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Petr Vacek
Hraní před
dětmi nemůžu
ﬂákat. V šatně
pak ale lapám
po dechu
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Jak vykouzlím hudbu?
S flétnou v kostelech
OBJEV VĚDCŮ

Rajčata i papriky chrání
nanočástice stříbra
...str. 2

Ke skládání hudby a natočení nového
alba inspiroval flétnistku Martinu
Komínkovou i kostel na Lesné v Brně.

SMRT BOHUMILA HRABALA

Poslední chvíle spisovatele líčí
jeho lékař Pavel Dungl ...str. 8 a 9

Flétnistku Martinu Komínkovou inspirují jedinečné prostory kostelů.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Inspiraci pro svou hudbu našla
ve dvou moravských kostelech. A rovnou v nich nahrála nové album Resonance. „Je o ozvěně a souznění. Jde o moji
hudební reakci na architektonický prostor kostelů blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné a v Sazovicích u Zlína,“ říká flétnistka Martina Komínková,
která se hře na flétnu věnuje už od dětství. Hudbu studovala i v zahraničí a učí
mladé hudebníky na Konzervatoři Brno
i na základních uměleckých školách.
Kostel v Sazovicích navštívila před
třemi lety, když se ještě stavěl. „Vzala
jsem si s sebou flétnu a looper neboli
efektový procesor a vytvořila jsem přímo v kostele improvizaci, která se jme-

nuje Ozvěny doteku,“ přibližuje Martina Komínková. Tak se zrodil nápad pro
nahrání jejího prvního autorského alba.
Prostor kostela a akustika ji tak oslovily, že si chtěla hudební improvizaci zopakovat i na dalším místě. Druhou příležitostí byl právě kostel na Lesné.
Také tam šla ještě před jeho dokončením. „Architekt kostela Marek Jan Štěpán je můj známý a právě on mě upozornil na výjimečnou akustiku v kostele
a ponoukl mě, abych si tam šla zahrát,
než se akustika upraví,“ dodává.
Skladby na CD jsou na pomezí improvizace a kompozice. Komínková totiž
na místě nejdřív načerpala inspiraci,
poté začala hrát na flétnu a vše si nahrála. Vzniklý hudební motiv se potom prolíná celým albem. Tři skladby také vy-

FOTO | JITKA BAUMANNOVÁ

tvořila jako okamžitou improvizaci spolu s varhaníkem Petrem Štěpánem přímo v kostele v Sazovicích.
Na CD zní hned několik fléten a při
nahrávání hudby Komínková použila
přístroj zvaný vokální efektový procesor. „Na ten si můžu nahrávat smyčky
a využívat efekty ozvěn. Vytvořím si hudební podklad a na ten improvizuji. Hraju na příčné i zobcové flétny a na CD
jsou především flétny s hlubším rozsahem – specifická basová flétna, tenorová, příčná a trochu netradiční altová příčná flétna,“ vyjmenovává Martina Komínková a dodává, že si vytváří vlastní
hudební jazyk, a doufá, že časem přidá
i další nahrávky. Jelikož skladby vznikaly v kostelech, je hudba klidná až meditaPOKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
tivní.

SERIÁL KUKAČKY

Záměna dětí očima herců
i případ, který šokoval ...str. 10

STATEČNÁ HELENA

Příběh sestry slavných bratrů
Karla a Josefa Čapkových ...str. 12
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Očkovací tým
bude objíždět
malé obce
JIŽNÍ MORAVA | V Těšanech nedaleko Brna žije asi 1 200 obyvatel, z toho
51 seniorů ve věku 80 a více let. Aby nemuseli nikam do nemocnice či speciálního centra na očkování proti nemoci covid-19, rozhodl se Jihomoravský kraj,
že zřídí speciální tým, který vakcínu seniorům podá přímo v obci.
„Když jsem se bavil se seniory, měli
hrůzu z toho, že se mají někam registrovat a sami dopravovat. Byli z toho zmatení, tohle pro ně byla dobrá zpráva a zájem byl obrovský,“ prohlásil starosta
Miroslav Zborovský (KDU-ČSL).
Z 51 seniorů v tomto věku se nenechali
očkovat jen tři.
S velkým zájmem vedení Jihomoravského kraje počítá i v dalších obcích.
„Tento systém se nehodí pro větší města, kde se očkuje v nemocnicích. Máme
ale spočítáno, že je 163 obcí, kde je polovina obyvatel nad 80 let. Tam to právě má smysl,“ vysvětlil jihomoravský
hejtman a stranický kolega těšanského
starosty Jan Grolich.
Plán kraje počítá s tím, že praktičtí lékaři přímo v dané obci naočkují všechny obyvatele určené věkové kategorie
během pár hodin. Lidé se tak vyhnou
nutnosti se registrovat a nebudou muset
řešit dopravu do vzdálené nemocnice.
Další obce si ale zatím musí počkat.
Následovat budou, jakmile bude mít
kraj k dispozici další vakcíny. Kvůli nižším dodávkám není ampulí zatím dostatek, situace se ale každým dnem mění.
Zároveň kraj nechce vypotřebovat
všechny vakcíny, aby nehrozilo, že nebude mít na druhou dávku pro ty, kteří
už byli jednou očkovaní.
(mos)
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Rajčata i papriky chrání
nanočástice stříbra
Mendelova univerzita
vyvinula nový postřik
proti nákaze plodin. Je
dvacettisíckrát účinnější
než zatím dostupné
produkty.
MAREK OSOUCH
BRNO | Papriky a rajčata byly pro vědce Mendelovy univerzity pokusnými
rostlinami. Záměrně je nakazili bakteriemi a část z nich pak ošetřili přípravkem,
který na univerzitě vyvíjí.
Výsledek byl viditelný pouhým
okem. Neošetřené papriky a rajčata
byly silně poškozené, zatímco na těch
s postřikem nebyly známky napadení.
Takovou ochranu proti různým škůdcům využívají zemědělci i zahrádkáři
neustále, jenže přípravek vyvíjený na brněnské univerzitě je mnohonásobně
účinnější než jiné. „Přínos pro praxi je
nejen ve snížení množství chemických
látek aplikovaných na pěstební plochy,
ale především v možnosti chránit rostliny proti chorobám, které se doposud obtížně potlačovaly,“ vyzdvihl výhody vedoucí Ústavu zelinářství a květinářství
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Robert Pokluda.
Stejně jako vědci z jiných oborů totiž
i tady bojují s antibiotickou rezistencí
a snaží se přijít se zcela novým způsobem ochrany. Ten teď vymysleli, když
přišli se směsí nanočástic stříbra a mědi
a dále grafenoxidu. Tato látka je až dvacettisíckrát lepší než prostředky, které
jsou běžně určené na ochranu zemědělských plodin proti nákaze.
A přípravek nemusí být použit právě
jen u paprik nebo rajčat, na nichž výzkum probíhal. Podle Pokludy by měl

Mimořádně účinný postřik vyvinuli vědci pod vedením Vojtěcha Adama, vedoucího Ústavu chemie a biochemie agronomické fakulty.
FOTO | MENDELU
být účinek stejný i u jakékoliv jiné plodiny. Jen se vše musí nejdříve vyzkoušet
a užití přípravku zaregistrovat na každou rostlinu zvlášť.

10

let strávili chemici
z Mendelovy univerzity
v Brně výzkumem.

Na vývoji postřiku pracovali vědci deset let, teď mají výsledky a přípravek si
chtějí nechat patentovat. Následně potřebují sehnat investora, který by jim pomohl výrobek převést do praxe a dodat
na trh, aby byl skutečným pomocníkem
v zemědělství.
Čekají je ale ještě zkoušky z toxikolo-

gie, tedy zda přípravek přírodě naopak
více neškodí, než prospívá. „Bezpečnost pro životní prostředí ještě musíme
ověřit, takže teď nemůžu říct, zda by
v tom mohl být problém, nebo ne,“ sdělil Pokluda. Myslí si však, že by to neměla být komplikace, protože spotřeba
jejich postřiku je i díky vysoké účinnosti řádově nižší než u srovnatelných přípravků na ochranu rostlin.
Také říká, že nanočástice se krátce po
aplikaci a zreagování s látkou v rostlinách rychle rozpadá a zaniká. „Navíc
měď se v zemědělství běžně používá,
u stříbra je to sice trochu horší, ale je potřeba říct, že množství látky, které se použije, je opravdu nicotné,“ dodal vědec.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
OPERÁTOR DŘEVOVÝROBY, JEDNODUCHÉ KOMPLETAČNÍ PRÁCE, TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC,
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
Plánování směn dle potřeby
Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
Stravování v místě pracoviště
Zkrácený/plný úvazek

Trend
Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany
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Kouzlí s flétnou v kostelech
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Kostel je místo, které nás má zavést do
našeho nitra. Vždy se snažím v hudbě
hledat hloubku, aby měla obsah, a teď
o to samé usiluji i v té své. Chci, aby moje hudba měla hloubku a odrážela se
v ní krása architektury staveb, v nichž
vznikala,“ přibližuje flétnistka, jež se
svými žačkami už před lety založila
kvarteto Flautas de Colores, s nímž koncertovala i v zahraničí a nahrála album.
Kromě koncertů, které má za sebou
v Česku i zahraničí, teď pořádá rovněž
domácí koncerty. Přestože by se mohlo
zdát, že netradiční formát je reakcí na
aktuální koronavirovou situaci, začala
s nimi už předtím. „Přijedu k lidem
domů a zahraju u nich v obýváku nebo
na zahradě, když to umožní počasí. Domácí koncerty jsou skvělý formát, oproti zahraničí u nás ale nejsou moc rozšířené,“ líčí Komínková. Pár koncertů uspořádala i u sebe doma ve Vranově u Brna. Líbí se jí na nich, že ruší bariéru
mezi účinkujícím a publikem a umožňují více interakce s posluchači.
K flétně se dostala – tak jako mnoho
jiných dětí – už v dětství, a zatímco pro
INZERCE

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Lesné má skvělou akustiku. I proto tu
flétnistka nahrála své album.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
mnohé je zobcová flétna spíše přípravný nástroj, ona u ní zůstala. I když podle
jejích zkušeností z výuky na základních
uměleckých školách flétna za startovací
hudební nástroj už tak úplně neplatí.
„Už se mnoho let studuje na profesionální úrovni a u nás je největší pokrok vidět v posledních deseti letech,“ pochvaluje si flétnistka a pokračuje ve vyprávění svého příběhu.

Ze zobcové flétny přešla na příčnou
flétnu, vystudovala brněnskou konzervatoř a hru na zobcovou flétnu a poté odešla studovat do Hamburku, Krakova
a Lince. Od roku 2001 vyučuje na základních uměleckých školách, teď učí
své žáky na Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně, konzervatoři
a vzdělává také pedagogy. „V nejbližších měsících spustím online kurzy ne-

jen pro pedagogy zobcové flétny,“ přibližuje své plány.
S online výukou se musí vypořádat
i nyní, kdy děti ani studenti nemohou
osobně docházet na hodiny do školy. Posílají jí tak videa a mají lekce přes počítač. Také ji těší, že o hraní na hudební nástroje je stále velký zájem. „Máme unikátní systém ZUŠ a konkrétně v Brně jich je
opravdu hodně, takže děti se mohou vzdělávat v hudbě, čímž se vychovávají i noví
posluchači na koncerty,“ přemítá a dodává, že hudba dokáže lidi velmi obohatit.
Kromě toho, že při hraní na flétnu se
lidé naučí pracovat s dechem, vyzdvihuje Komínková variabilitu tohoto hudebního nástroje. „Můžete si vybrat z mnoha druhů fléten, hrát sólo, nebo v ansámblu, sbalit ji a vzít si ji kamkoli s sebou.
Má neuvěřitelně široký repertoár – od
staré hudby, po současnou, kdy ji skládají autoři po celém světě. Vznikají jak
hravé skladby určené dětem, tak i kvalitní repertoár pro profesionální hráče. Navíc flétnu můžu kombinovat s elektronikou, jako je třeba už zmíněný looper,
což mi přináší nové možnosti v hudebním vyjadřování,“ pochvaluje si hudebnice, jež letos oslaví čtyřicátiny.
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Česká republika

Hraju klaďase, až si někteří lidé
Miluje bizarní humor, nedá dopustit na Monty Python.
V seriálu Ulice ale Petr Vacek před nedávnem rozplakal
tisíce fanynek rolí muže, doprovázejícího svou těžce
nemocnou partnerku na smrt. „Každý má právo
rozhodnout o svém konci, když trpí a ví, že se nemůže
uzdravit. Musí se ovšem zabránit zneužití,“ přemítá
nad kontroverzním tématem asistované sebevraždy.
5plus2
■ ROZHOVOR
ČR | V nekonečném seriálu Ulice účinkuje
Petr Vacek s přestávkami od jeho startu
v roce 2005. Ovšem před pár měsíci se
o jeho postavě Tomáše psalo jako nikdy
předtím, protože dějová linka se týkala vášně vyvolávající asistované sebevraždy.
Co si o tomto způsobu ukončení života myslíte?
Každý má právo rozhodnout o svém konci,
ovšem musí se zabránit zneužití. Ale když
je pro někoho každý den utrpení a ví, že se
nikdy neuzdraví, nemám právo mu bránit.
Jste z lékařské rodiny. Dovedete si
představit, že byste nějakého svého
blízkého člověka vyprovázel na „poslední cestě“ tak jako vaše seriálová
postava?
Já si to ani představovat nechci. Ale kdyby to přišlo, co jiného by mi zbývalo?
Myslím, že i lékaři někdy přemýšlejí, jestli mají zachraňovat nezachranitelné. Můj
děda jel na návštěvu ke své švagrové, psal
se rok 1975. V noci se mu udělalo špatně,
zavolali lékaře, přijel starý praktik a řekl,
že to nic není. Děda za několik hodin
umřel na infarkt. Ptal jsem se maminky, lékařky, jak to mohl ten doktor zanedbat
a že nám dědu zabil. A ona mi řekla: Ono
mu bylo jasné, že se nedá už nic dělat.
A místo toho, aby dědu tahal někam do nemocnice, nechal ho v klidu a míru umřít

doma v posteli. Spíš asi lékaři nechtějí dovolit, aby se na pacienty kašlalo jen proto,
že si někdo řekne: Nemá to cenu. Takhle
zbytečně dřív umírali staří lidé na zlomeninu krčku. To není smrtelná věc, ale protože byli staří, nedostali péči, kterou potřebovali, přitom mohli klidně žít ještě deset
dvacet let. Když se ale někdo sám o sobě
při plném vědomí rozhodne, že chce odejít, já bych to respektoval.
Řada diváků nejen, že o postavách
a ději diskutuje, ale také k nim skrze
sociální sítě promlouvá, radí jim, jako
by šlo o reálné lidi. Míváte jako divák
či čtenář také takovou míru ztotožnění s postavami?
Míval jsem. Když mi bylo šest. Koukal
jsem na Hříšné lidi města pražského a pak
jsem nebyl schopen pochopit, co dělá detektiv pan Brůžek v pohádce. Ale teď už
jsem velký a mám z toho rozum. Bohužel
asi to tak velká část lidí nemá. Kopeckému po Nemocnici na kraji města chodily
stohy dopisů ohledně operací a nemocí.
Kolegu Jirku Štrébla málem fyzicky
napadli, protože „byl v Ulici ošklivej na holčičku”! Já naštěstí hraju kladnou postavu,
takže mě nikdo nemlátí, ale stalo se mi, že
mě v metru – mimochodem, jez-

dím zásadně MHD – pustila revizorka se
slovy: „Vy tu legitku určitě máte, protože
jste takovej poctivej dobrák! Tak hodnej,
až jste blbej!“ Na druhou stranu je to
známka toho, že hrajeme dobře.
Zatímco seriály se točí dál, divadla
mají dlouho dobu stopku kvůli koronaviru. Je pro vás složité vyrovnat se
s absencí živých představení?
Jsem optimista. I když nám politici říkají,
jak jsme zbyteční a jak málo lidí chodí do
divadel. Divadlo přežilo film, rádio, televizi a v moderní době i internet. Lidé pořád
potřebují živý kontakt. Zážitek z divadla
nikde jinde nezískáte. Žádná morová rána
netrvá věčně, navíc covid není mor. Nechci to zlehčovat, ale není konec světa.

