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Hanka Kynychová
Jíme zdravě, ale
vepřo knedlo zelo
jsem dcery naučit
vařit prostě
musela
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Král kovodžínoviny
se objeví na jevišti
JEDINEČNÁ LÉČBA

Krvinky upravili v USA, pak
je dostal pacient
...str. 3
V inscenaci Divadla 3+KK se role
kontroverzního brněnského „zbohatlíka“ Rudolfa Hošny ujal Matěj
Beneš.
FOTO | DIVADLO 3+KK

FINÁLE ČESKÉHO LVA

S Koptou, ale bez hostů.
Které filmy uspějí?
...str. 4

Životem Rudolfa Hošny i dobou po revoluci se
inspirovalo Divadlo 3+KK. Oslovilo i odsouzeného
podnikatele. Tomu se hra nelíbí.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | V jeho hudebních klubech vystupovaly největší české hvězdy, úspěšně prodával auta a před jeho obchodem
Monako v Pekařské ulici stáli lidé fronty na tehdejší módní artikl – plísňové
kalhoty. Příběh Rudolfa Hošny, nejznámějšího polistopadového brněnského
podnikatele, odsouzeného za mnohamilionovou zpronevěru, přenesli na jeviště místní divadelníci.
Hošnovými životními osudy je volně

inspirovaná nová hra Král kovodžínoviny aneb Vzestup a pád brněnského
Gatsbyho, kterou právě nazkoušelo
Divadlo 3+KK. „Hledali jsme námět,
jenž by vystihoval příčiny toho, v jaké
politicko-ekonomické situaci se tato
země nachází, a stále nás to vracelo do
90. let,“ vysvětluje výběr tématu režisér
a autor scénáře Adam Steinbauer.
Napsat hru o Radovanu Krejčířovi či
Františku Mrázkovi jim však přišlo prvoplánové. „Zajímavější bylo inspirovat se v podstatě neškodným podnikate-

lem. Náš protagonista František by trochu chtěl být gangster – jeho předobraz
ale gangsterem nebyl,“ doplnil režisér.
Rudolf Hošna, mimo jiné promotér
a producent filmu Trhala fialky dynamitem s Helenou Růžičkovou, se přesto
v 90. letech „realizoval“ jako jednatel
a společník firmy Autosalon Hošna.
A právě obchodování s vozy ho přivedlo až k soudu, který ho usvědčil, že od
září do prosince 1993 odebral od mladoboleslavské Škody celkem 130 aut a následně je přeprodal. „Peníze ale použil
pro svoji potřebu a na úhradu svých dalších závazků, aniž by za vozy automobilce zaplatil. Tím jí způsobil škodu ve
výši nejméně 25 milionů,“ zaznělo v roce 2007 u Vrchního soudu v Olomouci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

HYDROPONIE NENÍ VĚDA

Pěstování květin bez hlíny
zvládnou i začátečníci ...str. 10

185 LET REVOLVERU COLT

Legenda mezi zbraněmi je
nyní v českých rukách ...str. 12
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Brno, Blansko a Vyškov

Blansku přibudou obyvatelé
Blanenské sídliště bude
za několik let větší
o stovky bytů. Bydlení
v lokalitě Písečná doplní
i nová školka, dětská
hřiště a parky.
MAREK OSOUCH
BLANSKO | Hlad po vlastním bydlení
alespoň částečně uspokojí v Blansku na
sídlišti Písečná. To se v nejbližších letech rozroste o dalších 406 bytů, které
tady chystá dvojice developerských společností a jejich záměr se líbí i vedení
Blanska. „Poptávka po bytech ve městě
je stále vysoká, takže jsme rádi, že se našel zkušený developer, který si troufá
na tak velký projekt,“ uvedl starosta
Blanska Jiří Crha (ODS).
Bytové domy za několik let vyrostou
právě na městských pozemcích. Rada
už předloni vypsala záměr na zastavění
lokality a nedávno jí přišly dvě nabídky, z nichž vzešla jako vítězná ta od dvojice firem Hopa Group a Trikaya. „U podaných návrhů jsme posuzovali kromě
výše kupní ceny za metr čtvereční také
další kritéria: počet a strukturu bytů a jeINZERCE

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

Tel.: 724 286 137

ZELENÁ
LÉKÁRNA
je přírodní
uklidňující
přípravek, který
zmírňuje stres,
depresivní
stavy a usnadňuje
usínání.

