake a Tlusťoch (7)
Policie Hamburk XI (9)
Námořní vyšetřovací služba II
(11)
Ano, šéfe!
Policie v akci – Best of
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (21)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci – Best of
Námořní vyšetřovací služba II
(11)
Jake a Tlusťoch (7)
Policie Hamburk XI (9)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.55 Znovu sedmnáctiletý 8.15 Mentalista (18) 9.05
K-9: Soukromý detektiv 10.55 Ponorka U – 571
13.10 Teleshopping 13.35 Dům naruby 15.35 Past
17.50 Doktor Strange, sci-fi film (USA, 2016) 20.00
Agenti v sukních: Jaký otec, takový syn, krimikomedie (USA, 2011) 22.10 Stretch, komedie (USA,
2014) 23.55 Oheň 2, akční krimidrama (USA, 2019)

Prima cool
6.05 Odstřelovač III (5, 6) 8.05 Top Gear VII (7) 9.15
Top Gear VIII (3) 10.25 Hvězdná brána II (27, 28)
12.30 Futurama IV (48, 49) 13.20 Simpsonovi VI
(14-17) 15.10 Hvězdná brána II (29, 30) 17.15
Futurama IV (50, 51) 18.15 Simpsonovi VII (17-20)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Jak přežít katastrofu (4)
22.25 Spartakus: Pomsta (1) 23.45 Experiment 21
0.20 Simpsonovi VII (17) 0.50 Simpsonovi VII (18)

Prima Max
5.05 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.55 Bolek a Lolek vyrážejí do světa (18) 7.05 Jen
počkej, zajíci! (1) 7.15 Námořní vyšetřovací služba II
(17, 18) 9.15 Psí poslání 11.20 Lék 13.20 Pravá
blondýnka 2 15.20 Střihoruký Edward 17.35
Fukušima 20.00 Hodiny, romantické drama (USA,
2002) 22.25 Potomek, horor (USA, 2019) 0.25
Lepší časy, tragikomedie (USA, 2012)

čtvrtek 3. února 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 Pošta pro tebe 11.05 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 Kluci v akci
14.30 Po stopách hvězd
14.55 Profesionálové
15.50 Na krok od nebe V
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 První republika II (5/13)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Komisař Montalbano
0.50 AZ-kvíz
1.15
AZ-kvíz
1.50 Malá farma

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
0.30
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4198)
Malé lásky II
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (6)
Gympl s (r)učením omezeným
(89)
Mentalista (20)
Kriminálka Miami VIII (3)
Kriminálka Miami VIII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4199)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odznak Vysočina (4)
Dáma a Král II (9)
Policie Chicago IV (11)
Kriminálka Miami VIII (3)
Kriminálka Miami VIII (4)
Mentalista (20)
Policie Chicago IV (10)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.00
3.00
4.00
5.40

Příhody Bolka a Lolka (60, 61)
Nový den
M.A.S.H (107)
M.A.S.H (108)
1. MISE (21)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger VII (13)
Jake a Tlusťoch (8)
Policie Hamburk XI (10)
Námořní vyšetřovací služba II
(12)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (4)
Inkognito
Přešlapy III (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(12)
Jake a Tlusťoch (8)
Policie Hamburk XI (10)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 K-9: Soukromý detektiv 6.55 Sněhová královna
9.10 Mentalista (19) 10.00 Strašidelný dům 11.55
Doktor Strange 14.10 Baby 15.55 Agenti v sukních:
Jaký otec, takový syn 18.00 Žárlivá ženská 20.00
Hunger Games: Síla vzdoru, 2. část, thriller (USA,
2015) 22.35 Rallye smrti 2, akční film (N/USA/JAR,
2010) 0.30 Pianista