Ta představení, co jsme si zahráli mezi karanténami, byla velmi emotivní. Diváci šli
s námi jako kdysi za komunistů. Divadlo
je zkrátka strašně potřeba. Kultura vůbec.
Jak řekl Masaryk: „Nechce-li malý jazyk
a národ zaniknout, neobejde se bez kultury a veškerou podporu jí věnovati musí.“
Jsou vám bližší komické role jako třeba Milouš v legendárním Saturninovi
a více méně improvizované výstupy
v Partičce či kdysi s Martinem Dejdarem, nebo spíš dramatičtější role
ve stylu filmu Učitel tance?
Já hraju rád všechno. Partičku jako moc zásadní nevnímám, jednou to se mnou zkusili. To, co jsme dělali s Martinem, nebyla
improvizace. To byl náš pořad pro Novu
Na vlastní nebezpečí a ten jsme normálně
psali, hráli a moderovali. Líbil se mi
vždycky humor absurdní, dodnes miluju
Monty Python. A léta strávená v Ypsilonce mi nedovolí něco příliš hluboce
prožívat, vždycky na všem hledám
to komické. Pro mě bylo zásadní to
období Ypsilonky v osmdesátých
letech, kdy Jan Schmid dělal představení mně velice blízká. Měl to vždycky plné humoru a nadhledu a zároveň
nešlo o hloupé frašky, ale o hořké
a smutné věci. Říkával jsem tomu
Schmidova irská káva. Nahoře humor
jako šlehačka a cukr, pod tím hořká
káva smutku a do toho síla alkoholu.

Petr Vacek

Narodil se 1. ledna 1965 ve Slaném. Absolvoval
přírodovědné gymnázium v Praze a DAMU.
■ Ze slavných filmů je známý hlavně ze snímků
z první poloviny 90. let jako Amerika, Saturnin
či Učitel tance.
■ Populární je také díky nekonečnému seriálu
Ulice. Zahrál si i v kultovní Zdivočelé zemi
či v komediálním Jetelínu.
■ Jeho domovskou divadelní scénou je už tři
desetiletí Studio Ypsilon, několik let účinkuje
také na prknech Divadla Na Jezerce.
■ V rozhlase a televizi se objevuje i jako
moderátor, v poslední době například
v zábavně-naučném pořadu České televize
Tajemství těla, který uvádí se svým
dlouholetým parťákem Martinem Dejdarem.
■ Angažuje se v ekologických projektech, věnuje
se také překladatelství.
■

FOTO | HERMINAPRESS
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myslí, že jsem hodnej a blbej
Když jsem pro Jezerku připravoval hru
Ze života Čapka, připomněl jsem si Čapkův humor. Moderní, přesný, moudrý, laskavý. Pointy takové, že by se nemusel stydět žádný autor dnešních sitcomů.
Hrajete také pro děti. Máte za ta léta
už vyzkoušeno, co na ně funguje?
A mění se jejich přístup v souvislosti
s tím, jak se jejich zábava odehrává
především na internetu?
Má zkušenost je taková, že co děti znají
z internetu, chtějí pak vidět na živo. Internet přebírá roli televize. Dřív chtěly děti
vidět živou Dádu, dnes hvězdy YouTube
a sociálních sítí. Ale pořád chtějí živé divadlo nebo koncerty. To se nemění. Hraní pro děti nesmíte flákat. Děti sice nepoznají přesně, co je špatně, ale přestane je
to bavit. Nám s Magdalenou Reifovou
vždycky fungovalo, že jsme měli výborné písničky Hanky Navarové a že jsme
právě hráli vždycky na 120 procent. Pravda, s věkem to bylo čím dál těžší, ale ono
vám to tak nějak nedá. Podvědomě se naladíte na dětský metabolismus a jedete.
A potom se zhroutíte v šatně a lapete po
dechu…

robaty na provázcích, s kterými Milan prováděl všechny možné kousky. Asi jako
kdybychom dětem v padesátých letech
předváděli virtuální realitu. Spíš vidím
problém v dospělých v tom, jak ke kultuře
pro děti přistupují. Protože „vždyť je to jenom pro děti“. Jak, „jen“? Pro děti se musí
dělat to nejlepší, vždyť je ovlivňujeme
na celý život!

Petr Vacek s Martinem Dejdarem
jako průvodci pořadem Tajemství
těla.
FOTO | ČESKÁ TELEVIZE
Neočekávají od vás ale výkony, které
jsou možné leda tak v počítačových
hrách?
Naopak, sledování věcí na internetu má
ten efekt, že děti fascinuje to, co funguje
bez wifi, elektroniky a elektřiny. Když
jsme hrávali s loutkářem Milanem Formanem, byly děti jak u vytržení, když viděly
třeba loutku zvanou dupák. Nebo dva ak-

A co vaše dětství, bylo divoké, nebo
spíš klidné tak, jak působíte v dospělosti?
Podle mě jsem byl extrémně hodné dítě,
mí bratři mají kupodivu opačný názor. Rodičů už se nezeptám. Nikdy jsem nebyl rebel a nechtěl jsem zlobit ani na sebe upozorňovat. Nepral jsem se, ale všechno
jsem ztrácel a zapomínal. Žákovskou
jsem měl plnou dlouhých červených
zpráv od zoufalé třídní učitelky. Jednou
jsme měli přinést třicet korun na výlet, já
samozřejmě zapomněl. Ale posbíral jsem
všechny desetníky a padesátníky, co jsem
měl různě po tašce a po kapsách, a dalo to
třicet korun! Nevěděl jsem, jak to paní učitelce odnést, tak jsem dal všechny drobáky do svého notně posmrkaného kapesní-

ku a ten uzlíček jsem jí dal na katedru.
Paní učitelka nic neříkala, pak zrudla, otevřela okno, sedla si… a druhý den nepřišla do školy. Naštěstí nade mnou držela
ochrannou ruku paní ředitelka. Učila přírodopis a já si vždycky o prázdninách dopředu přečetl knížku, to mě bavilo. No a pak
jsem všechno při vyučování věděl.
Máte čtyři děti, ty mladší jsou ještě školou povinné, zvládají současné odtržení od spolužáků při distanční výuce?
Na mé děti se díkybohu mé dysfunkce nepřenesly a po svých prarodičích zdědily
značnou inteligenci. Ti velcí, Hanka a Jonáš, studují v zahraničí. Ti mladší, Eliáš
a Benjamin, jsou na základce. Ale protože
na počítačích tráví většinu času, přechod
na distanční výuku pro ně nebyl žádný problém. Jak Eli, tak Ben si se vším poradí
sami. Eli je dokonce radši, protože ho neruší žvanění spolužáků… Sice nevím, jak
se to stalo, ale oba kluci jsou vzorní a jde
jim to. Díkybohu. Já bych jim matiku rozhodně nevysvětlil. A moje žena učí na alterně na DAMU, takže je u monitoru jako
paní učitelka. I loutková animace jde učit
přes počítač.
(mb, tia)

INZERCE

Nové digitální „občanky“ České spořitelny
rychle získávají popularitu
Každý pátý Čech získal během
ledna novou „občanku“. Největší
domácí banky začaly zpřístupňovat svým klientům dlouho očekávanou službu, která může výrazně
usnadnit jejich život při komunikaci se státem a zároveň urychlit rozvoj e-governmentu v Česku.
Bankovní identitu, kterou až dosud lidé využívali výhradně k přihlašování se do internetového bankovnictví, umožnily banky využívat
i k prokazování totožnosti při připojování se k online službám státu.
Tato služba se během ledna stala
dostupná již pro 1,8 milionu klientů
největší domácí banky České spořitelny. Tisícovky z nich se ihned začaly přihlašovat do Portálu občana,
jehož prostřednictvím stát nabízí
různé elektronické služby včetně
výpisu bodového hodnocení řidiče,
informací z katastru nemovitostí,
vyřízení živnostenského oprávnění
či podání daňového přiznání.
„Svoji totožnost budete prokazovat stejně, jak to děláte při vstupu
do vašeho internetového bankov-

nictví. Nemusíte si pamatovat žádná nová hesla, nemusíte s nikým
sdílet vaše osobní údaje. Banka jen
potvrdí poskytovateli dané online
služby, že na druhé straně jste skutečně vy. Usnadní vám to komunikovat z domova s úřady i soukromými
společnostmi. Je to v podstatě nová
digitální občanka, pomocí které jednoduše online ověříte svou identitu
nebo si pohodlně sjednáte služby
a produkty,“ vysvětluje Martin Medek z České spořitelny. Získat tuto
novou „občanku“ lze jednoduše –
založením internetového bankovnictví George u České spořitelny.
Bankovní identita je klientova
elektronická občanka, která poslouží k ověření totožnosti v online
prostředí. V první fázi bude možné
využít bankovní identitu k ověření

totožnosti v komunikaci se státem
(prostřednictvím Portálu občana), zhruba od poloviny roku pak
bude využitelná ke stejnému účelu
i v komunikaci se soukromoprávními poskytovateli online služeb.
Díky ní už klient banky např. nebude muset posílat kvůli potvrzení totožnosti kopie svých dokladů. Navíc bude mít přehled, kdy
a komu se ověřoval. Bankovní identita bude umět za klienta vyplnit
i formuláře, lidé už nebudou muset
dokola vyplňovat stále stejné údaje. Nemusí si vytvářet a pamatovat
nová přihlašovací údaje a hesla –
mohou používat jedny přihlašovací
údaje pro více příležitostí.
Zásadní je i bezpečnost klientských dat. Ty zůstávají vždy v bance, banka je nikdy nesdílí s dalšími

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY VYUŽITÍ BANKOVNÍ IDENTITY
COBY DIGITÁLNÍ „OBČANKY“:
• Nemusíte chodit na úřady vyřizovat záležitosti osobně
• Nemusíte si pamatovat nová přihlašovací hesla
• Nemusíte s nikým dalším sdílet vaše osobní údaje

Martin Medek, manažer otevřeného
bankovnictví České spořitelny
subjekty, pouze potvrdí totožnost
klienta. Ztotožnění prostřednictvím bankovní identity je zdarma
jak pro klienty, tak pro stát.
Výhledově bude možné bankovní
identitu využívat např. pro změnu
mobilního operátora nebo služby
jiných soukromých společností,
např. pojišťoven, dodavatelů energií, ostatních bank, půjčoven, sharingových společností, pro komunikaci s lékaři, školami, na nákup
v e-shopech či k elektronickému
podpisu smluv.
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Příběh obrazu:
Tři Ježíšovy
desky Mistra
tajemného
Je to jedno z nejstarších a nejpůsobivějších
gotických výtvarných děl v Česku. Jméno
autora, dnes nazývaného Mistr Třeboňského oltáře,
však dosud zůstává neznámé.
JOSEF HORA
ČR | Hluboká křesťanská víra středověku, obří katedrály, mocné a bohaté kláštery, to vše zrodilo geniálního malíře tvořícího zejména na pražském královském
dvoře. Bohužel se dodnes nepodařilo doložit jeho pravé jméno, a tak jej svět zná
jako Mistra Třeboňského oltáře.
Původ přídomku je jednoduchý, jeho
nejslavnějším dílem je totiž oltář z roku
1380, který vymaloval pro kostel sv. Jiljí v Třeboni. Oltář tvořilo pět obrazů –
čtyři menší vždy dva nad sebou na každém křídle a jeden velký, přes tři metry
vysoký střed oltáře. Zavřený oltář představoval pašijové scény (z lat. passio –
utrpení, tedy příběhy ze utrpení a smrti
Ježíše Krista) – na levém křídle byl vy-

obrazen Kristus na hoře Olivetské a nad
ním Kladení Krista do hrobu, oba obrazy se dochovaly dodnes. Z pravého křídla se dochovalo jen Zmrtvýchvstání
Krista, druhý obraz a velký střed oltáře
byl v průběhu věků ztracen.

14.

století přineslo do
obrazů krásný styl
se štíhlými figurami.

