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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

Upsání a převod bez poplatků

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

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

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

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ
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Emília Vášáryová
Dělat práci
jen napůl?
To by mě
nebavilo
…str. 8 a 9

Exstarosta Brna zemřel
kvůli pokusům nacistů

OBJEVENÝ POKLAD

Moravský kras ukrýval
staleté mince

... str. 5

NEJSTARŠÍ HOSPODY

Kam chodíval na pivo Mozart
a o které psal Marx? ... str. 6 a 7

Bývalého starostu Brna Karla Tomeše (dole) připomíná od roku 2015 v Tomešově ulici kámen, takzvaný Stolpersteine, kterými sokolové uctívají památku svých členů.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ A ARCHIV MAFRA

Karel Tomeš jako
starosta při oslavách
republiky rozdával zlaté
dukáty. Na konci ledna
uplyne 75 let od jeho
smrti, zemřel v Dachau.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Do povědomí mnoha lidí se
dostal již během první světové války,
když se jako velitel s celou setninou
vzdal Rusům a posléze se přihlásil do
formujících se československých legií.

Následně se už jako brněnský starosta
proslavil vybudováním významných
staveb, díky kterým se Brno dočkalo
velkého rozmachu, ale třeba i velkolepou oslavou desátého výročí vzniku republiky, při níž rozdával zlaté dukáty.
V čele Brna stál deset let, až do roku
1935.
„Okupace jej zastihla na odpočinku
v Poldovce u Telče, kde byl v roce 1940
zatčen. Vězněn pak byl v Brně v Sušilových kolejích,“ připomíná historička
Miroslava Menšíková v Internetové encyklopedii dějin města Brna. Dále Tomeše věznili ve Vratislavi a Wolfenbüttelu. Před lidový soud předstoupil ve
Vratislavi 4. listopadu 1942, dostal tři
a půl roku vězení. POKR. NA STRANĚ 5

NENECHTE SI UJÍT AKCE ROKU

Do Česka míří Aerosmith
i nejlepší cirkus světa ... str. 10

MÝTY A LŽI O DIETÁCH

Proč umělá sladidla škodí
a čím balamutí reklamy... str. 12
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Na galavečeru ke 100
letům souboru baletu
Národního divadla
Brno vystoupí sólisté
z Moskvy i Londýna.

Baletní stovku
oslaví na jevišti
ZUZANA BRANDOVÁ

Zora Šemberová v Romeovi
a Julii z roku 1938.
FOTO | ARCHIV NDB

BRNO | Zatímco činohra, opera a opereta se v Brně hrály už od otevření divadla
v roce 1884, baletní soubor si na svůj
oficiální vznik musel ještě pár let počkat. „Samozřejmě před sto lety nevznikl soubor z bodu nula. Tanečníci už
předtím vystupovali spolu s operními
pěvci a herci, ale spíše v pantomimách.
Faktickým tvůrcem samostatného souboru byl v roce 1919 Jaroslav Hladík,
který jej zformoval a dal mu určitý řád
a soustavnou péči,“ vrací se v historii
souboru na jeho počátky současný dramaturg baletu Národního divadla Brno
Karel Littera.
První sezona oficiálního baletního
souboru byla 1919/1920. Stovku tedy divadlo slaví až po jejím dovršení, na začátku stoprvní sezony. Vrcholem oslav
bude 25. ledna galavečer v Janáčkově divadle.
A na tuto přehlídku do Brna přijedou
sólisté nejlepších souborů v Evropě.
Účinkující budou z Velkého divadla

INZERCE

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. Vás zve na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 16 do 18 hodin.

Prohlédnete si prostory naší školy
a uvidíte žáky při práci.

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

Těšíme se na Vás!

Tel.: 724 286 137

Během akcí budou pořizovány fotografie a svou účastí dáváte
konkludentní souhlas podle § 84 zákona č. 89/2019 Sb. s tím,
že záznamy z akce mohou být použity pro účely školy.

Objednejte si
týdeník 5plus2

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
a termíny akcí pro předškoláky najdete na
www.zspurkynovavyskov.cz

www.5plus2.cz/schrankovne

v Moskvě, Mariinského divadla v Petrohradu, Vídeňského státního baletu, Královského baletu v Londýně či z Nizozemského národního baletu v Amsterdamu. Nebudou chybět ani členové domácího „týmu“ s novou choreografií šéfa
baletu Mária Radačovského vytvořenou
pro tuto událost. „Mrzí mě jen, že se nakonec nepodařilo domluvit hvězdy z Pařížské opery. V příští sezoně by však při
některé příležitosti mohly v Brně vystoupit,“ přiznal Radačovský. Na jevišti
se odehrají ukázky z baletů jako Plameny Paříže, Korzár či Louskáček.
Oficiální gala oslava se koná stoprvní
sezonu i proto, že v té loňské si divadlo
připomnělo 80 let od prvního uvedení
Romea a Julie s Ivo Váňou Psotou a Zorou Šemberovou a vrátilo tento slavný
Prokofjevův balet na repertoár.
Tehdy, 30. prosince 1938, šlo o mimořádně významnou událost. Romeo a Julie totiž v Brně měli světovou premiéru.
„Naše premiéra bohužel nevešla tolik
ve známost. Romeo se v Brně hrál pouhé tři měsíce, protože nás obsadili Němci. Velká premiéra, která nás přehlušila,
se rok po nás odehrála ve Velkém divadle v Moskvě,“ přiblížil Littera.
Podle něj je brněnský soubor po stovce své existence ideálním pro mladé tanečníky, kteří chtějí navázat na klasický
repertoár, jenž si osvojili ve škole.
„Na baletní evropské mapě už není tolik
míst, kde mají klasický repertoár. U nás
ho najdou. S Máriem Radačovským se
shodneme, že je potřeba mít kombinaci
klasického a moderního repertoáru.
Máme dobré výsledky ekonomické i návštěvnické, takže taková kombinace je
pro naše město ideální a budeme v ní pokračovat,“ prozradil Littera.
Balet se chce soustředit i na původní
tvorbu a uvádět díla vytvořená přímo
pro brněnské divadlo. Už 6. března uvede Dámu s kaméliemi od chorvatské
choreografky Valentiny Turcu.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC, ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Stravování v místě pracoviště

Plánování směn dle potřeby
Možnost ubytování

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Trend

Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany
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Kořeny ukrývaly staleté mince
Středověký poklad rozšířil sbírky Muzea Blanenska.
Po osmi letech hledání ho v Moravském krasu našel
Jiří Pernica. Mince daroval bez nároku na odměnu.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
BLANSKO | Se začátkem nového roku
se archeologická sbírka Muzea Blanenska rozrostla o nový přírůstek. Zároveň
se amatérskému hledači pokladů Jiřímu
Pernicovi z Rájce-Jestřebí splnil životní
sen. Právě on totiž první lednový víkend
narazil se svým detektorem kovu na padesátku stříbrných mincí. Poklad, který
prozatím odborníci datují do 16. století,
odevzdal muzeu.
„Po více než dvou hodinách v lese
jsem už chtěl všechno sbalit a jet domů.
Ale naposledy jsem u auta máchnul detektorem a najednou se to vykulilo. Min-

ce byly v takovém důlku, je možné, že si
je někdo schoval nebo že ztratil měšec
a už se pro něj nevrátil,“ vypráví Pernica.
Ačkoli většina hledačů pokladů si
svých nálezů nesmírně cení, o jeho uschování doma v trezoru prý Pernica ani na
chvíli neuvažoval. „Takhle si mince prohlédne mnohem víc lidí, třeba i mí pravnuci. A díky odborníkům budeme všichni vědět, z jaké doby pocházejí nebo kdo
je využíval,“ vysvětluje nálezce.
Hned poté, co mince z hlíny a zpod kořenů stromů vydoloval, zavolal Pernica
do Muzea Blanenska. Společně s tamním
archeologem Markem Novákem, který

Mince odborníci datují do 16. století.
FOTO | MUZEUM BLANENSKA
na místo přijel, našli dalších dvanáct mincí. V pokladu je i jeden pražský groš.
„Kořeny stromů během staletí postupně
rozprostřely mince po ploše dvou metrů
čtverečních. Největší koncentrace mincí
byla v lesní půdě v hloubce od pěti do patnácti centimetrů,“ popisuje Novák.
V současnosti je soubor bezpečně ulo-

žený v muzeu, kde se budou mince čistit
a konzervovat. Po nakonzervování a odhalení ražeb osloví muzeum odborníka
na numismatiku a teprve on posoudí,
jaké je přesné stáří mincí, jejich ražba
i konečná hodnota. Odborníci si pak také
udělají lepší představu o tom, kdo v lokalitě obchodoval nebo jak vypadalo tehdejší osídlení. „Pro blanenský region jde
o velmi cenný nález vzhledem ke své
komplexnosti a podchycenému nálezovému kontextu, který se díky včasnému
oznámení podařilo zdokumentovat. Takových nálezů u nás není mnoho,“ soudí
Novák.
Muzeum plánuje mince po jejich odborném zpracování vystavit v expozici
a představit je veřejnosti. „Pravým pokladem pro muzeum jsou nejen mince, ale
hlavně jejich nálezce. Takové nálezy
k nám doputují jednou za čas,“ těší ředitelku muzea Pavlínu Komínkovou.

Exstarosta Brna zemřel kvůli pokusům
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Poté ho převezli do káznice v Amberku, kde mu trest se započtenou vyšetřovací vazbou uplynul. Následně ho vrátili do Brna, kde v Kounicových kolejích
čekal marně osm měsíců na propuštění.
V srpnu 1944 ho transportovali do koncentračního tábora v Dachau,“ vzpomíná ještě Menšíková.
Právě tady významný první muž
Brna skonal. V Dachau na něm prováděl pokusy nacistický lékař, který mu
naočkoval skvrnitý tyfus. Tomešovo
INZERCE

tělo ale tento experiment nevydrželo.
28. ledna 1945 zemřel.
Tomeš byl jednou z nejvýraznějších
prvorepublikových osobností Brna. Syn
tkalce z Helvíkovic u Žamberka do města přišel, když mu bylo pouhých pět let.
Po střední škole se přihlásil na práva,
studium však nedokončil. Pracoval
v Moravském zemském archivu jako
účetní ředitel, později se věnoval žurnalistice.
Během první světové války, poté, co
se vzdal Rusům, pracoval například
v kanceláři evidenčního důstojníka rus-

kých legií v Omsku či v mobilizačním
středisku v Jekatěrinburku. Domů se
vrátil až v červenci 1919 a aktivní byl
i nadále. Sjednocoval legionáře a stal se
členem ústředního zastupitelstva Československé obce legionářské a předsedou
její brněnské župy. Zkušenosti měl jako
aktivní člen Sokola v brněnské župě
Jana Máchala.
I kvůli tomu památku Karla Tomeše
připomíná kámen takzvaný Stolpersteine, který sokolové v roce 2015 umístili
před dům v Tomešově ulici v Brně, kde
bývalý starosta žil. „Po vzniku samostat-

né republiky byl Tomeš v roce 1924
zvolen do brněnského zastupitelstva.
Prvním mužem radnice se stal o rok později,“ připomenuli sokolové u příležitosti umístění kamene.
Tomeš se zasloužil o vznik několika
významných institucí, z nichž některé
fungují dodnes. Za mnohé jde jmenovat
krematorium, městský pohřební ústav,
ústřední zahradnictví či desinfekční
ústav. Dále byl Tomeš členem i mnoha
organizací. Například Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě.
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Nejstarší hospody Česka
Pivo se v nich čepovalo už před stovkami let a fungují dodnes. Chodívaly do nich
osobnosti jako Mozart, magistr Kelly a o té plzeňské psal třeba i Karl Marx. Týdeník
5plus2 vybral některé z nejstarších a přitom stále fungujících hospod ve všech krajích
Česka. Po minulých osmi představujeme zbývající šestici.

FOTO: archiv MAFRA, archiv piv. muzea v Plzni, Wikipedia, Profimedia

ZLÍNSKO – SLOVÁCKÁ HOSPODA
Nejstarší dodnes fungující restaurace v kraji
se jmenuje Slovácká hospoda a stojí uprostřed Hradčovic nedaleko Uherského Hradiště. V hostinci svlažovali hrdlo pocestní už
v roce 1416, tedy v době, kdy se schylovalo
k husitským válkám. A právě Hradčovice už
tehdy protínala vojenská a obchodní stezka
z Moravy do Uher
Uher, po které jezdila i královská
vojska a v noci v obci nocovala. Dodnes se
někde dochovaly až metr široké zdi nebo síť
sklepních chodeb. V současnosti se do Slovácké hospody nejezdí jen za klasickou českou
kuchyní, ale i za krásnou hospodskou a majitelkou v jedné osobě Šárkou Fedorovou. Snad ji
tu hosté potkají i letos.

PRAHA – U KRÁLE
BRABANTSKÉHO
PARDUBICKO – HAMERSKÁ
KRČMA
Kdo dostane v okolí Chrudimi chuť
na skvělou hospodu, ať vyrazí asi 20 kilometrů na jih do vsi Svobodné Hamry.
Zde už víc než 400 let funguje jedna,
které se říká Hamerská krčma. Její
původ sahá až do roku 1613. A protože
ji majitelé citlivě opravili, její dnešní
podoba se od té původní z počátku
17. století moc neliší. Zdejší kuchyně
je staročeská, lidé si pochvalují ceny,
za „pár zlaťáků“ se tu prý dobře napijete i najíte.

ÚSTECKO – PIVOVARSKÁ ŠENKOVNA
Přestože se v Ústí nad Labem vařilo pivo již v raném středověku a z dochovaných listin je patrno,
že město mělo toto právo už v roce 1325, nejstarší dosud fungující restaurace se datuje k roku
1884. Tvrdí to o sobě
Pivovarská šenkovna
(na snímku) v ulici
Velká Hradební –
poslední dochovaná stavba starého
městského pivovaru,
který byl zbořen
na konci 19. století.
Ovšem jen tři minuty
chůze odtud stojí
pivovar Na Rychtě,
který o sobě tvrdí,
že je starší a že jako
restaurační zařízení funguje déle než
150 let.