Prima cool
5.25 Umění je cool 6.05 Partička 6.45 Prima
Partička 8.10 Top Gear VII (8) 9.15 Top Gear VIII (4)
10.20 Hvězdná brána II (29, 30) 12.25 Futurama IV
(50, 51) 13.15 Simpsonovi VI (18-21) 15.10 Hvězdná
brána II (31, 32) 17.15 Futurama IV (52, 53) 18.15
Simpsonovi VII (21-24) 20.15 Partička XXL 22.00
Braddock: Ztracen v boji 0.20 Simpsonovi VII (21)
0.50 Simpsonovi VII (22)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
8.35 Jen počkej, zajíci! (2, 3) 9.00 Námořní
vyšetřovací služba II (18, 19) 10.50 Návrat do
budoucnosti III 13.15 Střihoruký Edward 15.25
Pomsta Růžového pantera 17.40 Hodiny 20.00 Vítr
v kapse, komedie (ČR, 1982) 21.45 Most špionů,
historické drama (USA/N/Ind., 2015) 0.40
Potomek, horor (USA, 2019)

pátek 4. února 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
9.55 Rozvod 10.15 Lustr 11.00 Hobby
naší doby 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 Reportéři ČT
14.40 Na stopě
15.10 Příběhy slavných... E. Jakoubková
16.10 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
16.40 Hlavní výhra
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Špunti na cestě (5/13)
21.05 13. komnata Martiny Šmukové
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profesionálové
23.20 Kriminalista V
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.50
1.15
2.15
3.10
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4199)
Odznak Vysočina (4)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(90)
Mentalista (21)
Kriminálka Miami VIII (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4200)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (6)
Zúčtování
Akční drama (USA, 2016)
Kriminálka Miami VIII (5)
Kriminálka Miami VIII (6)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(89)
Novashopping

6.15
6.25
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.30
0.35
1.35
2.30
3.45
5.20

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa (1)
Jen počkej, zajíci! (1)
Nový den
M.A.S.H (108)
M.A.S.H (109)
Zoo (4)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VII (14)
Jake a Tlusťoch (9)
Policie Hamburk XI (11)
Námořní vyšetřovací služba II
(13)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
DREAM TEAM – Mistři dílny
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(13)
Jake a Tlusťoch (9)
Policie Hamburk XI (11)
Pohoda u krbu

5.45 Baby 7.35 Teleshopping 8.05 Mentalista (20)
8.55 Žárlivá ženská 11.00 Alvin a Chipmunkové
12.40 Teleshopping 13.05 Osudové léto 2 15.15
Hunger Games: Síla vzdoru, 2. část 17.50 Vítej
doma 20.00 Příšerky, s. r. o., animovaný film (USA,
2001) 21.50 Skrytá identita, krimidrama (USA/HG,
2006) 0.50 Nejvyšší pocta, drama (USA, 2019)

Prima cool
5.25 Umění je cool 6.40 Autosalon.tv 8.10 Re-play
8.45 Tutorial 9.20 Top Gear VIII (5) 10.25 Hvězdná
brána II (31, 32) 12.25 Futurama IV (52, 53) 13.20
Simpsonovi VI (22-25) 15.10 Hvězdná brána II
(33, 34) 17.15 Futurama IV (54, 55) 18.15 Simpsonovi VII (25) 18.45 Simpsonovi VIII (1-3) 20.15
Celestinské proroctví 22.20 Po stopách zabijáka
0.15 Simpsonovi VII (25) 0.45 Simpsonovi VIII (1)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 Jen počkej, zajíci!
(3-5) 7.20 Námořní vyšetřovací služba II (19, 20)
9.15 Do hlubiny 11.30 Rocky IV 13.25 Pomsta
Růžového pantera 15.30 Jesse Stone:
Chladnokrevný detektiv 17.25 Fenomén 20.00
Stáří není pro sraby, komedie (ČR, 2022) 22.00
Poslouchej, thriller (ČR, 2019) 23.50 Most špionů,
historické drama (USA/N/Ind., 2015)
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Herec Jiří Dvořák
je za představitele
Alfréda Bartoše
v televizní minisérii
Operace Silver A
vděčný. Podobný scénář
teď na stole ale nemá.
STANISLAVA KRÁLOVÁ
ČR | Osmdesát let staré události kolem
paraskupiny Silver A, jíž byl společně
s Alfrédem Bartošem členem Josef Valčík a radista Jiří Potůček, zachytil dvoudílný televizní film z roku 2007, který
režisér Jiří Strach natáčel na místech,
kde se trojice pohybovala. Tedy i v Pardubicích. „Na natáčení Operace Silver A v Pardubicích vzpomínám opravdu rád. Jestli jsem na něco ze své filmografie hrdý, tak na tohle. Zaprvé kvůli
tématu, zadruhé se tam sešla výborná
parta jak před kamerou, tak za ní,“ vzpomíná na natáčení v Pardubicích představitel Alfréda Bartoše Jiří Dvořák.
Jak jste vnímal kritiku členů Českého svazu bojovníků za svobodu, kteří vystoupili proti tomu, jak scenáristé Konášovi vykreslili Alfréda Bartoše? (pozn.red.: Kritikům vadilo, že scénář vylíčil Bartoše jako sukničkáře a
člověka, který si nelámal hlavu s dodržováním zásad konspirace)
Lucie Konášová ho vykreslila tak, jaký
byl. To, že někdo nechce věřit tomu, že
když je hrdina, že má také lidské vlastnosti, tak to je jeho problém. Oni nás
tenkrát chtěli dát i k soudu a režisér
Strach tehdy řekl, ať klidně dají, že to je
všechno historicky podložené. A oni
pak cukli. Pak už jsme se tím víceméně
bavili. Když člověk čte knížku Dva proti říši, i tam je to popsáno velmi podobně. Ti kluci věděli, že mají strašně málo
času a minimální možnost na přežití,
takže si chtěli užít život, protože to byli
všechno mladí chlapi.