Diváka zaujme sytě červeným pozadím se zlatými hvězdami, což je častý motiv ve středověkém západoevropském
umění, v pařížském či francko-vlámském prostředí. Krajiny obrazu jsou na
hony vzdáleny reálné přírodě, kterou
musel ale malíř dobře znát, jinak by nedokázal vytvořit věrné skici ledňáčků,

Mistr Třeboňského oltáře.
Vlevo Kristus na hoře Olivetské,
uprostřed Kladení Krista do hrobu,
vpravo Zmrtvýchstání Krista,
(po roce 1380),
smrkové dřevo oboustranně potažené plátnem, tempera,
rozměr každého z křídel obrazu 132 x 92 cm

Rekonstrukce původní podoby
Třeboňského oltáře podle
badatele Jana Royta v kresbě
Jany Peroutkové.
Oltářní skříň mohla být vysoká
přes tři metry s dvojicemi křídel
nad sebou.
FOTO | WIKIPEDIE
sojek, stehlíků a dalších ptáků posedávajících na stromech a keřích. Když se oltář otevřel, druhé strany tabulí zdobily
motivy svatých.

Ryze český „krásný sloh“
Malířova osobnost i život dodnes unikají bližšímu poznání. Některé soudy tvrdí, že pocházel ze západní Evropy, do
Čech přišel jako tovaryš a usadil se tu,
jiné jako jeho rodiště uvádějí právě české země. Ať to bylo jakkoliv, Mistr Třeboňského oltáře tvořil v Praze, která
byla i po smrti Karla IV. zářivým bodem na kulturní mapě Evropy.
Starým kontinentem se za umělcova
života šířil malířský styl, na jehož vlně
tvořil i Mistr Třeboňského oltáře. Dal
mu ale svůj vlastní punc, um a ideje, a
tak se zrodila česká vlna známá jako
tzv. „krásný styl“. Malují se kultivované a líbezné tváře, štíhlé, ladné a často
esovitě prohnuté postavy s oděvem splývajícím v bohatých záhybech. Vše mělo
jediný účel – krása smyslová znamenala odraz krásy duchovní. „Krásný sloh“
byl tehdy tak populární, že mu propadl
například pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (1350 až 1400). „Panenka Maria,

toť Venuše oživující krásy,“ pěl prelát
ve své poezii chválu na moderní uměleckou vlnu. „Obdiv ke krásnému obrazu
je obdivem k Božímu dílu,“ prohlásil
před mnoha staletími.

Do Anežského kláštera
Inspirací byly Mistru Třeboňského oltáře kostely, pro které často tvořil. Svatostánky tehdy sloužily i jako sluneční
hodiny, architekti je stavěli západovýchodním směrem, takže do nich mnohokrát denně svítilo slunce a vytvářelo
nádherné kulisy i pojem o čase.
Když byl do kostela v Třeboni instalován světoznámý oltář, stal se perlou
mezi ozdobami a zůstal zde do roku
1730. Pak byl rozebrán, první dvě desky přeneseny do kostelíka ve Svaté
Majdaleně, odkud byly darovány obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel
umění v Praze, předchůdkyni Národní
galerie. Desku domanínskou zakoupil
roku 1921 československý stát.
„Všechna tři díla jsou ze sbírek Národní galerie a jsou vystavena v Anežském klášteře,“ říká kurátorka Sbírky
starého umění Štěpánka Chlumská z Národní galerie Praha.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1%

Zastavovaný areál zámku Račice
v rámci dluhopisového programu
e-Finance CZ v celkové hodnotě uveřejněné na adrese www.e-finance.eu/
/zajistene-dluhopisy.

ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

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

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

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

Objednávejte na:

 515 555 565

www.eﬁshop.cz
jidlo@eﬁshop.cz

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ K USKLADNĚNÍ

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

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

VAKUOVANÁ JÍDLA

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

ŘEMESLNÉ PIVO
Z EFI PIVOVARU

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

Prodej řemeslných piv v balení sklo, PET
a KEG s možností zapůjčení výčepu
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Mrtvý Hlaváček už na mě mává,
Jeho knihy i filmy natočené podle nich lidé milují.
„Pábitel“ Bohumil Hrabal tragicky zahynul zkraje
února 1997. Na slavného autora vzpomíná jeho
přítel a lékař Pavel Dungl: „Pro mě to byl Bogan.“
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V pondělí 3. února 1997 padlo nedaleko hlavního vchodu pražské Nemocnice Na Bulovce tělo. Skokem z
okna ukončil svůj život spisovatel Bohumil Hrabal. Byla to sebevražda?
„Pořádná knížka není pro to, aby čtenář líp usnul, ale vyskočil z postele a
rovnou v podvlíkačkách běžel panu spisovateli naplácat držku,“ říkal s oblibou
spisovatel Bohumil Hrabal.
Když koncem roku 1996, to mu bylo
dvaaosmdesát, někdy kolem Mikuláše,
upadl a narazil si záda, musel do nemocnice. Dostal se na vyhlášenou ortopedickou kliniku pražské Bulovky.
Jednak byla nejblíž, jednak zde měl
přítele – ortopeda Pavla Dungla, známého operatéra prezidentů Klause i Zemana. Za lékařem se s prosbou, aby na „pábitele“ Bohumila Hrabala zavzpomínal, vypravil i týdeník 5plus2.
„Nerušte, zkouším,“ ozvalo
se to brzké lednové odpoledne z Dunglovy pracovny,
měl totiž na starosti mediky. „Dám jim jedničky a pak jdu na vás,“
prohlásil, než vyšel
ze své pracovny s

úsměvem. Lékař, který i dnes, lehce po
sedmdesátce, stále operuje. Vyšel z pracovny, kde býval častým hostem i Bohumil Hrabal, jehož smrt je obestřena několika podivnostmi jako ze surrealistické básně či detektivního příběhu. Při
bližším pohledu ale do sebe vše zapadá,
z Hrabalových zápisků i myšlenek otevřeně čiší sebevražda.

Podvodník, lhář a syčák
Hrabal napsal většinu své prózy ve
starém domě v pražské Libni, kde žil
s manželkou Eliškou řečenou Pipsi. Neměla to s ním prý lehké.
„Mám to štěstí, že moje manželka často nade mnou pláče, že jsem idiot, blbec
a opilec a syčák a lhář a podvodník. Nikdy si nepřečte, co jsem kdy napsal. A
když jednou za čas dík nespavosti řeknu, že jsem nějak unavenej, tak jen na to
moje manželka čeká. S ohromným pocitem zakřičí na
moji únavu:
‚A
z
čeho?!‘
A v tom
‚z čeho‘
je ulož e n

román o tom, jak hovno dělám, jak jen
ska, kde si ještě s Pipsi koupil ve stínu
přemýšlím, jak a kde bych se opil, kde
borovic milovanou chatu. „V bufáčku
se jí zalajdal, jak bych se kde flákal, na
na Florenci provinile kupuji grilovaná
kom bych s chutí parazitil,“ napsal Bokuřata, provinile platím a třesou se mi
humil Hrabal. Sám byl ale spíše monoruce, protože kupuji kuřata kočkám, zagamní a Pipsi se mu postarala o dobré
tímco někde v Africe hladoví děti. Tam
zázemí.
někde v lese na mne čeká můj poslední
„Tvořil jsem v bytě
důvod k žití – kočiču stolu, nejraději ale
ky, které trnou hrůvenku na dvoře. Tam
zou, co kdybych nejsem si dal stoleček a
přijel. Protože mě
židli, na sluníčko
milují. Zatímco mě
‚šrajbmašinu‘
a
bolí už nejen ta
psal,“ řekl v rozhovomoje ložnička, bolí
ru s hercem Milošem
mě i celé město, ve
Kopeckým v roce
kterém žiju, bolí mě
1969. Jenže starý čini celý svět.“
žák musel kvůli stavKdyž zvířata nakrbě metra k zemi a Hramil, odpočíval v chabalovi s příchodem
tě a poslouchal hudnormalizace odešli
bu, čekal na odpodo 5. patra panelovélední autobus, který
ho domu na sídliště
ho vrátil zpátky do
Sokolníky v nedalePrahy. Večer chodil
kých
Kobylisích. Ortoped Pavel Dungl, přítel Bohu- do hospody U ZlatéKdyž Pipsi v roce mila Hrabala.
FOTO | TOMÁŠ KRIST
ho tygra nebo k Hyn1987 umřela, zůstal
kům. Dlouho se v
spisovatel ještě osamělejší. Zbývalo mu
hlučném lokálu vznášel ve své prázdnodeset let života, do mysli se však vkrádatě, trýznivě si ji užíval, po třetím pivu zala úvaha o dobrovolném odchodu.
čínal konverzovat, po čtvrtém zaplatil a
taxíkem se nechal odvézt domů. „Hrabale, Hrabale, tak jsi se uvítězil, dosáhl jsi
„Bolí mě celé město, bolí
vrcholu prázdnoty, jak to učil můj
mě i celý svět“
Lao-c’. Dosáhl jsem prázdnoty a všech„Jestli je krásné počasí, jestli prší, já už
no mě bolí,“ napsal.
mám vygumováno. Můj rituál od té
doby, co mi umřela moje žena, je ráno
Pokusy s televizorem
sebevražda, odpoledne jedno pivo a pak
celkem čtyři piva, a tak až do večera,
Když se někdy v 70. letech seznámil
Štědrý den. Ráno sebevražda – taedium
Hrabal s lékařem Dunglem, potkali se
vitae (omrzelost životem, například ve
občas U Zlatého tygra.
stáří, pozn. red.) – protože ve střední Ev„On byl velmi neformální, říkali jsme
ropě je lepší nevystřízlivět a netrpělivě
mu Bogane. Všichni jsme si tykali,“
čekat, kdy bude kaněc filma,“ napsal
vzpomíná Pavel Dungl. „Měl rád Plzeňstárnoucí „pábitel“.
ský Prazdroj, ale nikdy jsem ho vlastně
Poslední roky mu ubíhal život ve
neviděl opilého. Dával si hospodská jídznamení jistého rituálu. Po probuzení
la, tuším nějaké zapečené maso v těstíčv paneláku se mechanicky obléku,“ říká lékař s tím, že se s Hrabalem
kl, často nesnídal a s cigarerád bavil o knihách. „Ty jeho jsem přetou a kávou se usadil ke
četl všechny. Také jsem se ho ptal, jastolu. Poté odcházel na
kou knihu by si vzal na pustý ostrov,“
autobus do Kerzmiňuje Dungl. „Isaak Babel, Rudá jízda,“ reagoval ihned spisovatel. „Víš,
kultura přichází z východu. Je to ta
židovská a ruská, Dostojevskij,
Lermontov, to jsou velikáni.“
Poslední dny Hrabalova života to byl právě Pavel Dungl, kdo
mu dělal během hospitalizace
společnost.
Z díla Bohumila Hrabala:
Hovory lidí (1956),
Perlička na dně (1963),
Pábitelé (1964), Ostře
sledované vlaky (1965),
Postřižiny (1976),
Slavnosti sněženek (1978),
Příliš hlučná samota (1989)
FOTO | ARCHIV MAFRA
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zve mne k sobě
Nakupujte
hezky česky
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

28. 1. – 3. 2. 2021

„Na přání dostal pokoj v 5. patře. Ordinoval jsem mu spíš lázeňskou léčbu,
klid na lůžku, léky, stravu a lehkou rehabilitaci, jeho pád na ledě, jak mi říkal a
já mu věřil, nebyl totiž nic závažného.
Počítal jsem s tím, že do jara půjde
domů,“ vzpomíná ortoped.
Až později se dověděl, že za naražená záda nemohl pád na ledu, ale úplně
jiná situace. „Ve svém bytě v 5. patře paneláku si postavil na parapet televizor
s tím, že ho shodí dolů a podívá se, jak
dopadne. Chtěl mít představu, jak by asi
vypadal jeho vlastní skok. K oknu si postavil hraničku z knížek, která se ovšem
rozjela, on spadl a tak si narazil záda,“
vypráví Dungl.

Posedlost pátým patrem
Páté patro byl Hrabalův literární motiv
smrti, vyskytuje se u spisovatele Rilkeho nebo u milovaného Kafky. Ve stejném podlaží bydlel v paneláku, a pokoj
v 5. patře dostal i v nemocnici.

„Hrabal byl 5. patrem doslova posedlý, když jsme ho na týden, kdy se malovalo, dali do 7. patra, přišel za mnou a
povídá: ‚Dunglíčku, je to strašně vysoko, já chci zpátky do 5. patra.‘ Když se
tam vrátil, díval se rád na seriál Dallas,
odmítal procházky i psaní. O sebevraždě ale nikdy nemluvil,“ dodává ortoped
Pavel Dungl.
V osudný den 3. února 1997 se spisovatel i lékař viděli brzy ráno. Bohumil
Hrabal měl výhled na libeňský hřbitov,
kde byl pochován jeho oblíbený spisovatel Karel Hlaváček. „Už na mne mává,
zve mě k sobě,“ pronesl Hrabal k lékaři,
který se zachvěl a odvětil, ať nevede takové řeči, a že hned po poradě přijde.
Z porady opravdu spěchal, měl totiž
zlé tušení, což se nakonec potvrdilo.
Když přijížděl před pavilon číslo 13, tři
metry od sebe uslyšel velkou ránu. Bohumil Hrabal, jeden z největších českých
spisovatelů 20. století, opustil v nemocničním županu svět. V pokoji byla pod
oknem coby stupínek hranička z knížek.

79,90

VEPŘOVÁ KÝTA
bez kosti, ve vakuu
cena za 1 kg

TRVANLIVÉ
MLÉKO
polotučné,
1,5 % tuku
1l

OKURKY
MACHLAND
670 g,
PP 350 g
100 g 5,69 Kč

ilustrační foto

V pražské hospodě U Zlatého tygra byl nejslavnějším štamgastem spisovatel Bohumil Hrabal (vpravo).
FOTO | DAVID NEFF, MAFRA

19,90
25,90�

8,90

23%

13,90�

POMERANČE
volné
1 kg

22,90
39,90�

SLEVA

42%
ilustrační foto

20 %
NA TICHÁ
VÍNA*

Portrét Bohumila Hrabala na zdi v pražské ulici Na Hrázi, kde spisovatel žil a
tvořil. Autorkou je malířka Tatiana Svatošová.
FOTO | ARCHIV MAFRA

35%

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 a na zboží
v jednorázové akční nabídce.
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Kukačky aneb Jak by se herci
vyrovnali se záměnou dětí

Podobný seriál v českých televizích dlouho nebyl. Česká televize si pro nás na páteční
večery připravila příběh odvíjející se od záměny dvou chlapců v porodnici, vzdáleně
připomínající skutečnou takzvanou třebíčskou kauzu. Co na dramata rodičů říkají
herci třináctidílné série Kukačky? Dovedou si představit, že by je potkalo něco
podobného?

