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Dana Batulková
Nevypadám jako
potvora, což
je nejspíš dobře
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„Zásadní rozhodnutí
teď radši odložte“
Psycholožka Zuzana
Masopustová ujišťuje,
že mít v současné době
strach je normální.
S životními změnami by
teď lidé měli být opatrní.

Příští 5plus2 vychází
už ve čtvrtek 9. dubna

ZUZANA BRANDOVÁ

Milé čtenářky, milí čtenáři.
Velký pátek je státním svátkem, proto příští vydání týdeníku 5plus2 najdete ve stojanech a také v elektronické čtečce (www.5plus2.cz) již
ve čtvrtek 9. dubna.
Vaše redakce

BRNO | Pracovat se strachem, aby nás
nepohltil, ale naopak byl v aktuální situaci funkční. Zjistit, co nám nejvíc vadí
na domácí izolaci, a vypořádat se s tím
tak, že najdeme řešení v alternativních
možnostech. Nečinit nevratná rozhodnutí, jelikož nápor na lidskou psychiku je
teď větší než kdykoli jindy. To radí brněnská psycholožka Zuzana Masopustová. „Nikdo z nás neovlivní, jak dopadne
epidemie, ale máme vliv na naše chování,“ podotýká.
Je v současné situaci normální, že
se bojíme toho, co bude?
Situace je pro nás všechny nová a neznámá, takže spíš by bylo nenormální vůbec se nebát. Zprávy v médiích nám
moc důvodů k pohodě také nedávají,
takže nějaká míra strachu a obav je normální. Strach stejně jako všechny emoce je navíc funkční, pokud nás nepohltí
a umíme jej zvládat. Kdybychom se vůbec nebáli, nedodržovali bychom všechna opatření.
Jak se strachem můžeme sami pracovat, aby nás nepohltil?
Způsobů je mnoho a každý z nás už se
někdy se strachem setkal, takže tuší, co
na něj funguje. Neměli bychom ho úplně potlačovat. Když strach přijde, zkuste si s ním v duchu pohovořit, říct si, co
s tím můžete dělat, a zkusit se s ním rozloučit do doby, než budete mít o situaci
nové informace.

KORONAVIRUS V ČESKU
SVĚDECTVÍ PACIENTŮ

Průvodčí i lékařka
popsali, jak den po dni
bojovali s nákazou ...str. 6
„HÝČKEJTE“ SI HOREČKU

Je jedním z příznaků
COVID-19, ovšem teplo
tělo uzdravuje
...str. 7
Psycholožka Zuzana Masopustová s kolegy připravila sérii informačních letáků, které radí, jak současnou situaci zvládat.
FOTO | PETR JANDERA
Co dalšího proti strachu pomáhá?
V současné chvíli lidem hodně pomáhá,
když mohou aspoň něco ovlivnit. Nikdo
z nás neovlivní, jak dopadne epidemie,
ale máme vliv na naše chování. Tím, že
dodržujeme opatření a spolupodílíme se
na ovlivňování průběhu epidemie. Někomu může pomoci zapojení se do dobrovolnických aktivit – šití roušek nebo
nakupování seniorům. Důležitá je i fyzická stránka, nezůstat ztuhlý, ale rozpo-

hybovat tělo, protáhnout se, jít na procházku.
Kvůli koronavirové pandemii jsme
se ocitli v nucené izolaci doma, což
někdo nezvládá úplně dobře. Jak se
s tím poprat?
Zkusme se zamyslet nad tím, co je největší problém plynoucí z izolace, a na
základě toho hledat řešení v alternativách.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

VELKÝ FINANČNÍ RÁDCE

Na co máte nárok v době
pandemie, o co žádat
a kde můžete ušetřit ...str. 8
JOSEF SPEJBL POMÁHÁ

Slavná loutka slaví stovku.
Nyní ale děti baví a učí
po internetu
...str. 9

2 3. dubna 2020

Brno, Blansko a Vyškov

Most přes řeku
Svitavu už nemá
překážku. Město
koupilo pozemky
BLANSKO | Přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru v Blansku
už nebrání žádný pozemek v cestě. Zastupitelé na svém posledním jednání
schválili odkup parcel bývalých Uhelných skladů ve Svitavské ulici. O jejich získání jednala blanenská radnice
vůbec nejdéle.
„Řešily se nejrůznější možnosti,
jak je získat. Jednali jsme o zřízení
věcných břemen či nájmu, nakonec se
podařilo domluvit prodej celého areálu. Už to přitom začínalo vypadat beznadějně,“ popsal blanenský místostarosta Ivo Polák (ČSSD). Kdyby se
s majitelem nedomluvili, v úvahu připadalo už jen vyvlastnění.
Celkem za odkup těchto zbývajících parcel zaplatí město 12,5 milionu korun. Zároveň tím bude mít
smluvně podchycené všechny pozemky, aby mohl roky plánovaný most
vzniknout. Vedení Blanska se už potřebuje domluvit jen na posledních
pár metrech s provozovatelem obchodního řetězce Penny. Do parkoviště u supermarketu by totiž měl zasáhnout nový kruhový objezd, který
vznikne na křižovatce Svitavské
a Fügnerovy ulice, kde bude most za
350 milionů začínat.
V budoucnu pak lépe spojí město
s částí Staré Blansko. Jediná spojnice
obou částí dnes totiž vede přes železniční přejezd u zastávky Blansko město, kde jsou ovšem závory ve špičkách téměř neustále dole. Navíc se
má situace ještě zhoršovat.
V souvislosti s tím letos radnice
opraví na Starém Blansku také Brněnskou ulici. „Ušetříme tím na budoucí
přeložky, které by si stavba přemostění posléze vynutila. Bude nutné přeložit vodovodní řad a prodloužit stávající kanalizaci,“ sdělil starosta Blanska
Jiří Crha (ODS). Rekonstrukce silnice včetně sítí pod ní by měla vyjít na
téměř dvacet milionů. Stavba mostu
(mos)
pak má začít za dva roky.
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Na jízdu Drakem si
Brňané musí počkat

Tramvaj Drak dnes solidárně s obyvateli města jezdí Brnem s rouškou.

Nové tramvaje s názvem Drak měli cestující v Brně
využívat už více než týden. Koronavirus však změnil
původní plány a omezil i počet dalších linek.
MAREK OSOUCH
BRNO | Na konci února pustil Dopravní podnik města Brna (DPMB) do ulic
novou tramvaj s názvem Drak. Tehdy
jen na zkušební jízdy. Cestující měli do
dvou těchto vozů usednout už na konci
března. Jenže slavnostní zahájení, kterým se měly nové tramvaje ve vozovém
parku DPMB uvést do provozu, vzalo
kvůli koronaviru za své. „Oba vozy mají
průkaz způsobilosti vydaný Drážním
úřadem, je však potřeba doladit poslední
detaily na jejich softwaru, které má dodavatel s ohledem na současnou situaci
problém personálně zajistit,“ uvedla
mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.
Přesný termín uvedení do provozu zatím nemají stanovený, ale věří, že v druhé polovině dubna už Draci vyjedou.
Vše však záleží na vývoji koronavirové
epidemie.
Nové tramvaje mohou lidé ovšem stále vidět v ulicích na testovacích jízdách.
Kromě dračího potisku jim v dopravním podniku přimalovali minulý týden
také roušku. „Draci v tom jedou s námi.

Jako symbol toho, že v Brně chráníme
sebe i ostatní, vyjíždí do ulic zahaleni
rouškami,“ stojí na facebookových
stránkách dopravního podniku.
Celkově však tramvají a dalších vozů
jezdí v ulicích Brna stále méně. Na začátku všech mimořádných opatření jezdily podle klasických jízdních řádů,
v polovině března však už přešly autobusy a trolejbusy na prázdninový režim,
na začátku minulého týdne se k nim přidaly i tramvaje a na jeho konci pak noční spoje.
„Obsazenost spojů se ve špičkách pohybuje okolo 20 procent, mimo špičky
je ještě nižší. Prodloužení intervalů
mezi spoji však částečně vyrovnáváme
nasazováním většího počtu velkokapacitních vozidel a souprav, tak aby kolem sebe měli cestující dostatek prostoru,“ vysvětlil generální ředitel DPMB
Miloš Havránek. Zatímco ještě na začátku března vyjíždělo denně do ulic více
než pět stovek vozů, dnes je to přibližně
o sto méně.
Důvodem omezení není jen pokles
cestujících, v dopravním podniku nema-

FOTO | DPMB

jí ani dost řidičů. Ti si berou volno, aby
mohli být doma s dětmi, které mají zavřenou školu. Jejich počet se snížil z necelé tisícovky na zhruba osm stovek.
V mnoha případech nenastoupí cestující v Brně do MHD ani předními dveřmi a nekoupí si jízdenku. Dopravní podnik tak chrání své řidiče. Podobně je
tomu i v regionálních autobusech, kde
lidé musí nastupovat jen zadními dveřmi. V celém Jihomoravském kraji jezdí
jen omezený počet spojů.

Anketa o názvu
lodi prodloužena

Dopravní podnik stále hledá
název pro rekonstruovanou loď,
která v minulosti nesla název
Moskva a od roku 1992 do
vyřazení z provozu Dallas. Takto
je dnes pojmenovaná jiná loď na
Brněnské přehradě, proto se
hledá nový či historický název.
■ O jméně plavidla od začátku
března rozhodují Brňané v anketě
na portále BrnoID. Původně měly
být výsledky známé s koncem
března, vzhledem k epidemii
koronaviru je hlasování o měsíc
prodlouženo.
■
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„Zásadní rozhodnutí odložte“
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Chybí někomu komunikace s lidmi a sociální kontakt? Tak je potřeba obnovit
je ve virtuálním světě, přes videochat či
telefon, zůstat v kontaktu s lidmi, s nimiž jsme byli i před izolací. Pokud někdo trpí nedostatkem osobního prostoru, ať se zkusí s ostatními lidmi v domácnosti domluvit na pravidlech, že na část
dne chce soukromí a potřebuje se někde
zavřít. Kdo má málo pohybu a chybí mu
sport, zvolí cvičení vhodné na doma.

„

Pokud budou opatření trvat ještě několik týdnů, očekáváte, že se krize
může projevit u více lidí, nebo bývá
největší na začátku, když se ocitneme v nové situaci?

Mnoho seniorů
má obavy
z používání technologií.
Důležité proto je dát jim
najevo, že nás to
neobtěžuje a vše jim
trpělivě vysvětlíme.
Nerada bych rýsovala obecnou trajektorii platnou pro všechny. Pro někoho byl
nejhorší začátek a postupně se začne
adaptovat, naopak někdo to bral na začátku jako vítanou změnu, ale postupně
to bude těžší a těžší. A u spousty lidí to
může probíhat ve vlnách. Obecně lze
říct, že pokud se k opatřením, která jsou
pro nás omezující, budou přidávat i negativní zprávy, ať už o počtech úmrtí,
nebo osobní, finanční problémy, bude
se stres samozřejmě zvyšovat.
Rodina, partneři spolu teď tráví více
času a může častěji docházet k hádkám. Jak postupovat? Měli bychom
je cíleně omezit?

Určitě by lidé teď měli odložit zásadní
hádky týkající se například toho, zda
spolu setrvají v manželství. Nedává příliš smysl řešit tak zásadní otázky v aktuální situaci, protože by si tím způsobili
mnoho komplikací. Navíc nelze předpokládat, že teď, kdy je nápor na naši psychiku větší než kdykoli jindy, budeme
jednat racionálně. Obecné doporučení
zní: Když jsme v krizové situaci, neměli bychom dělat zásadní rozhodnutí, která ovlivní náš život. Co se týká každodenních problémů a menších hádek, musíme si uvědomit, že teď jsme asi všichni podrážděnější. Pokud k hádce dojde,
měli bychom se naučit říct, co jsou naše
potřeby a co je nám nepříjemné, spíše
než druhému říkat, co dělá špatně.
Spolu se studenty psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity, kde působíte, jste vytvořila letáky, které mohou lidem v současné situaci pomoct, například rodičům, jak o koronaviru mluvit s dětmi. Kde je najdou?
Pustili jsme se do tvorby informačních
letáků, které jsou dostupné online na
webu psych.fss.muni.cz/koronavirus
a také na stránkách ministerstva vnitra.
Další návody budou přibývat a aktuálně
připravujeme i anglické verze pro cizince žijící v Česku.
Zmiňovala jste udržení kontaktu se
známými a kolegy, neměli bychom
zapomínat i na nejstarší členy rodiny. Jak zajistit, aby senioři netrpěli
samotou, ale na druhou stranu se
chovat tak, abychom je nenakazili?
Teď je přesně ten okamžik, kdy bychom
se měli snažit naučit seniory pracovat
s informačními technologiemi, aby
s námi mohli zůstat v kontaktu. Způsobům komunikace se seniory v rodině se
věnuje i jeden z našich letáků. Záleží samozřejmě, jestli má senior už nějaké
zkušenosti s technikou, ale rodiny mohou zvážit, zda by mohly babičce nebo

dědovi nějaký nový komunikační prostředek pořídit. Naučit je s tím pak může
být úkol právě pro děti, které připraví
jednoduchý návod, jak přístroj nebo novou aplikaci ovládat. Pokud není možné
využít internet ani mobil, jsou alternativou i dopisy, které můžeme nosit spolu
s nákupem. Mnoho seniorů má obavy
z používání technologií. Důležité proto
je dát jim najevo, že nás to neobtěžuje
a vše jim trpělivě vysvětlíme.

Zuzana
Masopustová (38)

Vystudovala
psychologii
na Fakultě
sociálních
studií
Masarykovy
univerzity v Brně, kde také
působí. Na katedře psychologie
se zabývá problematikou raného
vztahu mezi dítětem a rodičem,
podílí se na výuce vývojové
psychologie a psychodiagnostiky
dětí, mládeže a rodiny.
■ Jako psycholožka rok pracovala
v Dětské psychiatrické léčebně
v Lounech.
■ Od roku 2006 poskytuje
poradenství pro rodiče.
Je spoluautorkou nejobsáhlejšího porevolučního výzkumu
mateřství a rodičovství v Česku,
na jehož konci byla publikace
s názvem Jak to mají mámy.
■

Současná situace přináší mnoho negativ, dají se podle vás najít i pozitiva?
Asi bych nehledala pozitiva, ale spíš se
snažila najít na současné situaci nějaký
smysl, protože ten nám pomáhá takové
situace přežít. Zkusit tomu dát smysl
může být jedna ze strategií zvládání současné situace, ale v případě některých
rodin je situace natolik závažná, že na
hledání smyslu není prostor. Spousta rodin se bude potýkat s problémy, které
budou pramenit buď z dopadů nemoci
na někoho z blízkých, nedejbože úmrtí,
nebo z finančních obtíží. Měli bychom
si jako společnost těchto lidí všímat.