„

Slova
vlastenectví,
čest a položit život za
vlast brali jako
samozřejmost. Byli
vychováváni na
masarykovských
principech.
Kde se v těch mladících brala taková odvaha?
Na to je jednoduchá odpověď. Byli vychováváni na masarykovských principech a slova vlastenectví, čest a položit
život za vlast brali jako naprosto samozřejmou věc. To se dneska většině národa těžko chápe. Oni to brali jako samozřejmou věc a vůbec o tom nepřemýšleli. Také si myslím, že se chtěli pomstít

Česká republika

Bartoš jako děvkař?
Byli to mladí chlapi, co
si chtěli život taky užít

Herec Jiří Dvořák si ve filmu Silver A zahrál kapitána Alfréda Bartoše.
nacismu. Doma měli rodiny, proto utekli za hranice. Aby mohli bojovat, když
nás tady obsadili bez boje. Aspoň něco.
Aspoň něco chtěli udělat.
Jak hodně jste si musel dostudovávat souvislosti, když jste tehdy dostal scénář?
Měli jsme nějaké poradce, ale Petr Konáš jako scenárista se vrtal ve všech archivech a přišel na linku Hany Krupkové, neboť se dostal do archivů StB. A navíc, tento scénář Lucie a Petra Konášových byl zatím první a poslední v mé kariéře, kde jsme neměnili ani spojku. To
bylo napsané tak, že nebylo třeba úprav.
Bylo to skvěle napsané.
Jak se vám na východě Čech točilo?
Předně musím říct, že nás v Pardubicích
neskutečně přijali.
Jak to myslíte?
Oni kvůli nám snad odložili vydláždění
ulice, aby se mohlo točit takzvaně v dobových reáliích, anebo ji právě vydláždili, abychom tam mohli točit. Tohle si bohužel přesně nepamatuju, jak to bylo,
ale vyšli nám tím neuvěřitelně vstříc.
Když jste pak točili na Pernštýn-

ském náměstí, hodně místních se na
natáčení chodilo dívat.
Ano, Pardubáky to hodně zajímalo. Tehdy tam shodou okolností jeden z mých
kolegů přinesl na natáčení Potůčkovu
polní lopatku.
Použili jste ji nějak do filmu jako rekvizitu?
Ne, jen se nějak s Potůčkem dostal do
styku, tak ji přinesl ukázat.
Jaké to bylo natáčet přímo v reálném prostředí, kde Bartoš, Potůček
a Valčík působili?
Já Pardubice docela znám, protože jsem
tady hostoval v divadle, takže pro mě to
nebylo neznámé místo. To víte, že to s
člověkem něco udělá, bohužel Veselka
už dneska nestojí, scény týkající se tohoto hotelu jsme točili v Praze.
Máte teď podobný scénář na stole?
Nemám. Ale rád bych měl. Téma historie mě zajímá. Teď jsem se docela dlouho pohyboval v tématu československých legií v zahraničí, jezdili jsme po
Evropě a natočili asi pět dílů. Kdyby takový scénář přišel, tak bych to samozřejmě okamžitě přijal, protože k tomuhle
tématu mám blízko.