Nejstarší pražská hospoda nese jméno U Krále
Brabantského, stojí na Malé Straně. Od roku
1375 byla prý zavřena jen jednou. Datum
nikdo přesně neví, mohl za to prý ale host,
který zde nashromáždil velký dluh. Hostinský
v hádce „švorcáka“ nakonec zamordoval a hodil do kanálu. Voda však obrátila nebožtíka
„na štorc“, proto ho našly děti, které zakoply
míč do kanálu. Hostinského zavřeli a hospodu na čas také. Do šenku prý tajnou chodbou
z Hradu chodili v přestrojení i čeští králové,
popíjel zde také magistr Kelly, Jaroslav Hašek, Karel Čapek i Mozart. Na snímku z roku
2010 před ní stojí britský princ Charles.

Česká republika
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PLZEŇSKO – U SALZMANNŮ

OLOMOUCKO – HANÁCKÁ HOSPODA

Za nejstarší dodnes fungující hospodu v Plzni je považována restaurace
U Salzmannů v Pražské ulici. Pohostinská činnost je tu doložená už v roce
1637, největší slávy ale hostinec dosáhl ve druhé polovině 19. století, kdy
jej převzal bývalý forman Martin Salzmann. Tehdy se o restauraci rozepsal ve svých dopisech Bedřichu Engelsovi i Karl Marx, který se v roce
1875 léčil v Karlových Varech. „V Čechách není žádné revoluční uvědomění, tady se každý stará jen o to, jaké je pivo u Salzmannů,“ dochovalo se
ve filozofově korespondenci.

Jednu z nejstarších
hospod v Olomouckém kraji najdete
na Dolním náměstí
číslo 38 v Olomouci. Dnes zde sídlí
Hanácká hospoda,
ale už před 450 lety
tady fungovala vinárna. Krásný renesanční dům se jmenuje Hauenschildův
palác a právě zde se
v roce 1767 ubytoval teprve 11letý
Wolfgang Amadeus
Mozart. I s rodiči.
Tehdy se hospodě
říkalo U Černého
orla a fungoval zde
i divadelní sál. Jenže budoucí světový virtuos zde onemocněl neštovicemi, a tak se rodina přestěhovala. Začátkem ledna hospodu majitelé nechali vymalovat, kdo sem teď zavítá, užije si krásně čistou
hospůdku v historickém domě.

KOLÉBKU ČESKÝCH HOSPOD SPRAVOVALA CÍRKEV
První tuzemské „putyky“ a pivovary vznikaly v klášterech. Ta vůbec nejstarší hospoda pravděpodobně vznikla jen pár let po založení pražského
Břevnovského kláštera roku 993, pivo se tu také vařilo. Vždyť už středověký francouzský básník 15. století François Villon s oblibou říkal, že hospoda je to samé, co kostel, akorát je tam teplo. Mezi nejstarší české hospody
patří také Jaškovská krčma v Těrlicku u Havířova, kde je první dochovaná
zmínka z roku 1268. I tam vařili pivo mniši a podnik zde funguje i dnes.
A nejstarší hospoda v Evropě? Ta dodnes stojí jen 160 kilometrů od českých hranic. Najdeme ji v rakouském Salzburgu a jmenuje se Stiftskeller
St. Peter. Ve svém štítě má vepsán téměř neuvěřitelný rok 803.
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Herectví mi odradilo chlapce
Ačkoliv Emília Vášáryová před časem naznačovala, že se
před kamery už nepostaví, v případě komedie Šťastný
nový rok udělala výjimku. Není divu, natáčelo se v jí
oblíbených Tatrách. „Miluju je, jezdím tam každý rok,“
říká herečka, které v dospívání umělecká dráha
komplikovala vztahy. „Když jsem jednomu chlapci řekla,
že budu studovat herectví, šíleně ho to zklamalo,“ líčí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Jiří Bartoška a Emília Vášáryová si
ve snímku Šťastný nový rok vyzkoušeli,
jaké to je, když se po desítkách let hledá
někdejší první velká láska. Natáčení je zavedlo do krásných, ale mrazivých Tater.
Měla jste vůbec možnost užít si mimo
natáčecí plac tamní scenérie?
Ale ano, ta možnost určitě byla. Tatry miluju! Jezdím tam pravidelně každý rok z Bratislavy, kde vždy na Vánoce kvetou ještě
fialky, takže dělám takovou výpravu za
sněhem. Vždy to dostanu od mé rodiny
jako dárek, že přijedeme 22. 12. do Tater
a 27. 12. se vracíme domů, protože večer
už mám představení v divadle.
Takže trávíte svátky vlastně podobně
jako vaše filmová postava.
Ano, přesně. Řekla bych dokonce, že scénář si vzal něco z mého příběhu, akorát nezažíváme takové vztahové turbulence
jako má filmová rodina. Děti nejsou rozvedené ani nic podobného.
Jak se vám vlastně hrálo po boku věčného elegána Jiřího Bartošky, který
ztvárnil vaši dávnou lásku?
Bohužel jsme spolu moc nebyli. Máme
nádhernou scénu na balkóně, ale příšerně
jsme při ní mrzli. Byla opravdu šílená
zima, navíc jsme točili kolem druhé ráno,
kdy už všechno utichlo, aby filmaři mohli
začít předstírat, že je Nový rok. Nejvíc mě
zaujala obuv pana Bartošky. Přišel jen v takových lehkých botičkách, které vůbec nebyly do mrazu. Říkal, mi že kromě vojny
v Tatrách nikdy nebyl, tak se zřejmě moc
dobře nevybavil. (smích)
Nepřinutil vás tenhle filmový příběh
zavzpomínat na vaši první lásku?

Kdepak, nic takového mě nenapadlo.
Měla jsem opravdu báječného muže, který mě už opustil, a ještě stále s tím nejsem
vyrovnaná, takže nad něčím takovým ani
nemám sílu přemýšlet. Navíc si myslím,
že jsem v mládí žádnou takovou velkou
osudovou lásku jako moje filmová postava neměla.
Ani žádnou platonickou, která by vám
uvázla v paměti?
Když mi bylo sedmnáct, tak jsem hodně
sportovala – lyžovala, a hlavně jsem bruslila, protože jsem trošku hrávala hokej.
Vzpomínám si, že byl jeden takový chlapec, se kterým jsme se scházeli na ledě.
Když jsem mu ale řekla, že to vypadá, že
budu studovat herectví, tak ho to šíleně
zklamalo. Asi si chudák představoval
všechno to nejhorší, co s tímhle povoláním může souviset, takže náš vztah nakonec ochladl. Potom jsme spolu občas ještě
bruslili, ale už to bylo jiné. Asi se mnou
původně počítal trochu víc do života.
A přišly s profesí herečky ve výsledku
všechny ty hrůzy, které si tehdy představoval? Měl pravdu?
To nevím, ale jedno je jisté – že najít si
partnera, který tuhle práci bude tolerovat, není tak jednoduché. Když pak
přijdou děti a snažíte se spojit starost o ně, výchovu a k tomu ještě hraní, je to těžké. Ale tohle
období už je šťastně za mnou.

byla moje vysněná škola. Nechtěla jsem
zůstat na jednom místě, představovala
jsem si, že odejdu do Prahy a potom se rozlétnu do ciziny. Jako rodina jsme nemohli
vůbec cestovat, protože jsme měli venku
blízké lidi, kteří emigrovali. Přesto jsem si
myslela, že to nějak prolomím a že se mi
přeci jen podaří dostat do světa. Vůbec mě
nenapadlo, že bych nemohla studovat to,
co jsem si vysnila, takže to v mých sedmnácti letech byla rána. Nakonec jsem málem ani neodmaturovala a herectví bylo
prakticky jedinou možností studovat na vysoké škole. Padesátá léta nebyla hezká
doba. Proto, když někdo vzpomíná, jak se
za komunismu měl dobře, já jen mlčím
a nevycházím z údivu.
Přišly někdy chvíle, kdy jste chtěla
s hraním skončit?
Určitě. Zvlášť, pokud to děláte s velkou zátěží, tím myslím, že
máte velké role na divadle, k tomu děláte televizní inscenace, což pro
mě byly obrovské příležitosti, které jsem neuměla od-

mítnout, a potom ještě točíte filmy… Mnohokrát to vypadalo, že pokud si neudržím
zdraví nebo nezačnu pít, že v tom nebudu
moct pokračovat. A dělat svou práci jen na
půl? To by mě nebavilo.
Čím si tedy dočerpáváte energii?
Hlavně se neničím. Nikdy jsem nepotřebovala alkohol, a ani ho nemám ráda, nikdy
jsem nekouřila. Možná to ode mě život
ani nevyžadoval, ale je pravda, že jsem
vždy žila spíš asketicky. Důležité je pro
mě mít svůj systém, to jediné mě asi zachránilo.
Herectví může být pořádná fuška i po
fyzické stránce. Odnesla jste si někdy
z natáčení nějaké zranění? Šťastný
nový rok snad žádné nebezpečí krom
mrazu nepředstavoval, nebo ano?'
Tenhle film naštěstí ne, ale zrovna před
pár dny jsme jeli z Prahy točit do Králova
Dvora, a cestou jsme míjeli motolskou nemocnici. Tu si pamatuju moc dobře, protože když jsme
točili film Až přijde kocour, dělala jsem tam jsem různé triky
ve výšce na hrazdách, protože jsem byla v mládí gymnastka. Jenomže při jedné
scéně, když jsem měla na
rukou kocoura, drápl mě
a já spadla. V Motole
jsem pak ležela asi tři
týdny. Vzpomněla jsem
si na to až teď po letech.
I divadlo ale může být
nebezpečné. Asi třikrát
jsem ošklivě spadla. Stane se to hned, stačí, když
se vám utrhne podpatek
a už letíte. (smích)

Přitom herectví jste nikdy
studovat nechtěla, ale
z politických důvodů se
vám možnosti výběru
školy hodně zúžily.
Zajímala mě spousta
věcí, třeba psychologie
nebo dějiny umění.
Chtěla jsem v Praze
studovat mezinárodní vztahy, což tehdy
bylo možné. To

Emília Vášáryová

Narodila se 18. května 1942 ve slovenské obci Horní Štubňa.
Je sestrou neméně známé herečky a pozdější političky Magdy.
■ Vystudovala herectví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
■ Už od poloviny 60. let je členkou činohry Slovenského národního
divadla. Herectví také vyučovala.
■ V roce 2004 získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon
v hlavní roli ve filmu Horem pádem. Na Slovensku dokonce získala
v roce 2001 titul „Slovenská herečka století“.
■
■
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Švagr Milan Lasica a špatný kádrový posudek
Švagrem herečky Emílie Vášáryové je věčný elegán a miláček ženského publika
Milan Lasica, který už téměř čtyřicet let tvoří stabilní pár s její mladší sestrou, herečkou
a političkou Magdou Vášáryovou (na rodinném snímku se sestrou Emílií je vpravo).
S Lasicou se herecky potkává především na divadle. Například v úspěšné hře Rybárik
kráľovský bratislavského Štúdia L+S excelují na jevišti spolu s Milanem Kňažkem. Stálé
hostování ve Štúdiu L+S (Lasica + Satinský, pozn. red.) jí Lasica nabídl po smrti svého
kolegy a přítele Julia Satinského a herečka jeho nabídku přijala. Slavný švagr dobře ví, že
Emília Vášáryová po herecké dráze v mládí nikdy netoužila. „Nechtěla být herečkou, ale
v té době, když maturovala a chtěla jít na vysokou školu, to byla 50. léta, neměla dobrý
kádrový posudek. Emília vlastně neměla ani jinou možnost, když chtěla studovat na vysoké
škole,“ nechal se před lety slyšet v dokumentu o své slavné příbuzné.

Čestná doktorka
Před 10 lety Emília Vášáryová získala
čestný doktorát Janáčkovy akademie
múzických umění. Tehdy se stala první
ženou, které se dostalo takového uznání.
Mezi známými muži, kteří čestný titul
získali, byli v minulosti například Václav
Havel, Jiří Suchý, básník a překladatel
Ludvík Kundera, klavírní virtuos Rudolf
Firkušný nebo spisovatel a herec Ivan
Vyskočil. „Uznání vysoké školy si vážím
také jako ocenění mojí pedagogické
činnosti, které se věnuji dvacet let,“ nechala
se před deseti lety slyšet
oblíbená herečka,
jejíž stále trvající
pedagogická
dráha je už třicet
let spjatá s
Vysokou školou
múzických umění
v Bratislavě.

Milostné úlohy
navzdory věku
V nečekaně odvážné roli se Emília
Vášáryová objevila ve snímku Jana
Hřebejka Nestyda z roku 2008. Scénář
k filmu vznikl na základě několika
vybraných příběhů z Vieweghovy knihy
Povídky o manželství a o sexu. Vášáryová
si zahrála postarší zpěvačku, jejímž
milencem se stane o generaci mladší
potížista v podání Jiřího Macháčka. Jejím
předobrazem byl jakýsi mix zpěvaček
Hany Hegerové a Marty Kubišové. Není
jedinou herečkou, která ve vyšším věku
překvapila publikum rolí, jež se nevyhýbá
milostnému tématu. Například Zuzana
Kronerová před třemi roky tedy
ve čtyřiašedesáti letech excelovala
po boku Pavla Nového ve snímku Bába
z ledu, kde v řadě scén musela hodit
ostych a stud zcela stranou. Za svůj
výkon si Kronerová navíc odnesla sošku
Českého lva.
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Světové hvězdy
míří do Česka

Fenomenální Eric Clapton, rebelka Avril Lavigne,
rockový darebák Axl Rose i oduševnělý Nick Cave.
Pódia v Česku zaplní velká jména. Fanouškům by neměl
uniknout ani světoznámý Cirque du Soleil či velkolepá
expozice Cosmos Discovery. Je čas pořídit si vstupenky.
KONCERTNÍ SHOW ZAHRANIČNÍCH IKON

V roce 2020 se do Česka sjede celá řada zahraničních hvězd zvučných jmen, které zde předvedou svou koncertní show. Na své si přijdou
zejména milovníci rockové muziky. Letiště v Letňanech přivítá 19. června legendu Guns N’ Roses. Partička kolem Axla Rose
slaví 35 let od svého založení a v rámci svého dlouhotrvajícího turné letos nevynechá ani Česko. Jen o pět dní později,
24. června, se pokusí zbourat pražskou O2 arenu američtí Aerosmith. Čtyřnásobní držitelé ceny Grammy se do Prahy
vrátí po sedmi letech. Největší česká hala pak 30. června přivítá živelného Lennyho Kravitze. O poznání jemnější rock
nabídne svým fanouškům kanadská rebelka Avril Lavigne, a to už 23. března v Tipsport Areně Praha. Vyznavači dramatických melodií a silného hlasu si jistě nenechají ujít v tuto chvíli beznadějně vyprodaný koncert Céline Dion. Ta v Praze
21. května zahájí evropskou část svého turné. Do české metropole se vrátí po dlouhých dvanácti letech. Britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton potěší své fanoušky koncertem 29. května, kterým odstartuje měsíční letní evropské turné. Následující den
se rovněž v O2 areně vydá do nejhlubších zákoutí vlastní duše koncertní star Nick Cave. I jeho koncert je aktuálně vyprodaný.