Arboretum Borotín u Boskovic
V PRODEJNA ROSTLIN
- velký výběr trvalek,
skalniček, okrasných trav,
dřevin aj. za solidní ceny
V vedle arboreta bonsaje
a pohyblivé betlémy
OTEVŘENO od 1. 4. do 31. 10.
Út – Pá 8 – 15, So – Ne 9 – 17 hod.

tel.: 603 148 019

www.zahrada-borotin.cz

INZERCE

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace

přijme do pracovního poměru – zástup za mateřskou dovolenou
pro pracoviště Dětská léčebna Boskovice

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VEDOUCÍ HTS
(TECHNICKÝ ÚSEK)

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Požadujeme:
minimálně střední odborné vzdělání s maturitou, zkušenost s vedením lidí vítána,
znalost účetnictví, dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání,
uživatelská znalost MS Ofﬁce.

Nástup: od 1. 4. 2020 nebo dle domluvy
Bližší informace podá
vedoucí ekonomicko-technického úseku - Ing. Petra Oškrdová, Křetín 12, 679 62,
e-mail: oskrdova@detskelecebny.cz
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Česká republika

Rodiče by dětem měli projevovat
Říká o sobě, že je hyperaktivní. „Nevím, co znamená
nuda. Bývají dny, které bych nejraději prodloužila,"
zdůrazňuje Dana Batulková. Kromě divadelních prken
září i v seriálech, nyní ve Slunečné. O umělecké kariéře
přitom nebyla zpočátku přesvědčená. Navrhli jí to
její rodiče, až když byla na střední škole. „A to jsem
na gymplu nebyla zrovna hodná holka,“ přiznává.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ze Slunečné se letos stal nejsledovanější seriál českých televizí, ze své postavy
„paní Lidky“ přitom byla Dana Batulková
nejprve spíše na rozpacích. „Přiznám se,
že ze začátku jsem byla z téhle postavy zděšená, ale teď mě strašně baví,“ líčí herečka,
která až do koronavirem vynucené přestávky v natáčení zkoušela zároveň i na dvou
divadelních scénách.
Plánovala jste takto nabitý kalendář, nebo to vyplynulo ze situace?
Myslela jsem si, že začnu nový rok přehledně a nechtěla jsem se už dostávat do situací,
kdy se denně přesouváte na tři různá místa
kvůli pracovním povinnostem. Věřila
jsem, že v mém věku už zvládnu čas lépe
ukočírovat, protože když mám přehledný
a nepřehlcený den, tak se na něj těším a
mám z toho radost. Když se ale dostanu do
presu, tak ztrácím takovou tu prvotní radost
téměř ze všeho. Určitě nejsme v tomhle jediné povolání, ale u herců opravdu často
platí, že je to všechno, nebo nic. Střídají se
období, kdy si říkáte, že na vás všichni zapomněli, že už nikdo nezavolá a pak se zničehonic zvedne vlna zájmu a nevíte, co
dřív. Já si ale nemůžu tolik stěžovat, protože jsem ve stálém angažmá a nikdy to nebylo tak, že bych neměla vůbec nic na práci.
Víte, já se ptám z toho důvodu, že
před svými šedesátinami jste v jednom rozhovoru zmínila svůj velký cíl,
a sice naučit se v životě zpomalit.
To je od vás pěkně záludné. Pořád mi to
moc nejde. Možná, že před těmi lety, kdy
jsem to řekla, mi to ještě tolik nevadilo,
ale dnes už ano. Uvědomuju si jednu věc,

a sice, že se zvyšujícím se věkem začíná
mít člověk v životě jiné priority. Moje práce mě baví a jsem hrozně šťastná, že dělám to, co dělám. Proti veškerému mému
očekávání a ambicím, které jsem měla, mi
osud přihrál krásný a zajímavý život naplněný krásnou prací. Teď už to pro mě ale
není všechno. Spoustu věcí přehodnocuju. Čím dál tím víc chci mít čas pro sebe
naplněný klidem. Chci víc vnímat věci kolem sebe. V tomhle smyslu žiju špatně
a vím to. Mám vnoučata – Kryšpínka
a malou Miu, chtěla bych být s nimi víc,
jenže poslední dobou jsem neměla ani volné víkendy. Moje maminka mi pokaždé,
když jsem jela večer hrát, říkala, že nechápe, jak můžu takové povolání dělat. Svým
způsobem má pravdu.
Sama o sobě říkáte, že jste hyperaktivní člověk. Projevuje se tahle vaše vlastnost hlavně při hraní, nebo i jinde?
V běžněm životě se to vlastně projevuje víc. Pořád myslím na to, co ještě
bych chtěla udělat a podniknout,
a bývají dny, které bych nejraději prodloužila. Nedostává se mi
dost času na to, kolik mám plánů. Nevím, co znamená nuda.
Nikdy se nenudím, protože
mám neustále spoustu věcí
před sebou, které mě baví.
Jsou to ale přitom úplně obyčejné věci – mnohdy i naprosté domácí blbiny.
(smích) Ale tím, že nedělám jenom je, mě to pořád
ještě baví.

dá cestu ke své dospělé dceři, protože
v mládí dávala přednost kariéře klavíristky před rodinou. Jaký byl váš klíč k
tomu, abyste ve vztahu ke svým dvěma dnes již dospělým dětem nedopadla podobně jako vaše postava?
Snažila jsem se to vždycky nějak ubalancovat a také nejsem geniální klavíristka.
(smích) Mám ke svým dětem takový otevřený vztah. Myslím, že rodiče mají mít
ke svým potomkům úctu. Přivedli jsme je
na svět, ale nikoli pro to, abychom měli
své domácí otroky nebo někoho, koho budeme přizpůsobovat ke svému obrazu

a dosahovat přes něj věcí, které se nám
v životě nepodařily. Mám velký respekt
k tomu, že jsme vyrobili člověka, který už
je de facto hotový. Naučit ho základní věci
a pak mu především ukazovat svět kolem,
pozorovat, jaké má vlohy, co ho zajímá,
a v tom všem ho maximálně podpořit. To
je podle mě úkol rodičů. Je to takový liberální přístup k výchově, ale samozřejmě
neříkám, že bych se nikdy nerozčílila a že
doma nikdy nebyla Itálie. Někdy je zkrátka všeho moc a matka je jenom člověk.
Často se zmiňuje úcta k dospělým
a k rodičům, ale nevzpomínám si, že
bych kdy slyšela nějakého rodiče hovořit o úctě ke svému dítěti. Nemyslíte, že je to celkem vzácný pojem?
Nevím, jak to mají ostatní. Nemyslím
si, že děti nám mají být automaticky
vděčné za svoji existenci.

Ještě v době, kdy nebyla kvůli
koronaviru vyhlášena karanténní
opatření, zkoušela Dana
Batulková v divadle Mana
ve Vršovicích Bergmanovu
Podzimní sonátu s režisérem
Ondřejem Zajícem v Divadle ABC
Tolstého Vojnu a mír, kterou
režíruje Michal Dočekal.

V chystaném novém
představení Podzimní
sonáta v divadle
Mana hrajete matku,
která si složitě hle-

Dana Batulková

Narodila se 16. března 1958 v Praze, vlastním jménem je Danuše.
Vystudovala DAMU, s divadelní kariérou začínala v Kladně a Mladé
Boleslavi. V současné době hraje především v seriálech (Černé vdovy,
Ohnivý kuře, Četníci z Luhačovic, Redakce, Hraběnky či legendárdní
sitcom Comeback a nyní Slunečná). Ve filmech je obsazována spíše
do menších rolí - Léto s gentlemanem, Hodinový manžel atd.
■ V roce 2008 vyhrála s Janem Onderem taneční soutěž StarDance.
■ Zkoušela to také v politice, zvolena byla zastupitelkou v pražských
Kolodějích, po dvou letech ovšem na svůj mandát rezignovala.
■ Je bývalou manželkou herce Davida Prachaře, matkou Jakuba
Prachaře a Mariany Prachařové. Jejím partnerem je divadelní režisér
a bývalý ředitel Městských divadel pražských Ondřej Zajíc.
■
■
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úctu, nejsou to jejich otroci
„Měl bys být své matce vděčný za to, že tě
vůbec přivedla na tento svět.“ Tohle děti
určitě nechápou, zvlášť když to říká někdo, kdo se k nim chová hnusně. Naopak,
přivedli jsme je sem a měli bychom se snažit, aby etapa, kterou s námi prožívají
a musí prožívat, pro ně byla fajn, aby se
mohly rozvíjet a cítily se bezpečně. Rodiče to tak možná přímo neformulují a nezmiňují doslova úctu k dětem, ale myslím, že se tak vlastně většinou chovají.
Vás vychovávali ve stejném duchu?
Měla jsem hrozně svobodné dětství. Vyrůstala jsem na venkově obklopená všemi
možnými dětskými radovánkami. Rodiče
byli asi přísnější, než jsem já, zároveň byli
ale skvělí v tom, že veškeré moje nápady
vždycky podporovali. Byli to vlastně oni,
kdo první řekl: „A nechceš zkusit
DAMU?“ Vůbec jsem nebyla přesvědčená, že je to cesta pro mě. Oni spolu s mým
profesorem češtiny na gymplu, který mě
přivedl k recitaci, ve mně tehdy zaseli to prvotní semínko, ačkoli o téhle profesi a světě herců nevěděli vůbec nic. Někdy taková
nevinná věta od někoho blízkého stačí,
aby vám dodala sebedůvěru a chuť to zkusit. Nakonec mi to úplně změnilo život.

Říkáte, že zároveň byli přísnější.
Čeho se to týkalo?
Třeba příchodů domů. S tím jsem měla
vždycky problém a nechápala jsem, proč
bych se například měla vracet domů hned,
jakmile skončí diskotéka. Popravdě to se
mnou na gymplu neměli moc lehké. Nebyla jsem zrovna hodná holka.

Jak to?
Hra popisuje hodně specifický a hraniční
případ, ale obecně dodnes není pro ženu
snadné, když chce být matkou, ale zároveň
se chce realizovat v práci, která ji baví.
V běžném životě ji to staví před řadu složitých rozhodnutí, která se s odstupem času
druhým, tedy i dětem, velice snadno soudí.

Zůstaňme ještě chvilku u vzpomínek
na dětství. S rodiči jste i nějaký čas
žila v zahraničí, že?
Ano, tatínek byl skvělý strojař a hodně cestoval, protože všude možně po světě se
tehdy za socialismu montovaly obráběcí
stroje. Naše země měla dobré styky s arabskými zeměmi, takže byl v zahraničí celkem často. Když jsem byla malá, přicestovali jsme za ním do Egypta a později, to
už jsem byla na DAMU, jsem za ním jezdila do Sýrie. Tehdy tam navíc žila sestřenice mé maminky, takže jsme tam měli
i rodinné vazby.

V divácky velmi oblíbeném seriálu
Slunečná hrajete naopak ženu, která má svou rodinu pevně v rukou.
Ano, paní Lidka, jak jí říkají, je opravdu
dělo! Její tchán ji do své bohaté rodiny nikdy doopravdy nepřijal, a tak má obrovskou ambici dokázat světu, že je to velká
podnikatelka, která všechno dokáže. Pro
svoje děti chce to nejlepší, ale miluje je
opičí láskou, a přitom nevidí, že je tím
vlastně hubí. Do toho všeho má ještě milence a jedno dítě s jiným mužem. Přiznávám, že ze začátku jsem byla z téhle postavy zděšená, ale teď mě to strašně baví.

Vraťme se ještě ke zmiňované hře
Podzimní sonáta. Jak se hledá klíč
k postavě, která představuje takový
protiúkol, pokud jde o vztah s vlastními dětmi?

Dana Batulková s Karlem Gottem
v jedné z epizod sitcomu Comeback.
FOTO | ČSFD.cz
Tuhle hru jsme před mnoha lety chtěly dělat spolu se Zdenou Hadrbolcovou, k čemuž nakonec nedošlo kvůli problémům
se získáním práv. Tehdy jsem měla hrát
roli dcery a vzpomínám si, že jsem přemýšlela strašně negativně a kriticky o postavě matky, kterou shodou okolností hraju dnes. Teď naopak zjišťuju, že mé pocity
se obracejí. Dostávám se do bodu, kdy
zjišťuju, že z pozice matky dvou dospělých dětí mám tendenci svou postavu hodně obhajovat.

To si umím představit, většinou
ve vás tvůrci vidí kladnou figuru.
To je pravda. Nevypadám zřejmě od pohledu jako potvora a říkám si, že je to nejspíš dobře. (smích)
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Vyberte si
z našich
výhodných
nabídek

Orion Delissa

33–34 g, více druhů
(100 g = 14,85–14,41 Kč)
Platí od 25. 3.
do 12. 4. 2020

-48 %

9,50

-45 %

54,90

419,90

29990

Pilsner Urquell

0,5 l, sklo
(1 l = 43,80 Kč)
Záloha na láhev 3 Kč.

-21 %

27,90

2990
38 %, 0,7 l
(1 l = 428,43 Kč)
Platí od 3. 4. do 5. 4. 2020

-18 %

8990

420 ml
(100 ml = 7,12 Kč)
Platí od 1. 4. do 12. 4. 2020

Božkov Republica
Exclusive

100 g, více druhů
Platí od 11. 3.
do 12. 4. 2020

109,90

490
Hellmann’s Majonéza
Hellmann’s
Tatarská omáčka

Kinder Maxi
Surprise

2190

-28 %

Becherovka
38 %, 0,5 l
(1 l = 299,80 Kč)

209,90

14990

Fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí od 1. 4. od 8 hodin do 6. 4. 2020 nebo do vyprodání zásob
ve všech hypermarketech Tesco. Dostupnost produktů prostřednictvím služby Tesco Online nákupy může
být omezena v závislosti na nabídce prodejny.

-28 %
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Mám koronavirus. Ale umím si
První den lehký suchý kašel, pak vysoké teploty,
slabost, bolesti, kulminace za čtyři až pět dnů.
Nákaza koronavirem den po dni očima nakažených.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V Česku denně přibývají stovky nakažených nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru. Většina
lidí má lehčí příznaky, jiní ale bojují o
život a další nemoci podlehli. Naštěstí
se objevují i první vyléčení. Příběhy
těch, kteří si nakažením prošli a měli
středně těžký průběh, přináší 5plus2.
Společné mají jedno – prvním příznakem bývá suchý mírný kašel.

Průvodčí se nakazil v práci
„Tak jsem bohužel v Praze
jeden z těch,
co jsou na koronavirus pozitivní,“ popisuje onemocnění COVID-19
mladý průvodčí Jiří Nevrla.
V zahraničí
Jiří Nevrla měl typic- prý necestoké příznaky nemoci.
val, nejspíš se
nakazil v práci, ve vlaku od cestujících, ale možná
třeba i v metru nebo v supermarketu.

„První příznaky se objevily ve čtvrtek 12. března, to jsem byl naposledy
v práci. Začal jsem trochu kašlat – jen takový menší suchý kašel. Večer jsem cítil mírnou teplotu, ale teploměr ukazoval jen 36,2,“ popisuje první den.
Pak se stav zhoršoval. „V pátek kašle
přibylo, teplota večer už nad 37. V sobotu ráno už 37,5, kašel během dne zesílil,“ popisuje druhý a třetí den. Tehdy
vyrazil na Bulovku na testy.