FOTO | ARCHIV ČESKÉ TELEVIZE

Operace Silver A byl krycí název
pro vysazení speciálně
vyškolených parašutistů na území
protektorátu k zajištění rádiového
spojení s Londýnem. K tomu byli
vybaveni vysílačkou typu Mk.VI C
s krycím názvem Libuše.
Seskok byl proveden po půlnoci
29. prosince 1941. Skupina ve
složení nadporučík Alfréd Bartoš,
rotmistr Josef Valčík a četař
Jiří Potůček splnila veškeré úkoly,
které jí byly uděleny.
Její členové prokázali velkou
statečnost a morální kvality.
Josef Valčík se připojil k Operaci
Anthropoid a pomáhal
s atentátem na zastupujícího
říšského protektora Heydricha.
Nacisté pak rozpoutali usilovné
pátrání, kterému neunikl ani jeden
ze členů skupiny. Všichni
tři zemřeli. V souvislosti
s působením skupiny byla Němci
24. června 1942 vypálena obec
Ležáky, popraveno
37 spolupracovníků skupiny
z Pardubicka a 15 spolupracovníků
z okolí Červeného Kostelce.

Jihomoravský kraj

Z hotelu do Aqualandu
dojdou suchou nohou
Největší akvapark v Česku plánuje za tři roky proinvestovat miliardu korun.
„Stovka lůžek nestačí. Ani v okolí není dost hotelů v dostatečném komfortu,“
vysvětluje plány na stavbu hotelu ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ

Loni jste rozšířili venkovní areál
Aqualandu o dětský vodní svět,
tedy obrovský hrad se čtyřmi tobogany. Odrazilo se to na zájmu návštěvníků, bylo to lákadlo?
Zejména díky tomu jsme překlenuli
a standardně přečkali těžké období. Novinky táhnou návštěvnost nahoru a letní
areál nám vytrhl trn z paty. Oba covidové roky jsme nekončili v červených, ale
černých číslech. Chtěli jsme se zaměřit
na rodiny s malými dětmi, většinou
předškolního věku. Právě k tomu, aby
k nám přišli, měl dopomoci dětský
hrad. Celé jeho bezprostřední okolí je
pro rodiny s dětmi tvořené. V blízkosti
je i občerstvení nebo lavičky. Novinkami se snažíme oslovovat lidi ze spádové
oblasti Pasohlávek. Aby si mohli každý
rok vyzkoušet něco nového. Budování
evropských nebo světových unikátů,
jako třeba tobogan jedoucí do kopce,
nám zase umožní nalákat sem lidi z větší dálky a na delší pobyt.

Před dvěma lety jste za energie utratili tři miliony korun za měsíc. Jaké
jsou náklady teď, když se potýkáme
s energetickou krizí?
Prozatím jsme měli ceny vysoutěžené,
ale očekáváme, že by se mohly vyšplhat
až na trojnásobek, tedy devět milionů
korun měsíčně. A to zejména v zimě,
tedy době náročnější na spotřebu plynu
při topení. Je to razantní zásah. Musíme
vykrýt mnohonásobně větší výdaje z příjmů ze vstupného, které jsou ale mnohonásobně nižší, protože nižší je v těchto
měsících i návštěvnost.

Hledáte, jak na provozu ušetřit?
Ano, ale víme, že jakákoli úspora nesmí
jít proti komfortu našich hostů. My si nemůžeme dovolit snížit teplotu, jako to
dělají třeba některá halová sportoviště.
Nikdo nechce, aby lidé u bazénu nebo
na toboganu drkotali zuby.