Zdroj: Česká televize, archiv MAFRA

MARTA DANCINGEROVÁ
hraje Terezu, matku Jakuba (Tomáše), partnerku Marka Adamczyka
„Upřímně si takovou situaci nedokážu představit,“ přiznává
herečka, kterou si diváci pamatují například z pohádky
Slíbená princezna. „Pokud by k tomu mělo dojít, asi
bych si přála, abych se to nikdy nedozvěděla. Myslím,
že bych si prošla širokou škálou emocí. Zřejmě bych
měla chuť sbalit to svoje dítko a odjet od toho všeho.“
Marta už je sama matkou. Toníkovi jsou čtyři roky.
„Péče o miminko je strašně intenzivní a člověk si musí
zvyknout na to, že se během dne většinou všechno dítěti
přizpůsobí. Takže nároky na vlastní plány jsou malé. Tahle
totální odevzdanost mi někdy dělala problém,“ přiznává.

DAVID NOVOTNÝ
hraje Karla, otce Tomáše (Jakuba)
„Absolutně netuším, jak bych se v takové situaci, ve které se ocitla moje postava, zachoval,“
váhá i představitel bodrého Karla. „Je mi velmi nepříjemné o tom přemýšlet, ale zkusit to
vymyslet za postavu je naopak velmi příjemné.“ Nakolik se herec podobá své postavě?
„Nejsem paličák, jsem výbušný a mám dejme
tomu blízko k příkřejším soudům, ale dokážu
i couvat, když poznám, že jsem špatně. Myslím, že je celkem snadné to se mnou umět.“

MAREK ADAMCZYK
hraje Martina, otce Jakuba (Tomáše)
„Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy se mu jeho
pohled na svět ze dne na den rozbije na kousíčky,“ uvažuje herec, který je v civilním životě partnerem úspěšné snowboardistky Evy Samkové. „Ze začátku mě překvapovalo, jak moje
postava v seriálu na nastalou situaci reaguje. Časem jsem si ale
uvědomil, že v takové chvíli se člověk nemůže držet toho, jak
by se choval normálně. Protože už nemůže důvěřovat světu,
ve kterém dosud žil. Je to trochu jako být znovu v pubertě.
Musíte prozkoumat svoje hranice. Problém je v tom, že už
puberťák nejste a vaše okolí od vás čeká, že se budete chovat
rozumně,“ říká.

BISER ARICHTEV
režisér seriálu Kukačky
Jeho manželka Veronika Arichteva během
natáčení čekala dítě, takže prý na toto
téma dostal už mnoho otázek a vyslechl si
mnoho vtípků. Má na ně ale jasnou odpověď: „Ani jeden z mých synů mě myslím
nemůže zapřít. Jsem v klidu.“ Kdyby se
ovšem dostal do situace, jakou líčí seriál
Kukačky, snažil by se najít řešení. „A stejně
jako naše postavy bych pravděpodobně
dospěl k tomu, že žádné správné řešení
vlastně neexistuje.“

JAN DOLANSKÝ
hraje MUDr. Tesaře,
porodníka
Manžel herečky Lenky Vlasákové a otec tří dětí se zamýšlí hlavně nad tím, jak
by zvládal návrat
m“
dětí ke „správným
rodičům. „Ačkoliv
v
zjistíte, že dítě
není biologicky
vaše, vybudujete
si k němu za ta létta
nějaký vztah. Asi
by pro mě bylo
hodně těžké děti
zase vyměnit –
vzít si biologické
dítě a vrátit to, se
kterým jsem strávil čas,“ přemítá.

NIKOLA A VERONIKA.
PŘÍBĚH SKUTEČNÝCH
„KUKAČEK“
Z TŘEBÍČSKA

Jejich případ v roce 2007 vzrušil celou zemi.
V třebíčské porodnici dvěma rodičovským
párůům vyměnili děti. Na začátku byla nedůvěra
jednnoho z tatínků, na konci zjištění, že Nikola
a Veeronika nežijí u svých biologických rodičů.
A taak se po roce stěhovaly domů. Vše začalo
v břřeznu 2007 tím, že Libor Broža kvůli podezřenní, že není otcem Nikoly, podstoupil testy
A. Výsledek jeho podezření potvrdil. Rovněž
DNA
Jarooslava Trojanová šla o několik měsíců později
na ttesty. Po nich bylo jasné, že ani ona není matkouu Nikoly. Brzy na to vyšlo najevo, že Jan a Jaroslavva Čermákovi z Přibyslavic rovněž vychovávají
dívkku, která není jejich. V porodnici byly Nikola
a Veeronika omylem vyměněny. Na první schůzce
se oobě rodiny dohodly, že si děti vrátí, k čemuž
Zdroj: iDNES.cz
doššlo v prosinci 2007.
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Pomocná ruka
z vaší lékárny
MAXIMÁLNÍ

POSÍLENÍ IMUNITY!

AU? AU-MEDIC!

Díky svému šetrnému složení je Imunit® AKUTT vhodný pro diabetiky,
diabetiky celiaky i těhotné a kojící ženy.
ženy

E xír na menopauzu
ELLI

Suužuje vás podrážděnost, nervozita, nekoneečné pocení či návaly horka? V kombinaci
s nnárůstem hmotnosti a ztrátou chuti na sex
see mohou časem dostavit dokonce i stavy
úzzkosti. Všechny tyto příznaky má na svědomí
meenopauza. Rozlučte se s ní jednou pro vždy!

Nenechte
se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte
Ne
Elli MenoOsteo FORTE nabízející komplex důležitých látek pro ženy v menopauze i po ní. Díky
extraktu z jetele lučního pomáhá udržovat klidný
a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele
otáčivého zase napomáhá ženám vyrovnat se
s návaly horka, pocením, neklidem či podrážděností. Doplněk stravy obsahuje také vitaminy D3
a K2 a vápník, který je potřebný pro zdraví kostí.

Zánět? Bolest v krku? INFEKCE?

AU-MEDIC
blokátor bolesti
doporučuje
svým zákazníkům jako úlevu
od bolesti 92 %
odborného
lékárenského
personálu.*
*Na základě recenzí
získaných z lékáren po vyzkoušení
y
zdravotnického prostředku AU-MEDIC.
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Pastilky HERBALMED® Medical Antivirus rychle ulevují od bolesti, škrábání a pálení
v krku. Nejvyšší účinnost a jedinečnost zdravotnického prostředku zaručuje unikátní
kombinace a koncentrace bylinných extraktů s vitaminem C. Účinné látkyy vytváří
na povrchu sliznice krku ochranný ﬁlm, který ji chrání a omezuje bakteriáální a virovou
infekci. Tímto lokálním účinkem tlumí pálení a bolest v krku a omezují zahlenění
horních cest dýchacích. Zároveň aktivují protizánětlivé a regenerační meechanizmy.

Vsaďte na revoluční ﬁnsko-švédský vynález
AU-MEDIC blokátor bolesti. Malé náplasti
(tzv. crystal tapy) obsahují mikrokrystaly křemíku,
které vlivem vědecky ověřeného piezoelektrického jevu přerušují přenos bolestivého signálu
nervovým systémem do mozku.Tím dochází
k blokování pocitu bolesti. Každý tape zajistí
úlevu od bolesti až na 1 týden. Zcela bezpečně a bez vedlejších účinků. Pro více
informací navštivte lékárnu nebo
www.aumedic.cz.

Ý

Není důvod k panice! Přinášíme novou generaci bylinných pastilek s vysoce účinným
a zároveň šetrným složením. Díky nim vyřešíte nejen bolest a škrábání v krku,
krku ale i záněět.
ět

Bolest pohybového aparátu dokáže zcela ochromit život. Řešení v podobě tablet však není nejvhodnější. Pilulka uleví pouze na několik hodin
a účinná látka přitom zatěžuje organizmus.

NÍ

Proto neváhejte a v lékárně si pořiďte jedineččný Imunit® AKUT. V jeho složení naleznete
významné množství přírodních imunostimulačních beta-glukanů, které mají pozitivní vlivv
na lidský organizmus. Pro maximální posílení
imunity je tento doplněk stravy rovněž obohacen o vitamin C a selen, který chrání buňky
před volnými radikály.

Dlouhodobá úleva
od bolesti

ÁL

K akutnímu
užívání.

A

S ohledem na současné dění - nošení roušek,
dodržování odstupů či setrvání v nařízené
karanténě, je potřeba mít více než kdy dřívee
silnou a odolnou imunitu.
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Moji bratři?
Karel a Josef
Čapkové
Ten příběh zná 135 let
od jejího narození
dnes už jen málokdo.
Přitom polozapomenutá
sestra slavných bratrů
Čapkových Helena
prokázala za nacismu
i komunismu velkou
odvahu. Pomáhala
odboji, čelila represím.
A sama také psala knihy.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Její manžel tvrdil, že zapojením se do
protinacistického odboje mstila své bratry.
Karla, který zemřel brzy po mnichovském
diktátu a následné fašistické štvanici, a Josefa, jehož Němci roky věznili v koncentračních táborech a jenž se konce druhé světové
války nedožil jen o několik týdnů. Helena
Čapková, starší sestra slavných umělců, je
v současnosti bohužel téměř zapomenutou
osobností. A to navzdory tomu, že sama byla
taktéž publicistkou i spisovatelkou a především statečnou ženou, která se aktivně postavila nacismu a čelila i teroru komunistů.
Helena Čapková se narodila 28. ledna
1886 v Hronově (Josef 23. března 1887,

Karel 9. ledna 1890) a ač se toužila stát klavíristkou nebo lékařkou, možná až příliš
pragmatická matka ji přihlásila na brněnskou vyšší dívčí školu. Sotva plnoletá se
vdala za Františka Koželuha, o 13 let staršího advokáta. Ačkoliv se především starala
o manžela a dvě dcery, napsala tři knížky –
autobiografickou povídku Malé děvče
(1920), příběh o těžkostech mladé matky
Kolébka (1922) a román O živé lásce
(1924).
„Milá Helenko, takové dobré kritiky, které vyšly o tvé první knížce, tě holt zavazují,
abys podruhé dostřelila ještě výš,“ povzbuzoval Helenu bratr Karel. Zároveň však on
i Josef neváhali svou sestru i drobně pokárat. „Nebudeme se zastavovat u chvály,
a uvedeme spíš všechno kritické,“ připsal
do dopisu Josef. „Knížečky měly úspěch,
ale byly ničím mezi tisíci jinými, a což teprve proti těm, které zatím napsali bratři,“
sebekriticky zhodnotila sama Helena, která
přispívala také do novin.

Boj proti diktaturám
Když ve 40 letech Helena ovdověla, přestěhovala za bratry do Prahy, kde si blízko jejich dvojvily nechala postavit dům. Byla
v kontaktu s mnoha osobnostmi uměleckého světa a díky tomu se seznámila se spisovatelem, diplomatem a kulturním atašé
v Paříži Josefem Palivcem, za kterého se
v roce 1930 provdala.
Oba velmi těžce nesli zmrzačení republiky mnichovskou dohodou, smrt Karla Čapka o Štědrém dnu roku 1938 a samozřejmě

Helena Čapková
a její milovaní bratři Karel a Josef.
FOTO | KLADSKÉ
POMEZÍ, O.P.S.
(WWW.KARELCAPEK.CZ), MAFRA

vpád německých vojsk do zbytku českých
zemí v březnu 1939. Helena se proto i s
manželem zapojila do odboje – podporovala ilegální tisk i rodiny nacisty zavřených
vlastenců, manžel zase díky svým politickým a diplomatickým konexím pomáhal lidem emigrovat z protektorátu. Gestapo jej
zatklo až pár měsíců před koncem války,
i přes brutální výslechy neprozradil své spolupracovníky a věznění přežil. Takové štěstí neměl Helenin bratr Josef. Slavný malíř
během války prošel několika koncentračními tábory, zemřel v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu zřejmě v důsledku nákazy
skvrnitým tyfem.
Po krátkém poválečném „oddychu“ začaly po únoru 1948 Heleně a Josefovi jakožto
odpůrcům komunistické diktatury další těž-

ké časy. Palivec byl na konci roku 1949 zatčen, podobně brutálně jako gestapem trýzněn a nakonec souzen v monstrprocesu
s Miladou Horákovou, v němž naštěstí místo oprátky vyfasoval 20 let žaláře a propadnutí majetku. Vzhledem k tomu, že mu v té
době bylo 63 let, šlo ale v podstatě o doživotní trest. Helena – sama režimem perzekvovaná stejně jako její děti a vnuk – vytrvale psala žádosti o milost, organizovala petice mezi umělci za podmínečné propuštění
svého muže. Na svobodu se Josef Palivec dostal až v roce 1959, o 10 let později
byl rehabilitován a nakonec přežil svou
ženu o 14 let. Helena totiž zemřela již 27. listopadu 1961. O několik měsíců se tak nedožila vydání své nejslavnější knihy – vzpo(mb)
mínkového díla Moji milí bratři.

Suchej únor může odstartovat osobní revoluci
ČR | První velká každoroční výzva napříč
Českem právě odstartovala – je tu „Suchej únor“, tedy měsíc bez alkoholu. S Čechy je „svátek nepití“ už 10 let a účast
bývá jedním z nejhezčích valentýnských
dárků pro milované polovičky. Loni se podle průzkumů zúčastnil skoro každý desátý dospělý obyvatel Česka, který se pokusil sám se sebou zabojovat a v nejkratším
měsíci v roce se zcela vzdát alkoholu.
Akci netřeba složitě představovat, vše
popíše pár komentářů bývalých účastnic:
„Suchej únor a následné ‚sušení‘ je jednoznačně nejlepší věc, co mě mohla potkat.
S myšlenkou, že seknu s pitím alkoholu,
jsem si pohrávala už dříve, ale skutek utek.
Až ‚sucháč‘ mi pomohl to odstartovat,“
píše do facebookové skupiny Suchej únor

FOTO | ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

jedna z abstinujících. Projekt se ale rozšířil
i mezi Slováky: „Dokázala som si, že nemám s alkoholom problém,“ poznamenává další abstinující a větou uvede jednu

z esenciálních myšlenek celého projektu – zkusit si nepít. „Suchej únor je příležitost dát si odstup od alkoholu i od dalších libůstek a zjistit, zdali my ovládáme je, nebo
ony nás,“ říká Petr Freimann z neziskové organizace Suchej únor, která akci pořádá.
Ty, kteří o smyslu akce pochybují, jako
první většinou napadne otázka, zda může
mít měsíc bez pití nějaký efekt. „Sucháčem shodíš pár kilo, nastartuješ revoluci
ve vztahu nebo začneš lépe spát. Možná
se nestane nic z toho a ty si odneseš změnu ve své hlavě. Měsíc je doba akorát tak
dlouhá na to, aby si mohl(a) nastartovat
změnu – pořádnou a trvalou, podle tvé
chuti,“ komentuje Freimann s tím, že každoročně skoro 60 % účastníků se po únorové zkušenosti zmírní v pití.