„

Nejhorší byl
čtvrtý den.
Horečka 39 stupňů,
kašel, zimnice, třásl jsem
se pod peřinou.
„Během čekání 3,5 hodiny mě začala
bolet hlava, když jsem se vrátil domů,
bylo mi fakt blbě. Jednou jsem zvracel,
teplota už 38, kašel o něco větší. Vzal
jsem si paralen, který mi pomáhá na teplotu, v neděli ráno už mi bylo lépe,“ popisuje Nevrla s tím, že celý den pospával, byl slabý, neměl chuť k jídlu a kašel
se ještě zvětšil. Nejhorší chvíle ale přišly v neděli večer. „Horečka 39 stupňů,
což jsem neměl mnoho let, kašel, zimnice, třásl jsem se pod peřinou, i když
jsem byl oblečený. Skoro jsem volal sanitku, tak bídně mi nebylo už roky. Nakonec jsem si vzal další paralen a kolem

Eva a Petra natočily video, v němž mluví o tom, jak
situaci zvládají. Vpravo internacionál Ladislav Vízek, také nakažený koronavirem.
FOTO | YOUTUBE
20:30 hodin šel spát. V pondělí ráno to
už bylo o dost lepší,“ říká.
V poledne mu pak volali z nemocnice, že je pozitivní. „Typické příznaky
koronaviru jsem měl snad do puntíku.
Nepodceňujte to, snadno můžete nakazit ostatní. U mne to bylo riziko práce,
stejně jako mohou teď onemocnět pokladní a jiní,“ uzavírá Jiří Nevrla.
Zpověď kolující po internetu vyslaly
do světa i Eva Mazánková a Petra Vychytilová, dvě studentky z Prahy, které
se s koronavirem léčí ve společném
bytě. Eva se v polovině března nakazila
jako první, zřejmě v pražské MHD.
Hned od začátku se u ní projevila horečka. Za pár dnů první příznaky pociťovala i Petra. „Nejdříve mě začalo škrábat v
krku a na průduškách, zhluboka se mi
špatně dýchalo. Druhý den se přidaly
horečky 39 stupňů, s paralenem 37, bolí
mě hlava, plíce, oči, celé tělo. Cítíte se,
jako kdyby vám bouchla hlava. Obě

jsme teď hodně unavené,“ vypráví Petra. Jako léčba byl dívkám doporučen
klid doma a na horečku brát paralen.
„Naštěstí je o nás postaráno, sestra
nám objednala jídlo, šéf z práce poslal
nákup, takže děkujeme všem. A chraňte
se, noste roušky, můžete být dlouho bez
příznaků a přitom nakazíte hodně lidí.
Chovejte se k sobě tak, jako byste nemoc už měli, je to dobrá prevence,“ uzavírá Eva. „Nebuďte sobečtí a noste roušku. Chraňte i druhé. Snažte se být
doma, dezinfikujte si ruce. Noste rukavice. Stačí totiž zmáčknout tlačítko ve výtahu po někom, kdo je nemocný,“ vzkazují studentky Eva a Petra.

Fotbalista i miliardář s virem
Koronavirem se nakazil i bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek, držitel zlaté olympijské medaile z Moskvy
a evropského bronzu z roku 1980.
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Jak využít nemovitost jako hlavní pilíř důchodového zabezpečení
V současné době, kdy lidé z důchodů a z toho, co si za život naspořili, sotva vystačí,
se nejlepší životní investicí stává investice do vlastní nemovitosti, jejíž hodnota se
v průběhu let někdy i zdesetinásobí. Představuje tak nejen bezpečné bydlení, ale
i významný finanční pilíř v seniorském věku.
Když senioři odejdou do penze, mohou pak prostřednictvím Renty z nemovitosti neboli zpětné hypotéky
proměnit hodnotu nemovitosti do reálných peněz. Díky nim nemusejí ani
později slevovat ze svého životního
standardu, počítat každou korunu
a přemýšlet nad tím, za co ještě mohou peníze utratit a za co už ne. Díky
Rentě z nemovitosti si mohou dopřát
kvalitnější a zdravější potraviny, lepší
zdravotní péči, dovolenou v zahraničí
nebo pomoci svým dětem, které se
ocitly ve finanční tísni.
Pokud cena nemovitostí i nadále
poroste, jako je tomu například

v Praze a okolí, tak zbyde zajímavá
částka z nemovitosti i na dědice.
Renta z nemovitosti je v zahraničí
už desetiletí zcela běžným produktem, zatímco v České republice se
s ní senioři teprve seznamují. I tak
každý rok roste počet lidí, kteří se
ji rozhodnou využít. Celý život totiž
těžce pracovali, aby splatili hypotéku na svůj byt či dům.
Paradoxem je, že ač jsou v podstatě milionáři, musejí při odchodu
do penze živořit. A to mění právě
Renta z nemovitosti od FINEMO.
CZ, průběžně nesplácený bezúčelový úvěr, který je zajištěn zástav-

ním právem k nemovitosti. Senior
i nadále zůstává bydlet ve svém
bytě či domě, je jeho vlastníkem
a v budoucnu se pak o hodnotu
úvěru sníží dědictví.

Výhody Renty z nemoVitosti:

ChCete Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

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

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

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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s ním poradit
„Týden jsem byl doma a měl horečky. Žil jsem v domnění, že jsem nastydl. Sem tam se příznaky podobaly koronaviru, jenže člověk si to nechce přiznat,“ prozradil portálu iSport.cz.
Když už bylo Vízkovi lépe, dozvěděl
se, že se nakazil od kamaráda z mariáše.
Nato mu volala epidemioložka, šel na
testy, kde se nákaza potvrdila. „Není to
nic příjemného, neskutečně protivný bacil. Je to jako houpačka, chvíli je vám
dobře, pak zase zle,“ konstatoval Ladislav Vízek s tím, že o seniory má strach,
sám zhubl 10 kilogramů. Nákazou si
prošel i podnikatel Daniel Křetínský,
který patří mezi deset nejbohatších Čechů. Miliardář působící v průmyslu i
mediálním trhu netuší, kde se nakazil.

Lékařka: Je mi šedesát,
ale nebála jsem se

Stovky smrtelných případů COVID-19
hlásí Anglie. První příznaky nákazy koronavirem se zkraje března objevily i u
Britky Clare Geradaové, šedesátileté
praktické lékařky z jižního Londýna.
Nejspíš se nakazila cestou z New Yorku, kde byla na lékařské konferenci a
to, že jí po návratu nebylo dobře, přisuzovala dlouhé cestě.
Domů se vrátila v neděli 8. března
ráno, v pondělí normálně nastoupila do
práce. „Už v úterý jsem byla dost unave-

FOTO | TOMÁŠ
KRIST

Horečku si „hýčkejte“, teplo
v těle likviduje virové infekce
5plus2
■ ZDRAVÍ

Jak se koronavirus
šíří. Co je klíčové
Po přenosu vzduchem je přenos
dotykem druhý nejčastější způsob
šíření koronaviru. Podle americké
studie, ze které vychází i opatření
v Česku, přežívá virus nejdéle na
kovu a plastu. Třeba na
autobusovém madle se může
udržet až tři dny.
Klíčové je proto časté mytí rukou
a pravidelné dezinfikování.
„Doporučujeme dezinfikovat
nákupní košíky, stejně tak kliky,
madla, dveře – a to alespoň jednou
za hodinu,“ vyhlásil šéf Ústředního
krizového štábu Roman Prymula.
Co se týká jednotlivých materiálů
a přežívání viru, tak pro sklo,
plast, dřevo, kov nebo keramiku
platí 3 dny, bankovky a karton
1 den, vzduch 30 až 180 minut,
minimální riziko představuje
oblečení.
(jos)

ná a objevil se velmi mírný suchý kašel,
který občas dostanete po dlouhém letu.
Brzy se ale rozvinula hrozná bolest v
krku. Vím, že u koronaviru by být neměla, já ale cítila, jako bych měla v krku
nože,“ popsala pro britský list Daily
Mail. Následně se objevila horečka.
„Tehdy mě napadlo, zda by to nemohl
být koronavirus. Kupodivu jsem se necítila vystrašená, protože nemám žádné
základní zdravotní problémy a ráda a
často chodím na procházky,“ říká.
Zavolala do nemocnice, kam pak došla na testy, po návratu domů padla do
postele. „Kvůli vysoké horečce jsem
spala neklidně, ale skoro pořád. Přinutila jsem se hodně pít, hlavně studenou limonádu, protože ústa a nos jsem měla
plné bolestivých boláků. Každých
osm hodin jsem si vzala dva paraleny,“ vzpomíná na léčbu. Nejhorší byly čtyři dny od prvních
příznaků, pak se stav začal zlepšovat. Karanténu s ní sdílel i
manžel, který kupodivu neonemocněl. „Spal v jiné místnosti, nádobí, ručníky, všechno jsem umyla či vyprala
hned po použití, zároveň jsme
se snažili se v bytě skoro nepotkávat,“ popisuje domácí
opatření. Psa venčil soused, jídlo donesli přátelé. „Lidé byli fajn, ale
strašně fascinovaní,
že mám koronavirus, měli spoustu otázek, protože nemoc
neznají,“
vzpomíná Geradaová.

ČR | Patří mezi často skloňované příznaky, které mohou provázet onemocnění
COVID-19. Přesto se horečka ani nyní
zdaleka netýká pouze případů, ve kterých
figuruje koronavirus. Může mít tedy sice
různý původ, avšak recept, jak horečku
ustát, je pokaždé v zásadě stejný.
O horečce se dá mluvit tehdy, kdy nám
teploměr ukazuje více než 38 stupňů Celsia. Hodnoty nad 37 stupňů znamenají
pouze zvýšenou teplotu. Značné riziko
pro oběhový systém, poruchy vědomí
i dehydrataci už představují mezi
40 a 41 stupni. Smrtící pak bývá stav, kdy
teplota vystoupá nad 42 stupňů.
Odborníci však radí vnímat horečku
především jako léčebný proces. „Virové
infekce z 90 až 95 procent likviduje teplo.
Čili horečka. Takže jakmile dostanete horečku, nesnažte se jí zbavit, naopak si ji
hýčkejte,“ říká Luboš Pantůček, lékař věnující se celostní medicíně. Horečka nejen, že bojuje s viry, zvyšuje také rychlost
a sílu imunitní reakce a v neposlední řadě
INZERCE

omezuje aktivitu a množení buněk, které
zasáhl virus. Horečka má několik fází, přičemž při té první – latentní – se teplota ještě nemění. Při druhé už roste a dostavuje
se pocit chladu, mnohdy také svalový třes
a stoupá bazální metabolizmus, kůže je
studená. „Po dosažení maximální teploty
ve třetí fázi je kůže teplá, červená a suchá,
s každým stupněm Celsia stoupá tepová
frekvence o 8 až 10 tepů. Čtvrtou fází je
ústup teploty k normě, kůže je teplá, červená, vlhká, dochází k poklesu tlaku a optimálně k pocitu žízně. V této fázi hrozí
dehydratace,“ vysvětluje Tamara Starnovská, spolupracovnice AquaLife Institutu
v oblasti nutriční terapie.

Pitný režim má svá pravidla
Například člověk s hmotností 60 kilogramů běžně potřebuje 2,1 litru tekutin, při
teplotě 38 °C to je 2,35 l a při 39 °C už
2,63 l. U osmdesátikilového jedince jsou
hodnoty znatelně vyšší. Běžně potřebuje
2,8 l tekutin, při teplotě 38 °C to je 3,14 l
a při 39 °C už 3,51 l. K tomu je ještě třeba
připočítat ztrátu tekutin pocením, tedy
nejméně půl litru.
(vrm)
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Jak vyjít v době pandemie
Domácí rozpočty Čechů
tvrdě zasáhla opatření
spojená s bojem proti
koronaviru. Týdeník
5plus2 sestavil přehled,
na co nyní máte nárok od
státu, ať jste zaměstnanec
nebo živnostník. A také
několik tipů, kde ušetřit.
5plus2
■ RÁDCE
Ošetřovné pro rodiče.
Jak jej získat krok po kroku

Na ošetřovné mají nově nárok rodiče dětí
ve věku do 13 let, dokud se školy opět neotevřou. Podpora náleží také všem rodičům či opatrovníkům hendikepovaných,
kteří nyní nemohou kvůli koronaviru do
školy ani navštěvovat některou ze sociálních služeb jako jsou například denní stacionáře. Při péči o hendikepované neexistuje
žádný věkový limit pro nárok na ošetřovné.
To se vyplácí ve výši 60 % redukovaného
denního vyměřovacího základu. V praxi to
znamená, že pokud například bere rodič 20
tisíc hrubého, ošetřovné činí 10 800 korun.
Dobrou zprávou je, že rodiče se mohou
neomezeně střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo doma zůstane s potomkem, což jim pomůže udržet si zaměstnání.
Jak o ošetřovné zažádat? Rodič, který
zůstává doma s dítětem, musí nejdřív získat
od školy částečně vyplněný tiskopis žádosti,
který doplní, podepíše a předá nebo zašle
svému zaměstnavateli. Do části, kterou vyplňuje, uvede také datum odkdy a dokdy o
dítě doma pečuje. Vždy po skončení kalendářního měsíce pak odevzdává rodič takzvaný „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V něm vyplní, kolik
dní strávil se svou ratolestí doma a kolik v zaměstnání. To může být totiž každý měsíc jinak u partnerů, kteří se doma v péči střídají.
Tento formulář se předává rovněž zaměstnavateli, aby mohl za odpracované dny vypočítat mzdu. Zbylé dny pokryje ošetřovné.

KOLÁŽ | 5plus2

Také živnostníci, kteří se doma starají
o dítě či postiženého, mohou za březen už
od 1. dubna žádat o podporu, a to ve výši
424 korun za den. Jejich žádosti by měly
směřovat na obecní živnostenské úřady.