Jsme v období
po útlumu
a čekáme zpětný rozvoj
návštěvnosti. Takže si
nedokážu představit,
že bychom v této době
razantně zvyšovali
vstupné.
jako nás. My jsme teď v období po útlumu a čekáme zpětný rozvoj návštěvnosti. Takže si nedokážu představit, že bychom v této době razantně zvyšovali
vstupné. Naopak máme spoustu akčních nabídek, abychom návštěvnost
opět podpořili. Nicméně, dá se předpokládat, že později v průběhu roku k úpravám cen dojde. Aktuálně vstřebáváme
rozdíl v cenách za energie na našich bedrech, ale částečně to určitě bude potřeba
přetavit do ceny vstupného.

PASOHLÁVKY | Covidová pandemie
naučila Petra Pavlackého a jeho tým
z Aqualandu Moravia v Pasohlávkách
pokoře. „Oproti době před pandemií
jsme s návštěvností na polovičních počtech. Ale nesedíme s rukama v klíně
a nepláčeme. Moc dobře si uvědomujeme, že návštěva Aqualandu není nejlevnější záležitostí a zasáhne do rodinného
rozpočtu. Proto nás těší, když se lidé rozhodnou takové částky zaplatit a pak odcházejí spokojení, když vědí, že se jim to
vyplatilo,“ říká ředitel největšího akvaparku v Česku. I proto s výstavbou a rozšiřováním areálu, který čítá 28 skluzavek
a toboganů, neustává. Chystá se třeba hotel za půlmiliardu korun. Pavlacký věří,
že přiláká návštěvníky na delší pobyty.

Laikovi by se mohlo zdát, že díky
termálnímu prameni, odkud vodu
čerpáte, není spotřeba energií tak
vysoká, jako kdybyste vodu museli
ohřívat. Jak to funguje?
Naše bazény napustíme vodou z termálních pramenů. Jenže ze zákona je u nás
zakázáno termálními prameny vytápět.
Takže pak vodu v bazénech dohříváme
plynem. Ono jenom čerpat vodu z pramene by se nám stejně nevyplatilo. I za
tuto vodu musíme platit, spotřebované
množství by bylo ohromné, stejně jako
množství chemie, kterou bychom do
vody museli dávat. A to nemluvím o povinném testování a rozborech vody.

„
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Petr Pavlacký přišel do Aqualandu Moravia půl roku po jeho otevření, v únoru
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
2014. „U nás se plánuje na roky dopředu,“ říká.
Jak tedy plánujete energetickou náročnost areálu snížit?
Například se snažíme využívat zbytkové teplo. Ve spolupráci se společností
E.ON jsme vybudovali kogenerační stanici. Ta využívá plyn z naší přípojky,
umožňuje společnosti E.ON vyrovnávat výkyvy v síti a zbytkové teplo využíváme k vyhřívání akvaparku. Nově tímto teplem vyhříváme dojezdy toboganů,
které vedou venkovním prostředím, tím
pádem se rychle ochlazují. Přemýšlíme

také o vybudování fotovoltaických zdrojů elektřiny. Nabízí se to, protože máme
k dispozici velké střešní plochy. A také
dokončujeme projekt na čištění bazénových vod. Nebude nutné vodu pouštět
přes obecní čističku odpadních vod, ale
přečistíme si ji sami.
Mají se lidé obávat zdražování?
Například skiareály o několik set korun
na vstupném zdražují. Není se čemu divit, nejspíš je provází stejná situace

Na následující tři roky plánujete rozložit investice za miliardu korun.
Kde se ty peníze tak najednou
zhmotní?
Zhmotní se v dalších projektech, které
plánujeme. Předpokládáme, že se nám
investice zpětně vrátí. Stěžejním projektem, který vezme největší díl peněz, je hotel. Naprosto a skálopevně
mu věříme. Otevírat by mohl do několika let, to už snad bude toto dusivé období za námi. Aktuálně máme v našem
stávajícím hotelu kapacitu kolem sta
lůžek, což je naprosto nedostatečné.
Nikde v nejbližším okolí nenajdeme
hotel nebo ubytovací kapacity v úrovni služeb, kterou bychom pro naše návštěvníky očekávali. Chceme, a je to
i jejich očekávání, aby suchou nohou
přešli z hotelu do Aqualandu, k bazénům. Nový hotel by měl mít větší kapacitu.
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LUŠTĚTE A VYHRAJTE!