NEJVĚTŠÍ SOUKROMÝ ORCHESTR
A ROCKEŘI SE SYMFONIKY

CESTA DO VESMÍRU, SVĚTA KOUZEL I FANTAZIE

Nizozemský houslista
André Rieu dokázal už šestkrát za sebou vyprodat největší českou halu a 5. června se mu to pravděpodobně
povede opět. Král valčíků,
jehož po světě doprovází jeho vlastní orchestr Johanna
Strausse, který je mimochodem největším soukromým
orchestrem na světě, i tentokrát v O2 areně nabídne
bohatý hudební rejstřík včetně operních árií nebo muzikálových melodií. Nesmrtelné hity skupiny Queen jsou
zase lákadlem velkolepé show Queen Symphonic, která
do holešovické Tipsport Areny zamíří 8. dubna. Vznik
show posvětil a přihlížel jí i samotný kytarista legendární kapely Brian May. Zhlédly ji už miliony fandů
po celém světě včetně Koreje nebo Nového Zélandu.

V únoru 2020 se do Kongresového centra Praha vrátí mezinárodní
kouzelnická elita The Illusionists. Návštěvníkům opět předvede
show plnou dokonalých a často i nebezpečných triků. Od pódiových iluzí přes čtení myšlenek až po eskamotérské úniky z pout
či vodních pastí. Jejich loňská pražská zastávka si vyžádala o čtyři
představení navíc. Nakonec jich uvedli deset a vystoupili tak před
více než 25 000 diváky. Představení Live From Broadway, které
bude tlumočeno do češtiny, bude v Praze k vidění od 6. do 9. února. V červenci pak přijede do Prahy světoznámý Cirque du Soleil se svojí show Totem, která divákům ukáže fascinující příběh lidstva. Soubor plný špičkových akrobatů se u nás
poprvé představí v obrovském šapitó na Letenské pláni. Ti, které fascinují
vesmírná dobrodružství, by si neměli nechat ujít velkolepou expozici Cosmos Discovery, která vznikla mimo jiné ve spolupráci s americkou NASA.
Tato unikátní výstava provede návštěvníky historií kosmických pilotovaných letů, ale zasvětí je i do nových plánovaných misí. Pochlubit se může
například reálnými modely kosmických lodí nebo jedinečnou sbírkou
skafandrů. K vidění je na Výstavišti Praha už nyní a potrvá do 24. května.
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Bezpečnost, ostraha

Obchod, prodej, nákup

Pracovník ostrahy - Nivnice

Prodejce automobilů - ostrava

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - brno

Prodejce automobilů - brno

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Recepční - strážný Podolí

100 Kč / hodinu

Telefonní poradce

Ostraha objektu

Sales Manager (Morava)

V át ý
íh
ál
Více na www.jobdnes.cz

ík
Více na www.jobdnes.cz

IT - správa systémů a služby

Doprava, logistika

Mobile device specialist

45 000 - 55 000 Kč / měsíc

8 000 - 16 000 Kč / měsíc

Brigáda ve skladu 150 Kč/hod

150 - 150 Kč / hodinu

IT network security administrator

Team leader výrobní logistiky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Linuxový kouzelník

řidič VZV

L4 Linux Support (55 -75 000 Kč)

Manipulant - expedice pohořelice

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

23 000 - 26 000 Kč / měsíc
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Chraňte se

před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!
Proč ionizovat vzduch?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» snížíte působení radonu,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» zkvalitníte spánek,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

Filtry není třeba nikdy vyměňovat!
Stačí je jen jednoduše vyjmout a otřít.
Účinek ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto
nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava
elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru.
Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky
náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném
elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý
prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho
spotřeba je maximálně 12 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR!

99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006
zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc
Čechů a další tisíce lidí se musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu, chemikálií a jiných nečistot vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici v těchto dnech bijí na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí v uzavřené místnosti skutečně
zdravější než to venkovní?

V

moderních bytech a kan- záporných iontů (aniontů) na cm3. A
celářích dýcháme škodlivý zatímco v přírodě (na horách, u moře,
vzduch, který dokáže zkrá- v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
tit život i o několik let a cítíme se s koncentracemi až 10.000 vzdušv něm unavení a nervózní. Prachové ných aniontů v cm3, v interiérech,
mikročástice, smog, jedovaté che- kde žijeme a pracujeme, jsou hodmické výpary z umělých hmot a ná- noty většinou blízké nule. Právě díbytku, bakterie, viry, spóry plísní, ky vysoké koncentraci prospěšných
vzdušných aniontů
výkaly všudypřítoV bytech a kancelářích
je nám tak dobře
mných roztočů – to
v lese, u moře, při
vše se v uzavřených
dýcháme vzduch, který
prostorách koncenzkrátí život o několik let východu slunce nebo u tekoucí vody
truje.Potom,zejména v chladnějších obdobích roku, či táborového ohně. Zejména kvůkdy méně větráme, působí tyto škod- li působení vzdušných aniontů nás
livé látky na náš organizmus prak- tato místa podvědomě přitahují a
ticky celý den. Největší část škodli- velmi rychle si na nich odpočineme.
vin přitom proniká do těla právě plí- Díky čističce vzduchu Ionic-CARE si
takovou příjemnou atmosféru nyní
cemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomu- můžete vytvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých
Dárek ZDARMA!
budov. Ten způsobuje řadu potíží od bolesti hlavy, nespavosti, sní- Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič
žené koncentrace, alergií, astmatu, pro lednice, toalety a šatní skříně v hodnotě 450 Kč zdarma!
akutních i chronických onemocnění Tento přístroj neutraliplic, až po těžké deprese i rakovinu. zuje pachy a pročišťuje
Moderní stavební materiály, utěsně- vzduch v lednici, koupelná okna, běžící klimatizace, vaře- ně, šatně a kdekoliv jinní na plynu, syntetické koberce, te- de. Navíc omezuje výskyt
levize, monitory, kopírky a dalších bakterií, zabraňuje růstu
zhruba 20 vlivů dohromady vytvá- plísní a v lednici uchováří uvnitř budov – tedy tam, kde trá- vá potraviny déle čerstvé.
víme 80 % života – zdraví škodlivé
prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podPro získání dárku stačí zadat při objednávle doporučení Státního zdravotního
ce kód:
ústavu obsahovat minimálně 1.250

kód

5P2

Akce doprava a dárek zdarma platí do 29.02.2020
volejte zdarma
800 112 111
www.ionic-care.cz
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V honbě za hubenější
postavou mají mnozí
tendenci věřit každé
„zaručené“ radě
z internetových diskuzí.
Některé mýty a lži se
drží v povědomí lidí,
ačkoliv je odborníci
opakovaně vyvracejí.

Brambory jsou zlo, škodí
i ořechy aneb Dietní lži
Třeba aspartam, jedno z nejznámějších
umělých sladidel, je asi 200krát sladší než
cukr. Na takovou chuť si lidské tělo rychle
zvykne a vyžaduje jej.

5plus2
■ RÁDCE
Lež 1.: Nejezte přílohy,
po bramborách ztloustnete

Jíst pouze maso se zeleninou nám sice zajistí menší příjem kalorií, ovšem strava
bez příloh není nikdy vyvážená. Organismus postrádá vitaminy, minerální látky,
sacharidy a vlákninu, které z příloh přijímáme nejčastěji. K obědu si proto klidně
dopřejte brambory, rýži či těstoviny, ale
při večeři vše raději nahraďte zeleninou.
Mimochodem právě brambory jsou vhodnou potravinou pro stabilizaci váhy. Tedy
pokud jich nesníte hrnec, ale maximálně
150 gramů. Ideální je vařit je ve slupce.

Lež 2.: Umělá sladidla jsou
ideální náhražkou cukru
Takzvaně „dietní“ limonády jsou ve skutečnosti pastí. Nápoje s nulovým obsahem
kalorií totiž vytvářejí dojem, že jich můžeme vypít, kolik chceme. Cukr v nich ale
nahrazují chemikálie, které navíc mohou
rozpoutat nezvladatelnou chuť na sladké.

Lež 3.: Každé ovoce vám
při dietě prospěje
Ovoce sice má mnoho vitaminů a téměř
žádný tuk, ale obsahuje takzvané rychlé sacharidy. Třeba velký banán vám dodá kolem 18 g cukru. Ještě kaloričtější jsou datle
a avokádo a vůbec nejvíce sušené ovoce.

Lež 4.: Při dietě jezte
nejméně pětkrát denně
Takto obecně formulovaná rada je nesmysl,
každé tělo si žádá zcela individuální přístup. „Jestli máte jídel za den méně nebo
více než pět, je jedno. Důležité je hlídat si
množství celkového denního příjmu, ale
také poměru přijímaných živin,“ vysvětluje
nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze síťě výživových poraden Nutriadapt.

Lež 5.: Ořechy jsou tučné,
měly bychom se jim vyhýbat
Mandle, kešu, „vlašáky“ a další ořechy
sice tuky obsahují, ale především ty nenasycené, čili zdraví prospěšné. Při dietě

můžete denně zkonzumovat i celou hrst,
tedy asi 30 g. Ovšem pozor, netýká se to
ořechů pražených a solených, těm se naopak vyhněte. „Pro maximální využitelnost minerálních látek z oříšků, ale i semínek, je vhodné je namočit na několik hodin nebo přes noc do vody. Tím se výrazně zlepší využitelnost živin a také ulehčíte
svému trávení,“ prozrazuje výživová
odbornice.

Lež 6.: Sacharidy jsou zlo
Pokud se snažíme zhubnout, měli bychom sacharidy z jídelníčku vyřadit, říká
jeden z mýtů. „Je to nesmysl, sacharidy ve
stravě můžete jíst na snídani, oběd i večeři. Záleží, co vám nejvíce vyhovuje a jak
na to vaše tělo reaguje. Podstatně důležitější je to, abyste správně nakombinovali nejen vhodné sacharidy, ale také bílkoviny,
tuky a neopomíjeli důležitost vlákniny
ve stravě,“ radí Bartolomějová.

Lež 7.: Po nízkotučných
výrobcích se nepřibírá
Produkty s nálepkou „nízkotučný“ nebo
„bez tuku“ jsou obvykle vyráběny s pomocí přidaného cukru, potravinového
škrobu či soli. To způsobuje, že si sice kupujete „zázračně“ odtučněný výrobek,
ale ve finále jíte minimálně stejný počet kalorií, jako se nachází v jeho
běžné formě. Nenechte se proto
oklamat marketingovými hesly
na obalech. Skutečnou vypovídající hodnotu mají tabulky nutričních hodnot a složení výrobku. Při nákupu
kontrolujte počet kalorií
s ohledem na celkový objem balení. (re, luč, pet)

„Tak nežer!“ Rada, která má velká úskalí

Hladovění je hloupou a hlavně neúčinnou formou, jak zhubnout a následně si nižší váhu
udržet. Například třídenní půst vám sice na váze ubere pár kil, ovšem s návratem
k běžnému jídelníčku počítejte se stejně rychlým jo-jo efektem. Okamžitá redukce je navíc
spojena s úbytkem svalů, nikoli tuku, což negativně působí na zdraví celého organismu.
■ Ovšem regulovaná hladovka, kdy zhruba 36 hodin přijímáte pouze neslazené tekutiny,
může skutečně fungovat jako startér vaší redukční diety. „Pokud však hladovíte přes den
a večer to nevhodně doháníte, nebo jíte stylem pouze jednou dvakrát denně a přitom je
skladba jídla nevhodná, pak bude tělo reagovat opačně. Bude zásoby ukládat,“ varuje
nutriční specialistka Monika Bartolomějová.
■

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Nejnovější

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

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

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

CO VÁS TRÁPÍ?
spánek

Konec bezesným nocím!

Máte problémy s usínáním nebo se probouzíte unavení a cítíte se nevyspaní? Špatný
spánek je nejčastěji zapříčiněn nevhodnými podmínkami pro spaní, stresem, nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním stylem.
Pokud chcete poznat sílu zdravého spánku, vyzkoušejte doplněk stravy NEOSPAN forte,
který byl vyvinut právě pro zlepšení spánkové hygieny. Obsahuje jedinečné extrakty z kozlíku, mučenky, chmele a oleje z květu pomerančovníku, jež usnadňují usínání, zlepšují kvalitu spánku a omezují předčasné probouzení. Aby únava rychleji odezněla, je ve složení také
hořčík a vitaminy skupiny B pro zklidnění od stresu a napětí.
NEOSPAN forte z vaší lékárny je na přírodní bázi, tedy zcela bezpečný a nenávykový.

Hemo
roidy

Pálí, svědí, bodají?
STOP HEMOROIDŮM!

Hemoroidy postihují až tři ze čtyř lidí. Příčinou jejich vzniku je především nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha, ale také těhotenství nebo nadměrný stres.
Máte s hemoroidy problém i vy?
Trefou do černého je nejprodávanější gel na hemoroidy v kategorii zdravotnických prostředků
– Hemostop® Gel Max z prémiové
řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe
vera a dalších devíti bylin působí
Hemostop® již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (pálení, svědění a štípání konečníku). Díky
Aloe vera má Hemostop® zklidňující
účinek při podráždění a svědění v oblasti konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé
účinky. Gel je k dostání v lékárně a je
vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
PŘI BOLESTI ZAD!