Živnostníci se dočkají
peněz, nemusí platit zálohy
Alespoň trochu se uleví živnostníkům, vláda jim odpustí platby povinného sociálního a zdravotního pojištění, a to počínaje
březnem až do srpna. V tomto období
OSVČ nemusí platit předepsané zálohy. Nadále se však tato doba bude započítávat pro
důchodové nároky. Do výše budoucího důchodu se tedy půlroční úleva nepromítne.
V úterý kabinet schválil, že živnostníci,
kterým vládní nařízení poškodilo podnikání, dostanou od státu jednorázově 25 tisíc korun. Původně se zvažoval příspěvek
15 tisíc měsíčně. Nárok budou mít i lidé, kteří podnikají na vedlejší činnnost. Podnikatel
musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde
například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o 10 % nebo loňské minimální hrubé
příjmy 180 tisíc korun. Aby stát mohl peníze
začít prostřednictvím sítě finančních úřadů
OSVČ proplácet, potřebovat bude ještě souhlas parlamentu. Jednání Sněmovny se má

Kde ještě získat peníze na pomoc i nákup roušek
• Jedním z nástrojů, který dokáže v současné situaci částečně zažehnat krizi domácího rozpočtu,
je zažádání o mimořádnou okamžitou pomoc od úřadu práce. Ve většině případů jde
o jednorázovou finanční injekci, která se může v případě vážné mimořádné události vyšplhat
k patnáctinásobku životního minima pro jednotlivce. To se od prvního dubna zvýšilo na
3860 korun. O mimořádnou okamžitou pomoc mohou žádat i ti, kteří nemohou pobírat
pravidelné dávky, ale hrozí jim vážná újma na zdraví. Úřad práce jim může doplatit příjem do
existenčního minima. To činí 2490 korun. Zcela bez prostředků nezůstávají ani pendleři, kteří se
nyní ocitli bez zaměstnání. Ti totiž žádají o dávky v nezaměstnanosti zpravidla ve státě bydliště.
• Ušetřit lze také za ochranné prostředky. Například Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra ČR nabízí příspěvek 300 korun na nákup roušek, dezinfekce a respirátorů.
Příspěvek na roušky, respirátory, ale také na test na nemoc COVID-19 zavedla i Oborová
zdravotní pojišťovna. Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje zase až 300 korun na
dezinfekci rukou. RBP zdravotní pojišťovna pak může svým klientům, kteří využívají
zvláštní aplikaci, přispět 500 korun na preventivní vyšetření koronaviru.

uskutečnit 7. dubna, o den později zasedne
Senát. Odložena je závěrečná fáze EET v
podobě třetí a čtvrté vlny, a to o tři měsíce po
skončení nouzového stavu. Po tuto dobu
také nemusí podnikatelé tržby elektronicky
evidovat. Týká se to lékařů, právníků, autoservisů, dopravy, zemědělství, výroby potravin či řemeslníků. Od 2. dubna mohou
malí a střední podnikatelé žádat o bezúročnou půjčku v rámci programu Záruka
COVID II. Za provozní úvěry pro podnikatele do výše až 15 milionů poskytne ručení
Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Splátky hypotéky i úvěru
lze odložit o měsíce
Ministryně financí Alena Schillerová chce
ve vládě předložit moratorium na hypotéky a úvěry, tedy odklad splátek na šest
měsíců. Zrušena by měla být i čtyřprocentní daň z nabyté nemovitosti a u nově uzavřených hypoték i zrušení daňového uplatnění
odpočtů. Do uzávěrky 5plus2 nebylo jasné,
zda a v jaké podobě tyto návrhy projdou.
Banky ovšem už v současné době nabízejí možnost tříměsíčního odkladu splátek
u hypoték a dalších úvěrů. Využily to už
tisíce Čechů, kteří v důsledku vládních opatření přišli o pravidelný příjem. Odklad splátek se týká nejen výdajů na bydlení, ale
i spotřebních a firemních úvěrů. Oddálení
splátek nicméně není automatické a banky
musí každou žádost nejprve schválit.

Zkuste domluvit odložení
nájmu u bytu i při podnikání
Pokud vám hrozí, že nebudete mít z čeho
platit pronájem, je lepší než si na něj půjčovat zkusit domluvit se na možnosti úpravy
pravidelné platby nájmu s majitelem nemovitosti. Ať už jde o soukromou osobu či
obec. Nájemným už se totiž začínají aktuálně zabývat i radnice napříč republikou. Například olomoučtí radní přistoupili k prominutí nájemného podnikatelům v městských objektech. „Schválili jsme prominu-

tí nájmu na dobu tří měsíců. Tento návrh
jsem po dohodě s ostatními radními předložil jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů vládních omezení,“ vysvětlil náměstek
primátora Matouš Pelikán.

Platby záloh za energie
lze snížit, někdy i odložit
Uspořit se dá také na pravidelných měsíčných platbách, například za energie.
Největší dodavatel energií v republice
ČEZ zareagoval na aktuální situaci poměrně rychle. Domácnostem, které se v důsledku epidemie dostanou do finančních
potíží, umožňuje odklad plateb záloh zatím až o tři měsíce. Pokud domácnosti potřebují kvůli napjatějšímu rozpočtu zálohy pouze snížit, vše lze provést on-line.
To ostatně platí pro úpravu služeb většiny
dodavatelů. Jste-li v tíživé situaci, zkuste
dodavatele energie kontaktovat a zeptat se
na aktuální možnosti odkladu plateb.

Operátoři zdarma přidávají
volné minuty i datové služby
U služeb spojených s telefonováním a přenosem dat největší operátoři přizpůsobili
své nabídky zejména skupinám lidí, kteří
jsou během karantény na komunikační
technologie odkázaní víc než jindy. V nabídkách největších operátorů se tak objevují stovky minut zdarma volání pro seniory, jednorázové bonusy nebo 50 % kreditu navíc u předplacených karet, či neomezené využívání dat i po vyčerpání základního objemu v měsíčním paušálu.
Některé nabídky cílí přímo na starší
lidi, kteří často tráví karanténu v osamění.
Například Vodafone dává až do konce
dubna tisíc minut volání zdarma do
všech sítí všem starším lidem s tarifem
pro seniory 60+. Společnost jim minuty
aktivuje zdarma. Pro více informací, jak
je na tom s nabídkami některý z dalších
operátorů, je dobré zavítat na jejich webové stránky či využít infolinky.
(vrm)
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Spejbl slaví stovku. Děti
teď baví i učí na webu
Slavné loutkové výstupy
se ze zavřeného divadla
přesunuly na internet.
Spejbl a spol. děti učí
i správné mytí rukou.
JOSEF HORA

Spejbla vymyslel divadelník Josef
Skupa v roce 1920. Říká se, že původ jména souvisí s hanlivým „Bejbl“, kterým se na Plzeňsku označovali hlupáci a popletové. Loutka
měla karikovat užvaněné měšťáky,
kteří se do všeho pletou, ale ničemu nerozumí.
FOTO | ARCHIV MAFRA
INZERCE

ČR | Josef Spejbl, jedna z nejznámějších
českých loutek, letos slaví 100 let. Velkolepé narozeninové akce ale překazila pandemie koronaviru. Protože do divadla lidé
nemohou, přesunula se dětská představení
na internet. A nezůstalo jen při nich.
Kvůli pandemii si stoletý Josef Spejbl
k hraní přibral ještě učitelské řemeslo
a vznikl pás scének, při kterých děti poznávají zvířata a jejich život v přírodě, učí se
mýt si ruce, čistit zuby nebo základům cizích jazyků. „Pokud musíte zůstat doma,
ale chtěli byste do přírody, pak se můžete

dozvědět něco víc o chráněných druzích
zvířat,“ zve ředitelka Divadla Spejbla
a Hurvínka Denisa Kirschnerová.
Spejbl s Hurvínkem, Máničkou i Bábinkou tak projdou jeskyně a podívají se na život netopýrů, vydají se po stopách rysa
nebo tetřívků, prozkoumají dlouhou cestu
lososů proti proudu dravých řek nebo se
podívají na svět motýlů. Některé díly jsou
také v němčině, jiné speciální zase učí děti
angličtinu. Děti se naučí, jak se anglicky
říká jednotlivým smyslům a chutím, povoláním, vydají se do vesmíru, na moře mezi
piráty nebo se budou sami moci v interaktivních hrách učit jednotlivá slovíčka.

Vytiskni a hraj si
K mnoha dílům pracovníci divadla přidali
obrázkové materiály, které si šikovní uživatelé internetu mohou pohodlně stáhnout
a vytisknout. Ve chvíli, kdy děti přestane
bavit koukat do obrazovky, si pak mohou
dle návodu vystřihovat a skládat. Kupříkla-

du k dílu „Netopýří jeskyně“ jde o modely
netopýrů, ke scénce „Po stopách rysa“ zase
vystřihovánky rysa, děti se učí poznávat stopy zvířat nebo hledají druhy skryté v nakreslené džungli. „Jde o materiály převážně z našich workshopů. Můžete si slepit
náš divadelní autobus, obléct Máničku do
nových šatiček, opravit koloběžku, naučit
se více o koloběhu vody v přírodě nebo třeba jen něco vymalovat,“ zve divadlo na své
stránky www.spejbl-hurvinek.cz. A Josefu
Spejblovi přejí ke stovce vše nejlepší.
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Víte, kdo
vám ráno
zpívá?
motného boha blesků Thóra. Angličané
zase tvrdí, že červenou náprsenku získala na Golgotě od Kristovy krve, když
mu do ucha zpívala utěšující píseň.

Rehek zahradní

Máte-li dobrý sluch a probouzíte se nad ránem ještě
za tmy, můžete se v čase orientovat podle ptačího
zpěvu. Přírodní budíček má své pevné pořadí.
JOSEF HORA
ČR | Kokrhání kohouta je považováno
za symbol nového dne a přírodní budík.
Jenže v ptačí říši, zejména té divoké, žije
mnoho dalších opeřených „budíčků“.
Jednotlivé druhy vstávají do nového dne
postupně dle intenzity světla, a kdo rozezná jejich cvrlikání, může poměrně přesně určit, kolik hodin právě je.
První opeřenci vstávají ještě za tmy,
při východu dubnového slunce je koncert už v plném proudu. Vše odstartuje
kolem 4:00 rehek zahradní, který se
v polovině dubna, tedy už za pár dnů,
vrací do Česka z afrických zimovišť.
Rád se ubytuje v budce u vás na zahraINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

dě, tu je ale nutné pověsit až koncem
dubna. Pokud visí budka od podzimu,
obsadí ji nejspíš silnější sýkorky, které
slabšího a po cestě vysíleného rehka
v boji o budku i usmrtí.

Kos černý
O pět minut později, ve 4:20, se probudí kos černý. Pták s oranžovým zobákem žil hlavně v lesích, do měst začal
migrovat až kolem roku 1850. Dnešní
městští kosi jsou oproti lesním příbuzným mnohem drzejší, početnější, kvůli

Červenka obecná
Ve 4:15 „rozlepí“ drobné očko červenka obecná, která patří mezi patnáct
nejběžnějších českých ptáčků. V severské mytologii je považována za posla sa-

pouličním lampám rychleji dospívající
a část z nich poslední desetiletí už města neopouští vůbec, díky hojnosti se tu
naučili zimu přečkat.
Ve 4:25 poprvé zapěje střízlík obecný, jeden z nejmenších, ale zároveň nejhlasitějších českých ptáčků. Zavalitý
střízlík se nejvíc bojí koček, lišek a kun.
Své teritorium si v létě pečlivě hlídá,
v zimě se ale ptáčci tisknou k sobě, aby
se zahřáli.

Střízlík obecný

Pěnice černohlavá
Desetiminutová serenáda střízlíka
probudí ve 4:35 pěnici černohlavou,
ptáčka s krásným hlasem, který umí čistým flétnovým zpěvem mistrně napodobit kosa, drozda a další. Právě kvůli zpěvu byla pěnice v 18. i 19. století často
chytána na lep čižbáři, kteří ji pak prodávali jako společníka do chalup i bytů. Lidově se ptákovi říkalo černohlávek
a jeho dřívější popularitu dodnes dokládá často používané příjmení.

8 794 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

Katka 36
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že vrabci poslední dobou mizí. Důvodem
je jak proměna zemědělství a vesnického
života, tak třeba i ptačí malárie. V dřívějších dobách ale byli vrabci pro sedláky
pohromou. Políčeno na ně měla zejména
císařovna Marie Terezie, která dokonce

Sýkora koňadra

Pěnkava obecná
Kolem 5:00 se vzbudí pěnkava obecná, nejhojnější evropský pták s populací asi 100 až 200 milionů. Pěnkavě stačí
k životu pár stromů a území o velkosti
120 m2, tedy jako větší byt. Slavný švédský přírodovědec Carl Linné pojmenoval pěnkavu zajímavým latinským názvem Fringilla coelebs. Coelebs totiž
znamená vdovec. Mnoho pěnkav, které
Linné v 18. století pozoroval, odlétalo,
stejně jako dnes, zimovat ze Skandinávie do Středomoří. Část populace, především samečci, ale zůstala a osamocení ptáčci už v únoru zpívali Linnému
nad hlavou v očekávání návratu samiček. Zatím nejstarší pěnkava se ve volné přírodě dožila 14 let.
V 5:15 se probudí starý známý vrabec
domácí. Ptáček má dokonce svůj svátek,
20. března se slaví světový den vrabců,
zavedený kvůli postupnému mizení tohoto věčného průvodce lidské rasy. Říká se,

PLATÍ
OD ČTVRTKA DO ÚTERÝ
2. 4. – 7. 4. 2020

3

BALENÍ

osoba/den

5

MAX.

vydala patent, že každý poddaný musí
pod hrozbou pokuty odevzdat určitý počet vrabčích hlav. Důvodem bylo, že
vrabci ve velkém ničili úrodu obilí.
O dvě století později políčil na vrabce
Mao Ce-tung, který koncem 50. let vyhlásil, že všichni lidé starší pěti let mají
vrabce hubit. Jenže Číňané ptačí populaci zdecimovali tak, že následovala ekologická katastrofa – přemnožili se škůdci,
přišla neúroda a hladomor, což nakonec
způsobilo na 40 milionů mrtvých.

BALENÍ

osoba/den

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M
30 ks
1 ks 2,- Kč

44,90
SÝR EIDAM
KARLOVA KORUNA BLOČEK
30 % tuku v s.
250 g

59,90
10

ks

osoba/den

Zvonek zelený

100 g 13,16 Kč

JIHOČESKÉ,
OLOMOUCKÉ
MÁSLO
250 g

100 g 15,96 Kč

32,90
36,90�

10

39,90

KOMPOT BROSKVE
půlené v light sirupu
820 g, PP 470 g

49,90�

%

MAX.

Svou písní nás potěší i zvonek zelený, a to od 5:25. Během námluv sedí
často na špici stromu, odkud zpívá, vyletí a zase se vrátí. Zajímavou hru hrají
zvonkové v zimě, kdy rádi navštěvují krmítka. Tam se odehrávají tuhé boje, kdy
jeden zvonek krmítko obsadí a všem
ostatním zvonkům brání v zobání. Sám
se sice téměř nenažere, ale očividně ho
to náramně baví. Po chvíli ovšem zvonky tato zábava přejde a krmítko je v obležení olivově zelených tělíček.
Když vyjde v 5:30 slunce, trvá asi
20 minut, než zapěje svou píseň špaček
obecný. Ptáčka popsal už v roce 965
arabsko-židovský cestovatel přicházející
ze Španělska Ibrahím Ibn Jákob.
„V zemi Slovanů se vyskytuje podivný
pták, který je na hřbetě zelený a který
opakuje vše, co slyší z hlasů lidí a zvířat.
Někdy ho chytají a loví. Ve slovanském
jazyce se nazývá sbá,“ dochoval se zápis
v kronice. Sbá však cestovatel zkomolil,
ptáčkovi říkali naši předci špak.