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU TÉMA
na 2 měsíce
Výherci obdrží zdarma 8 vydání týdeníku TÉMA až do schránky.

Tajenku posílejte formou SMS na číslo 900 11 do 3. 2. 2022 ve tvaru: 5PLUS2 vypiste zneni tajenky JMENO PRIJMENI ULICE
CISLO POPISNE MESTO PSC. Text pište BEZ diakritiky. Cena SMS je dle tarifu vašeho operátora. Vyhrává každá 10. správná
odpověď do vyčerpání výher. Technicky zajišťuje ATS Praha, infolinka 296 363 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.atspraha.cz.
Kompletní pravidla soutěže a informace k výhrám najdete na www.casopisy.mafra.cz/soutez.

Francouzský kněz Charles de Foucauld: Jsme povoláni být přáteli těch, ...

INZERCE

Nevíte odkud se berou, ale máte je po celém domě? Jak vyzrát na moly…
Je to jednoduché, když víte jak. Myslíte si, že máte klid a
najednou se objeví. Ze zoufalství pořídíte všechny možné přípravky, abyste se jich zbavili. Vyhodíte napadené
potraviny z komory, vygruntujete spíž, skříně s oblečením a krmivem pro domácí mazlíčky…a přece, jsou tu
pořád! Důvod je jeden. Bojujeme jenom proti dospělým
jedincům, ale nikoliv vajíčkům, která jsou tak malinká, že
není v našich silách je uvidět, natož tak najít. Kromě toho
si tyto ,,drahoušky‘‘ také nechtěně přinesete domů se
zakoupeným zbožím a potravinami.
V domácnostech se může vyskytovat několik druhů molů.
Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) je na 99% nejčastější. Potravinový mol napadá nejen mouku, čokoládu, oříšky,
müsli, čaje, ale i krmivo pro psy, křečky, ptáky, dekorace z
přírodních materiálů a slaměné ozdoby. Samice klade 200
– 400 vajíček ve vzdálenosti kolem 10 cm od potravin a tyto
larvy se líhnou v řádu 3 – 5 dnů a jejich vývoj trvá cca 6 týdnů

Jak tedy proti molům účinně zasáhnout?
Příroda je mocná a vždy si umí poradit. Proto jsme i my dali
na její ,,rady‘‘ a vypustili do boje dravou vosičku. Trichogramma se běžně používá pro biologickou ochranu před různými
druhy škodlivých motýlů. Trichogramma (česky drobněnka
vejcožravá) je malá vosička, která se přirozeně vyskytuje v
přírodě. Tam klade svá vajíčka do vajíček motýlů. Vosička je
veliká zhruba 0,3 mm, takže špendlíková hlavička je 10 x větší! Je schopná naparazitovat až 100 vajíček molů. V přírodě
se však Trichogramma vyskytuje ve velice malém počtu.

Trichomol P®
Produkt obsahuje vajíčka Trichogramma
evanescens proti potravinovým a šatním
molům.
Působení:
Parazitická vosička klade svá vajíčka do vajíček
potravinových molů, které aktivně vyhledává
po čichu. Na rozdíl od feromonových lapáků
působí proti samcům i samicím.
Poštou obdržíte 4 kartičky, které jednoduše
položíte do spížky k potravinám. Více na
http://www.molivdomacnosti.cz/eshop
www.biocont.cz