Loni se přes 25 tisíc účastníků zapojilo
také do hodnocení a dotazníků. Vyplynulo
z nich i to, že povědomí o únoru jako měsíci
bez alkoholu se meziročně zvedlo ze 47 na
58 % napříč populací. V médiích se minulý
rok objevilo přes tisíc výstupů a reklam, zapojily se nemocnice, školy i celá města.
Únorové nepití podporují psychologové,
vědci, lékaři i šedesátka známých osobností, mezi nimi například brankář Petr Čech:
„Zvládnout vychytat nulu s alkoholem
může být pro někoho těžký boj,“ připojil
svůj slogan. Mnoho lidí se v první řadě
ovšem zajímá o to, zda jde měsíc bez pití
zvládnout. Ze zkušeností těch 25 tisíc dotázaných plyne, že ano. Na otázku „Vydržel
či vydržela jsi celý únor na suchu?“ odpovědělo 82 %, že ano, 18 %, že se napili. (jos)

INZERCE

Opravdu musí Česko exportovat tolik elektřiny?

Spotřeba elektrické energie v ČR v uplynulých
NETTO VÝROBA A SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR 2003-2019 v TWh
15 letech vzrostla o 7,5 TWh na celkem 62,3
TWh. Výroba elektřiny v ČR za tu doba vzrostTWh
la o 4,5 TWh na celkem 81,1 TWh. Přebytek
NETTO VÝROBA
elektřiny vyrobené v Česku, který je exportován, 90
81,9 81,1
81,0 81,1 80,9 79,9
81,4
v průběhu těch 15 let stále tvoří cca 20 TWh
77,9 77,4 81,0
77,92 76,19 77,9
77,1 76,0 79,5
ročně za velmi podivných podmínek. Záhadou, 80 76,63
dobře utajenou před občany, je cena, za kterou
se elektřina exportuje. Výši poplatku z této exEXPORT
portované elektřiny, kterou má stanovit Energe- 70
tický regulační úřad dle zákona svým cenovým
rozhodnutím, není v cenovém rozhodnutí a ne- 60
61,8 62,2 62,3
zná ji ani sám Energetický regulační úřad. Nelze
59,4 59,7 60,5
58,6 58,8 58,6 58,3 59,3 60,1
57,66
57,1 58,3
56,39
se proto divit, že výši vybraného poplatku z ex54,78
50
portované elektřiny dle zákona nezná ani Ministerstvo průmyslu a obchodu.
NETTO DOMÁCÍ SPOTŘEBA
Za hranice naší země míří každoročně čtvrtina 40
elektrické energie vyrobené v České republice. Ekologické zátěže, povinnost hradit povolenky na emise
30
skleníkových plynů (některými nazývané „ekologické
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
odpustky“) a další zatížení však zůstávají v České
republice k tíži českých občanů a dalších spotřebitenetto výroba v TWh
export elektřiny v TWh
netto spotřeba v TWh
lů. Elektrárny, významně otravující životní prostředí
rok
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
v ČR, tak významně pomáhají např. realizaci Energiewende a udržení chodu průmyslu v Německu,
netto výroba
76,63 77,92 76,19 77,9 81,4 77,1 76,0 79,5 81,0 81,1 80,9 79,9 77,9 77,4 81,0 81,9 81,1
elektřiny v TWh
Rakousku a dalších zemích.
netto spotřeba
„My vlastně nové kapacity na výrobu energií ani
54,78 56,39 57,66 59,4 59,7 60,5 57,1 58,3 58,6 58,8 58,6 58,3 59,3 60,1 61,8 62,2 62,3
elektřiny v TWh
nepotřebujeme. Logičtější a ekonomičtější by bylo
využívat obnovitelné zdroje. České domácnosti přispívají ročně na obnovitelné zdroje asi osmi a půl ké tržní ceně elektřiny. Přesto před tímto trendem perfektně fungující, jaderné elektrárny a současně
miliardami korun ročně. V porovnání s 31,5 miliar- aktivně zavíráme oči a hledíme do minulosti,“ říká začalo z ekologických důvodů likvidovat i klasické
dami Kč, které domácnosti zaplatí za distribuci je to Miroslav Lopour, manažer poradenské společnosti „uhelné“ elektrárny. Mimořádné situace se Německu, zatím vždy, mj. i s pomocí ČR, podařilo přežít bez
Deloitte pro oblast energetiky.
necelá čtvrtina.“ uvádí ekonom Milan Novotný.
Lze souhlasit s poradenskou ﬁrmou, že obnovitel- blackoutů. Němcům se nedá upřít systematičnost,
„Je všeobecně známo, že elektrárny, kde se spaluje uhlí, jsou jedním z největších znečišťovatelů né zdroje, zvláště ty opravdu ekologické, např. foto- a proto se Němci logicky vrátili k zabezpečení svého
životního prostředí. Vyrobí se v nich přibližně pět- voltaika na střechách či v brownﬁeldech apod., jsou mixu zdrojů o zdroje na zemní plyn.
ačtyřicet terawatthodin elektřiny. Když si přitom dnes, po výrazném propadu cen fotovoltaických paZávěr: I když se v ČR vyrábí tolik elektřiny, že se
uvědomíte, že asi dvacet terawatthodin vyvážíme nelů, ekonomicky přínosným doplněním mixu zdro- více než čtvrtina této elektřiny exportuje, cena elekdo sousedních zemí, tak kdybychom na tento ne- jů. Otázkou zůstává, jak můžeme zajistit celkovou třiny pro české spotřebitele zdražuje nejrychleji v celé
výhodný obchod rezignovali, významně přispějeme energetickou bezpečnost České republiky, zvláště Evropě a pomalu, ale neúprosně míří k „energetické
k ochraně naší přírody,“ tvrdí sympatizant ekologic- když jsou dnes propojeny evropské soustavy? Je- chudobě“, elektřina se tak zařadí mezi luxusní zboží.
kého hnutí Michal Brázdil. Česká republika se ale diným řešením je rozumný, opravdu robustní, mix Úbytek zdrojů odstavováním uhelných elektráren lze
zdrojů, který bude schopen přežít i výpadky v propo- zatím v ČR kompenzovat snižováním exportu, ale do
raději izoluje a zaostává.
„Česká republika stále moderním trendům spíše jených sousedních soustavách a mj. i zprůhlednění budoucna bude potřeba budovat rozumně mix noaktivně odolává, než aby je podporovala. Svědčí (snad až přímo omezení) exportu elektřiny z ČR.
vých fotovoltaických a plynových zdrojů.
Ostatně již i Německo, zaklínající se Energieweno tom i trvalý odpor vůči solárním zdrojům. Ty moNevýhodné zapojení české soustavy do němechou v rámci tohoto desetiletí přispět k plnění cílů de, pochopilo, že soustava musí fungovat stále, a ne ké soustavy a tvorba cen české silové elektřiny na
v roce 2030 až devíti terawatty, jakožto nejlevnější pouze když fouká vítr a svítí slunce. Německo, pou- německých burzách ohrožuje a bude, v budoucnu
obnovitelný zdroj. Jeho ceny jsou dnes velmi blíz- ze z nesmyslných politických důvodů, likviduje své, stále více, cenově ohrožovat české spotřebitele. Nižší nabídka silové elektřiny, vlivem pokračujícího odstavování elektráren v Německu a následně i v ČR
a v celé Evropě, působí a bude čím dále více působit
na nárůst cen silové elektřiny, nejen na německých
burzách. Nárůst cen na německých burzách bude
nejvíce ohrožovat české spotřebitele. Vzhledem
k trvajícímu rozdílu kupní síly německých spotřebitelů a kupní síly českých spotřebitelů je totiž jasná odpověď na otázku, kdo si bude moci dovolit kupovat
na německých burzách drahou českou elektřinu…
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HUDEBNÍ IMPULSY

Očekávaná alba roku?
Od Mirai i zesnulého Stypky
JOSEF VLČEK

N

ení pochyb o tom, že jednou z oblastí, na které se koronavirus podepsal nejvíce, je populární hudba. Nejde při tom jen o nekonečné množství zrušených koncertů, ale i o spoustu
aktivit, jež jsou na koncertní turné navázány. Například vydávání desek.
Řada těch největších světových
hvězd pravidelně spojuje svá turné s novým albem. Mnoho z nich proto neustále čeká s už hotovými novými nahrávkami na chvíli, kdy budou moci vyjet do
světa za svými posluchači. To je případ
takových kapel a interpretů jako jsou
Foo Fighters, Muse nebo Red Hot Chili
Peppers. Naděje, že vakcinace snad
brzy změní situaci, už vedla k ohlášení
blížících vydání nových desek Stinga,
Adele nebo kultovního americko-arménského rockera Serje Tankiana.

Mirai si velmi rychle vybudovali pozici jedné
z nejpopulárnějších českých kapel, ovšem
až třetí deska ukáže, jestli dokážou udržet
laťku, kterou si sami nastavili dost vysoko.
Letos by mělo také vyjít i druhé profesionální album Davida Stypky, který 10. ledna podlehl těžké nemoci.
FOTO | MAFRA

Jelen se vrací ke kořenům
Česká scéna je proti té světové miniaturní, ale i tady se zdá, že očekávané rozvolnění přinese vlnu nové hudby.
Předvojem bude únorové vydání nového alba skupiny Jelen. Po etapě, v níž kapela uctila dílo Michala Tučného, se Jelen vrátili k původní tvorbě, která je na
hranici mezi akustickým popem, folkem a country. Venku už je první písnička Jediný, co chci, z níž je plně cítit to,
co Jeleny dělá nenapodobitelnými – bezprostřednost a srdečnost. A pomalu si
dobývá i srdce rádiových posluchačů.
Na spadnutí je i nová deska Xindla X
Terapie. V posledních dnech ji uvedl
písničkou Sebelovesong. Možná trochu
uspěchaně, protože v rádiích stále ještě

kulminuje obliba jeho předchozího hitu
Růžový brejle, ale každý umělec má
svou strategii, kdy a proč nabízí veřejnosti své písně. Sebelovesong ukazuje,
že Xindl X patří k našim nejzručnějším
písničkářům. Deska se bude určitě líbit,
i když tu a tam je moralizování v jeho
skladbách až příliš.

Překvapí Neckář a Landa?
Nedávno zesnulý muzikant David Stypka prý ještě stihl natočit své druhé profesionální album. To první, Neboj, patřilo
k nejlepším albům svého druhu v uplynulém desetiletí a od jednačtyřicetiletého muzikanta se očekávalo, že má to nej-

lepší ještě před sebou. Nová deska prý
jeho talent potvrdí, otázkou je, zda ji David Stypka, který nám bude na hudební
scéně chybět, stihl dotáhnout.
Hodně se očekává i od nové desky
Mirai. Sláva kapely začala stoupat
v roce 2017, kdy vtrhla na českou scénu
se zátopkovským hitem Když nemůžeš,
tak přidej z úspěšného debutového alba
plného hitů Konnichiwa. Své kvality potvrdila v roce 2019 albem Arigato.
Nová deska bude třetí v pořadí a možná
pro kapelu klíčová. V Česku stejně jako
všude na světě právě třetí album rozhoduje o tom, jestli se kapela definitivně
stane stálicí nebo časem pozvolna zapadne. Uvidíme na podzim.

Tři sestry už takové problémy řešit nemusí. Jsou na scéně přes tři desítky let.
Navíc jejich nové album „Sex drógy
rokenról“ už je na trhu. Tentokrát obsahuje cover verze klasických anglických punkových skladeb z konce sedmdesátých
let. Samozřejmě s Fanánkovými někdy
kostrbatými, ale vždycky vtipnými texty.
Všechno ostatní je zakryto závojem
mlhy. Objevují se signály, že by se mohlo objevit nové album Václava Neckáře. Očekávají se nové nahrávky Kabátu,
které měly být na světě už vloni. Aktivní je i Dan Landa. Ale to všechno jsou
zprávy typu „jedna paní povídala“, které kolují skoro o každém, kdo tři nebo
více let nevydá nic nového.

INZERCE

Navyšte své úspory o 10 % ročně!
CHCI RENTU,
CHCI MĚSÍČNÍ PŘÍJEM,
CHCI NAVÝŠIT
SVÉ ÚSPORY,
CHCI PORAZIT
INFLACI,
CHCI JISTOTU

Ano, i vy můžete porazit inﬂaci, nadstandardně
vydělat a současně pomoci lidem. Takové zhodnocení a jistotu máte pouze u nás, to jinde nedostanete. Úrok ze stavebního a penzijního spoření
vám 100 % nepokryje ani inﬂaci. Investiční fondy
a spořící účty vám většinou naúčtují vysoké poplatky, zlato kolísá, ale nemovitosti, ty stále rostou. A hlavně, bydlet se bude stále, krize nekrize.