(doplněk stravy)

ANTISTRESS

Žádejte ve svých lékárnách.

WACHO s.r.o,
tel.: +420 724 781 350-1,
wacho@volny.cz, www.wacho.cz

Čtyři stovky bytů, nová školka i přírodní amfiteátr. S tím počítá dvojice developerů v lokalitě Písečná.
VIZUALIZACE | ABRAS PROJEKTOVÝ ATELIÉR
jich celkovou výměru, počet bezbariérových bytových jednotek převáděných
bezplatně do majetku města, výměru revitalizovaného veřejného prostranství,
nebo například velikost školky, komerčních prostor či mobiliář relaxační části
veřejného prostoru, jako jsou hřiště
nebo park, které také budou převedeny
bezplatně městu,“ uvedl místostarosta
Blanska Ivo Polák (ČSSD).
Druhý konkurenční návrh počítal
s méně než čtvrtinou bytů, jež napláno-

vala Hopa Group a Trikaya. Dvojice developerů totiž má smluvně ošetřeno to,
že odkoupí sousední pozemky od soukromého vlastníka, na nichž také nové
bytové domy vyrostou. Jak říká jednatel
společnosti Hopa Group Jan Musil, bez
odkupu soukromých parcel, by byla výstavba velmi složitá. Lokalitu totiž rozdělovaly na dvě poloviny.
„Zatím je vše ve fázi vizualizace.
Teď nejdříve musíme zadat projekt
a v momentě, kdy bude hotový a bude-

me mít veškerá povolení, teprve začneme stavět. Pokud by vše šlo dobře, tak
minimálně dva roky zaberou přípravy,“
doplnil. Spíš ale na základě zkušeností
z jiné výstavby v Blansku očekává, že
to zabere delší čas.
Hopa Group spolu s Trikayou má kromě bytových domů v Rezidenci Písky,
jak se projekt oficiálně jmenuje, vybudovat také dvoutřídní mateřskou školu
s dětským hřištěm, již převede do majetku města. Město získá rovněž dva bezbariérové byty a stometrový komerční
prostor. „Součástí projektu jsou také přírodní prvky jako bylinkové zahrady,
workoutové a rekreační chodníčky. Na
konci trasy vedoucí z chráněného území
Čertovka je navržen menší přírodní amfiteátr,“ přiblížila autorka návrhu Monika
Sirná z projekční kanceláře Abras.
Nová výstavba by měla přinést výhody i stávajícím obyvatelům sídliště.
Město s investorem prodlouží trasu linky městské hromadné dopravy a přeloží
točnu a autobusové zastávky hlouběji
do sídliště. „Projekt splňuje také nepřekročitelnou podmínku města, a to napojení celé výstavby na systém centrálního zásobování teplem. Navýšení počtu
odběratelů bude mít do budoucna jednoznačně pozitivní vliv na cenu tepla
a udržitelnost soustavy centrálního zásobování ve městě,“ dodal místostarosta.