Trpíte bolestí, ztuhlostí či prochladnutím pohybového aparátu? Nemůžete se hýbat? Spolehněte se na Thermolku – nejlepšího přítele svalů, kloubů i zad.
Hřejivé konopné mazání Thermolka vás v potížích s pohybovým aparátem nenechá. Díky
konopnému oleji, jedli sibiřské a směsi bylin
mazání účinně regeneruje a ulevuje od bolesti i ztuhlosti zad,
svalů a kloubů. Hřejivá síla
vanilky a kapsaicinu navíc
příjemně prohřeje a uvolní celý pohybový aparát. Mazání Thermolka je
vhodné nejen pro seniory a sportovce, ale i osoby
trpící následky sedavého či fyzicky náročného
zaměstnání. K dostání
v lékárnách a zdravých
výživách.

Bolest
zad

kaöel

trápí vás suchý
a vlhký kaöel?

Ať už suchý nebo vlhký, každý kašel je nepříjemný. Vsaďte proto na osvědčené pomocníky z lékárny, kteří byli
vyvinuti speciálně pro oba typy kašle, a dokonce i bolest
v krku.
Pokud vás trápí bolest v krku, suchý nebo vlhký kašel, vyzkoušejte STOPKAŠEL® Medical sirup Dr. Weiss. Tento
zdravotnický prostředek obsahuje unikátní kombinaci účinných bylinných extraktů s násobným efektem 5 bylin, které
zklidňují podrážděný krk, ulevují při kašli a omezují tvorbu
hlenu.
Oblíbený sirup nyní zakoupíte v praktické formě pastilek
– STOPKAŠEL®
STOPKAŠEL Medical pastilky Dr. Weiss. Tyto originální
multibylinné pastilky obsahují jedinečnou kombinaci extraktů z jitrocele, mateřídoušky, bazalky, eukalyptu a boswellie.
Právě boswellie významně zvyšuje a rozšiřuje účinnost tohoto zdravotnického prostředku. Sirup i pastilky jsou vhodné
pro celiaky, těhotné i kojící ženy.
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Žádné tloustnutí
První Prostřeno! roku 2020 je zdravé a odlehčené
ČR | Premiérové Prostřeno! by svému
vítězi kila navíc nemělo přinést, výhru
60 tisíc korun ano. V pořadu půjde o to,
jak dostat svou váhu zase pod kontrolu.
V pondělí se k plotně postaví blogerka Eva. Z manažerky je hospodyní, z
Prahy se po narození druhé dcery odstěhovali s mužem na Sázavu. Nejí maso,
uzeniny, vyhýbá se mléku. Nepoužívá
vejce ani brambory.
Úterní večeři nachystá osobní trenér
Svatopluk. Často si chystá jídla do krabiček. Rád připravuje maso, ryby a zeleninu. Chce podávat pořádné steaky.
Eva maso nejedla už roky. Jak to provede tentokrát? Ochutná, nebo jen očichá?
Ve středu uvaří Nikol ze zábavního
parku. Kdysi měla 105 kg. Začala se
zdravě stravovat a zhubla 40 kg. Jí hodně zeleniny, ovoce a nejraději jí zdravé
tuky ve formě ořechů. Menu připraví
bez masa. Sváťa bude koulet očima.
Ve čtvrtek podnikatelka Táňa připraví menu z čerstvých surovin. I ona měla
období v životě, kdy musela zhubnout.
Podařilo se jí to díky ketonové dietě.
V pátek ukáže své kulinářské umění

sedmnáctiletá studentka Natálie. Věnuje se zdravé stravě i sportování. A jak
všechno dopadne? Sledujte Prostřeno!
na Primě každý všední den od 17.50 hodin. A opravdu nikdo nepřibere? (kot)
Žampionové foie gras na kváskovém
pečivu se švestkovou omáčkou
Ingredience:
3 lžíce olivového oleje,
1 menší šalotka nebo jarní
cibulka, větší
špetka soli,
1 stroužek česneku, 9 žampionů, 1 lžička rozmarýnu, 1 lžička tymiánu, 1 lžička šalvěje, 1 lžíce koňaku nebo jiného
alkoholu, 200 g scezené uvařené hnědé
čočky, 70 g orestovaných vlašských ořechů, 2 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce řepového pyré nebo 1/4 maličké vařené
řepy, švestkový sirup na přelití. Domácí kváskový chléb: 2 hrnky celozrnné
špaldové mouky, 2 hrnky celozrnné žitné mouky, 1 hrnek zchladlé vařené
rýže, 1,5 až 2 hrnky vody, 2/3 hrnku

Zleva Táňa Řeháková (58 let), Svatopluk Vobejda (34), Nikol Petružálková (22), Eva Cikrytová (42) a Natálie Talácková (17).
FOTO | FTV PRIMA
kvásku, 1 lžíce oleje, 0,5 lžičky soli,
1 lžíce směsi drceného kmínu, anýzu a
koriandru, 1/3 hrnku dýňového a slunečnicového semínka. Postup: Nakrájíme
nadrobno šalotku nebo bílé spodky jarní cibulky. Žampiony pokrájíme na
čtvrtky a česnek na tenké plátky. Ořechy si opláchneme v sítku studenou vodou a necháme odkapat, pak je orestujeme, až začnou vonět a zlátnout. Na pánvičce si rozehřejeme olej, přidáme šalotku a větší špetku soli a necháme osmažit dozlatova. K šalotce vmícháme česnek a osmažíme. Přisypeme žampiony a
orestujeme. Když jsou žampiony zlatavé, nasypeme koření a zalijeme koňakem. Necháme minutku podusit a přidáme scezenou čočku. Vypneme. Směs z
pánvičky přesypeme do mixéru, přidáme ořechy, sójovou omáčku a řepové

pyré nebo uvařenou červenou řepu. Vše
dohladka rozmixujeme. Přendáme do
zavírací skleničky. Můžeme ozdobit
oříškem nebo vrstvou rostlinného másla. Uchováváme v lednici. Domácí
kváskový chléb: Do mísy dáme část
vody, mouku, kvásek, sůl, koření a olej,
vypracujeme těsto. Přidáme vychladlou
vařenou rýži a semínka. Vody přidáme
tolik, aby těsto bylo vláčné. Podle potřeby přidejte vodu nebo mouku. Necháme
pod vlhkou utěrkou kynout 4 až 8 hodin.
Objem chleba by se měl zvětšit asi o třetinu. Po vykynutí přendáme do olejem
vymazané a moukou vysypané formy a
necháme ještě pět hodin kynout. Chléb
pečeme v pekárně či v troubě 80 minut
na 180 °C. Špejlí ověříme, že není
uvnitř mazlavý. Necháme pomalu vychladnout, potom vyklopíme z formy.
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Zdravé střevo = zdravé srdce
Vědomé zdraví
Pomoc ledvinám

Chia semena

pro klidnou mysl

Helen Stanku

Zkušená kartářka se nedá zmást

Ročník XXVIII

Leden 2020

PŘIROZENÁ CESTA KE ZDRAVÍ A POZNÁNÍ
Test kondice
vašich střev

Léčivé potpourri

Zdravé střevo =

zdravé srdce
téma:

Organismus
je důmyslná síť

Nové poznatky
a léčba

Cena 35 Kč / 1,74 € – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 €

Lákavá vůně bylinek

Autoři knihy ZDRAVÉ STŘEVO přinášejí v lednovém
čísle měsíčníku Regenerace výsledky nejnovějších
výzkumů, které se týkají tohoto významného orgánu naší imunity. Zaměřují se na pacienty se srdeční
nedostatečností, jejichž srdce je příliš slabé na to,
aby pumpovalo do těla dostatečné množství krve
a zásobovalo orgány kyslíkem a živinami. David Frej
a Jiří Kuchař vysvětlují, proč srdečních onemocnění
přibývá a proč na ně umírají stále mladší lidé: Od
roku 2011, kdy byla objevena látka nazvaná TMAO,
se ukazuje, že právě její zvýšené množství v krvi
stojí za akutními i chronickými nemocemi oběhové soustavy. Mít v pořádku intestinální systém je
přitom důležitým předpokladem pro udržování
její hladiny v normě. Kromě jiného se dozvíte, jaké
potraviny vám pomohou a jakých druhů masa byste
se raději měli zříci.
Od lednového čísla začíná spolupráce Regenerace s mentálním koučem a někdejším osobním
trenérem Jaromíra Jágra, spoluautorem knihy
TAJEMSTVÍ ŽIVOTNÍ MOTIVACE. Marian Jelínek vám
ve svém úvodním příspěvku prozradí, jak dostát
novoročním předsevzetím a jak se při tom vypořádat s „vnitřním záškodníkem“.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.REGENERACE.CZ NEBO WWW.EMINENT.CZ

Sleva 3 009 Kč

Nikon Coolpix B500
16Mpx snímač CMOS • 40× optický ultrazoom • optická redukce
vibrací • režim makro • 3" výklopný displej • napájení AA baterie
• Full HD video • Wi-Fi • Bluetooth

7 999 Kč

4990 Kč

Sleva 3 200 Kč

Elektrická koloběžka

11 999 Kč

Cruiser Premium

Výkon motoru 350 W • max. dojezd až 30 km • max. rychlost až 35 km/h
• 8" pneumatiky • doba nabíjení 3–5 hod • nosnost 120 kg • hmotnost 11 kg

8799 Kč

Dotykový tablet

12 10,1
"
80
0×
80
0

Lenovo Tab E10

Procesor Qualcomm Snapdragon 210 • operační
paměť RAM 2 GB • 16GB vnitřní uložiště • microSD
až 128 GB • fotoaparát 5/2 Mpx • Wi-Fi • Bluetooth
• kapacita akumulátoru 4850 mAh • Android 8.0 Oreo

Sleva 509 Kč
+ DÁREK
Software k ochraně elektronických
zařízení v hodnotě 499 Kč

3 499 Kč

2990 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Ceny platí ke dni 17. 1. 2020 nebo do vyčerpání zásob a dále jsou orientační.
Cena stanovena dodavatelem při uvedení výrobku do prodeje. Bližší informace dostanete na prodejnách nebo na www.DATART.cz.
Dostupnost produktů se může v jednotlivých prodejnách lišit.

Fotoaparát

Nakupujte online na www.DATART.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Rockový Ježíš se jmenuje
Kamil. Už zkusil být i režisérem
JOSEF VLČEK

R

ockeři nestárnou, jenom jim přibývá let. To platí i o Kamilu Střihavkovi, který se 20. ledna dožívá pětapadesáti. Vynikající zpěvák, součást rockové generace, která se vynořila
na začátku devadesátých let, už třicet
let zanechává svou tvorbou významnou
stopu v historii české rockové a muzikálové scény.
Se Střihavkovým jménem se veřejnost poprvé setkala na konci osmdesátých let. Tehdy vyměnil lyžařský skokanský můstek za mikrofon a stal se zpěvákem teplické skupiny Motorband.
Tu a tam si ještě někdo pamatuje jejich
album Made In Germany z roku 1990,
které ve své době vysoko cenila kritika i
posluchači.
I když se Střihavka vždy hrdě hlásil
k milovaným Teplicím a pro tamní fotbalový klub dokonce napsal hymnu, místní
scéna mu byla brzy malá. A tak ho už po
dvou letech vidíme jako člena české
rockové superskupiny BSP. Spolu
s Otou Balagem a Michalem Pavlíčkem
vytvořil několik nahrávek, které patří do
zlatého fondu českého rocku. Země vzdálená zní v českých rádiích dodnes a podle testů Rádia Impuls stále patří k nejoblíbenějším českým rockovým baladám.
Ve druhé polovině devadesátých let
se Střihavka objevil s pozoruhodným
projektem No Guitars!, který stvořil spo-

lu s dalším teplickým muzikantem
Zdeňkem Mazačem. Svou kapelu redukovali pouze na duo, v němž virtuos Mazač hrál na několik basových kytar, doplněných množstvím různého technického příslušenství, jímž dokázal nahradit
většinu nástrojů. Pod hlavičkou No Guitars! natočila dvojice dvě alba. Na prvním z nich najdeme i Střihavkovu „osobní hymnu“ Kovboj z Teplic s textem písničkáře Ivana Hlase.

25 let jako muzikálový
Jesus Christ Superstar
Kamil Střihavka potom vedl vlastní kapelu The Leaders, občas spolu s Pavlíčkem a Balagem obnovil k radosti fanoušků BSP a navíc nahrál dvě sólová alba, na nichž ale je trochu znát, že
vznikala spíše na okraji jeho zájmu.
Střihavka se totiž v té době stal významnou muzikálovou hvězdou.
V muzikálu poprvé zazářil už
v roce 1994 v hlavní roli „rockové
opery“ Jesus Christ Superstar. Zatímco předtím oslovoval jen rockový
okruh posluchačů, v roli Ježíše svým
vynikajícím pěveckým výkonem
oslnil i mainstreamové publikum. Dá se dokonce říci,
že česká verze jednoho
z nejslavnějších anglických muzikálů
je dnes se Střihavkou svázána natolik, že si

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

I

když v posledních týdnech čas od
času prší a problémy se suchem veřejnost aktuálně v zásadě nepociťuje,
nejen pro lyžaře není dosavadní průběh zimy optimální. Pokud by ani v nastávajících týdnech nenapadlo alespoň
na horách více sněhu, hrozí zejména
zemědělcům, ale i vegetaci v krajině

v jeho roli nedokážeme představit nikoho jiného. Hrál ji dlouhých 25 let.
Střihavka se se v devadesátých letech
začal muzikálům věnovat cílevědomě.
Stal se například v roli zhýralého Prince
jediným světlým bodem diskutabilní
muzikálové verze Dvořákovy Rusalky.
Ale fantastický výkon

odvedl třeba také v roce 2000 jako
La Hire v Soukupově díle Johanka
z Arku. V posledních letech se stal klíčovou pěveckou osobností pražské Rock
Opery, kde dnes s gustem často představuje záporné osoby.
V dubnu roku 2015 překvapil Kamil
Střihavka veřejnost úplně jinou kapitolou své umělecké činnosti. Napsal
a jako režisér zrealizoval divadelní hru
Tolik hlav. Je sice pravděpodobné, že
touto cestou se jeho další kariéra nebude ubírat, protože jde o dílko, které má
kořeny ve Střihavkových uměleckých
začátcích v roce 1980, ale pozitivní
ohlas inscenace dokazuje, jak široký
tvůrčí záběr teplický rocker má.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

Kamilu Střihavkovi bude
za pár dní 55 let. V mládí
skákal na lyžích.