MUSÍ MÉ ÚSPORY POŽÍRAT INFLACE? Už nemusí. Námi vyplácený desetiprocentní úrok Vám zajistí nadstandardní zisk. MOHU MÍT PRAVIDELNÝ
MĚSÍČNÍ PŘÍJEM, NĚJAKOU „RENTU“? Ano, pevně stanovené úroky Vám pravidelně každý měsíc
zašleme na Váš účet. MUSÍM HRADIT NĚJAKÉ
POPLATKY? Nemusíte. My poplatky nemáme.
CO SE S MÝMI PENĚZI STANE? Všechny vaše prostředky jdou na nákup rozsáhlých nemovitostí,
na které běžný občan nedosáhne, a následně
se rozprodají po jednotlivých bytech, které jsou
cenově dostupné a umožní bydlení zejména
mladým lidem, samoživitelkám, seniorům, cho-

vancům z dětských domovů, prostě lidem, kteří
většinou končí na ubytovnách, protože vlastní
byt je pro ně cenově nedosažitelný. Vaše peníze
se nejen nadstandardně zhodnotí, ale také pomohou lidem důstojně bydlet.
JE TO BEZPEČNÉ? Ano, je to bezpečné. Proto to
děláme, protože bydlet se bude stále, krize nekrize. Investice do nemovitostí patří k nejméně
rizikovým a hlavně s domem či bytem vám nikdo
neuteče. Vždy je co zpeněžit.
A KDYŽ BUDU POTŘEBOVAT SVÉ PENÍZE DŘÍVE,
NEŽ ZA ČTYŘI ROKY? Žádný problém. Můžete
nás požádat o odkup dluhopisu nebo ho můžete

komukoliv prodat sám nebo prostřednictvím obchodníků s cenným papíry. Dluhopisy se také využívají jako vhodné dárky členům rodiny a blízkým.
A JAK TOTO VYSOKÉ ZHODNOCENÍ ZÍSKÁM?
CO MUSÍM UDĚLAT K ZAJIŠTĚNÍ MÉ „RENTY“?
Stačí na stránce www.beskydbenk.cz vyplnit objednávku nebo zatelefonovat na 773 833 623. My
Vám vše doručíme domů, ať nemusíte v současné těžké době nikam chodit. Čím dříve zavoláte
nebo napíšete, tím dříve Váš účet naroste každý
měsíc o připsané úroky.

HODNÍ JEN POMOHOU, ALE CHYTŘEJŠÍ
POMOHOU A JEŠTĚ VYDĚLAJÍ!

BeskydBenk s.r.o. | www.beskydbenk.cz | beskydbenk@email.cz
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Obavy z operace šedého zákalu
v téhle době nejsou na místě

N

apsala nám paní Lucie (70 let):
„Stává se vám, že čtete v časopise
o nějaké nemoci a říkáte si: ‚Jo jo,
to je přesně ono. Takové příznaky mám
taky.‘ Přesně to jsem si řekla, když jsem četla o šedém zákalu. Vzpomněla jsem si, jak
se mi nedaří navléknout jehlu s brýlemi ani
bez. Nebo mám pocit, že se nějak brzy stmívá. Vlastně je pošmourno celý den. Jít
k oční doktorce se mi ale moc nechtělo.

Co je třeba vědět?
Odpovídá prim. MUDr. Věra Kalandrová,
oční klinika Lexum v Brně.

Rychlejší než nákup

Jak poznám, že mám šedý zákal?
Riziko šedého zákalu stoupá s věkem.
Ve věku nad 65 let se týká dvou třetin
obyvatel, ve skupině nad 75 let ještě
většího počtu. Na počátku jsou projevy
mírné, které nemusí vidění výrazně
ovlivňovat. Postupně se ale problémy
stupňují. Pacient zpravidla vidí hůře
za zhoršených světelných podmínek,
jako je šero nebo mlha, nebo naopak
při ostrém světle. Může se mu změnit
i vnímání barev a často se rychle mění
dioptrie.

Pokud bych to nezažila na vlastní oči (doslova), nevěřila bych. Výměna čočky trvala asi
čtvrt hodiny. Říkala jsem si, že to bylo rychlejší než vystát frontu v obchodě. Zákrok
proběhl bez komplikací a už druhý den jsem
měla pocit, že je svět nějaký barevnější. Tak
jsem si hned koupila nové bavlnky na výšivky. Po operaci jsem si ještě nějakou dobu kapala oční antibiotické kapky, aby se oko nezanítilo. Jsem ráda, že jsem se nenechala odradit situací posledních měsíců nebo vlastně
už skoro roku. Jsou věci, které nemá cenu
(KP)
odkládat, hlavně v mém věku.“

Jaká jsou v současnosti hygienická
opatření na klinice Lexum?
Pravidelná dezinfekce, nošení roušek
a dalších ochranných pomůcek po celou
dobu pobytu na klinice je pro nás nyní
běžnou součástí pracovní doby.
Prostory pravidelně pečlivě větráme,
dezinfikujeme a používáme germicidní
lampy. Pacienty objednáváme jen
do určitého počtu a na konkrétní čas
tak, aby nemuseli čekat a setkávat
se s dalšími pacienty na delší dobu,
než je skutečně nutné.

Není čas ztrácet čas
Doktorům jsem se poslední dobou vyhýbala. Když jsem v říjnu poslouchala, jak
to vypadá s nakaženými koronavirem,
bála jsem se, abych se u nich nenakazila.
Ale proč čekat s předsevzetími a starostí
o své zdraví až na leden?! Objednala jsem
se k oční doktorce a vyrazila. Lékařka potvrdila, že se skutečně jedná o šedý zákal,
a poslala mě na oční kliniku. Na specializované oční klinice není nutné rušit naplánované operace kvůli rostoucím počtům
nakažených koronavirem a mají pro pacienty připravené volné termíny.

Obavy zmizely hned
při první návštěvě
Objednala jsem se na kliniku Lexum
a hned první návštěva mě přesvědčila, že
tady koronavirus nepodceňují. Kromě klasické dezinfekce a roušek používali lékaři
INZERCE
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na přístrojích štíty a v prostorách byly lampy ničící viry. Protože jsem nechtěla dlouho čekat s ostatními lidmi, přišla jsem tak
akorát. A udělala jsem dobře. Šla jsem rovnou na řadu. Doktor mě vyšetřil a potom
mi vysvětlil, jak bude operace probíhat.
Dal mi také na vybranou, kterou čočku
budu chtít místo té mojí. Musím přiznat,
že to jsem nečekala. Vybrala jsem si program s tak zvanou asférickou čočkou.
Díky té je lépe vidět v šeru. Přeci jenom,
když se stmívá po čtvrté odpoledne, tak se
to hodí. Také jsem si říkala, že nebudu muset doma tolik používat při vyšívání lampičku.

2/2021

Výběr z akční nabídky
od 3. 2. do 16. 2. 2021
Kunín Pohár
mléčný dezert

vybrané druhy 150 g
100 g/5,27 Kč

7

90

Amálka šunka

nejvyšší jakosti
MP Krásno, a.s.
100 g

B O S KO V I C E
Orion Granko

225 g
100 g/17,73 Kč

39

90

Jihlavanka Standard
150 g
100 g/19,93 Kč

29

90

Staré Brno

světlé výčepní pivo
0,5 l
1 l/19,80 Kč

9

90

17

90

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

HLEDÁME DO
NAŠEHO TÝMU:
Údržbář - 12ti hodinové směny

NABÍZÍME BENEFITY:
4 dny dovolené navíc
Dotované stravování
Měsíční bonusy

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. ledna 2021
Nova

Prima

Prima cool

8.00 Kačeří příběhy (75, 76) 8.50 Malý
Sheldon (6) 9.10 O statečném krejčíkovi 10.20
Celesta ve městě 12.05 Volejte Novu 12.45
Výměna manželek XIII 14.05 Neodolatelná
15.55 Smlouva s ďáblem 17.40 Alvin
a Chipmunkové: Čiperná jízda 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Mstitel Blade (2) 6.35 Čapí příběhy (2)
7.00 Meteor Monster Truck (51) 7.15 M.A.S.H
(185) 7.45 M.A.S.H (186) 8.20 M.A.S.H (187)
8.50 Autosalon.tv 9.50 Partička 10.40
Hudson a Rex (13) 11.40 Milionář mezi námi
12.50 Vraždy podle Agathy Christie (6) 14.55
Skutečné vraždy: Záhada starého domu.
Krimifilm (USA, 2016) 16.50 Já nejsem
já. Komedie (ČR, 1985) 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME

5.10 Umění je cool 7.00 Americký chopper VII
(14-17) 11.05 Re-play 2021 11.40 COOL e-sport
12.05 Futurama IX (10, 11) 13.05 Simpsonovi III
(20) 13.35 Simpsonovi III (21) 14.05 Simpsonovi III
(22) 14.35 Simpsonovi III (23) 15.05 Sopka 17.15
Futurama IX (12, 13) 18.15 Simpsonovi V (2) 18.45
Simpsonovi V (3) 19.15 Simpsonovi V (4) 19.45
Simpsonovi V (5) 20.15 Taxi 3 22.00 Dredd 0.10
Simpsonovi V (2) 0.35 Simpsonovi V (3)

20.10 Zázraky přírody
Premiérová zábavní show
21.20 Karel Svoboda –
Šťastná léta
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Maigret a soudcův dům
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992)
0.30 Místo činu – Berlín
Temná čísla. Krimiseriál
(N, 2016)
2.00 Banánové rybičky
Zábavná talk show Haliny
Pawlowské
2.40 Sama doma
Být doma neznamená šeď
a nudu. Móda, zdraví, děti a tipy
na víkend
4.10 Pod pokličkou
4.30 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... single
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.50 Krimi 7.20 Noviny

8.00 Policisté v akci 9.00 Policisté v akci 10.00 Na
chalupě 11.05 Nové bydlení 12.10 Dlouhá míle (2)
13.50 Dlouhá míle (3) 15.30 Inženýrská odysea
(10/13) 16.55 Nové bydlení – Design 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15 V sedmém
nebi 22.40 Plechová kavalérie (5/7) 23.40 Ministři
(10) 0.05 Ministři (11) 0.30 Čau, Lujzo!

NEDĚLE 5.25 Krimi 5.45 Noviny 6.20 Krimi
6.45 Noviny 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté
v akci 9.30 Bodka (3) 10.25 Uhorčík (6) 11.20
V sedmém nebi 13.50 Plechová kavalérie (5/7)
14.50 Něžný barbar 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bodka (4)
21.15 Případ pro zvláštní skupinu (5/6) 22.40
Uhorčík (6) 23.35 Aféry 0.10 Ochránci
PONDĚLÍ 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.00 Soudní

síň 10.05 Aféry 11.00 Rodinné záležitosti 12.20
Rodinné záležitosti 13.45 Soudní síň 14.50 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Něžný
barbar 22.05 Nový život (13) 23.05 Na chalupě
0.10 Rodinné záležitosti

FANTASY

MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
rodinná akční komedie

ÚTERÝ 20:15

20.20 Zloba – Královna černé magie
Fantasy film (USA/VB, 2014)
22.00 Jupiter vychází
Dobrodružný sci-fi film
(USA/Austr., 2015)
0.25 Muž taiči
Akční film (HG/Čína/USA, 2013)
2.10 Specialisté (12)
3.05 Volejte Novu

ÚTERÝ 6.10 Soudní síň 10.15 Policisté v akci
11.20 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice 12.50 Nový
život 13.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Aféry 21.05 Aféry 22.00 Nový život
(14) 23.00 Na chalupě 0.00 Bučkovi 2...
STŘEDA 6.10 Soudní síň 10.10 Policisté v akci
11.20 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice 12.55 Nový
život 13.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu (5)
21.45 Dlouhá míle (4) 23.25 Nový život (15)
ČTVRTEK 6.35 Soudní síň 10.30 Policisté

v akci 11.30 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice
13.00 Nový život 14.00 Soudní síň 16.05 Soudní
síň – cz 16.55 Policisté v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Uhorčík (7) 21.05
Inženýrská odysea (11) 22.20 Nový život (16)

PÁTEK 6.35 Soudní síň 8.30 Soudní síň – cz

10.30 Policisté v akci 11.30 Bučkovi 3 12.55 Nový
život 13.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (5) 21.55 Druhý tah
pěšcem 23.35 Na chalupě 0.30 Bučkovi 3

INZERCE

ČT1
6.25 Figarova svatba 7.05 Anulka a pan
Pětiočko 7.50 O kouzelnici Klotýnce 8.45
Hnízdo (4/12) 9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown
VIII 11.00 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Světýlka z blat 14.00 O princi Bečkovi 14.45
Domácí víno 16.15 Hercule Poirot 17.55 Kočka
není pes 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.52
Branky, body, vteřiny

20.15 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Dobrodružná rodinná komedie
(Fr./Šp./It./Maď., 2012).
Hrají G. Depardieu, E. Baer,
C. Deneuveová, G. Gallienne.
Režie L. Tirard
22.40 Únos z vězení
Akční film (USA, 2012). Hrají
S. Seagal, S. Austin, M. Paré,
S. Song, Z. Santiago,
L. Chartrand. Režie K. Waxman
0.40 Pomsta Růžového pantera
Komedie (VB, 1978).
Hrají P. Sellers, H. Lom,
D. Cannonová. Režie
B. Edwards
2.40 Unesená v Istanbulu
Akční krimithriller (N, 2016).
Hrají T. Schweiger, F. Yardim,
L. Schweigerová. Režie
Ch. Alvart
5.05 Jak se staví sen

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

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

Nova Cinema
5.15 Johnny Worricker: Strana osm 7.00 Alvin
a Chipmunkové 3 8.30 Mentalista V (21, 22) 10.45
Mravenec Z 12.10 Pták na drátě, komedie (USA,
1990) 14.15 Auta, animovaný film (USA, 2006)
16.20 Princ egyptský, animovaný film (USA, 1998)
18.05 Rychlí a zběsilí, akční film (USA, 2009)
20.00 Elektra, akční film (USA, 2005) 21.55
Výměna, drama (USA, 2008) 0.30 Bláznivá dovolená, dobrodružná komedie (USA, 2015)

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Mstitel Blade (1) 6.50 Ninjago X (2) 7.10
Námořní vyšetřovací služba XIII (10, 11) 9.15
Maminčin seznam 11.20 Asterix a olympijské hry
13.50 Já, kocour 15.40 Trumfové eso 18.15
Flintstoneovi 2, rodinná komedie (USA, 2000)
20.00 Pomsta Růžového pantera, komedie (VB,
1978) 22.05 Dobrodruzi z velkoměsta, komedie
(USA, 1991) 0.25 Dredd, akční sci-fi film (VB, 2012)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Hotel Herbich 20.55 Nespoutaný anděl
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov
10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel
Herbich 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

neděle 31. ledna 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.35
16.10
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.15
21.49
21.50
23.20
0.05
0.50
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.50 O princi Bečkovi.
Pohádka (ČR, 1988) 7.35 Saturnin
(4/4) 8.15 Úsměvy Antonína
Moskalyka 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O kumburské Meluzíně
Ty, ty, ty, Moneti!
Sňatky z rozumu (5/5)
Rubín má barvu krve
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
Zločiny Velké Prahy (1/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Případ mrtvých spolužáků
Případy detektiva Murdocha XIII
Bolkoviny
Banánové rybičky
13. komnata Jána Jackuliaka