Břeclavsko a Hodonínsko
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Rada se prodral do padesátky
Pošesté se Martinu
Radovi podařilo
dokončit slavnou Rallye
Monte Carlo. Poprvé
tento úspěch oslavil
se závodním speciálem
Abarth 124 Rally.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
HUSTOPEČE | Oba hlavní cíle, s nimiž
odjížděla na slavnou Rallye Monte Carlo, posádka hustopečského AGROTEC
Czech Abarth Teamu úspěšně splnila.
Martin Rada se spolujezdcem Jaroslavem Jugasem dokázali 90. ročník legendární soutěže dokončit a vyjet na cílovou rampu před monackým kasinem,
a vešli se i mezi padesátku nejlepších.
Se speciálem Abarth 124 Rally obsadili Rada s Jugasem 45. místo, ve své třídě
RGT skončili pátí.
„Jsme moc šťastní. Byl to můj sedmý
start, pošesté to vyšlo až do cíle. A podobně úspěšnou statistiku má i Jarda Jugas. Soutěži sice tentokrát chyběl sníh,
ale o to se zase jelo celkově rychleji.
Podstatný byl i fakt, že jsme v průběhu
neměli jediný problém s naším abarthem,“ pochvaloval si Rada, který kvůli
Monte Carlu na svém voze udělal řadu
úprav. Například musel přidat vyhřívání
předního skla, aby se mu v nízkých teplotách nezamlžovalo, což dosud nepotřeboval.
Do elitní padesátky pořadí, jemuž vládl vítězný Francouz Sébastien Loeb, proklouzla posádka z Hustopečí během
předposledního závodního bloku, kdy se
z 56. místa posunula o šest příček nahoru. Jenom padesát nejlepších pak mohlo
rallye v závěrečné etapě dokončit.
Vedla k tomu dlouhá cesta. V seznamovacích jízdách najezdili Rada s Jugasem zhruba 1 400 kilometrů a zároveň

Na Martina Radu čekaly na Rallye Monte Carlo neopakovatelné scenérie. V cíli neskrýval nadšení.
se potýkali s volbou pneumatik a paliva. Navíc si Rada musel zvykat na výhled ze svého speciálu, který je odlišný
od Alfy Romeo, s níž Monte Carlo absolvoval doposud.
„Naštěstí podmínky nebyly tak zrád-

45.

místo v Monte Carlu
obsadili Martin Rada
s Jaroslavem Jugasem.

né, jak jsme očekávali. Pouze v nejvyšších pasážích obou zkoušek byla cesta
namrzlá a hodně klouzala. Kvůli obavám z podmínek jsme se rozhodli pro super měkké pneumatiky s označením SS,
což se neukázalo být jako dobrá volba,
neboť na zadním náhonu nevydržely,“
řekl k obutí svého speciálu s náhonem
na zadní kola, tzv. zadokolky, Rada.
„První den jsem si v ‚zadokolce‘ zvykal
na místní zkoušky. V alfě jsme už měli
vracáky zmáknuté, ale z abarthu je výhled do zatáček přes přední sloupky

mnohem složitější, doslova se musíte do
zatáček trefovat,“ poznamenal.
Zatímco v minulých letech se Rallye
Monte Carlo pravidelně jezdila na sněhu, letošek byl odlišný.
„Opravdu je to tady skoro všechno
bez sněhu. Jen na zkoušce nad Sisteronem RZ11/13 Saint Geniez – Thoard,
kdy vyjedeme až do více než 1 300 metrů nad mořem, najdeme sníh. Navíc tam
je i jedna delší pasáž ve výjezdu, takže
tam to na slicku (typ gumy) asi nepůjde.
O to více se budeme muset zamyslet nad

volbou pneumatik pro celou sekci. Zřejmě si vezmeme zimní kola a před tímto
testem je zkusíme přehodit,“ hlásil například Rada z průběhu soutěže.
Na první padesátku pořadí dokázal zaútočit i přesto, že nesáhl po ideálním palivu. „Za aktuálních podmínek jsem až litoval faktu, že jsem se rozhodl jet na
stovkový benzin. Myslel jsem si, že
bude více sněhu, případně se pojede po
mokrém asfaltu, kde by to nebylo až tak
poznat. Ale na suchých cestách to je zásadní, chybí nám proti soupeřům výkon,“ přiznal Rada sebekriticky.
Postupně si na nástrahy rallye zvykal,
až se mu podařilo „trefit“ nasazení pneumatik s hroty. „Na zasněženém výjezdu
do nejvyšších partií rychlostní zkoušky
byly velkým přínosem, ale ve sjezdu se
abarth na hrotech choval nepředvídatelně, hodně to ujíždělo. Dokonce zde havaroval i Sassi, se kterým jsme bojovali
o pozici nejrychlejšího abarthu,“ okomentoval to Rada.