Sníh chybí lyžařům i přírodě

obecně, že v půdě opět nebude dostatek vody.
Zejména zdroje podzemní vody se
totiž doplňují především z pomalu tajícího sněhu. Zásoby vody ve sněhu jsou
ale letos zatím jen na jedné třetině až
jedné pětině stavu v porovnání se stejným obdobím loňského roku, jak vyplývá z informací pravidelně zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým
ústavem (ČHMÚ). Sníh přitom chrání
hospodářské plodiny a jeho tání prodlužuje dobu zásobování půdy vodou.
Zatím není třeba být přehnanými
pesimisty, ale ani optimisty. To, že je
teplá zima normální, je sice pravda,

Skiareály zachraňuje umělý sníh.
ale stávající nasycenost půdy, vodních
toků nebo naplněnost nádrží není pro
vodní bilanci letošního léta žádným pozitivním „bianco šekem“.
Na druhou stranu bylo podle
ČHMÚ zasaženo půdním suchem počátkem ledna jen zhruba 11 procent území

České republiky. Veřejnost se ovšem
z různých zdrojů dozvídá i o mnohem
vyšších procentech sucha, je však třeba
vědět, že jde vždy o to, jak hluboká vrstva půdy se hodnotí. Pro vegetaci v krajině je přitom rozhodující právě stav
svrchní části půdy (kořenová vrstva
rostlin), tedy půdní sucho, což je úplně
něco jiného než například stav hladin
podzemních vod. Mnozí to ovšem buď
z neznalosti, nebo kvůli atraktivitě sdělované informace nerozlišují.
Tak či tak, zatím není tak zle, ale
sníh prostě chybí, nehledě na to, že teplá zima přeje rozvoji mnoha škůdců.
Aktuálně třeba hrabošům.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. ledna 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.15 Looney Tunes: Úžasná show II (24, 25)
8.00 Show Toma a Jerryho II (16) 8.20 Krok
za krokem VI (23) 8.40 Šestka táhne světem
9.50 Sázka na nevěstu 11.30 Volejte Novu
12.05 Výměna manželek XII 13.25 Můj auťák
Brouk 15.15 Oheň 17.45 Rebelka 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Chlupatá rota (2) 6.50 Super Wings II
(18) 7.10 Olympiáda Bolka a Lolka 7.45
M.A.S.H (189) 8.15 M.A.S.H (190) 8.45 M.A.S.H
(191) 9.15 Autosalon 10.20 Prima Partička –
Suchošův výběr 11.15 Máme rádi Česko 12.50
Vražedné záhady slečny Fisherové (9) 13.55
Vražedné záhady slečny Fisherové (10) 15.10
Děsné rande. Romantická komedie (Kan.,
2017) 16.50 Zabil jsem Einsteina, pánové...
Parodie (ČR, 1970) 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

7.20 X-Men: Nová generace II (8) 8.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (10) 9.05 Top Gear
2011 10.05 Pevnost Boyard (10) 12.25 Re-play
12.55 Cool e-sport 13.20 Futurama II (2) 13.50
Simpsonovi XVII (12-15) 15.35 Futurama II (3)
16.00 COOLfeed 16.05 Charlieho andílci: Na plný
pecky 18.00 COOLfeed 18.05 Simpsonovi XVII
(16-19) 19.50 COOLfeed 20.00 Želvy Ninja 21.55
X-Men 2 0.25 Smrtící virus (4)

20.05 Peče celá země
Soutěž o nejlepšího amatérského pekaře a cukráře pokračuje!
Tentokrát ochutnáme koláče
našich babiček
21.15 Královna Alžběta
Životopisné drama (VB, 1998).
Hrají C. Blanchettová, J. Fiennes,
G. Rush, Ch. Eccleston, R. Attenborough. Režie S. Kapur
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Inspektor Banks V
Krimiseriál (VB, 2016)
0.40 Bolkoviny
1.25 Banánové rybičky
2.00 Sama doma
3.30 Bydlení je hra
3.55 Chalupa je hra
4.20 Pod pokličkou
4.40 Zahrada je hra
5.05 Zkus mít vkus
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.05 Policisté v akci 8.05 Policisté

v akci 9.05 Na chalupě 10.05 Nové bydlení 11.15
O zvířatech a lidech (2) 12.25 Dnes v jednom
domě (3/9) 14.10 IQ Taxi CZ 15.50 Extrémní případy 16.50 Extrémní případy 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.20 Muž na
radnici (11/11) 21.45 IQ Taxi CZ 23.30 Dědictví
(5/34) 0.50 Dědictví (6/34), seriál (SR, 2013)

NEDĚLE 6.55 Noviny TV JOJ 7.45 Policisté
v akci 8.45 Policisté v akci 9.40 IQ Taxi CZ 11.25
Italské dědictví, drama (N, 2010) 13.25 Muž na radnici (11/11), seriál (ČR, 1976) 14.50 Poprask na silnici
E4, komedie (ČR, 1979) 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ
20.20 V sedmém nebi 22.35 Vášeň na Kubě,
romantický film (N, 2007) 0.30 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.35 Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.35
Policisté v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.30 Pod
povrchem (7, 8) 14.30 Soudní síň 15.30 Soudní síň
16.35 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení II 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Poprask na silnici E4
22.15 Policisté v akci 23.20 Nové bydlení II

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Obraz 6.40 Úplně beznadějný případ 7.35 Arachné 8.15 Gejzír 8.45 Otec
Brown VII 9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Jabloňová panna 13.55
Čerte, tady straší! 14.40 Holka, nebo kluk
16.25 Srdíčko 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.53 Branky, body, vteřiny

PRVNÍ POMOC PRO RODIČE!

Naši

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLOVENSKÝ RODINNÝ SERIÁL
KAŽDÝ DEN | 10:05

20.20 Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
22.35 Konečná
Akční film (USA, 2013)
0.25 Oheň
2.30 Specialisté (49)
3.25 Volejte Novu
4.00 Šestka táhne světem
4.55 Novashopping

ÚTERÝ 6.15 Ranní noviny 8.35 Soudní síň 10.35

Policisté v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.25 Pod
povrchem (9, 10) 14.40 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.50 Nové bydlení II 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Extrémní případy 21.20 Soudní síň –
cz 22.10 Policisté v akci 23.10 Nové bydlení II

STŘEDA 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Záchranáři v akci 12.25 Pod povrchem (11, 12)
14.40 Soudní síň 15.35 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení II 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 O zvířatech a lidech (3) 21.25 Policisté v akci
22.30 Nové bydlení II 23.35 Ve jménu zákona (65)
ČTVRTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté

v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.30 Pod povrchem
(13, 14) 14.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.50 Nové bydlení II 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.25 Soudní síň – cz
22.20 Policisté v akci 23.20 Nové bydlení II

PÁTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Záchranáři v akci 12.25 Pod povrchem (15,
16) 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.50 Nové bydlení II 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (4)
22.20 Čtyřnohá romance 0.10 Policisté v akci

20.15 Polda III (1)
Manželský trojúhelník.
Krimiseriál (ČR, 2018). Hrají
D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek
21.25 Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984).
Hrají L. Vaculík, T. Kulíšková,
V. Dlouhý, M. Vašut, O. Vetchý.
Režie J. Soukup
22.55 Krycí jméno Donnie Brasco
Thriller (USA, 1997). Hrají
J. Depp, A. Pacino, M. Madsen,
A. Hecheová. Režie M. Newell
1.25 Stalingrad
Válečné drama (Rus., 2013).
Hrají T. Kretschmann,
S. Bondarčuk, A. Diehl.
Režie F. Bondarčuk
3.50 Vražedné záhady
slečny Fisherové (9)
Královna květin.
Krimiseriál (Austr., 2012)

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.20

Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Zvěřinec 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Esmeralda 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

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

PONDĚLÍ 6.40 Pohodové zprávy 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
17.55 Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Honzíček a Grétička 6.50 Srdce a duše 8.40
Mentalista II (11, 12) 10.15 Vy nám taky, šéfe! 12.30
Zilionáři, komedie (USA, 2016) 14.05 101 dalmatinů, animovaný film (USA, 1961) 15.35 Ten kluk je
postrach 2, rodinná komedie (USA, 1991) 17.15
Harry Potter a princ dvojí krve, dobrodružný film
(USA/VB, 2009) 20.00 Pepa, komedie (ČR, 2018)
21.50 Veřejní nepřátelé, drama (USA/Jap., 2009)
0.20 Útok z hlubin, akční film (USA, 1999)

Prima Max
6.50 Super Wings II (17) 7.05 Chlupatá rota (1)
7.35 Zpravodajství FTV Prima 8.50 Vítejte doma!
VIII (14, 15) 10.30 Drtivý dopad 12.45 Bažanti jdou
do boje 14.25 Domácnost naruby, komedie (Fr.,
2008) 16.15 Dobrodružství Poseidonu, dobrodružný film (USA, 1972) 18.35 Garfield 2, animovaný
film (USA, 2006) 20.00 Terminál, romantická
komedie (USA, 2004) 22.25 Útok mutantů, horor
(USA, 2016) 0.10 X-Men 2, akční sci-fi (USA, 2003)

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 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 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 17.55
Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní
domu 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 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
17.55 Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
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 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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ČÍSLO 296

neděle 19. ledna 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
16.05
17.05
18.25
18.55
19.00
19.53
20.05
20.10
21.25
21.54
21.55
22.45
0.20
1.45
2.55

Zajímavosti z regionů 6.30 Po stopách hvězd 6.55 Zločin v chalupě
7.20 Holka, nebo kluk? 9.00 Úsměvy
Jiřího Lábuse 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 10.55 F. L. Věk (3/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O malíři Adamovi
Klobouk, měšec a láska
Jak se ševcem šili čerti
Bylo nás pět (2/6)
Jehla
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Stockholmský syndrom (2/2)
Krimithriller (ČR, 2020)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Kabinet Dr. Honzáka
Kde alibi nestačí
Inspektor Banks V
Manéž Bolka Polívky
13. komnata Vladimíra Kořena

Nova
6.05
6.10
7.00
7.25
7.50
8.10
8.30
9.40
11.15
13.05
15.15
17.35
19.30
20.20
22.30
23.00
0.50
2.40
3.50
4.45

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola III (9, 10)
Looney Tunes: Úžasná show II (26)
Looney Tunes: Nové příběhy (1)
Show Toma a Jerryho II (17)
Krok za krokem VI (24)
Tři pírka
Ledové ostří 4: Oheň a led
Noční dobrodružství:
Chůvy v akci
Když si Chuck bral Larryho
Komedie (USA, 2007)
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
Sněžní psi
Dobrodružný film
(Kan./USA, 2002)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
Střepiny
Muž taiči
Akční film (HG/Čína/USA, 2013)
Když si Chuck bral Larryho
Specialisté (50)
Tři pírka
Novashopping

Prima
6.25
6.50
7.00
7.25
8.15
9.20
9.50
11.00
11.55
12.45
13.20
13.45
15.25
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.05
1.55
2.55

Chlupatá rota (3)
Super Wings II (19)
Bolek a Lolek
M.A.S.H (191, 192)
Přírodní vesmír (5)
Prima ZOOM Svět
Vůně zločinu (5)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Šílený rande
Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984)
Sexy 40
Komedie (USA, 2009)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Don’t Stop
Drama (ČR, 2012)
Nesplacený dluh
Krimifilm (Fr., 2012)
Znovu nalezená
Thriller (USA/Kan., 2015)
Přírodní vesmír (5)
Vražedné záhady
slečny Fisherové (10)

Nova Cinema
6.05 Svatební války 7.40 Ten kluk je postrach 2 9.15
101 dalmatinů 11.10 Oheň 13.35 Pepa, komedie (ČR,
2018) 15.20 Sherlock Holmes: Jak prosté II (22-24)
17.55 Hellboy 2: Zlatá armáda, akční film (USA/N,
2008) 20.00 Catwoman, fantasy (USA/Austr., 2004)
21.55 Soudný den, akční film (N/USA/VB/JAR, 2008)
0.05 Všechny cesty vedou do hrobu, western

Prima cool
8.55 Top Gear 2011 10.00 Pevnost Boyard (1) 12.15
Partička 13.25 Futurama II (3) 13.55 Simpsonovi
XVII (16-19) 15.45 Futurama II (4) 16.05 COOLfeed
16.15 Želvy Ninja 18.00 COOLfeed 18.05
Simpsonovi XVII (20-22) 19.30 Simpsonovi XVIII (1)
19.50 COOLfeed 20.00 Den, kdy se zastavila Země
22.00 Narcos II (5) 23.00 Vikingové V (5) 0.00
Smrtící virus (5) 0.55 Autosalon

Prima Max
6.35 Super Wings II (18) 6.50 Chlupatá rota (2) 7.15
Olympiáda Bolka a Lolka 7.40 Zpravodajství FTV
Prima 8.55 Vítejte doma! VIII (15, 16) 10.35
Zamilovaní rivalové 12.20 Zabil jsem Einsteina,
pánové... 14.20 Garfield 2 15.45 Terminál 18.10
Kopyto, komedie (Fr., 1981) 20.00 Cizinec, akční
krimithriller (USA, 2010) 22.05 Stalingrad, válečné
drama (Rus., 2013) 0.25 Nesplacený dluh, krimifilm

pondělí 20. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.55
168 hodin 10.25 Poldové a nemluvně
(2/13) 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 Křeček
14.20 Kde alibi nestačí
15.50 To je vražda, napsala
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (3/13)
21.10 Most! (3/8)
21.55 Reportéři ČT
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.00 Kriminalista
0.05 Profesionálové
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.50
0.40
2.10
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3810)
Specialisté (50)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (1)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (619)
Mentalista II (13, 14)
Dr. House (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3811)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (51)
Specialisté (52)
Atentát (2)
Beze stopy VI (16)
Mentalista II (13, 14)
Střepiny
Krok za krokem VII (1)
Co na to Češi

6.20
6.45
7.05
7.45
9.30
10.20
12.05
12.10
13.05
14.00
14.55
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.15
0.05
1.00
1.55
2.50

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (4)
Super Wings II (20)
Ninjago X (2)
M.A.S.H (192-194)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Láska na obzoru
Polední zprávy
Námořní
vyšetřovací služba II (23)
Policie Hamburk X (17)
Jake a Tlusťoch II (5)
Walker, Texas Ranger III (19)
Námořní vyšetřovací služba III (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (220)
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – tipy a triky
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (19)
Námořní vyšetřovací služba III (1)
Jake a Tlusťoch II (5)
Prostřeno!