Nova
6.05
7.00
7.55
8.40
9.55
11.35
13.20
15.15
17.05
19.30
20.20
21.40
22.15
1.05
2.55
3.45
4.45

Tlapková patrola II (15, 16)
Looney Tunes: Úžasná show
(20, 21)
Kačeří příběhy (77, 78)
O živé vodě
Pohádka (N, 2017)
Dívčí parta
Komedie (USA, 2008)
Zloba – Královna černé magie
Fantasy film (USA/VB, 2014)
Maska
Komedie (USA, 1994)
Loupež ve velkém stylu
Krimikomedie (USA, 2017)
Muži v naději
Komedie (ČR, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno, jahody
Komedie (ČR, 1983)
Střepiny
Muž v ohni
Krimidrama (USA/VB, 2004)
Muži v naději
Komedie (ČR, 2011)
Víkend
O živé vodě
Novashopping

6.05
6.35
7.05
8.00
9.15
9.45
10.20
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.55
16.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.30
0.40
3.10

Prima

Nova Cinema

Mstitel Blade (3)
Čapí příběhy (3)
M.A.S.H (187, 188)
Svět ve válce (22)
Prima SVĚT
Fachmani
Vařte jako šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Discopříběh
Miluji tě modře
Romantický film (ČR, 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012)
Rocky V
Akční film (USA, 1990)
Příslib
Dobrodružné drama (USA/Šp.,
2016)
Vraždy podle Agathy Christie (6)

5.00 Cesta peklem 6.25 Mambo 8.05 Princ egyptský 10.25 Auta 12.30 Celesta ve městě 14.10 Elektra
16.00 Planeta pokladů 17.40 Jupiter vychází,
dobrodružný sci-fi film (USA/Austr., 2015) 20.00
Pán prstenů: Společenstvo prstenu, dobrodružný
rodinný fantasy film (N. Zél./USA, 2001) 23.30
Nezvaní hosté, horor (Šp./USA/VB, 2011)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.30 Americký chopper VII
(16-19) 11.30 Autosalon.tv 12.35 Futurama IX (12, 13)
13.25 Simpsonovi IV (1-4) 15.25 Taxi 3 17.15
Futurama X (1) 17.45 Futurama X (2) 18.15
Simpsonovi V (6) 18.45 Simpsonovi V (7) 19.15
Simpsonovi V (8) 19.45 Simpsonovi V (9) 20.15
Den, kdy se zastavila Země 22.25 Loupež století
0.20 Simpsonovi V (6) 0.45 Simpsonovi V (7)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.15 Ninjago X (1) 8.45
Ninjago X (2) 9.10 Mstitel Blade (2) 9.40 Ninjago X
(3) 10.05 Námořní vyšetřovací služba XIII (11, 12)
11.55 Já nejsem já 13.55 Flintstoneovi 2 15.50
Nadějný rok 17.50 Pomsta Růžového pantera,
komedie (VB, 1978) 20.00 Podfukáři 2, krimikomedie (USA, 2016) 22.40 Únos z vězení, akční film
(USA, 2012) 0.40 Rocky V, akční film (USA, 1990)

pondělí 1. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (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
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Případ mrtvých spolužáků
16.00 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Hlava Medúzy (4/8)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Musím tě svést
23.20 Zpátky se Sobotou
0.15 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.05
0.55
1.40
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3980)
Specialisté (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (8)
Ordinace v růžové zahradě 2
(874)
Castle na zabití V (15)
Mentalista VI (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3981)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (14)
Specialisté (15)
Smrtonosná zbraň II (14)
Mentalista VI (1)
Mentalista VI (2)
Castle na zabití V (15)
Malý Sheldon (8)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
22.50
23.50
0.50
1.45
2.45

Mstitel Blade (4)
Nový den
M.A.S.H (188)
M.A.S.H (189)
Inga Lindströmová:
Cesta k tobě
Romantický film (N, 2005)
Walker, Texas Ranger V (19)
Policie Hamburk VIII (15)
Policie Hamburk VIII (16)
Námořní vyšetřovací služba X
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (38)
Jak se staví sen – extra
Hudson a Rex II (14)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(20)
Policie Hamburk VIII (15)
Policie Hamburk VIII (16)

Nova Cinema
5.45 O živé vodě 6.55 Mravenec Z 8.25 Dívčí parta
10.30 Elektra 13.00 Neodolatelná 14.50 Pán
prstenů: Společenstvo prstenu 18.20 Alvin
a Chipmunkové: Čiperná jízda, animovaný film
(USA, 2015) 20.00 Nic nás nerozdělí, drama
(USA/Šp., 2012) 22.10 Temné spiknutí, akční film
(USA, 1997) 0.05 Rychlí a zběsilí

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear VI (7) 8.35
Odstřelovač III (1, 2) 10.25 Hvězdná brána VII
(13, 14) 12.30 Futurama X (1, 2) 13.20 Simpsonovi IV
(5-8) 15.10 Hvězdná brána VII (15, 16) 17.15
Futurama X (3, 4) 18.15 Simpsonovi V (10-13) 20.15
Simpsonovi XXXII (2) 20.50 Ajťáci II (5) 21.25
Partička 22.05 7 pádů Honzy Dědka 23.20
Odstřelovač III (3) 0.15 Simpsonovi V (10, 11)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.10 Ninjago X (3) 7.40
Mstitel Blade (3) 8.10 Ninjago X (4) 8.40 Námořní
vyšetřovací služba XIII (12, 13) 10.20 Světlo mezi
oceány 13.05 Nadějný rok 15.10 Martin a Venuše
17.20 Podfukáři 2 20.00 Náhradnice, komedie (VB,
2011) 22.00 Detektiv Thorne: Ospalá dívka, krimifilm (VB/Austr./Kan., 2010) 0.45 Den, kdy se zastavila Země, akční sci-fi film (USA, 2009)

úterý 2. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Na kus řeči 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Milostné dopisy
14.15 Sňatky z rozumu (5/5)
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (8)
21.05 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Čtvrtá hvězda (5/12)
22.25 Čtvrtá hvězda (6/12)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.05
1.45
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3981)
Specialisté (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (9)
Ordinace v růžové zahradě 2
(875)
Castle na zabití V (16)
Mentalista VI (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (2)
Víkend
Smrtonosná zbraň II (15)
Mentalista VI (3, 4)
Castle na zabití V (16)
Smrtonosná zbraň II (14)
Malý Sheldon (9)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20
4.25

Prima

Nova Cinema

Mstitel Blade (5)
Nový den
M.A.S.H (189)
M.A.S.H (190)
Inga Lindströmová: Letní romance
Romantický film (N, 2005)
Walker, Texas Ranger V (20)
Policie Hamburk VIII (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba X
(21)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (76)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(21)
Policie Hamburk VIII (17)
Policie Hamburk VIII (18)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.30 Mambo 6.55 Princ egyptský 8.40 Mentalista
VI (1, 2) 10.55 Pán prstenů: Společenstvo prstenu
15.00 Maska 16.50 Slunce, seno, jahody 18.15
Zloba – Královna černé magie 20.00 Catwoman
22.05 D. C. Sniper: 23 dní strachu, drama (USA,
2003) 23.50 Jupiter vychází, dobrodružný sci-fi
film (USA/Austr., 2015)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.10 Top Gear VI (8) 8.35
Odstřelovač III (2, 3) 10.25 Hvězdná brána VII (15, 16)
12.30 Futurama X (3, 4) 13.20 Simpsonovi IV (9-12)
15.10 Hvězdná brána VII (17, 18) 17.15 Futurama X
(5, 6) 18.15 Simpsonovi V (14-17) 20.15 Teorie velkého třesku XII (9) 20.40 Teorie velkého třesku XII
(10) 21.10 Prima Partička 22.15 Živí mrtví IX (15)
23.25 Odstřelovač III (4) 0.20 Simpsonovi V (14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.20 Ninjago X (4) 9.50
Mstitel Blade (4) 10.20 Ninjago VIII (1) 10.50
Námořní vyšetřovací služba XIII (13, 14) 12.30 Kluci
a holky 14.30 Láska z románu 16.20 Taxi 3 18.10
Náhradnice, komedie (VB, 2011) 20.00 Hrdinové
ohně, akční film (USA, 2017) 22.50 Špatný krok,
thriller (USA, 2015) 0.45 Detektiv Thorne: Ospalá
dívka, krimifilm (VB/Austr./Kan., 2010)

středa 3. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.50 Na kus řeči 10.35 Doktor Martin
(8) 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 Tak neváhej a toč speciál
14.55 Hnízdo (5/12)
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (6)
20.55 Hercule Poirot X
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Příběhy slavných... Milan Chladil
23.25 Případy detektiva Murdocha XIII
0.10 AZ-kvíz
0.35 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Banánové rybičky
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.15
1.55
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3982)
Anatomie života (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (10)
Ordinace v růžové zahradě 2
(876)
Castle na zabití V (17)
Mentalista VI (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3983)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň II (16)
Mentalista VI (5, 6)
Castle na zabití V (17)
Smrtonosná zbraň II (15)
Malý Sheldon (10)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Mstitel Blade (6)
Nový den
M.A.S.H (190, 191)
Inga Lindströmová:
Osudové setkání
Romantický film (N, 2005)
Walker, Texas Ranger V (21)
Policie Hamburk VIII (19)
Policie Hamburk VIII (20)
Námořní vyšetřovací služba X
(22)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (39)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(22)
Policie Hamburk VIII (19)
Policie Hamburk VIII (20)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.00 Planeta pokladů 7.40 Mentalista VI (3, 4)
9.30 Celesta ve městě 11.50 Maska 13.45
Teleshopping 14.15 Nic nás nerozdělí 16.15
Catwoman 18.15 Loupež ve velkém stylu 20.00
Zakázané uvolnění 21.40 Prci, prci, prcičky: Na
táboře, komedie (USA, 2005) 23.25 Muž v ohni,
krimidrama (USA/VB, 2004)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear VI (9) 8.35
Odstřelovač III (3, 4) 10.25 Hvězdná brána VII
(17, 18) 12.30 Futurama X (5, 6) 13.20 Simpsonovi
IV (13-16) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20) 17.15
Futurama X (7, 8) 18.15 Simpsonovi V (18-21) 20.15
Autosalon.tv 21.05 Fotr na tripu 21.45 Partička
22.35 Holky za mřížemi III (3) 23.45 Odstřelovač III
(5) 0.40 Simpsonovi V (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.15 Ninjago VIII (1) 8.40
Mstitel Blade (5) 9.10 Ninjago VIII (2) 9.35 Námořní
vyšetřovací služba XIII (14, 15) 11.20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu 13.15 Náhradnice 15.05
Já nejsem já 17.10 Hrdinové ohně 20.00 Agatha
Christie: Zkouška neviny (1/2), krimifilm (VB, 2018)
21.55 Operace Eichmann, thriller (USA, 2018) 0.25
Špatný krok, thriller (USA, 2015)

čtvrtek 4. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Po stopách hvězd 10.15 Rubín
má barvu krve 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 Dveře
14.20 Otec Brown VIII
15.05 Profesionálové
16.00 To je vražda, napsala X
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 Doktor Martin (9)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Místo činu – Berlín
0.30 AZ-kvíz
1.00 Na forbíně TM
1.40 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.10
23.05
0.55
1.35
2.15
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3983)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (877)
Castle na zabití V (18)
Mentalista VI (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3984)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1007)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (17)
Mentalista VI (7, 8)
Castle na zabití V (18)
Smrtonosná zbraň II (16)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.00
2.00
3.55
5.30

Mstitel Blade (7)
Nový den
M.A.S.H (191)
M.A.S.H (192)
Inga Lindströmová: Hvězdy nad
Ölandem
Romantický film (N, 2014)
Walker, Texas Ranger V (22)
Policie Hamburk VIII (21, 22)
Námořní vyšetřovací služba X
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (77)
Mordparta (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(23)
Policie Hamburk VIII (21, 22)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Planeta pokladů 6.40 Dívčí parta 8.15
Mentalista VI (5, 6) 10.35 Neodolatelná 13.00
Loupež ve velkém stylu 14.45 Johnny Worricker:
Turks a Caicos 16.45 Zakázané uvolnění 18.15
Smlouva s ďáblem 20.00 Krycí jméno U. N. C. L. E.,
akční komedie (USA/VB, 2015) 22.25 Vyhnanec,
krimifilm (USA, 1998) 0.10 Muži v naději

Prima cool
6.50 Top Gear VI (10) 8.20 Simpsonovi XXXII (2)
8.55 Ajťáci II (5) 9.30 Teorie velkého třesku XII
(9, 10) 10.25 Hvězdná brána VII (19, 20) 12.30
Futurama X (7, 8) 13.20 Simpsonovi IV (17-20)
15.10 Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15 Futurama X
(9) 17.45 Futurama X (10) 18.15 Simpsonovi V (22)
18.45 Simpsonovi VI (1-3) 20.15 V oku hurikánu
22.15 Pohyblivý terč 0.15 Simpsonovi V (22)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Ninjago VIII (2) 8.35
Mstitel Blade (6) 9.05 Ninjago VIII (3) 9.30
Námořní vyšetřovací služba XIII (15, 16) 11.20
Rozmarný milionář 13.10 Loupež století 15.10
Trumfové eso 17.45 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva 20.00 Holka na zabití, krimikomedie (ČR, 1975) 22.15 Stigmata, horor (USA,
1999) 0.20 Operace Eichmann, thriller (USA, 2018)

pátek 5. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.50 Hříšní lidé města pražského (6)
10.35 Doktor Martin (9) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Příběhy slavných... Milan Chladil
16.05 Polopatě
17.00 Bydlet jako... teenagerka
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Kukačky (5/13)
21.05 13. komnata Bořka Slezáčka
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Profesionálové
23.20 Kriminalista
0.20 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.45
0.55
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3984)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1007)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(878)
Castle na zabití V (19)
Mentalista VI (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3985)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011)
Co ty jsi za číslo?
Komedie (USA, 2011)
Mentalista VI (9, 10)
Malý Sheldon (11)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
23.45
0.40
1.35
3.35