KUŘE
chlazené
cena za 1 kg

ks

osoba/den

20%

KINDER
SURPRISE
20 g

100 g 79,50 Kč

100 g 7,- Kč

15,90

36%

24,90�

19,90
CENA BEZ PENNY KARTY

32,90

RELAX
vybrané
druhy
1l

6

MAX.

Když se ve 4:50 dá do zpěvu budníček menší, je ptačí kakofonie už v plném proudu. Drobný ptáček se právě v
těchto dnech vrací do Česka ze zimovišť. Rádi ho mají zejména v okolí Moskvy, kde se živí komáry. Budníček hnízdí
v trávě, samec na vejcích nesedí, ale houževnatě odhání predátory a kupodivu si
troufne i na ty mnohem větší, například
na sojku. Mláďata už po 19 dnech
hnízdo opouští a rodina se rozpadá.

Vrabec obecný

MAX.

Budníček menší

Nakupujte
hezky česky

MAX.

Sýkora koňadra se do koncertu zapojí ve 4:40. Pro lidi milý ptáček, v ptačí říši však velký bojovník. Maďarští
vědci ji v roce 2009 přistihli, coby vůbec prvního pěvce na světě, jak útočí,
zabíjí a požírá netopýry. Sýkora však
útočila výhradně na hibernující jedince
a pouze při nedostatku potravy.

ks

osoba/den

39%

19,90
39,90�

50%

BOŽKOV
tradiční |
35 % alk.
0,5 l

1 l 179,80 Kč

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

12,90
19,90�

35%

89,90
159,90�

43%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

Špaček obecný

HUDEBNÍ IMPULSY

Nezapomenutelný
bubeník a táta Chinaski
Napsal texty k hitům
Klára, Zadarmo nebo
1970 o „Husákových
dětech“. Zakladatel jedné
z nejpopulárnějších
českých skupin Chinaski
Pavel Grohman měl
tragický osud. V těchto
dnech by slavil padesáté
narozeniny.
JOSEF VLČEK

N

a silnici mezi Vamberkem
a Žamberkem ve východních
Čechách u odbočky na Peklo
nad Zdobnicí došlo 25. července 2008
k dopravní nehodě. Řidič na motocyklu
Ducati předjížděl automobil přesně

ve chvíli, kdy žena za volantem odbočovala vlevo. Náraz vyhodil motorkáře na
kmen stromu. Odvoz do nemocnice mu
už nepomohl. Motocyklista zemřel.
Jmenoval se Pavel Grohman, byl členem skupiny Chinaski a 7. dubna by mu
bylo padesát let.
V Jičíně narozený Pavel Grohman
byl spolu se svým spolužákem Michalem Malátným zakladatelem předchůdce Chinaski, východočeské skupiny, která se jmenovala Starý hadry. To se psal
rok 1987 a trvalo ještě osm let, než se ze
Starých hadrů stali Chinaski. Prožil
s nimi vrcholné období jejich kariéry
a až do své smrti s nimi natočil sedm řadových desek.
Grohman byl zvláštním případem bubeníka. O bubenících totiž nemívá veřejnost valné mínění. V Anglii se o nich vyprávějí stejné vtipy jako kdysi u nás
o policajtech. Grohman ale patřil do
jiné kategorie. Podle pamětníků prvních let populární české skupiny byl motorem kapely, nebo alespoň katalyzátorem nápadů a inspirujícím partnerem
Michala Malátného. Však také byli přes
třicet let nejlepšími kamarády.

Workoholický Hroch
Hroch, jak se Grohmanovi přezdívalo,
byl workoholik a člověk s obrovským tahem na branku. Trochu cholerik a pro
někoho i despota. Však prý také žádná

Sestava Chinaski z roku 2004 (zleva): Pavel Grohman, Petr Kužvart, Michal
Malátný, František Táborský, Ondřej Škoch a Štěpán Škoch. FOTO | UNIVERSAL
česká kapela nezkoušela tak často jako
Chinaski a žádný z členů kapely se neodvážil před ním říct, že něco nejde.
Muselo to jít. Vedle Chinaski měl
Hroch ještě vlastní reklamní agenturu
a k tomu stíhal pro skupinu vyřizovat
i část agenturní činnosti – pomáhal organizovat turné, sháněl sponzory, vymýšlel scénu.

INZERCE

MIMOŘÁDNĚ

1 měsíc

Pouze na

Cena od

315 Kč

MF DNES

AŽ K VÁM DOMŮ
Předplatné je možné
kdykoli zrušit
a vrátíme vám peníze.
NIKAM NEMUSÍTE

Volejte: 225 555 522
Objednávejte:
www.mfdnes.cz/doschranky

Grohman se podílel už na prvním
albu Chinaski z roku 1995, ale autorsky
důležitá pro něj byla až třetí deska 1. signální (1999), pro kterou si napsal autobiografický song Happy Music: „Jestli
to někoho zajímá, tak já jsem k vám přijel z Jičína...“ O rok později přišel s jedním z klíčových hitů Chinaski – Klárou.
Stala se z ní jedna z nejhranějších písní
českých rádií na začátku tisíciletí.
Nechrlil sice jednu píseň za druhou,
ale buď psal, nebo se podílel na textech,
které můžeme považovat za klíčové nejen v první éře skupiny Chinaski, ale
možná pro celou generaci. V roce 2005
napsal pro desku Music Bar další z nezapomenutelných písní své kapely, Tabáček.

Mistrovské kusy: generační
hit, pak protest song
V té době už měl na kontě svou možná
nejzásadnější píseň 1970, která definuje
generační pocity Husákových dětí tak,
jako Krylova Pasážová revolta kdysi vystihovala život těch, kdo se narodili na
konci čtyřicátých let, stejně jako později Hutkova Náměšť nebo některé Nohavicovy písně z osmdesátých let.
Poslední zásadní hit Chinaski, ve kterém měl Grohman prsty, se jmenoval
Zadarmo. Šlo vlastně o protest song, navíc první český rozhlasový hit, ve kterém bylo (vypípané) vulgární slovo.
Hraje se dodnes, podobně jako všechny
klíčové písně Chinaski, které po Pavlu
Grohmanovi zbyly.

Česká republika

3. dubna 2020 13

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

P

ojem imunita je v současné době
často skloňován především v souvislosti s pandemií koronaviru
a lidskou populací. Nelze ale zapomínat
ani na imunitu krajiny, tedy na zvyšování její odolnosti, což je v praxi zvyšování pestrosti krajiny.
S tím se ovšem moc nepotkává zásadní pokles dotací na údržbu pastvin
a trvalých travních porostů, který letos
postihne množství zemědělců hospodaří-

Vrátí se opět „ekologické seno“?

cích na plochách v režimech takzvaných
agroenvironmetálních závazků. To jsou
většinou pastviny v horských a podhorských oblastech. Jde o případy, u nichž
Agentura ochrany přírody a krajiny
(AOPK) usoudila, že pastviny nejsou dostatečně pestré, nebo se na nich nevyskytuje nějaký žádoucí hmyz. Opatření, které AOPK odůvodňuje požadavkem Evropské komise, ovšem samozřejmě v dů-

sledku povede kromě zhoršení ekonomické situace zemědělců, kteří jsou na
těchto podporách závislí, také ke zhoršení stavu životního prostředí.
Existují totiž v zásadě jen dvě možnosti, jak se s touto situací vypořádat –
buď zemědělci zvýší na příslušných plochách intenzitu živočišné výroby (na pastvách bude více zvířat), čímž dojde k přetížení pastev a úbytku druhové pestrosti

na nich rostoucích bylin, nebo budou hospodáři rezignovat na nákladnější nadstandardní péči o tyto pastevní plochy a výsledkem hospodaření bude opět „ekologické seno“. Důsledkem původně zřejmě i dobře myšleného opatření podporovat pouze nejcennější pastevní plochy
tak bude podle všeho pravý opak. To se
bohužel v případech, kdy chce člověk regulovat přírodu, stává docela často.

INZERCE

HOLD TĚM, CO POMÁHAJÍ
Čtenáři 5plus2 oceňují nasazení lidí,
kteří bojují s koronavirem v první linii. Chcete se připojit? Napište na
e-mail redakce@5plus2.cz. Vybrané vzkazy zveřejníme.
Chtěla bych moc poděkovat všem
lidem, kteří nasazují vlastní životy
(např. policisté, záchranáři, hasiči
a lékaři), hlavně v téhle době, kdy
řádí koronavirus. Nemají to lehké.
A také chci poděkovat prodavačkám
a prodavačům, protože bez nich by
to nešlo. Všichni se držte.
Martina Srogonciková
Připojuji se k velikému poděkování všem našim statečným zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům.
Jejich práci jsem oceňovala vždy
a nyní ještě víc. S neskutečným vypětím se starají o zdraví a bezpečí obyvatel naší krásné země. Také o „běžný“ chod života nás všech. Ocenění
zasluhují rovněž pracovníci obchodů. Také technických služeb, aby
nás nezavalily odpadky. Máme
spousty dobrovolníků, kteří pomáhají: v nemocnicích, šijí roušky, roznášejí nákupy, vyřizují telefonní hovory... Mám ohromnou radost, když
slyším, jak si dokáží pomoci i nedávní „nekamarádi“. Proto mě zamrzí,
když slyším kritiku, co se udělalo
špatně, že opatření přišla pozdě
apod. Stále platí, že po bitvě je každý generálem. Nevzpomněla jsem
na všechny, ale velké dííííky vám
všem!
Eva Kubenová
Chtěla bych poděkovat panu as.
MUDr. Markovi Majerníčkovi, který mi v nočních hodinách 16. března
v den mých 66. narozenin operoval
škaredě zlomený kotník. Také samozřejmě celému kolektivu lékařů
a sester traumatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce, kteří i v
této složité době stále pečlivě vykonávají svou práci. Je to opravdové
hrdinství, které si zaslouží pochvalu
a uznání. PhDr. Jana Květoňová

Vykouzlí vám auta
úsměv na tváři?
Pak je carjobs.cz přesně pro vás.
Na našem webu vás čeká široká nabídka pracovních příležitostí v autorizované
prodejní a servisní síti zvučných značek Volkswagen, Audi a SEAT.
Pro auta jsme u nás zapálení – věříme, že si zaslouží opravdovou péči, kterou jim
můžou poskytnout jen praví milovníci aut. Jste jedním z nich?
Nasedněte k nám a pracujte tam, kde vás to bude opravdu bavit.
Více info najdete na carjobs.cz.
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Uhlířina či grenadýrmarš. To jsou
pozapomenutá jídla chudých
Některá vařily ještě naše babičky, jiná jídla už zavál
prach dávných staletí. Původ mnohých z nich už
dnes ani nevystopujeme. V českých zemích chudí
lidé neměli nikdy kvalitních surovin nazbyt, přesto
můžou být některé takřka zapomenuté recepty
inspirací pro rychlé a levné menu i dnes. A další
jsou již jen zajímavou vzpomínkou na zašlé časy.
Uhlířina lákala na špek
Levné jídlo z minima surovin a přece tak
chutné, že ho ve středověku nejchudší vrstvy
obyvatelstva milovaly. Zejména těžce pracující
uhlíři, podle kterých dostal tento pokrm jméno
– uhlířina.
Potřebujeme: 300 g hladké mouky,
3 vejce, špetku soli a trochu vody,
800 g brambor, cibuli, kmín, kousek
špeku. Postup: Mouku vysypeme
do mísy, přidáme sůl, vejce, vodu
podle potřeby a promícháme.
Vypracujeme těsto, necháme
30 minut odležet, vytvoříme válečky
a nakrájíme z nich noky, které poté
vaříme ve vodě, dokud nevyplavou.
Mezitím si uvaříme 800 g
brambor ve slupce, poté je
oloupeme a nakrájíme
na kolečka. Na pánvi
osmažíme
nakrájenou cibulku
s kousky špeku
a přidáme kmín,
který krásně zavoní.
Přidáme brambory
a noky, osolíme,
promícháme
a podáváme.
Nejlépe s kyselou
okurkou.

FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ V KUCHYNI
Kočičí svatba z krup
Pokrm připomínající svým názvem spíš
nějakou pohádku se vařil z krup a hrachu.
Jeho původ bychom našli zřejmě v jižních
Čechách. Postup: Den předem namočíme
300 g hrachu, poté ho scedíme a v hrnci
v čerstvé vodě vaříme doměkka. Asi 200 g
ječných krup propláchneme, dáme do
hrnce s vodou (vody dvakrát více než
krup) a přivedeme k varu. Mezitím na
pánvi zpěníme na sádle větší cibuli a 200 g
nakrájené slaniny. Nakonec přidáme lžičku
drceného kmínu, hrst majoránky, dva
stroužky česneku, kroupy a hrách,
promícháme a je hotovo.

Grenadýrmarš zasytil vojáky
Toto vydatné jídlo vzniklo zřejmě za
napoleonských válek a původ má v zemích
rakousko-uherské monarchie. Původně se vařilo
hlavně ve vojenských polních kuchyních, protože
šlo o vydatné jídlo, do kterého se daly přidat i
zbytky vzniklé při přípravě jiných pokrmů.
Potřebujeme: 250 g jakýchkoliv těstovin,
500 g brambor, 1 až 2 cibule, 2 polévkové lžíce
sádla, kmín, pepř, červenou papriku. Pokud byl
k dispozici, tak se přidával i špek.
Postup: Uvařené brambory rozšťoucháme
s cibulí, v jiném hrnci uvaříme těstoviny.
V kastrolu mezitím rozehřejeme sádlo, přidáme
koření a poté přilijeme asi deci vody z uvařených
těstovin. Za stálého míchání provaříme, až
vznikne jakási hustá omáčka. Poté sundáme
z ohně, přidáme rozšťouchané brambory
a uvařené těstoviny a promícháme.
Osmahnutý špek pohodíme na ozdobu.

Polévku z jarních bylinek vylepšil hovězí vývar
Polévky patřily k základnímu jídelníčku po staletí. Hospodyňky při přípravě využívaly sezonní plodiny,
v tomto případě jarní bylinky. K přípravě následující polévky potřebovaly kerblík, openec (což je lidové
označení popence obecného, zvaného též zemní břečťan či kundrátek), lístky jahodové, fialové a kmínové
a mladou zelenou cibulku. Postup v originálním znění: Bylinky vyper dobře a svař v hovězí polívce,
proceď je, rozsekej na drobno, dej rozsekané do hrnku a hovězí polívku, v kteréž byly vařeny, na ně nalej.
Dej pak do hrnečku dvě pěkné lžíce mouky, rozmíchej ji se třemi loty (lot je stará jednotka hmotnosti
představující asi 17 gramů) másla, přidej trochu vlažné smetany, tři žloutky, rozmuť to dobře dohromady,
vlej do vařící polívky, kterou trochem květu okořeň, rozmíchej ji dobře u ohně a vlej ji do mísy na žemličku,
na kostky rozkrájenou a usmaženou.
Druhů polévek bylo mnoho. Chudší uvařil ve velkém hrnci to, co bylo zrovna doma – zelí, hrách,
brambory či zeleninu, za přikusování chleba pak pojídali i několik dní. Některé se vaří dodnes, třeba
česnečka nebo couračka. To se zvlášť uvaří brambory a zvlášť zelí, které se zahustí moukou rozmíchanou
ve smetaně, povaří, přidají se brambory a nakonec kus másla. První polévka byla také jednoduchá – pivo
se povařilo s kmínem, zahustilo se moukou rozmíchanou v mléce, přidaly se žloutky, máslo, med a sůl.
A nebo takzvaná gramatika, která svůj název údajně získala v 18. století, protože ji často vařili chudí
studenti. Tvrdý chléb se rozvařil v pivu (u chudších lidí ve vývaru z brambor), přidalo se máslo, kmín,
rozšlehané vejce a kysaná smetana.