5.15 Vy nám taky, šéfe! 7.00 Sázka na nevěstu 8.40
Můj auťák Brouk 11.00 Hellboy 2: Zlatá armáda
13.35 Catwoman 15.30 Harry Potter a princ dvojí
krve, fantasy 18.25 Rebelka, animovaný film (USA,
2012) 20.00 Annapolis, drama (USA, 2006) 22.00
Polibek před smrtí, thriller (USA/VB, 1991) 23.45
Muž taiči, akční film (HG/Čína/USA, 2013)

Prima cool
14.15 Simpsonovi XVIII (1) 14.40 Těžká dřina 15.15
Re-play 15.45 Futurama II (5) 16.05 COOLfeed 16.10
Americký chopper VIII (8) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Těžká dřina 20.50 I am
fighter 21.25 Teorie velkého třesku IV (8, 9) 22.15
Partička 22.55 COOLfeed 23.10 COOL e-sport 23.30
Americký chopper VIII (8) 0.25 Partička

Prima Max
8.25 Super Wings II (19) 8.45 Chlupatá rota (3)
9.10 Bolek a Lolek 9.35 Zpravodajství FTV Prima
11.00 Vítejte doma! VIII (16, 17) 12.50 Děsné rande
14.25 Kopyto, komedie (1981) 16.15 Den, kdy se
zastavila Země, akční sci-fi 18.15 Nebezpečná
seznamka, thriller (USA, 2016) 20.00 Machři,
komedie (USA, 2010) 22.05 Virtuální vězni, thriller
(USA, 2012) 0.15 Cizinec, krimithriller (USA, 2010)

úterý 21. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Příběhy slavných... Josef Kemr
10.40 Kouzelník ještě nepřišel 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 Kufr
14.15 Příběhy slavných... Ivan Hlinka
15.05 Doktor Martin VI
15.55 To je vražda, napsala
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Trojí život
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Columbo
0.00 Kabinet dr. Honzáka
0.40 AZ-kvíz
1.05 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
0.05
0.55
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3811)
Specialisté (51)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (2)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (620)
Mentalista II (15, 16)
Dr. House (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3812)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (945)
Víkend
Atentát (3)
Beze stopy VI (17)
Mentalista II (15, 16)
Krok za krokem VII (2)
Co na to Češi

6.30
6.55
7.30
8.20
8.50
9.20
10.15
12.00
12.05
13.00
13.55
14.50
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
0.50
1.50
2.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (5)
Super Wings II (21)
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
M.A.S.H (196)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Sňatek z rozumu
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (1)
Policie Hamburk X (18)
Jake a Tlusťoch II (6)
Walker, Texas Ranger III (20)
Námořní vyšetřovací služba III (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (4)
Ano, šéfe!
Vůně zločinu (6)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (20)
Námořní vyšetřovací služba III (2)
Jake a Tlusťoch II (6)
Prostřeno!

6.10 Ten kluk je postrach 2 7.50 Mentalista II (13)
8.40 Mentalista II (14) 9.30 Catwoman 12.00 Noční
dobrodružství: Chůvy v akci 14.10 Rebelka 15.55
Sněžní psi 17.45 Lovci pokladů: Kniha tajemství,
dobrodružný film 20.00 Letiště, drama (Mex./USA,
1970) 22.40 Nebezpečné hry 2, thriller (USA,
2004) 0.25 Tunel smrti, horor (USA, 2005)

Prima cool
13.15 Simpsonovi XVIII (2-5) 14.55 Teorie velkého
třesku IV (10, 11) 15.45 Futurama II (6) 16.05
COOLfeed 16.10 Americký chopper VIII (9) 17.05
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XVIII (6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
21.20 Teorie velkého třesku IV (12-15) 22.15
Partička 22.55 COOLfeed 23.00 Americký chopper VIII (9) 23.55 Partička

Prima Max
8.25 Super Wings II (20) 8.40 Chlupatá rota (4)
9.05 Ninjago 9.35 Zpravodajství FTV Prima 10.50
Vítejte doma! VIII (17, 18) 12.40 Želvy Ninja, akční
film (USA, 2014) 14.30 Nebezpečná seznamka,
thriller (USA, 2016) 16.10 Machři, komedie (USA,
2010) 18.10 Veterinář vyšetřuje: Tajemství Estonie,
krimifilm (N, 2016) 20.00 Kmotr III, drama (USA,
1990) 23.20 Smrtící hadohlavci, horor (USA, 2014)

středa 22. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Doktor Martin VI 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 Jeskyně
14.20 Columbo
15.55 To je vražda, napsala
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (3/22)
21.15 Fair play
Drama (ČR/SR/N, 2014)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Bludičky (2/3)
0.20 AZ-kvíz
0.50 Na stopě
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
0.00
0.55
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3812)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (945)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (3)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (621)
Mentalista II (17, 18)
Dr. House (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3813)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
O 10 let mladší
Atentát (4)
Beze stopy VI (18)
Mentalista II (17, 18)
Krok za krokem VII (3, 4)
Co na to Češi

6.30
6.55
7.35
8.25
8.55
9.25
10.15
12.05
12.10
13.00
13.55
14.50
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.40
0.35
1.35
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (6)
Super Wings II (22)
M.A.S.H (196)
M.A.S.H (197)
M.A.S.H (198)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Cesta za štěstím
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (2)
Policie Hamburk X (19)
Jake a Tlusťoch II (7)
Walker, Texas Ranger III (21)
Námořní vyšetřovací služba III (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (221)
Show Jana Krause
Polda III (1)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (21)
Námořní vyšetřovací služba III (3)
Jake a Tlusťoch II (7)
Prostřeno!

6.10 Mentalista II (15, 16) 7.55 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (22-24) 11.05 Annapolis 13.15 Když si
Chuck bral Larryho 15.30 Letiště, drama 18.05 Se
slovníkem v posteli, dobrodružný film (USA/VB/N,
2003) 20.00 Vzhůru nohama, romantická komedie
(USA, 2001) 21.45 Mr. Johnson, komedie (ČR,
2008) 23.30 Konečná, akční film (USA, 2013)

Prima cool
13.20 Simpsonovi XVIII (6-9) 15.10 Teorie velkého
třesku IV (14, 15) 15.55 Futurama II (7) 16.15
COOLfeed 16.20 Americký chopper VIII (10) 17.15
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XVIII (10-13) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Partička XXL – Suchošův výběr 21.40 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 22.30 Partička 23.10 COOLfeed
23.20 Americký chopper VIII (10) 0.15 Partička

Prima Max
6.50 Super Wings II (21) 7.05 Chlupatá rota (5)
7.30 Zpravodajství FTV Prima 8.40 Vítejte doma!
VIII (18, 19) 10.20 Sexy 40 12.10 Zabil jsem
Einsteina, pánové... 14.10 Veterinář vyšetřuje:
Tajemství Estonie 15.55 Exmanželka za odměnu
18.10 Obraz lásky 20.00 Milý Frankie, romantický
film (VB, 2004) 22.05 Odpočet smrti, mysteriózní
thriller (USA/Kan./Fr.) 0.10 Smrtící hadohlavci

čtvrtek 23. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Kufr 10.00 Srdíčko 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 Schody
14.20 Otec Brown VII
15.05 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera
1.05 Banánové rybičky
1.35 Kuchařská pohotovost
1.55 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.25
2.05
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3813)
O 10 let mladší
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (4)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (622)
Mentalista II (19, 20)
Dr. House (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3814)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (946)
Život ve hvězdách
Zelená zóna
Mentalista II (19, 20)
Krok za krokem VII (4)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

6.25
6.50
7.05
7.45
9.30
10.25
12.10
12.15
13.05
14.00
15.00
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.50
1.40
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (7)
Super Wings II (23)
Ninjago X (3)
M.A.S.H (198-200)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Když srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (3)
Policie Hamburk X (20)
Jake a Tlusťoch II (8)
Walker, Texas Ranger III (22)
Námořní vyšetřovací služba III (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (5)
Prima Partička – Geňův výběr
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (22)
Námořní vyšetřovací služba III (4)
Jake a Tlusťoch II (8)
Prostřeno!

5.35 Pevnost Petticoat 7.05 Mentalista II (17, 18)
8.45 Se slovníkem v posteli 11.15 Letiště 14.15 Dej
mi domov 16.10 Vzhůru nohama, romantická
komedie 17.50 Boj o patent, drama (Kan./USA,
2008) 20.00 Zelená je tráva, komedie (USA, 2005)
21.55 Dějiny násilí, krimifilm (USA/N/Kan., 2005)
23.40 Mr. Johnson, komedie (ČR, 2008)

Prima cool
12.40 Futurama II (7) 13.10 Simpsonovi XVIII (10-13)
14.50 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 15.45
Futurama II (8) 16.05 COOLfeed 16.10 Americký
chopper VIII (11) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (14-17) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (18, 19) 22.20 Sin City: Město hříchu 0.45 Americký chopper VIII (11)

Prima Max
7.30 Super Wings II (22) 7.45 Chlupatá rota (6)
8.10 Ninjago 8.40 Zpravodajství FTV Prima 9.55
Vítejte doma! VIII (19, 20) 11.40 Terminál 14.00
Obraz lásky 15.50 Milý Frankie, romantický film
(VB, 2004) 17.55 Nebe existuje, drama (USA, 2014)
20.00 Discopříběh, komedie (ČR, 1987) 21.50
Misery nechce zemřít, thriller (USA, 1990) 23.55
Odpočet smrti, thriller (USA/Kan./Fr., 2012)

pátek 24. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Doktor Martin VII 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Zpátky se Sobotou
16.35 Příběhy slavných... Jiřina Třebická
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (3/13)
21.05 13. komnata
Kateřiny Marie Fialové
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Semafor „60“
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.15
Objektiv
1.45 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.05
1.40
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3814)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (946)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (5)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (623)
Mentalista II (21, 22)
Dr. House II (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3815)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a relikvie smrti (1)
40 let panic
Mentalista II (21)
Krok za krokem VII (5)
Co na to Češi
Ordinace
v růžové zahradě 2 (623)

6.30
6.55
7.30
8.20
8.50
9.15
10.10
12.00
12.05
12.55
13.50
14.45
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.05
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (8)
Super Wings II (24)
M.A.S.H (200)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Ať půjdeš kamkoli
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (4)
Policie Hamburk X (21)
Jake a Tlusťoch II (9)
Walker, Texas Ranger III (23)
Námořní vyšetřovací služba III (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Zabijákův osobní strážce
Akční komedie (USA, 2017)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (23)
Námořní vyšetřovací služba III (5)
Jake a Tlusťoch II (9)
Prostřeno!

5.20 Boj o patent 7.30 Mentalista II (19, 20) 9.15
Šerif Cogburn 11.55 Vzhůru nohama 14.00 Šampioni, komedie (USA, 1992) 15.55 Zelená je tráva 17.45
Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR, 2006) 20.00
Mravenčí polepšovna, animovaný film (USA, 2006)
21.40 Gran Torino, krimifilm (USA/N, 2008) 23.50
Zelená zóna, válečné drama (VB/Fr./Šp./USA, 2010)

Prima cool
10.45 Americký chopper VIII (11) 11.40 Autosalon
12.45 Futurama II (8) 13.10 Simpsonovi XVIII (14-17)
14.55 Teorie velkého třesku IV (18, 19) 15.45
Futurama II (9) 16.05 COOLfeed 16.10 Americký
chopper VIII (12) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (18-21) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 V oku hurikánu 22.25
Pomsta mravenců 0.10 Americký chopper VIII (12)

Prima Max
6.50 Chlupatá rota (7) 7.15 Ninjago 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.00 Vítejte doma! VIII
(20, 21) 10.50 Nebezpečná seznamka 12.25
Exmanželka za odměnu 14.30 Nebe existuje 16.25
Můj splněný sen 18.15 Pohled na lásku 20.00 Love
Story, romantické drama (USA, 1970) 22.00 Sin
City: Město hříchu, akční krimithriller (USA, 2005)
0.25 Misery nechce zemřít, thriller (USA, 1990)

UVAŘTE SI VEČEŘI Z TĚCH NEJKVALITNĚJŠÍCH
SUROVIN. PORADÍME, JAK NA TO!
2
1

3

4

Přemýšlíte, z jakých surovin uvařit vynikající večeři? Z těch co možná
nejkvalitnějších! Daleko důležitější než cena jsou totiž ukazatele kvality jako
čerstvost, zralost, původ, poctivé značení a žádné náhražky. Stačí se lépe
vyznat ve složení potravin a řídit se značkami kvality, které výběr usnadní.

1

KUŘECÍ MASO
U kuřecího si hlídejte zejména způsob uchovávání masa a také jeho
původ, který se u kuřat na obalu uvádí povinně. Tuzemská kuřata nesmí
být krmena masokostní moučkou a chlazena vodou, a tak platíte jen za
maso, ne za vyšší množství absorbované vody.

2

TĚSTOVINY
Na trhu najdeme široký sortiment těstovin dle složení, použití, tvaru,
tvarování či technologie výroby. My doporučujeme kvalitní vaječné
těstoviny, které jsou oproti bezvaječným výživnější, protože mají díky
obsaženým vejcím více bílkovin. Pak záleží už jen na vás, zda máte raději
těstoviny uvařené doměkka, nebo takzvaně „na skus“.

3

SMETANA
Smetanu nevybírejte jen podle data minimální trvanlivosti a obsahu
tuku, ale také dle jejího využití. Na vaření je nejvhodnější smetana
ke šlehání s min. obsahem tuku 31 %. Na trhu dále najdeme smetanu
vysokotučnou, zahuštěnou neslazenou smetanu a zahuštěnou slazenou
smetanu, sušenou smetanu nebo smetanu kysanou.