Mstitel Blade (8)
Nový den
M.A.S.H (192)
M.A.S.H (193)
Inga Lindströmová:
Osudová výměna
Romantický film (N, 2015)
Walker, Texas Ranger V (23)
Policie Hamburk VIII (23, 24)
Námořní vyšetřovací služba X
(24)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Česko Slovensko má talent VIII –
speciál
Holka na zabití
Krimikomedie (ČR, 1975)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(24)
Policie Hamburk VIII (23, 24)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Catwoman 7.25 Mentalista VI (7, 8) 9.10 Vlna
za vlnou 11.40 Zakázané uvolnění 13.45 Smlouva
s ďáblem 15.30 Krycí jméno U. N. C. L. E. 17.45
Zamilovaný Shakespeare, romantická komedie
(USA/VB, 1998) 20.00 Auta 2, animovaný film
(USA, 2011) 22.00 Dlouhý polibek na dobrou noc,
krimifilm (USA, 1996) 0.20 Christine

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Top Gear VI (11) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 2021 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána VII (21, 22) 12.30 Futurama X
(9, 10) 13.20 Simpsonovi IV (21-23) 14.50
Simpsonovi V (1) 15.10 Hvězdná brána VIII (1, 2)
17.15 Futurama X (11, 12) 18.15 Simpsonovi VI (4-7)
20.15 Temné síly 22.20 Behemot: Bestie z podzemí
0.15 Simpsonovi VI (4) 0.45 Simpsonovi VI (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 Ninjago VIII (3) 7.45
Mstitel Blade (7) 8.15 Ninjago VIII (4) 8.45 Námořní
vyšetřovací služba XIII (16, 17) 10.30 V oku hurikánu
12.30 Flintstoneovi 2 14.20 Rozmarný milionář
16.15 Jíst, pít a vdát se 17.55 Celestinské proroctví,
dobrodružný film (USA, 2006) 20.00 Dr. No,
dobrodružný film (VB, 1962) 22.20 Pohyblivý terč,
akční film (Kan./VB, 1996) 0.20 Stigmata

TÝM CNN PRIMA NEWS
SPORTOVNÍ REDAKTOR JAN POVÝŠIL

Na paralympiádu i jako novinář
S

portovní redakce CNN Prima
NEWS je plná sportovců, kteří si
během své profesionální kariéry
sáhli na cenné kovy těch nejprestižnějších soutěží. Jedním z nich je i redaktor
Jan Povýšil – pětinásobný bronzový paralympionik a mistr světa v plavání, který se milovanému sportu věnuje i po konci své profesionální kariéry. Tu mu předčasně ukončil covid-19, když kvůli pandemii organizátoři odložili olympiádu
a paralympiádu v Tokiu.
„Věnuji se teď naplno práci sportovního redaktora CNN Prima NEWS. Rád
bych si ale splnil podobný sen, který
jsem měl jako začínající sportovec.
Chtěl bych se nyní dostat na olympiádu
nebo paralympiádu – pro změnu jako novinář,“ říká skvělý plavec Jan Povýšil.
Na vozík ho poslal tobogán na školním zájezdu v Itálii, kde si při nehodě nešťastně zlomil obratel. Se svým osudem
se ale nehodlal jen tak smířit a velmi
záhy začal sportovat. Už o dva roky později si přivezl cenný kov z velkých závodů. A stejně rychle naskočil i do nového

zpravodajského projektu. „Já si myslím,
že to je možná i přirozený přerod – sportovce ve sportovního novináře. Takhle
to třeba skvěle funguje v Americe, kde
se z bývalých sportovců stávají sportovní komentátoři. Mám spoustu kontaktů.
Paralympioniky znám skoro všechny
osobně. I mezi ostatními sportovci mám
hodně známých,“ vysvětluje Jan Povýšil, kterého jako aktivního sportovce silně zasáhl lockdown. „Ještě loni touhle
dobou bych byl úplně v klidu, protože
jsem vodu v bazénu nechtěl ani vidět.
Ale teď, když je všechno v podstatě rok
uzavřeno, jak já bych se šel vykoupat!
Takže svoje zoufalství převádím do dnes
tolik populárního otužování a snažím se
pravidelně ponořit do vody někde venku,“ směje se.

S foťákem pod vodou
Kromě plavání se Jan Povýšil začíná věnovat také kulturistice, která se pomalu
rozšiřuje i mezi paraplegiky v Česku.
„Do loňského září jsem pravidelně cvičil

FOTO | CNN PRIMA NEWS

v posilovně. Jenže druhý lockdown a
uzavření posiloven něco zlomilo i ve
mně. Ne že bych nedělal vůbec nic, ale
abych trénoval každý den doma, to fakt
ne. Jsem rád, když se přinutím jednou
týdně,“ říká Jan Povýšil. S dobou plnou

omezení složitě kombinuje i svou další
zálibu – focení. „Specializuji se na podvodní fotky plavců a triatlonistů, což
dnes dělat zkrátka nejde. Ale snažím se,
abych fotograficky úplně nezakrněl, a pořád s sebou vozím v autě foťák, kdyby náhodou někde něco.“
Práce je pro Honzu i koníčkem. Snaží
se popularizovat paralympijské disciplíny
a vedle klasiky v podobě fotbalu a hokeje
se zajímá hlavně o házenou nebo ragby.
Odpočinek má spojený především s rodinou. „Jakmile mám šanci být s dcerou,
tak to je to úplně nejvíc nejlepší. A pak
spánek. Spánek je totiž ta druhá úplně nejvíc nejlepší věc na světě,“ směje se. „Hodně mě teď baví sledovat streamy z divadel, kam se obvykle moc nedostanu.
A jakmile to půjde a otevřou se posilovny
a sport obecně, tak to bude u cvičení a jakékoli varianty sportu, kterou nebudu muset dělat doma,“ uzavírá Jan Povýšil.
Sport můžete na CNN Prima
NEWS sledovat během celého týdne
od rána až do hlavního zpravodajského bloku v 18.55.
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Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

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

380 Kč

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

tel.:

2021

776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

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

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

217239

Francouzský spisovatel Michel de Montaigne: Mít ve všem pravdu je spolehlivý...

Tajenka: … znak hlouposti.

INZERCE

Hledáte práci,
co má smysl?

Přidejte se k nám!

Společnost HARTMANN – RICO a.s. je s počtem 1800 zaměstnanců
STRATEGICKÝM výrobcem a distributorem zdravotnického
materiálu a hygienického zboží v České republice.
V současné době hledáme do svých řad
• Elektrikáře /§6/

• Seřizovače do výroby

• Manipulační dělníky

• Dělnice do výroby a pro
kompletaci operačních setů

Nabízíme:
• Garanci dlouhodobé a stabilní práce v čistém prostředí.
• Náborový příspěvek 15 000 Kč po zkušební době.
• Odměnu za doporučení nového zaměstnance 10 000 Kč.
• Roční odměnu až 11 000 Kč.
• Příspěvek na dopravu a stravu.
• spoustu dalších beneﬁtů.

Místo pracoviště: Veverská Bítýška
V případě zájmu o nabízenou pozici nás kontaktujte:

Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška
naborybvb@hartmann.info
Marcela.Neumannova@hartmann.info

T. +420 549 456 217

www.hartmann.cz

M. +420 725 671 851

www.pracecomasmysl.cz

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

•
•
•
•
•

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

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

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

Jihomoravský kraj

Zemřel veterán
od Tobruku
a Dunkerku

BRNO | Minulý týden zemřel ve věku
101 let válečný veterán Bernard Papánek. Byl jedním z posledních československých pamětníků bitev u Tobruku
a Dunkerku.
Narodil se v lednu roku 1920 ve Vídni. V půl roce jej matka převezla ke
svým rodičům a sestře do Vracova, kde
Bernard Papánek strávil krásné dětství.
„Když pak rodiče chtěli, abych chodil do
školy ve Vídni, byl jsem z toho nešťastný
– ve Vracově jsem měl spoustu kamarádů. Tak jsem tam aspoň jezdil každé
prázdniny. Žil jsem pak po celém světě,
ale nejvíc doma se dodnes cítím ve Vracově,“ řekl Papánek.
Rok 1938 jej zastihl ve Vídni. Před
nacisty Papánek utekl do Brna. Ani tam
ale neunikl nacistické hrozbě. Kvůli židovskému původu otce, Slováka, byl deportován na slovenskou hranici. Tu ale
nepřekročil, místo toho se vrátil do
Brna, kde se ukrýval u příbuzných. V roce 1939 se mu podařilo vycestovat do
Palestiny. Tam se přidal na stranu spojenců v boji proti nacismu. „Pobyli
jsme chvíli ve výcvikovém táboře v Haifě a pak nás odvezli do Tobruku v Libyi. Já jsem byl jako pěchota u protiletadlové baterie,“ vzpomínal pro Paměť národa. V Tobruku strávil asi půl roku.
V létě 1943 se českoslovenští vojáci vydali na plavbu kolem celé Afriky až do
Anglie. „Tam nás přišel navštívit prezident Edvard Beneš. Půl hodiny tam
s námi byl a mohli jsme s ním hovořit,“
vyprávěl s nadšením Bernard Papánek.
Na začátku října 1944 se českoslovenští vojáci spolu s kanadskými a britskými jednotkami zapojili do obléhání Dunkerku na francouzském pobřeží, kde po
vylodění Spojenců v Normandii zůstala
obklíčena německá posádka. Tam byl Papánek 19. prosince raněn. Vracel se z vesnice, kam si vojáci chodili pro zásoby jídla. „Byla dost mlha, já jsem tam šel, a najednou jsem dostal ránu,“ vzpomínal. Se
střepinami v břiše ho odvezli do kanadské polní nemocnice. „Oni měli penicilin, to Němci neměli, a to mi zřejmě zachránilo život,“ byl přesvědčen.
Po válce se vrátil do Brna, kde vyučoval cizí jazyky. Po komunistickém puči
jej však pronásledovala Státní bezpečnost, z vlasti tak opět utekl do Palestiny.
Do Československa se vrátil až po sametové revoluci.
(sol)
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Brno, Blansko a Vyškov

Berkovec: Do 2. ligy sem nejdu
Brankářská posila
fotbalistů Zbrojovky
Brno ví, jaké je to hrát
o udržení v lize. Martin
Berkovec to zažil
v Bohemians a v Karviné.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Enkláva posil brněnských fotbalistů s předchozím působením v Karviné je zase o něco bohatší. Tento týden
ji rozšířil brankář Martin Berkovec, jemuž na konci roku 2020 vypršela smlouva v litevském Žalgirisu Vilnius a byl
volným hráčem.
Do Zbrojovky ho přilákala vazba na
klubového manažera Tomáše Požára,
s nímž se zná z Bohemians Praha. „Tehdy nám vychytal záchranu. Věřím, že
pomůže i v Brně,“ vyložil Požár, s čím
brankáře se 124 ligovými starty na kontě bere.
Berkovec na konci minulého roku slavil titul s Žalgirisem a v roce 2017 k prINZERCE

venství přispěl ve Slavii, ale zajímavější pro Zbrojovku jsou jeho záchranářské zkušenosti. Vedle Bohemians hrál
o udržení nejvyšší soutěže také dvakrát
v Karviné.
„Zatím se mi na tomto poli dařilo. Důležité je hlavně nastavení v hlavě. Někdo to neunese, někdo si s tím poradí
líp... Pokud ale není správně nastavená
hlava, tak pak nejdou ani nohy a ruce
a vlastně nic,“ prohodil 31letý gólman.
Premiéra ho může čekat už v neděli
v Opavě, kde Zbrojovku sehraje doslova existenční duel. Jiné to nebude ani
o týden později na Bohemians.
„Nejdu do Brna prohrávat. Nejdu
sem hrát druhou ligu,“ řekl Berkovec.
Smlouva ho se Zbrojovkou pojí na příští rok a půl. Nezastírá ale, že situace
jeho nového týmu na dně ligové tabulky
není veselá. Příliš optimismu mu nemohlo dát ani před týdnem sledování domácího fiaska Zbrojovky proti Liberci.
„Vyhrál zaslouženě, víc to asi neumím
komentovat. Teď je ale důležité to hodit
za hlavu a táhnout za jeden provaz, od
fanoušků po hráče. Chtělo by to víc než
deset bodů,“ podotkl.
Nový brněnský brankář částečně vy-

vrací zaběhnutá tvrzení, že hráčům
z Prahy se nechce na Moravu nebo do
Slezska. V Karviné působil dva roky,
nyní bude v Brně.
„Mám tu výhodu, že sice v Praze žiju,

Naposled chytal Martin Berkovec
českou první ligu v Karviné.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

ale jsem z Chebu. Takže když na mě někdo pokřikuje a nadává mi do debilních
Pražáků, jsem v klidu, to já nejsem,“ rozesměje se Berkovec. „Je pravdou, že některým hráčům se z Prahy nechce. Já to
cítím tak, že kdybych chytal pořád jen
tam, taky to není ono. Jezdil jsem do
Karviné a nebyl to problém, Brno je na
polovině cesty z Prahy. Navíc bydlím na
okraji Prahy blíž k Brnu, takže nemusím
jezdit přes celé město. Záleží na každém, jak to kdo bere. Někomu je bližší
hrát druhou ligu poblíž Prahy než jezdit
na Moravu, někdo jiný se kousne a liga
mu za to stojí,“ nabízí svůj pohled držitel 31 čitých ligových kont.
Zaujal ho ovšem i život v Litvě. Může ho mrzet jenom to, že se coby milovník basketbalu nedostal na zápasy tamního Žalgirisu Kaunas v době, kdy by
mohli chodit diváci.
„Basketbal mám hodně rád. I moje
mamka, která ho hrávala, se do Kaunasu chtěla podívat. Ale v covidové době
to bylo složité. Vilnius je asi hodinu
a půl od Kaunasu, a buď jsme se tam nedostali kvůli mému programu, nebo to
nešlo kvůli covidu... Škoda, nedá se nic
dělat,“ krčí rameny fotbalový brankář.