Život si osladili pracharandou
Představte si, že si v obchodě řeknete o „pracharandu“. Rozumět vám prodavačka nejspíš nebude.
Pracharanda je totiž velmi stará přísada, ovocný prášek používaný místo cukru ke slazení jídel, sypání
koláčů, perníků i různých kaší. České hospodyňky ji před stovkami let připravovaly zejména z planých
hrušek, ale i kdoulí či oskeruší. Ovoce usušily, rozdrtily na prášek a tím vznikla pracharanda, jinde známá
jako prachanda. Někde se sušily celé plody včetně jádřince, jinde se ovoce nejdřív nakrájelo. Pracharanda
často nahrazovala skořici, známou v českých zemích sice už v 15. století, tehdy ale byla vzácná a drahá.
Po zalití prášku horkou vodou si naši předci pochutnávali na ovocném čaji.

Pečené kvíčaly aneb Tohle raději nezkoušejte
Ptaci byli v minulosti vítaným a dostupným zpestřením jídelníčku. Dnes
pochopitelně není možné ptáky chytat a vařit z nich, ovšem pokud například
v receptu kvíčaly nahradíte kousky kuřecího masa, můžete pokrm připravit i dnes.
Recept v originálním znění: Ober čistě kvíčaly, kůži přes hlavičku stáhni, oči
vypíchni, dolejší část zobáku usekni, vnitřnosti a žaludek kromě jater a srdce vyber,
pak kvíčaly urovnej, uvnitř a zevně osol, do lístku slaniny obal a nití je ovaž, dej je na
mělký kuthan (hrnec či hlubší pánev), přilej trochu dobré hovězí nebo zeleninové
polívky a nech v troubě na prudkém ohni upéci.
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Česká republika

Fanfúch i sakrajda
Televizní Prostřeno! s velikonočními dobrotami
ČR | Soutěžní Prostřeno! je tentokrát velikonoční. O výhru 60 tisíc se hned v
pondělí pokusí expedientka v cukrárně
Dana (60 let). Její velikonoční menu
soupeře překvapí. Některé názvy ani neznají. Fanfúch nebo sakrajda. Co to je?
V úterý uvaří Vlado (44). Chystá česko-slovensko-chorvatské menu s tradičními pochoutkami. Jenomže ho ovládne
stres, což celý večer poznamená.
Ve středu bude u plotny instruktorka
jógy Romana (24). Ráda reklamuje zboží a vyvolává spory, pokud k tomu dostane podnět. Tradiční jídla jí nic neříkají, a tak podá sýrový chips s guacamole,
hráškový krém s krutony, kuřecí roquefort s nudličkami a čokoládový cheesecake. Navaří, pobaví, nehroutí se.
Čtvrteční večer zrežíruje maminka na
mateřské dovolené Pavlína (22). Jako
kdyby byla v kuchyni poprvé, totálně
vyhoří. Hosté budou hladoví.
Poslední velikonoční večeři přichystá strojvedoucí Václav (50). Zamilovaný novomanžel se předvede jak u plotny, tak s mikrofonem v ruce. Zachutnají

soupeřům Václavovy dobroty a jeho
zpěv? Jak celý týden dopadne? A kdo si
odnese velikonoční nadílku? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin.
(kot)

Pod stříbrnými poklopy je velikoční nadílka 60 tisíc.

Předkrm: Fanfúch

Ingredience:
6 rohlíků, 5 vajíček, 0,5 l
mléka, domácí uzené (uzené koleno),
1 cibule, majoránka, česnek, sůl, pepř. Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem. Necháme chvíli nasáknout, poté
vymačkáme mléko z rohlíků a mléko vylijeme. Na pánvi opečeme cibulku, přidáme na kostičky nakrájené uzené
maso, česnek. Po osmahnutí přidáme k
rohlíkům. Směs dáme na pečicím papírem vyložený plech a necháme zhruba
10 minut zapéct při 150 °C. Poté zalijeme vajíčky a pečeme dalších 10 až
15 minut při 180 stupních.

Velikonoční pečeně, pohanka, bulgur
Ingredience: 1,5 kg
telecího masa, 100 g
špeku, 1 až 2 mrkve,
1 až 2 petržele, rozmarýn, česnek, olivový olej, 100 g pohanky, 100 g bulguru,
500 g brambor, provensálské koření,
sůl. Postup: Maso si den dopředu naložíme do rozmarýnu s česnekem, solí a
olivovým olejem. Před pečením maso
prošpikujeme špekem, mrkví a petrželí.
Pak ho orestujeme, aby se nám pěkně zatáhlo, a dáme ho péct. Při pečení poléváme šťávou a olivovým olejem s rozmarýnem. Pečeme doměkka. Příloha: Uvaříme si bulgur s pohankou v osolené
vodě. Oloupeme brambory a nastrouháme je na tzv. slámu, smícháme dohroma-
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dy s bulgurem a pohankou, osolíme, přidáme bylinky, které máme, nebo třeba
provensálské koření a dáme zapéct.
Kuřecí roquefort s nudličkami
Ingredience:
3 kuřecí prsa,
200 g sýra
roquefort,
4 lžíce kečupu, 4 stroužky česneku, smetana na vaření, čínské nudle, 1 cibule, sůl, pepř. Postup: Na cibulce osmahneme na kostky
nakrájená kuřecí prsa, zalijeme smetanou, přidáme sýr, kečup, česnek, osolíme, opepříme a necháme směs vyvařit.
Nudle zalijeme horkou vodou, necháme
stát deset minut, scedíme a orestujeme
na pánvi se sójovou omáčkou.
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Kvalita, kontrola jakosti

Obchod, prodej, nákup

Manažer kvality s AJ

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obchodně technický specialista

Vedoucí kvality

55 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obchodník - elektro

Interní inženýr kvality

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Prodejce automobilů - ostrava

Vedoucí týmu kvality

Telefonní poradce

Q lit
i
P h
Vý h d
Více na www.jobdnes.cz

S i k
dit í ák čí AJ
Více na www.jobdnes.cz

IT - vývoj aplikací a systémů

Bezpečnost, ostraha

30 000 - 60 000 Kč / měsíc
8 000 - 16 000 Kč / měsíc
55 000 65 000 Kč /

C++ hledač cest

65 000 - 75 000 Kč / měsíc

Odborník na BOZP a PO

Test developer

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - jihlava

Computer vision programátor (50.000 Kč – 65…

50 000 - 65 000 Kč / měsíc

Manažer bezpečnosti

C# velitel vojsk

50 000 - 80 000 Kč / měsíc

Specialista BOZP a PO ve výrobě – zástupce manažera

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

50 000 - 56 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

ě í

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 4. dubna 2020

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.40 Kterak Honza ze zámku utekl 8.20
Gejzír 8.50 Durrellovi II (2/6) 9.35 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Po stopách hvězd
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Dvojčata 14.10 O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku 15.00 Ducháček to zařídí 16.30
Srdíčko 18.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

7.35 Looney Tunes: Úžasná show (4, 5) 8.25
Kačeří příběhy (23, 24) 9.10 Malý Sheldon II
(11) 9.45 SuperStar 11.45 Koření 12.30 Volejte
Novu 13.05 Rady ptáka Loskutáka 13.55 Tipy
ptáka Loskutáka 14.10 Výměna manželek IX
15.30 Božský Evan 1710 Mumie se vrací 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Max Steel III (1) 6.45 Ninjago VIII (10)
7.10 Meteor Monster Truck 7.25 M.A.S.H (76)
8.05 M.A.S.H (77) 8.35 M.A.S.H (78) 9.00
Autosalon.tv
10.15
Tlouštíci
EXTRA
10.45 Máme rádi Česko 12.25 Vražedné záhady slečny Fisherové III (5) 13.35 Vražedné
záhady slečny Fisherové III (6) 14.55 Ranč
nových začátků. Romantický film (Kan., 2018)
16.55 Kam čert nemůže. Filmová komedie
(ČR, 1959) 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR

7.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (8) 8.20
Top Gear XVII 9.25 Pevnost Boyard (2) 11.55 Replay 12.30 COOL e-sport 12.55 Futurama VII (4)
13.25 Simpsonovi XXI (20-23) 15.25 Futurama VII
(5) 15.45 COOLfeed 15.55 Růžový panter 2 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXII (1-3) 19.30
Simpsonovi XXII (4) 19.50 COOLfeed 20.00
Madagaskar 22.05 Nepřítel před branami 0.35
Pod černou vlajkou II (8)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show. Moderátoři
M. Kramár a V. Kořen vás provedou pořadem, u kterého se
budete bavit a mnohé se dozvíte. Dále účinkují: A. Rašilov,
V. Škultéty, N. Boudová a další
21.20 Valmont
Drama (Fr./VB, 1989). Hrají
C. Firth, A. Beningová, M. Tillyová,
F. Balková. Režie M. Forman
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Detektiv Endeavour Morse II
Proti všem. Seriál (VB, 2014)
1.05 Bolkoviny
1.55 Sama doma
3.30 Malá farma
3.55 Bydlení je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Žiješ jenom 2x
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté

v akci 8.50 Policisté v akci 9.50 Na chalupě 10.55
Nové bydlení 12.00 O zvířatech a lidech (13) 13.05
Synové a dcery Jakuba Skláře (3) 14.25 V sedmém
nebi 16.50 30 případů majora Zemana (5) 18.05
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
Synové a dcery Jakuba Skláře (4) 21.40 Jantarový
amulet (1) 23.40 Dědictví (27, 28)

NEDĚLE 6.50 Krimi 7.20 Noviny 8.00 Policisté

v akci 9.00 Policisté v akci 10.00 Policisté v akci
11.00 Soudní síň – cz 11.50 Soudní síň – cz 12.35
Jsem máma (5) 13.35 Synové a dcery Jakuba
Skláře (4) 15.00 Smrt stopařek 16.55 Na chalupě
18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.15 V sedmém nebi 22.40 Jsem máma (6)
23.35 Všechno, co mám rád 0.45 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.40 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.50
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo
(65) 13.50 Zoo (66) 14.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.15 Smrt stopařek 22.05 Policisté v akci
23.00 Na chalupě 0.00 Ve jménu zákona (107)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

20.20 Čarodějův učeň
Fantasy (USA, 2010)
22.10 Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Komedie (USA, 2012)
0.15 Mumie se vrací
2.20 Božský Evan
3.45 Malý Sheldon II (14)
4.30 Rady ptáka Loskutáka
5.10 Novashopping

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.35 Zoo (67, 68) 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
Všechno, co mám rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25
Policisté v akci 23.25 Na chalupě

STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci

11.50 Záchranáři v akci 12.45 Zoo (69, 70) 14.55
Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15 Muž na radnici (1)
21.25 IQ Taxi CZ 22.35 Policisté v akci 23.35 Na
chalupě 0.25 Ve jménu zákona (109)

ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.35 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.45 Záchranáři v akci 12.35
Zoo (71, 72) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
30 případů majora Zemana (6) 21.30 Soudní síň –
cz 22.30 Policisté v akci 23.30 Na chalupě
PÁTEK 8.25 Soudní síň 9.30 Soudní síň 10.40

Policisté v akci 11.45 Záchranáři v akci 13.20 My tři
a pes z Pětipes 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.15 Synové a dcery Jakuba Skláře (5) 21.30
Něžný barbar 23.35 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj (3)
Loupežníci 1/2. Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.35 Strach
Krimifilm (ČR, 1963). Hrají
R. Hrušínský, R. Brzobohatý,
B. Záhorský, H. Čočková, S. Sejk.
Režie P. Schulhoff
23.50 Místo činu
Zúčtování. Krimiseriál (Rak.,
2011). Hrají H. Krassnitzer,
A. Neuhauserová, J. Krisch
1.50 Borat: Nakoukání do amerycké
kultůry na obědnávku slavnoj
kazašskoj národu
Komedie (USA, 2006).
Hrají S. B. Cohen, K. Davitian
3.35 Vražedné záhady
slečny Fisherové III (5)
Smrt a hysterie
4.45 Pohoda u krb

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.20

Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Zvěřinec 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně
8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20 Na červeném koberci 11.10 Luxus store 14.35 Zvěřinec 15.15
Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

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

Nova Cinema
7.15 Hvězdné tolary 8.25 Jak princezny po nocích
tancovaly 9.30 Mentalista VII (6, 7) 11.10 Báječná
dovolená 13.20 Nominace na Oscara 14.55 Lego
příběh 16.25 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské
zátoky 18.25 R.I.P.D. – URNA: Útvar rozhodně neživých agentů, akční dobrodružná komedie (USA,
2013) 20.00 Vykoupení z věznice Shawshank
(drama, USA, 1994) 22.45 Nezvratný osud, thriller
(USA/Kan., 2000) 0.25 Piráti na vlnách, komedie

Prima Max
6.15 Ninjago VIII (9) 6.45 Max Steel II (13) 7.05
Námořní vyšetřovací služba II (12) 8.05 Nahoru,
dolů 10.20 Vynálezce her 12.40 Ve jménu krále
15.05 Muž se zlatou zbraní, dobrodružný film (VB,
1974) 17.50 Kurz sebeovládání, komedie (USA,
2003) 20.00 K-19: Stroj na smrt, drama
(USA/Kan./VB/N, 2002) 22.50 Poslední průzkum,
sci-fi thriller (Kan., 2017) 1.00 Nepřítel před branami, válečný film (VB/Fr./N/USA/Irs., 2001)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

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

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.40
22.15
22.54
22.55
0.35
2.10
3.00

Krásné živé památky 6.25 Světáci
6.45 Ducháček to zařídí. Komedie
8.15 Úsměvy Libuše Šafránkové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Náhrdelník (1/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O hloupé havířce
Smůla
Konec semestru
Kožené slunce
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
Teroristka
Komediální drama (ČR, 2019)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Holka na zabití
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (4/6)
13. komnata Marka Výborného

Nova
6.40
7.10
7.35
8.20
9.05
9.45
10.50
12.35
14.05
16.00
17.50
19.30
20.20
22.20
22.45
0.20
2.05
2.45
3.50
4.45