4

LISTOVÝ ŠPENÁT
Špenát seženete konzervovaný, nasekaný, dehydrovaný nebo mražený.
V českých prodejnách najdeme špenát nejčastěji mražený nebo čerstvý.
Dejte přednost čerstvému listovému špenátu od prověřených pěstitelů.

Nakupujte kvalitu s chutí

KLASA
Národní značku kvality KLASA uděluje
mimořádně kvalitním potravinářským
a zemědělským výrobkům ministr
zemědělství a slouží k lepší orientaci
a rozeznání takto označených výrobků.
CHRÁNĚNÉ
OZNAČENÍ PŮVODU (CHOP)
Některé zemědělské produkty mají
dány své vlastnosti a kvalitu převážně
prostředím, v němž jsou chovány nebo
pěstovány. Zároveň jsou na tomto místě
vyráběny, zpracovávány a připravovány.
EKOLOGICKÁ PRODUKCE
Nadnárodní značení dle předpisu
Evropské unie má na obalu každý produkt,
který splňuje v rámci EU požadavky na
biopotraviny.

Poznejte kvalitu na
akademiekvality.cz
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„V žilách mi teď koluje kečup“
Huyen Haasová sice na
vietnamskou kuchyni
nezanevřela, ale vede tři
restaurace McDonald’s.

nápad manžela. A i když vaření nebylo
mojí silnou stránkou, nadchla jsem se
pro to také. Od začátku jsme věděli, že
nechceme rozjíždět restauraci od nuly,
ale půjdeme cestou franšízy. Na asijskou kuchyni nedám dopustit, velmi
nás ale lákala proslulá značka, kterou
McDonald’s představuje, a navíc nám
nejvíce vyhovoval systém podpory.

MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Třiatřicetiletá Huyen Haasová se
narodila ve Vietnamu, do Česka přicestovala v sedmi letech. Během studia vysoké školy se s manželem vrhla na podnikání v IT, žijí v Chomutově. Před třemi lety přesedlala na gastronomii. Neměla přitom žádnou znalost ani zkušenosti z oboru. Poté, co v prosinci otevřela novou restauraci v Děčíně, už provozuje tři ze šesti restaurací McDonald’s v
Ústeckém kraji. Celkem tak řídí zhruba
250 zaměstnanců. „V žilách mi už koluje kečup,“ směje se podnikatelka.
Čekala bych vás spíše v restauraci s
asijskou kuchyní. Proč jste si vybrala typický „západní“ fast food?
Po pravdě, mě by to před časem také nenapadlo. (směje se) Před třemi lety, kdy

K myšlence provozovat restaurace McDonald’s se Huyen Haasová
dostala, když byla doma s malou
dcerou.
FOTO | M. STRNADOVÁ
jsem byla už jeden a půl roku doma
s dcerou, jsem chtěla opět něco budovat
i po profesní stránce. Neumím dlouho
nic nedělat. Péče o batole je velmi náročná, ale je to trochu stereotyp. Před otěhotněním jsem podnikala s manželem
ve společné firmě poskytující internetové připojení a k tomu jsem se vrátit nechtěla. Po rodičích mám v genech, že
chci objevovat nové věci a nechybí mi
kuráž. Obor gastronomie byl původně

Jaká jste šéfka?
To se musíte zeptat mých zaměstnanců.
(usmívá se) Uvědomuji si, že jsem na
tuto pozici ještě hodně mladá, každý
den se proto učím se zaměstnanci vycházet a je pro mě velmi důležité s každým
se osobně znát. Jsem tu pro ně a myslím
si, že to tak i vnímají. Současně jsem ale
velmi zásadová. Pokud bych nebyla,
250 zaměstnanců by mě převálcovalo.
Na jaře porodíte druhé dítě. Chystáte se na rodičovskou dovolenou?
S prvním potomkem jsem byla na rodičovské dovolené já, nyní to čeká manžela. (směje se) Do práce bych se chtěla vrátit, co nejdříve to bude možné.
Fast foody jsou spojovány s nezdra-

vým životním stylem a obezitou.
Jak to ze své pozice vnímáte?
Obezita není jen o způsobu stravování,
ale o celkově nevhodném přístupu k životu. Že fast foody mohou za obezitu,
je klišé. Pokud člověk alespoň trochu
sportuje a stravuje se vyváženě, nepřibere. Naše nabídka jídel je pestrá, zahrnuje i výběr zeleninových salátů. Společnost spolupracuje s nutričními specialisty a používá nejkvalitnější suroviny.
Prakticky tři roky se stravuji jen v McDonald’s a nepřibrala jsem na váze,
když nepočítám těhotenství. Jídla jsou
nutričně vyvážená.
Do České republiky jste přišla v roce
1993, kdy vám bylo sedm let. Co vás
sem přivedlo?
Do Česka jsem přijela s maminkou za
otcem, který zde pobýval už od osmdesátých let. Z Vietnamu odcestoval kvůli
práci a zajištění lepších finančních podmínek pro rodinu po mém narození.
Bez tatínka jsem vyrůstala šest let. Po
sametové revoluci v České republice zůstal a prodával ve stánku. Jakmile vydělal dostatek peněz, mohli jsme za ním
přijet.

INZERCE

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
přijme do pracovního poměru na dobu určittou
(zástup za mateřskou dovolenou)
zaměstnance s výkonem práce ve funkci

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

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

asistent/ka
ředitele
společnosti
Požadujjeme:
• ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
• obsluha PC na dobré úrovni – Word, Excel, Internet, Outlook,
psaní všemi deseti
• pracovní ﬂexibilitu
• ochotu učit se novým věcem, pečlivost, odpovědnost

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

Uvítáme:
• praxi na obdobné pozici
• řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
• stabilní zaměstnání, s pružnou pracovní dobou
• 27 dní dovolené
• příspěvek na penzijní spoření
• příspěvek na stravenky
• příspěvek na rekreaci, sportovní a kulturní aktivity
Nástup do zaměstnání 1.4.2020 nebo dle dohody.
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte
do 31.1.2020 elektronicky na e-mail: lefnerova@vakvyskov.cz
nebo na adresu Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., personální
oddělení, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
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Jindřich Štreit
nafotil sestry
Jak náročné je povolání
zdravotních sester,
ukazují snímky fotografa
Jindřicha Štreita.
DALIBOR MAŇAS
ČR | Pocta náročné profesi všeobecné
sestry, tak ve zkratce představují pořadatelé výstavu fotografií Jindřicha Štreita
s názvem Jsem sestra v olomoucké Galerii Šantovka, kde jsou snímky k vidění
až do 31. ledna. Vznik této putovní expozice podnítil Spolek vysokoškolsky
vzdělaných sester a jedná se o hlavní
českou akci celosvětové kampaně Nursing Now. „Ta v květnu příštího roku
vyvrcholí připomínkou 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale,“ uvedla
Libuše Winklerová, viceprezidentka
olomouckého Spolku vysokoškolsky

vzdělaných sester. Jindřich Štreit fotil
zdravotní sestry v „práci“ od května do
července 2019. Fotografoval je na různých klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Šternberk, Vsetínské nemocnice a v Hospicu
Sv. Lukáše v Ostravě. Vzniklo přes čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu 24 fotografií. „Oslovili
jsme profesora Štreita proto, že je to člověk se srdcem na dlani a fotí život takový, jaký je. Všechny pořízené fotografie jsou velmi důvěrnými obrazy z každodenní práce zdravotních sester, například na dětské klinice, operačních sálech, na oddělení geriatrie, v porodnici
nebo na urgentu,“ popsala Winklerová.
Výběr snímků pro výstavu byl náročný. „Snažili jsme se, aby výstava poskytla divákům komplexní pohled na pestrou, ale nelehkou praxi nelékařského
nemocničního personálu,“ řekla Winklerová z olomoucké pobočky spolku.
Právě spolek je také garantem výsta-

Z cyklu Jindřicha Štreita Jsem sestra.
vy. „Jde o nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství. Programem spolku je podpora vědeckého ošetřovatelství v rámci výkonu povolání
sestry, zvyšování profesních, právních
a ekonomických prosperit spojených
s výkonem povolání vysokoškolsky
vzdělaných pracovníků v ošetřovatelství,“ uvedla Winklerová. Nad výstavou v olomoucké Galerii Šantovka drží

FOTO | JINDŘICH ŠTREIT

záštitu hlavní sestra České republiky
Alice Strnadová a dále také rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav
Miller a děkan olomoucké lékařské fakulty Martin Procházka.
„ Z Olomouce výstava dále zamíří postupně do Ostravy, do Zlína, do Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí
nad Labem a její poslední zastávkou
bude Praha,“ doplnila Winklerová.
Kampaň Nursing Now funguje již od
roku 2018.
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Firma TextilEco a.s.
Rozšiřujeme náš tým v Boskovicích

Třídič/ka vstupního materiálu

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

(textil, hračky, módní doplňky)

Nabízíme
 Flexibilní pracovní dobu
 Příspěvěk na stravování/stravenky
 Sleva na ﬁremní produkty - móda
 Odměny za věrnost
a docházku
 Dostupnost z nádraží
(do 10 min)
 Nástupní mzda
95 Kč/hod
Po zapracování

130 Kč/hod

včetně prémií

Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•

disponent/ka
kalkulant/ka
projektový manažer
specialista sterilizace
manipulant/balič Kitpack

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• dovolená nad rámec
Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši

• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické
výrobě

• možnost osobního rozvoje
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• prémie na dovolenou
a vánoční odměny
• vitamínové balíčky
• věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

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

P

odle statistik se každý v Evropě jednou za tři roky nakazí mikroorganismy z potravin. „Jedna z nejnebezpečnějších
věcí v potravinách jsou přírodní
mykotoxiny. Jsou to produkty plísní neboli hub, které prorůstají potravinu a do okolí vypouštějí jedovaté látky. Pokud je to průmyslově zpracovaná potravina, třeba rozemletá, rozsekaná, vylisovaná šťáva, pak je třeba zbavit se celé potraviny. Neboť plíseň na povrchu
vypouští mykotoxiny do celé potraviny. Týká se to třeba džemů,
moštů, jogurtu. Na původních potravinách, třeba na mrkvi, bramboře, rajčeti nebo na česneku, je plíseň lokalizovaná. Když ji vykrojíte a vezmete ještě kousek za ní,
můžete potravinu relativně bezpečně použít…“ tvrdí Pavel Klouček,
docent Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity
v Praze.
Jak nejlépe uchovávat brambory a ostatní potraviny? Jak zamezit plísním a hnilobě? A co nepatří do chladničky? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Pøedmìstí
www.fritzmeier.cz

Pozor na e-mail,
může jít o podvod
ČR | Finanční správa varuje před novou
vlnou podvodných e-mailů. V nich se
útočník vydává za finanční úřad a vyzývá k zaplacení údajného nedoplatku.
Finanční správa připravuje podání
trestního oznámení na neznámého pachatele kvůli e-mailům, které nyní chodí
do schránek mnoha lidí. V nich se podvodník jménem finančního úřadu dožaduje zaplacení údajné dlužné částky.

„

Dlužnou“
částku
neplaťte, varuje úřad.
„Dlužník je vyzýván, aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který
však v žádném případě není účtem finančního úřadu. Čísla účtů Finanční
správy jsou zveřejněna na webu Finanční správy, kde je možné si je zkontrolovat. Navíc účty Finanční správy jsou
vždy u ČNB s kódem banky 0710,“ varuje Finanční správa. Stejně jako v podobných případech v minulosti platí základní pravidla obezřetného chování na
internetu, kam patří zdravá dávka nedůvěry, klikání jen na důvěryhodné odkazy a otevírání jen těch souborů, jejichž
bezpečností si můžete být jistí.
(vse)

www.5plus2.cz
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European Data Project s.r.o.
Pro naše závody v Rousínově
a Komořanech hledáme vhodné
kandidáty/kandidátky na pozice:

Kovář se už těší
na Utkání hvězd

Programátor,
obsluha CNC,
brusič, svářeč
a zámečník.
Jakub Kovář šestou sezonu podává v Jekatěrinburgu kvalitní výkony. V KHL
už odchytal přes 360 zápasů.
FOTO | VÍT ŠIMÁNEK, MAFRA
PAVEL KORTUS

Kompletní nabídku pracovních pozic, naleznete na adrese:

www.jobsedp.cz
V případě, že vás naše nabídka zaujala, ozvěte se nám.