INZERCE

Správce informačního systému, min.
SŠ s maturitou, odborná praxe správy
serverů a doménového prostředí 3 roky;
dobré komunikační a organizační
schopnosti, koordinace týmové práce;
analytické myšlení, pečlivost,
systematičnost, Bc. Eva Gazdošová, Tel:
731 555 239, E-mail: eva.gazdosova@kr-

Zlínský kraj

Referent oddělení silničního
hospodářství, VŠ vzdělání v Bc. nebo
Mgr. studijním programu; zodpovědnost a
vysoké pracovní nasazení; samostatnost,
flexibilita, loajalita; znalost práce na PC (MS
Office); ŘP sk. B. Bc. Eva Gazdošová, Tel:
+420 731 555 239, E-mail:
eva.gazdosova@kr-zlinsky.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/3FDN42

Více na www.jobdnes.cz/detail/OMJTN7

Telekomunikace

Personalistika, HR

Zlínský kraj

Recruiter / Talent Acquisition Specialist

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

HR nadšenec (30 - 45.000 Kč)

30 000 - 44 988 Kč / měsíc

IT technik, montážník, řidič

24 000 - 35 000 Kč / měsíc

Recruiter - možnost částečného úvazku

27 000 - 45 000 Kč / měsíc

Senior technik

Promítač v kině Moravský Beroun
Více na www.jobdnes.cz

125 Kč / hodinu

HR generalist senior
Č
Více na www.jobdnes.cz

FOTO | JAN FRONĚK

Exkluzivní numismatická premiéra

Oslavte významné jubileum jedinečnou ražbou!
Emise:
Pamětní ražba Národní divadlo zušlechtěná ryzím zlatem a unikátně kolorovaná
Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
140. výročí Národního divadla

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.otevreni-divadla.cz; tel.: 810 50 50 20
Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
1 ks na objednávku

Cena:
pouze 199 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Získejte symbol národní hrdosti do svých rukou
Existuje jen málo monumentů, které by se dotýkaly srdcí nás
všech, Národní divadlo však mezi ně nesporně patří. Je symbolem
národní pospolitosti, kdy se naši předci chudí i bohatí kdysi
stmelili a vynaložili své nemalé úspory na jeho vybudování. Ne
nadarmo nad Hynaisovou oponou v ústředním sále má své čestné
místo nápis „Národ sobě“.
A právě opona Vojtěcha Hynaise je hlavním motivem naší
exkluzivní numismatické ražby zušlechtěné ryzím zlatem
a bohatým kolorováním.
Využijte jedinečnou příležitost získat za výhodnou cenu 199 Kč,
bez jakýchkoliv dalších závazků, originální ražbu věnovanou
140. výročí Národního divadla. Společně s ražbou navíc získáte
tematicky laděné dárky ZDARMA.

pouze 199 Kč

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

poštovné a balné ZDARMA

VAŠE ČÍSLO REZERVACE:

72016330

CENA:

pouze 199 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.otevreni-divadla.cz; 810 50 50 20

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.otevreni-divadla.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

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému
zájmu je možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby
věnované 140. výročí Národního divadla. Poštovné a balné neplatíte
– máte jej ZDARMA. Nenechte si ujít tuto jedinečnou ražbu!
Objednávka je bez jakýchkoliv dalších závazků.

www.otevreni-divadla.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Revers:

Znak lva v erbu s nápisem Národ sobě

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15,5 g

Kov/Zušlechtění:

Mědinikl, Zušlechtěno ryzím zlatem,
kolorováno

Dárky ZDARMA
k ražbě:

Umělecky zpracované album
Tematicky laděná magnetka
Certifikát autentičnosti

Internetový rezervační systém

www.otevreni-divadla.cz
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