Tlapková patrola (26)
Tlapková patrola II (1)
Looney Tunes: Úžasná show (6, 7)
Kačeří příběhy (25, 26)
Malý Sheldon II (13, 14)
O panně Mahuleně
Sněhová královna
Moderní Popelka:
Byla jednou jedna píseň
Kokosy v pralese
Hodíme se k sobě,
miláčku?
Komedie (ČR, 1974)
Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Křižovatka smrti 3:
Tentokráte v Paříži
Komedie (N/USA, 2007)
Hodíme se k sobě, miláčku?
Komedie (ČR, 1974)
Dr. House IV (3)
Volejte Novu
O panně Mahuleně
Novashopping

6.10
6.35
7.00
8.05
9.15
9.45
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.00
14.25
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
0.40
2.55
4.05
5.25

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (2)
Ninjago IX (1)
M.A.S.H (78, 79)
Přírodní vesmír (16)
Prima ZOOM Svět
Polda (4)
Partie
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Strach
Krimifilm (ČR, 1963)
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017)
John Stratton: V první linii
Akční film (VB, 2017)
Poslední zúčtování
Přírodní vesmír (16)
Vražedné záhady
slečny Fisherové III (6)
Pohoda u krbu

7.50 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky
9.40 Božský Evan 11.50 Lego příběh 13.35
Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně blízko 15.55 Strom
snů, drama (USA, 1994) 18.10 Čarodějův učeň, fantasy film (USA, 2010) 20.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992) 21.35 Město, krimidrama (USA,
2010) 23.50 R.I.P.D. – URNA: Útvar rozhodně neži-

Prima cool
7.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (9) 8.35
Top Gear XVII 9.45 Pevnost Boyard (3) 12.15 Prima
Partička 13.15 Futurama VII (5) 13.45 Simpsonovi
XXII (1-4) 15.40 Futurama VII (6) 16.00 COOLfeed
16.05 Madagaskar 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXII (5-8) 19.50 COOLfeed 20.00 Lara
Croft: Tomb Raider 22.00 Narcos III (6) 23.10
Vikingové V (16) 0.10 Pod černou vlajkou II (9)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.25 Ninjago VIII (10) 8.50 Max
Steel III (1) 9.20 Námořní vyšetřovací služba II (12,
13) 11.15 Kam čert nemůže 13.00 Kurz sebeovládání 15.05 K-19: Stroj na smrt, drama (2002)
17.55 Chlapec a pelikán, rodinný film (Austr., 2019)
20.00 Stopa Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1982) 22.10 Místo činu 0.05 John
Stratton: V první linii, akční film (VB, 2017)

pondělí 6. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (2/6) 9.50
168 hodin 10.25 Poldové a nemluvně
(13/13) 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 Stopařka
14.15 Holka na zabití
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Místo zločinu Plzeň (1/6)
21.10 Sestřičky (5/6)
21.55 Reportéři ČT
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
22.55 Kriminalista II
0.00 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole

Nova
5.55
8.40
8.55
9.25
9.55
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.10
16.00
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.10
22.05
23.00
23.45
0.35
1.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Comeback
Policie Modrava (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (674)
Mentalista VII (8)
Mentalista VII (9)
Dr. House IV (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3863)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (64)
Nova je s vámi
Smrtonosná zbraň (18)
Mentalista VII (8)
Mentalista VII (9)
Dr. House IV (4)
Smrtonosná zbraň (18)

Prima
6.15
6.45
7.25
8.20
8.55
9.25
10.25

12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
1.50
2.50

Max Steel III (3)
Ninjago X (1)
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Kuchařka lásky
Romantický film
(N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (22)
Jake a Tlusťoch IV (23)
Walker, Texas Ranger V (23)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (242)
Modrý kód (3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (23)
Jake a Tlusťoch IV (23)

Nova Cinema
5.50 Báječná dovolená 7.30 Božský Evan 9.10
Sněhová královna 11.20 Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně blízko 14.00 Čarodějův učeň 15.55 Kokosy
v pralese 17.45 Mumie se vrací, fantasy 20.00
Pianista, válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr.,
2002) 22.45 Kdo zabil děti z Atlanty?, drama
(USA/N, 2000) 0.35 Je prostě báječná, komedie

Prima cool
12.10 Futurama VII (6) 12.40 Simpsonovi XXII (5-8)
14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.40 Futurama VII
(7) 16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (14)
17.05 Top Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20
Simpsonovi XXII (9-12) 20.15 Po hlavě (10) 20.50
Teorie velkého třesku VIII (24) 21.15 Teorie velkého
třesku IX (1) 21.45 Experiment 21 22.15 Partička
22.55 Cesty k úspěchu 23.10 COOL e-sport

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.35 Max Steel III (2) 8.00 Super
Wings (1) 8.10 Námořní vyšetřovací služba II (13, 14)
10.05 Vynálezce her 12.25 Ranč nových začátků
14.20 Naprosto dokonalé 16.10 Chlapec a pelikán
18.10 Lara Croft: Tomb Raider, dobrodružný film
(USA/VB/N/Jap., 2001) 20.00 Velký bazar, komedie (Fr., 1973) 22.00 Elitní zabiják, akční film (USA,
2014) 23.50 Stopa Růžového pantera, komedie

úterý 7. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Raoul Schránil 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 Menu pro Emu
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Případy detektiva Murdocha XII
23.30 Kriminalista II
0.30 Kabinet dr. Honzáka
1.10 AZ-kvíz
1.40 Rajské zahrady II
1.55 V kondici

Nova
5.55
8.55
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.25
22.25
23.15
0.50
1.35
1.50
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3863)
Specialisté (64)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (675)
Mentalista VII (10, 11)
Dr. House IV (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3864)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (967)
Víkend
Smrtonosná zbraň II (1)
Mentalista VII (10, 11)
Dr. House IV (5)
Malý Sheldon II (15)
Smrtonosná zbraň II (1)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (674)

6.20
6.50
7.30
9.00
9.30
10.30
12.30
12.35
13.35
14.35
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
0.00
0.55
1.55
2.50
3.50
5.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (4)
Ninjago X (2)
M.A.S.H (81, 82)
M.A.S.H (83)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Hry lásky v Samlundu
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (23)
Jake a Tlusťoch IV (24)
Walker, Texas Ranger V (24)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (24)
Na Pavláska
Polda (4)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (24)
Jake a Tlusťoch IV (24)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.15 King Kong žije 8.10 Mentalista VII (8, 9) 9.30
Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky 11.55
Kokosy v pralese 14.20 Mumie se vrací, dobrodružné fantasy (USA, 2001) 16.45 Postřižiny, komedie
(ČR, 1980) 18.10 Hodíme se k sobě, miláčku?,
komedie (ČR, 1974) 20.00 Posel budoucnosti, sci-fi
(USA, 1997) 23.15 V zajetí démonů, horor

Prima cool
12.25 Futurama VII (7) 12.50 Simpsonovi XXII
(9-12) 14.45 Teorie velkého třesku VIII (24) 15.15
Teorie velkého třesku IX (1) 15.40 Futurama VII (8)
16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (15) 17.05
Top Gear XVIII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XXII (13-16) 20.15 Teorie velkého třesku IX (2-5)
22.05 Partička 22.45 Americký chopper IV (14)
23.45 Partička 0.35 Berlínská mise II (9)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.05 Super Wings (1) 7.20 Max
Steel III (3) 7.45 Super Wings (2) 8.05 Námořní
vyšetřovací služba II (14, 15) 9.50 Růžový panter 2
11.45 K-19: Stroj na smrt 14.30 Naprosto dokonalé
16.20 Velký bazar 18.15 Rande u přepážky, krimikomedie (N/USA, 2011) 20.00 Ten nejlepší, životopisné drama (USA, 2000) 22.40 Policejní instinkt, krimifilm (Fr., 2014) 0.35 Elitní zabiják, akční

středa 8. dubna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Menu pro Emu
14.25 Reportéři ČT
15.10 Knedlíky
15.25 Příběhy slavných...
Irena Kačírková
16.20 Polopatě
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (14/22)
21.10 Gympl
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Kobova garáž (2/2)
0.20 AZ-kvíz
0.50 Na stopě
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.20
23.30
1.05
1.45
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3864)
Ordinace v růžové zahradě 2 (967)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (676)
Mentalista VII (12, 13)
Dr. House IV (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3865)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Nova je s vámi
Výměna manželek IX
Mentalista VII (12, 13)
Dr. House IV (6)
Víkend
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (675)
Novashopping

6.15
6.45
7.25
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.55
0.10
1.05
2.05
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (5)
Ninjago X (3)
M.A.S.H (83-85)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Ten správný odstín lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (24)
Jake a Tlusťoch V (1)
Walker, Texas Ranger V (25)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (243)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (3)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (25)
Jake a Tlusťoch V (1)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.05 Sněhová královna 7.45 O panně Mahuleně
8.55 Mentalista VII (10, 11) 11.00 Strom snů 13.40
Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň 15.15
Posel budoucnosti 18.25 Loupení jehňátek, mysteriózní drama (USA, 2007) 20.00 Čivava z Beverly
Hills, komedie (USA) 21.40 Kick-Ass 2, akční komedie 23.25 Křižovatka smrti 3: Tentokráte v Paříži

Prima cool
12.25 Futurama VII (8) 12.50 Simpsonovi XXII
(13-16) 14.50 Teorie velkého třesku IX (4, 5) 15.40
Futurama VII (9) 16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná
brána II (16) 17.05 Top Gear XVIII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXII (17-20) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku IX (6, 7) 22.00 Star Trek:
Discovery (2) 22.55 Americký chopper IV (15)
23.55 Prima Partička 0.55 Vězni hororu (1)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.40 Super Wings (2) 8.55 Max
Steel III (4) 9.25 Super Wings (3) 9.35 Námořní
vyšetřovací služba II (15, 16) 11.25 Chlapec a pelikán
13.30 Kam čert nemůže 15.20 Ten nejlepší 18.05
Jsem nesmělý, ale léčím se, komedie (Fr., 1978)
20.00 Otec rodiny, romantické drama (USA, 2000)
22.40 Milenci těch druhých, romantická komedie
(USA, 2015) 0.45 Policejní instinkt, krimifilm

čtvrtek 9. dubna 2020
ČT1
5.59

tudio 6 9.00 Všechno, co mám ráda
9.30 Podivná nevěsta 10.20 Záhada
hlavolamu. Dobrodružný film (ČR)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Cesta do pravěku
16.10 Jak přišli kováři k měchu
17.10 Všechno, co mám ráda
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista II
23.30 Případy detektiva Murdocha XII
0.15 Banánové rybičky
0.50 Toulavá kamera
1.25 Kuchařská pohotovost
1.50 Chalupa je hra
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.45
13.05
14.20
16.00
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.30
22.05
22.55
0.25
1.05
1.25
2.05
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3865)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (677)
Můj přítel Monk (1, 2)
Dr. House IV (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3866)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (968)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (2)
Můj přítel Monk (1, 2)
Dr. House IV (7)
Malý Sheldon II (16)
Smrtonosná zbraň II (2)
Specialisté (64)
Co na to Češi

6.20
6.50
7.30
9.00
9.30
10.30
12.30
12.35
13.35
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.20
0.20
1.15
2.15
3.05
4.10
5.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (6)
Ninjago X (4)
M.A.S.H (85, 86)
M.A.S.H (87)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Dům u jezera
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (25)
Jake a Tlusťoch V (2)
Walker, Texas Ranger V (26)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinaři (3)
Tlouštíci
Tlouštíci EXTRA
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (26)
Jake a Tlusťoch V (2)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

7.05 Mentalista VII (12, 13) 8.45 Posel budoucnosti
12.30 Tři uprchlíci 14.35 Postřižiny, komedie (ČR,
1980) 16.10 Čivava z Beverly Hills, komedie (USA,
2008) 17.50 Batman se vrací, dobrodružný film
(USA/VB, 1992) 20.00 Arthur, romantická komedie
(USA, 2011) 22.15 Smrtící léčba, thriller (USA, 1996)
0.20 Kick-Ass 2, akční komedie (USA/VB, 2013)

Prima cool
11.30 Star Trek: Discovery (2) 12.25 Futurama VII
(9) 12.50 Simpsonovi XXII (17-20) 14.50 Teorie velkého třesku IX (6, 7) 15.40 Futurama VII (10) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (17) 17.05 Top Gear
XVIII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXII (21, 22)
19.15 Simpsonovi XXIII (1, 2) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Teorie velkého třesku IX (8, 9) 22.20 Krvavé předměstí 1.00 Americký chopper IV (16)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.10 Super Wings (3) 8.20 Max
Steel III (5) 8.50 Super Wings (4) 9.10 Námořní
vyšetřovací služba II (16, 17) 10.55 Stopa Růžového
pantera 13.05 Jsem nesmělý, ale léčím se 15.05
Otec rodiny, romantické drama (USA, 2000) 17.40
Děti moje, drama (USA, 2011) 20.00 Vrah skrývá
tvář, krimifilm (ČR, 1966) 22.00 Skrýš, thriller (USA,
2010) 0.25 Milenci těch druhých

pátek 10. dubna 2020
ČT1
6.00

13.15
14.30
15.50
17.20
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.29
22.30
23.50
1.45
2.45
3.15
3.45
4.10
4.30
4.55
5.20
5.30

Drobínek 7.55 Pohádka o mokrosuchém štěstí 9.15 Baron Prášil 10.40
O Ječmínkovi 11.45 Kantor Ideál

Škola princů
Ecce homo Homolka
Honza málem králem
Micimutr
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Mimořádné Sportky
a Šance
Tajemství staré bambitky
Pohádka (ČR, 2011)
Všechnopárty
Výsledky losování Šťastných 10
Hej, mistře basů
Kantor Ideál
Kriminalista II
Objektiv
Banánové rybičky
Zahrada je hra
Chalupa je hra
Kuchařská pohotovost
Po stopách hvězd
Sváteční slovo katolického kněze
Tomáše Halíka
Žiješ jenom 2x

Nova
6.10
6.35
6.55
8.15
9.25
11.05
12.35
14.25
15.55
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.10
0.25
2.00
2.20
2.50
3.20
4.00
5.05

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola II (2)
Goofy na výletě
O zpívajícím stromku
Hop
Lucie, postrach ulice
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)
Co na to Češi
Comeback
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (3)
Nova je s vámi
Zúčtování
Akční drama (USA, 2016)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Malý Sheldon II (17)
Život ve hvězdách
Kolotoč
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (677)
Novashopping

Prima
6.25
6.50
7.15
7.30
9.50
12.00
13.55
15.55
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.10
2.55
4.45

Max Steel III (7)
Ninjago IX (2)
Meteor Monster Truck
Velké putování
Bolka a Lolka
Animovaný film (Pol., 1977)
U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)
A co když je to pravda?
Romantický film
(USA, 2005)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Nebojsa
Pohádka (ČR, 1988)
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Přání smrti
Akční film (USA, 2018)
Krvavé předměstí
Thriller (It./Fr., 2015)
Bájní tvorové:
Dračí hrobka
Dobrodružný film (VB, 2013)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.10 Batman se vrací 8.25 Můj přítel Monk (1) 9.10
Můj přítel Monk (2) 9.55 Liga spravedlnosti:
Vzpoura v Gotham City 11.45 Čivava z Beverly Hills
13.45 Letiště 77 15.55 Arthur 17.55 Doktor Flastr,
komedie (USA, 1998) 20.00 Mravenec Z, animovaná komedie (USA, 1998) 21.25 Scott Pilgrim proti
zbytku světa, akční film 23.35 Smrtící léčba, thriller