Kontakt
www.edpsro.cz

Ing. Durajová
tel.:
517 300 161
mobil: 604 22 55 55
email: prace@edpsro.cz

Data v mobilu zadarmo?
JJ SIM kup v trafice,
nebo online
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více na www.mobil.cz

ČR | Jeden z nejlepších českých brankářů poslední dekády Jakub Kovář chytá v
ruské Kontinentální hokejové lize už
sedmý rok a kvalitními výkony si získal
velký respekt. Jednatřicetiletý gólman i
v této sezoně táhne svůj Jekatěrinburg v
nejlepší hokejové lize v Evropě.
Další skvělou sezonu potvrzuje i nominace od tamních novinářů na lednové
Utkání hvězd.
„Velmi si toho vážím. Pozvání je o to
cennější, protože mě i potřetí zvolili novináři, nikoliv diváci nebo vedení soutěže. Beru to jako ocenění za svoji dlouhodobou práci v Rusku,“ těší gólmana
Avtomobilist Jekatěrinburg.
Kovář bude zástupcem Charlamovy
divize, ve které jeho klub v Kontinentální lize působí. Rodák z Písku si atmosféru exhibičního utkání užije potřetí.
V Utkání hvězd si zachytal už v letech
2015 a 2019. „Právě atmosféru okolo zápasu mám nejradši. Ale samozřejmě
i setkání s těmi nejlepšími z celé soutěže je příjemné. Vždy je něco jiného potkávat se jako soupeři na ledě a potom
spolu hrát v jednom týmu,“ doplňuje.
Utkání hvězd se uskuteční 19. ledna
v Moskvě. Své zástupce již volili fanoušci a novináři, týmy ještě doplní vedení soutěže a čtyři účastníky dodá juniorská liga MHL.
V probíhající sezoně je Kovářův tým
na hraně elitní čtyřky východní konference. KHL je však velice vyrovnaná.
Na loňskou jízdu zatím Jekatěrinburg
příliš nenavazuje. V minulém ročníku
jasně vyhrál základní část, v play off ale
skončil už ve čtvrtfinále. „Klub vyhlásil
určité cíle, ale po několika úvodních kolech je musel výrazně přehodnotit. Ve-

dení si myslelo, že budeme dominovat
jako loni v základní části. Ale nevyšly
všechny změny, které se před sezonou
udělaly. Nebude vůbec lehké se do play
off dostat. Na druhou stranu pak budou
vyřazovací boje hodně otevřené a vyrovnané. Každý může porazit každého,“
tvrdí 31letý Kovář, který v Jekatěrinburgu chytá už šestou sezonu, celkově je to
jeho sedmý rok v Rusku. Opět si drží
kvalitní statistiky, mezi brankáři je
mezi nejlepšími. Průměrně dostane lehce přes dvě branky na zápas, úspěšnost
zákroků drží na hranici 93 %. Navíc
toho z brankářů odchytal nejvíc v celé
lize. „Zatím jsem spokojený. Ale všechno se odvíjí od týmových výsledků, které jsou občas trochu divoké. Chytám
zase hodně zápasů, dostal jsem se na
metu 360 utkání v KHL. Doufám, že se
mi letos podaří přehoupnout přes kótu
400 zápasů, což by znamenalo delší
play off,“ říká s úsměvem.
Kovářovy výborné výkony by jistě aspirovaly na reprezentační dres. Sám
brankář už se ale do národního týmu nežene. „Letos jsem o tom opravdu už nepřemýšlel. Odchytal jsem většinu zápasů, navíc program a cestování v KHL
jsou opravdu náročné. Roky už mi také
přibývají. Když mě kontaktovali trenéři
reprezentace, oznámil jsem jim, že letos
budu během reprezentačních přestávek
odpočívat,“ vysvětluje Jakub Kovář,
který z minulého mistrovství světa odcestoval předčasně. Místo jedničky mu
vyfoukl Pavel Francouz, kterému skončila sezona v NHL.
Písecký rodák na dálku fandí i svému
bývalému klubu v boji o extraligu. „Výsledky Českých Budějovic sleduji. Věřím, že se dobře připraví na play off
a zvládnou postoupit,“ přeje si Kovář.

Jihomoravský kraj
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Po jižní Moravě dvoustovkou
Po trati z Brna
do Břeclavi tento týden
mířil vlak rychlostí
200 kilometrů za hodinu.
Do pěti let to má být
v jednom úseku
standard.
Nejdřív v Česku.
MAREK OSOUCH
BŘECLAV | Z Brna do Břeclavi se dnes
cestující dostanou vlakem za půl hodiny, do pěti let to má být ještě rychleji.
Část trati chtějí železničáři upravit tak,
aby se po ní mohlo jezdit 200 kilometrů
za hodinu.
Právě tato trať se může stát vůbec první v Česku, kde se zvýší rychlost z dnes
maximálně povolených 160 kilometrů
za hodinu. „Bude to taková menší soutěž, jestli se podaří dříve zvýšit rychlost
tady, nebo v Ejpovickém tunelu na trase
z Prahy do Plzně,“ řekl generální ředitel
Správy železnic Jiří Svoboda.
V pondělí na jihomoravské trati ve
dvousetkilometrové rychlosti vlaku testovali funkčnost nejmodernějšího zabezpečovacího systému.
Ostatně železniční úsek z Brna do
Břeclavi je už držitelem dvou jiných prvenství. V listopadu roku 2004 se zde
rychloměr pendolina vyšplhal na hodnotu 237 kilometrů za hodinu, čímž vytvořil stále platný rekord na české železnici. A už mnohem dříve, v roce 1839, přijel z Vídně do Brna právě přes Břeclav
vůbec první parní vlak na území dnešní
České republiky.
Teď se koridor může znovu vepsat do
historie. Nejdříve se však musí zmodernizovat. „Stávající podoba neumožňuje
zvýšit rychlost vlaků bez nutných
úprav, jako je například odstranění

160 kilometrů za hodinu je dnes maximální povolená rychlost na české železnici. Brzy by vlaky mohly jezdit rychleji.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
všech úrovňových přejezdů a přechodů,“ vysvětlil šéf Správy železnic.
Konkrétně na trati z Brna do Břeclavi
se železničáři zaměřují na úsek o délce
zhruba dvanácti kilometrů mezi Šakvicemi a Podivínem, který je dostatečně
rovný, aby tam bylo možné rychlost
zvýšit.
Je tam však jeden přejezd mezi Starovičkami a Šakvicemi a jeden přechod
pro pěší v Podivíně. Oba musí zmizet,
ať už zcela, nebo náhradou mimoúrovňovým křížením.
„Pokud by se úplně zrušil, tak bychom z toho nebyli moc nadšení, ale zatím nás nikdo neoslovil,“ podotkla starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová (za
STAN).
Stanice v Podivíně a Zaječí musí také
zrekonstruovat, tedy postavit tam perony, opravit i samotné koleje a trakční vedení či zrekonstruovat mosty z let 1933
a 1946. „Na takto krátkém úseku se ušetří sice jen desítky vteřin, ale na celém
koridoru Praha–Vídeň už to jsou minuty, což je to, k čemu směřujeme,“ řekl
generální ředitel.

INZERCE

Domov pro seniory
a
Domov se zvláštním režimem
Přijímáme žádosti o umístění do

nově zrekonstruovaného domova
pro seniory na Šámalove 60 v Brně.
• bydlení v jedno, dvou
a třílůžkových pokojích
• kvalitní a chutná celodenní strava

• nepřetržitá pečovatelská
služba
• odborný zdravotnický personál

KONTAKT 8:00–15:00

ředitel Mgr. Macko, tel.: 775 195 757,
Bc. Eliška Koutníková, Dis. - sociální pracovnice
tel.: 516 116 323, koutnikova@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz

Pondělní testovací jízda nebyla první. Už na začátku prosince tam měřili,
co vše budou muset upravit, například
i z hlediska protihlukových opatření.
Při vyšší rychlosti totiž zároveň vzniká
vyšší hluk. „Je to nárůst v jednotkách decibelů. Nemusí se to řešit jen protihlukovými stěnami, ale i úpravou pražců, které se podlepí speciální pryží,“ přiblížil
Svoboda.
Ještě v letošním roce chtějí začít s přípravou projektu, na který navážou dokumentací pro stavební povolení. Samotná modernizace tratě má být hotová do
konce roku 2025.
Kdy konkrétně se však s úpravami začne, zatím není jasné. Správa železnic
chce úpravy za stovky milionů korun

směřovat do roku 2023 či 2024, tedy až
poté, co bude hotová velká rekonstrukce koridoru mezi Brnem a Blanskem.
Její zahájení se plánuje na příští rok.
U navazujícího úseku od Podivína do
Břeclavi už dvoustovka není příliš pravděpodobná, protože vlak bude muset
před příjezdem do stanice začít včas brzdit. „Uvidíme, jaké výsledky nám vyjdou
ze všech testů a průzkumů. Třeba zpomalení za Podivínem bude nejdříve na 180
a až pak na 160,“ doplnil Svoboda. Je proto otázkou, zda nakonec nebude potřeba
upravit více přejezdů a peronů ve stanicích, kudy má rychlý vlak projíždět.
U severní části se pak počítá, že by
v Šakvicích měla v budoucnu končit vysokorychlostní trať z Brna, která bude odbočnou větví páteřní rychlodráhy z Prahy
přes Brno na Ostravu.

Rychlovlaky mohou
jezdit na dolní nádraží
I u ní už běží příprava. „Na první úseky
chceme mít stavební povolení do roku
2025. Celá trasa z Prahy do Brna přes
Jihlavu by měla být rozestavěná v roce
2030,“ prohlásil Radek Čech z vedení
Správy železnic. Maximální povolená
rychlost na ní bude 320 kilometrů za hodinu.
Pokud by nakonec tato rychlodráha
byla hotová dříve než nové brněnské nádraží v odsunuté poloze, komplikace to
podle Čecha nepřinese. „Dolní nádraží
v Brně je upravené, jsou tam nástupiště.
Rychlovlaky by tam mohly zajíždět
prakticky bez problému klidně zítra,“
tvrdí Čech.
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Čínský ﬁlozof Konfucius: Ten, kdo zná všechny odpovědi,...

Tajenka: ...nedostal všechny otázky.
INZERCE

15. 1. - 28. 1.

2020

Víkendová akce 23. 1. - 26. 1. 2020
Jihlavanka standard mletá 1 kgg

99,90
159,90

Zlaté polomáčené hořké, mléčné
100 g + 50 % zdarma
(100 g/12,90 Kč)

12,

90

Activia jogurtový nápoj 310 g
různé druhy
(100 g/6,42 Kč)

14,90

Paštika jemná, hrubá
Coop Premi
Premium 200 g
(100 g/12,45 Kč)

69,00
99,00

Kuřecí pochoutkové párky
Vodňanská drůbež, a.s.
cena za 1 kg

24,90
29,90

19,90
28,90

Brno, Blansko a Vyškov
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Divizi jsem přerostl, hlásí posila
Zajímavou kariéru
si na jihu Moravy
nastartoval ukrajinský
fotbalista Pavel
Dovhanjuk. Divizního
kanonýra testuje
druholigová Líšeň.

rio Rossi. Pozval si mě na zkoušku, ve
které jsem uspěl, tak jsem letěl domů
udělat si víza, abych za Hodonín mohl
hrát. Vrátil jsem se, trenér Rossi skončil
a nastoupil pan Komňacký.

děrou, pak s Tomášem Poláchem, když
ještě hrál, a ti mě učili mluvit.
Které angažmá na Moravě vám do
kariéry nejvíc dalo?
Jestliže jsem se z Lanžhota dostal do
Líšně a Líšeň hraje druhou ligu, tak musím říct, že to byl Lanžhot. Tam jsem se
rozehrál, trenér si mě tam všiml a dal mi
šanci poprat se o místo ve druhé lize.

Hledal jste si na Moravě i práci, když
jste tady chtěl zůstat?
Mám v Brně taťku, ten tady už pracuje
dlouho, dělá s kachličkami a tak. Díky
němu jsem to měl jednodušší, mohl mi
pomoct. Já jsem do práce ještě nemusel,
hraju tady fotbal. (usmívá se)

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Trojice fotbalistů divizního Sokola Lanžhot dostává příležitost v přípravě druholigové Líšně, kterou vede
bývalý lanžhotský trenér Milan Valachovič. Zajímavou střeleckou vizitkou
se z vybraného tria může pochlubit Pavel Dovhanjuk, jemuž se v roce 2019 podařilo nastřílet 31 gólů. „Myslím si, že
úroveň divize jsem přerostl. A pokud
chceš ve fotbale něco dokázat, musíš jít
výš,“ říká ukrajinský kanonýr.
Jak jste se do českých soutěží dostal?
Přivedl si mě tam z Ukrajiny trenér Ma-

Ve vaší vizitce je i Sparta Brno, klub
z městské části Komárov. Tam jste
ale moc nepobyl.
To ne, tam mi jen udělali transfer z Ukrajiny do Česka. Dostal jsem nabídku od
Lanžhota, přijal jsem ji, dařilo se mi tam
a od trenéra (Valachoviče) jsem pak dostal možnost jít to zkusit i do Líšně.
Jak velký skok čekáte z divize do
druhé ligy?
Jestli jsem dal na podzim 18 gólů v divizi, tak má trenér asi pocit, že nějaké přidám i ve druhé lize. Skok to je, ale je potřeba makat a ukázat, že na to máš.

Pavel Dovhanjuk na tréninku Líšně.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
Jazyk jste se naučil bez problémů?
Nejlepší bylo učit se za pochodu mluvením. V Hodoníně jsem byl sám Ukrajinec, skoro všichni spoluhráči byli Češi,
a pokud jsem něco potřeboval, musel
jsem si o to umět říct. Pomohlo mi to.
Jezdil jsem jedním autem s Ondrou Pa-

Čekáte, že vás víc podrží, když si
vás vytáhl z divize?
Neřekl bych. V Lanžhotě jsem od něho
důvěru měl, ale to je divize. Druhá liga
je o něčem jiném. Musíš toho víc ukázat, abys ji mohl hrát. Šanci mi doufám
dá, když jsem už tady, ale o ostatní se
musím postarat svým výkonem já.
Jak nejraději dáváte góly?
Jako každý útočník vycházím ze spolupráce s týmem. Jsou věci, které si můžu
vytvořit sám, ale je to vždycky těžší.
Možná to jde v divizi, ale ve 2. lize asi
už ne. Raději zakončuji pravou nohou,
i když levá taky není špatná a hlavou se
taky trefím do branky. Vyhovuje mi
útočný fotbal, asi jako každému střelci.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace
tel.: 544 221 581, info@iss-slavkov.eu, www.iss-slavkov.eu
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
a její odloučené pracoviště Tyršova 224, 683 01 Rousínov
nabízejí žákům 9. tříd a dalším uchazečům vzdělávání
v následujících oborech
Maturitní studium

Učební obory
zakončené
výučním listem

Nástavbové denní
studium
Zkrácené denní
studium

65-42-M/01

Hotelnictví

65-51-H/01

Kuchař – číšník

29-54-H/01

Cukrář

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
– automechanik

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
– automechanik pro nákladní automobily
a stavební stroje

33-56-H/01

Truhlář – truhlář pro výrobu nábytku
a stavební truhlářství

33-56-H/01

Truhlář – truhlář pro umělecké truhlářství

65-51-H/01

Podnikání

65-51-H/01

Kuchař – číšník

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

33-56-H/01

Truhlář

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. – 25. 1. 2020,
popř. na základě telefonické domluvy.

NECHCI PRÁCI,
ZE KTERÉ
BOLÍ HLAVA
Proto pracu juv Home Creditu.

Telefonní operátor si u nás měsíčně vydělá:
průměrně 35 000 Kč
zkušenější kolem 45 000 Kč
Vyberte si místo na www.unasjedobre.cz
Volejte: 702 001 052, pošlete životopis: kariera@homecredit.cz