Prima cool
10.05 Hvězdná brána II (17) 11.05 Autosalon.tv
12.20 Futurama VII (10) 12.45 Simpsonovi XXII (21,
22) 13.45 Simpsonovi XXIII (1, 2) 14.45 Teorie velkého třesku IX (8, 9) 15.40 Futurama VII (11) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (18) 17.05 Top
Gear XVIII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXIII
(3-6) 20.15 Bájní tvorové: Dračí hrobka 22.10
Invaze terordaktylů 0.05 Americký chopper IV (17)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.35 Super Wings (4) 8.50 Max
Steel III (6) 9.20 Super Wings (5) 9.40 Námořní
vyšetřovací služba II (17, 18) 11.25 Velký bazar 13.15
Děti moje 15.40 Vraždy odvedle: Falešné obvinění,
krimifilm (USA/Kan., 2016) 17.35 Rudá jako rubín,
fantasy (N, 2013) 20.00 Špion, který mě miloval,
dobrodružný film (VB, 1977) 22.45 Ghost Rider 2:
Duch pomsty 0.40 Skrýš, thriller (USA, 2010)
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HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME V BRNĚ A OKOLÍ
Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky na tel. 515 555 500, 515 555 555 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

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

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.eFiShop.cz

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

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

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

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

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

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

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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

Česká republika
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Vdova po Hefnerovi po smrti
manžela hledá svou identitu
USA | Crystal Hefnerová (33 let) žila
roky ve stínu svého manžela, který byl
velkým šéfem magazínu Playboy. Nyní
se snaží prosadit sama za sebe. Má pocit, že ji lidé berou stále jen jako manželku vlivného muže a ne jako podnikatelku a samostatnou osobu.
Hugh Hefner zemřel v jednadevadesáti letech v roce 2017. Od té doby se
Crystal snaží postavit na vlastní nohy.
Nutno podotknout, že jí Hefner „položil“ slušné základy a díky němu má život o dost snazší.
„Byla jsem součástí identity někoho
jiného po dobu deseti let. Nyní není jednoduché se z toho dostat. Snažím se
nyní objevovat svět a poznávat místa,
která jsem doposud neměla možnost vidět. Hugh nechtěl, abych cestovala. Měl
mě rád doma. Od jeho smrti jsem v našem společném domě moc času nestrávila,“ sdělila pro magazín US Weekly.
Hefnerová pracuje pro nadaci, kterou
její manžel založil. Celou organizaci
má na starosti a říká, že je vděčná za
rady, které jí manžel během jejich spo-

Hugh Hefner a jeho třetí manželka Crystal. Třebaže někdejší majitel časopisu Playboy proslul jako promiskuitní bonviván, jeho o 60 let mladší žena
Crystal si stěžovala, že sexu s ní moc nedal.
FOTO | PROFIMEDIA
lečného soužití sdělil. „Vždy mi říkal,
že základem je být na všechny milý a s
lidmi jednat v klidu. Byl mi skvělým příkladem, protože ho každý miloval. Neměl s nikým konflikty. A byl ke všem
upřímný. Neměl tajemství a měl čistý

stůl,“ vysvětluje vdova Crystal. Soužití
s Hefnerem prý bylo zcela idylické. Jediným problémem bývaly intimnosti.
Jak již Hefnerová v minulosti uvedla,
její manžel se s ní raději podíval na film
nebo si povídali.
(bib)

Čtěte Téma.
Proč neumíme
říkat ne?

K

ývli jste na prosbu a teď
máte pocit, že jste byli vmanipulováni do něčeho, co dělat nechcete? Vyčítáte si, že jste
místo toho mohli pomoct někomu
blízkému, kdo by to určitě více ocenil? Děje se vám to často? Vítejte v
klubu těch, které trápí syndrom
„hodné holky“. V tomto případě se
nemusí jednat jenom o ženy. Patří
sem zkrátka všichni, kdo neumějí
říkat „ne“. Jak se to naučit a proč je
to tak důležité? „Umění odmítnout,
co dělat nechceme, souvisí s naším
sebevědomím. Každý souhlas, který nám nevyhovuje, je ‚ne‘ vlastnímu tělu. Dá se říct, že to je vlastně
forma sebepoškozování,“ vysvětluje Lucie Nawková, psychiatrička z
pražské kliniky INEP.
Více se dočtete v novém vydání
týdeníku Téma již v pátek.
Týdeník Téma je každý pátek
na pultech stánků. Zkuste ale
výhodné elektronické předplatné.
Podrobnosti na www.etema.cz.
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8.7.2020
BRNO HRAD ŠPILBERK

WWW.SUZANNEVEGA.COM
BY ARRANGEMENT WITH SOLO

VSTUPENKY V SÍTÍCH TICKETPORTAL A

VSTUP OD 18:00

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

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

22

www.5plus2.cz

Francouzský spisovatel Voltaire: Nejužitečnější jsou knihy, které nutí...

Tajenka: ...čtenáře k doplnění.

INZERCE

25. 3. - 7. 4.
Speciální akce 2. 4. - 7. 4. 2020
Kachna bez drobů
Vodňanská drůbež, a.s.
cena za 1 kg

2020

Niva extra
Mlékárna Otinoves s.r.o.
cena za 1 kg

89,00

SUPER
CENA

107,00

139,00
163,00

Víken
Víkendová
akce 2. 4. - 5. 4. 2020
Káva Jihlavanka Standard
mletá 1000 g

Máslo Laktos 250 g
(100 g/11,96
11,96
96 Kč)

29,90
44,90

Vejce čerstvá M 10 ks
(1 ks/2,69 Kč)

26,90
30,

90

Do vyprodání zásob.

999,90
159,90

Jihomoravský kraj
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Napřesrok už bez uzavírek
Opravy D1 a D2 na jižní
Moravě jdou do finále.
Jejich harmonogram
nenarušuje ani epidemie
koronaviru.
MAREK OSOUCH
BRNO | Modernizace dálnice D1 mezi
Brnem a Prahou navzdory opatřením
kvůli koronaviru vrcholí, dělníci se letos pustí do práce na celkem 71 kilometrech. „K přibližně měsíčnímu posunu
zahájení dochází pouze u dvou úseků,
to se ovšem Jihomoravského kraje netýká,“ podotkl Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Nedávno dělníci zahájili přípravné
práce na dosud netknutém desetikilometrovém úseku mezi Ostrovačicemi a Devíti kříži. Samotná generální rekonstrukce odstartuje tuto sobotu a má být hotová v příštím roce, kdy firmy dokončí poslední části modernizace D1.
A tak mají řidiči velkou naději, že
hlavní dálnici protínající jižní Moravu
INZERCE

budou v roce 2021 konečně brázdit bez
omezení, což jim zjednoduší cestu nejen do hlavního města, ale také napříč regionem.
Ještě delší dobu než ve směru na Prahu totiž snáší komplikace a zúžení na
D1 právě kolem Brna až k Vyškovu,
kde dálnice také dostává nový povrch.
První pětikilometrový úsek mezi Rousínovem a Holubicemi začali silničáři
opravovat už v roce 2012, postupně přibývaly další v celkové délce 50 kilometrů. „Mezi Kývalkou a Vyškovem jsme
skončili už loni,“ připomněl Studecký.
Z jihomoravské části D1 tak kromě
ostrovačické části chybí úsek za Vyškovem směrem na Ostravu, kde se začne
pracovat v srpnu. „Jedná se však pouze
o údržbové práce za účelem prodloužení životnosti vozovky,“ podotkl Studecký s tím, že dálnice za Vyškovem zahájila provoz teprve před 15 lety, takže komplexní oprava zatím není třeba.
„Na D1 u Brna nás čekají ještě rekonstrukce mostů, v přípravě je například
ten přes řeku Svratku,“ přidal mluvčí
ŘSD další místo, kde se má pracovat od
července do října.
Že se opravy chýlí ke konci, vítají

Práce na obou jihomoravských dálnicích finišují.
FOTO | PETR LEMBERK
i policisté. „Každé omezení přináší komplikace. Zahuštění dopravy má vliv na
vytváření kolon s potenciálními následky v podobě dopravních nehod, a problém je i nárůst provozu na objízdných
trasách,“ shrnul šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.
Práce v posledních letech ovšem nepostihly jen jihomoravskou část D1, ale
i celou D2 z Brna až k Břeclavi. Na ní
začaly první opravy před sedmi lety

a nedávno se rozběhly další mezi 32.
a 43. kilometrem ve směru na Brno.
„Cementobetonová vozovka je ve velmi špatném stavu, jsou tam prasklé desky, trhliny či poruchy v podélné spáře,“
přiblížil Studecký.
V této části už tak poslední dny jezdí
řidiči ve zúžení. A na podzim se počítá
s dalšími úseky. Na ten opravovaný jeden z nich naváže až ke 24. kilometru
u Hustopečí, další dva jsou za Břeclaví
ke státní hranici v každém směru.
„V přípravě je rekonstrukce od 49. po
53. kilometr ve směru na Bratislavu, na
Brno pak mezi 49. a 50. kilometrem,“
objasnil mluvčí ŘSD. Pokud dělníci nezačnou ještě letos, pustí se do práce nejpozději příští jaro, ve stejném roce má
být hotovo. Ani tady epidemie koronaviru harmonogram zatím nenarušuje.
Pokud vše vyjde podle plánu, těmito
posledními úseky skončí i celková rekonstrukce dálnice D2. Oba hlavní tahy
v kraji tak budou opraveny a řidiči na
nich projedou příští rok bez jakýchkoli
uzavírek, zúžení či snížené rychlosti.
„Navíc vzhledem k faktu, že D2 se
v Brně napojuje na D1, lze očekávat plynulejší provoz i tam,“ prohlásil Rybka.
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Brno, Blansko a Vyškov

Kometa řeší kádr. Skončí Erat?
Výrazné změny
v přípravě na příští
sezonu hlásí hokejová
Kometa: odchází brankář
Marek Čiliak, kariéru asi
ukončí Martin Erat.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
KAREL KNAP
BRNO | Bez ohledu na současnou situaci s šířením koronaviru po světě a s tím
spojené ekonomické obtíže buduje Kometa Brno nový kádr pro příští ročník extraligy. Už nyní je jasné, že bude mladší
než ten, kterému nebylo umožněno dohrát minulou sezonu. Parta, která v letech 2017 a 2018 dobyla dva mistrovské
tituly, se definitivně rozchází.
Velké novinky se týkají i dvou strůjců
obou titulů – brankáře Marka Čiliaka
a útočníka Martina Erata. Čiliak směřuje do Českých Budějovic, kde mu nováček soutěže nabídl tříletý kontrakt, veterán Erat zřejmě ukončí kariéru. V rozhovoru pro MF DNES to naznačil majitel

a hlavní kouč brněnského klubu Libor
Zábranský.
„Nedokážu si představit, že by (Erat)
potřetí za sebou chtěl s tím zraněním bojovat. Nechci za něj mluvit, ale myslím
si, že na prvním místě teď bude rodina.
Další pokus by nebyl dobrý ani pro jeho
zdraví. Kolikrát jsem viděl, že se nemůže ani ohnout, aby si zavázal tkaničky
u bruslí. A stejně šel na led. Diváci pak
vůbec nevěděli, s čím se potýká,“ řekl
Zábranský.
Erat se podle jeho slov potýkal s vleklými zdravotními problémy. „Martin bojoval. Druhé léto po sobě si léčil záda,
létal do Nashvillu na speciální injekce,
do sezony naskočil pozdě. Zasloužil si
obdiv, že se v osmatřiceti ještě snažil dostat zpátky. Místo toho na něj část lidí
pískala, když se mu něco nepovedlo. Nedávno odletěl do Ameriky,“ uvedl Zábranský.
Zásadní příběh se odehrává kolem
brankoviště Komety. V minulé sezoně
si její kouč pochvaloval možnost vybrat
si pro play off z velice kvalitní dvojice,
tvořené Markem Čiliakem a Karlem
Vejmelkou, letos už to vidí jinak.
„Nechceme dělat radikální zásahy jen

Čiliaka uvolnil k nováčkovi na jih Čech.
Čiliak tam odejde na přestup.
Otazníkem je další angažmá amerického střelce Petera Muellera. Bude záležet, zda opatření kolem koronaviru
umožní pohyb lidí mezi státy a kontinenty. Mueller má v Brně smlouvu, a přestože se mluví o jeho možném odchodu do
KHL, Zábranský tuto variantu vylučuje.
„Cizinci se nemusí dostat do republiky, což by se u nás týkalo Petera Muellera, z čehož mám velké obavy. Peter je
hodně fixovaný na rodinu, na podzim se
jim narodilo miminko. Pro mě je naprosto klíčový hráč. Před odletem do Denveru mi říkal, že pro něj nepřipadá v úvahu
nějaký přestup do KHL. Že je šťastný
v Kometě. Platí si tu byt. Mám s ním nadstandardní vztah jako s Martinem
Eratem, Tomášem Plekancem nebo Martinem Zaťovičem,“ prohlásil Zábranský.
Plekanec bude na rozdíl od Erata v Kometě pokračovat, kapitán Zaťovič také.
Udržet chce Kometa útočníka Rudolfa
Červeného. Končí ale jiný veterán, slovenský obránce Tomáš Malec. „Za deset let odvedl obrovský kus práce, ale
čas se nedá zastavit. Šanci dostanou mladí,“ řekl Zábranský.

Martin Erat v dresu Komety, který už
nosit nebude.
FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA
kvůli koronaviru. Ale musíme vyřešit
gólmanskou situaci. Po sportovní stránce si nemůžeme dál dovolit, aby se střídali Vejmelka s Čiliakem. Není to pro
ně komfortní. Počítáme s jasnou jedničkou a jistou dvojkou,“ naznačil v rozhovoru Zábranský.
Podle informací z hokejových kruhů
už situaci zároveň i vyřešil, a to tím, že
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PRODEJ KRŮT
Z VLASTNÍCH FAREM
probíhá po telefonní dohodě
na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

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

Cena:

Živé krůty
Chlazené krůty

59 Kč/kg
91 Kč/kg

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

Nabízíme Velikonoční jehňata
– živá nebo chlazená

•
•
•
•
•

operativní nákupčí
– referent/ka nákupu
specialista sterilizace
účetní pro Slovensko
vedoucí laboratoře
dělnice ve zdravotnické
výrobě
logistik EOS

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

•
•
•
•
•

manipulant/balič Kitpack
skladník/skladnice
švadlena ve zdravotnické
výrobě
uklízečka – dlouhodobá
brigáda
pomocná síla při výdeji jídla
– dlouhodobá brigáda

• 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/

aktuality na

Informace, objednávky:
BOVINEX, s. r. o., Petrovice 22
tel.: 602 709 537, 605 514 993
info@bovinex.cz

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.