Král kovodžínoviny na jevišti
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Ve snaze vyhnout se trestu Hošna zamířil na Slovensko, kde získal občanství,
a vydán byl až na základě eurozatykače.
Podal dovolání k Nejvyššímu soudu
a také ústavní stížnost kvůli údajnému
porušení práva na spravedlivý proces.
Marně. Verdikt osm a půl roku vězení si
odpykával v Bratislavě, později v Kuřimi na Brněnsku. Zhruba v polovině trestu se dostal na svobodu na podmínku.
Teď znovu žije na Slovensku.
Podle dramaturga Libora Brzobohatého jde v divadelní hře o generační pohled na etapu českých dějin, kterou autoři sami zažili jako děti. „Až teď si sami
uvědomujeme, nakolik nás a českou
společnost tato zmatená a divoká doba
poznamenala. A nakolik si negativní dopady událostí na politické scéně stále neseme s sebou,“ zamýšlí se.
Přestože jde o příběh inspirovaný skutečnou postavou, divadelníci upozorňují, že se nesnaží o dokumentární drama,

V Brně počátku 90. let byl Rudolf
Hošna pojem.
FOTO | ARCHIV MAFRA
nýbrž do hry vložili silný autorský
vklad. „Je to naše reflexe české společnosti té doby. Příběh je posunutý, události jsou interpretované, aby byly dramatičtější a fenomén 90. let lépe divadelně vystihovaly,“ hlásí Steinbauer.

Ve hře se tak objevují vyfabulované
prvky. Autoři popustili uzdu své fantazii třeba u scén vykreslujících proslulé
divoké večírky, které Hošna pořádal ve
své vile v Pisárkách pro hvězdy tehdejšího šoubyznysu.
Informace o Hošnovi čerpali jak z médií, tak z rozhovorů s pamětníky doby
a s jeho známými. Bývalého majitele
agentury Pragokoncert a producenta dokonce kontaktovali. „Dlouho nereagoval, ale minulý týden se nám ozval. Proti
představení se vymezoval a nesouhlasil
s naší interpretací některých informací,“
líčí Brzobohatý. Nelíbilo se mu ani to,
že by hlavní postava měla vystupovat
pod jeho jménem. Aby se vyhnuli právním sporům, tak jej divadelníci změnili.
Za informacemi, které se o Hošnovi ve
hře objeví, si nicméně autoři stojí.
Premiéra Krále kovodžínoviny je
v plánu na březen. Protože kvůli covidu
ještě potrvá, než se divadla otevřou, plánují ji připravit pro portál Dramox, který nabízí záznamy představení.
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Krvinky upravili v USA,
pak je dostal pacient
Muži zbývalo nanejvýš pár měsíců života, zachránila ho buněčná terapie
ŠÁRKA KROUPOVÁ
BRNO | Petr Ryzí žil šťastný a spokojený život. Předloni, v jeho necelých padesáti letech, mu ale lékaři zjistili vážný
nádor, který začal utlačovat plíce, průdušky a nakonec i samotné srdce. Standardní léčba a mnohé chemoterapie nepomohly. Nádor se začal zvětšovat. Lékaři dávali pacientovi jen pár týdnů až
měsíců života.
V té době dokončili lékaři z Fakultní
nemocnice Brno několikaměsíční fázi
příprav moderní buněčné genové terapie
pomocí lymfocytů neboli bílých krvinek. „Léčba pro mě znamenala jedinou
naději, že bych se mohl uzdravit. Už nezbývalo nic jiného,“ popisuje Ryzí.
K léčbě pomocí lymfocytů se dostávají
pouze pacienti, kteří za sebou mají mnoho neúspěšných chemoterapií a nemají

už jinou naději na vyléčení. „Když se
něco jeví nadějné, tak se první klinické
studie dělají u pacientů, kterým se nemůže nabídnout žádná jiná léčba. U těchto
pacientů máme efekt dlouhodobého přežívání kolem 50 procent. Je to tedy na úrovni zázraku,“ objasňuje Jiří Mayer, přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
Ryzí předloni v prosinci prošel vůbec
první buněčnou genovou terapií v Česku. Ještě před Vánocemi mohl opustit
nemocnici.
Léčbě lymfocyty přitom zpočátku nevěřili ani někteří lékaři. Pacientovi se totiž musely odebrat bílé krvinky, které
následně putovaly do farmaceutické
společnosti v USA, kde tyto krvinky
upravili tak, aby ničily samotný nádor.
Na léčbu se tak čeká několik týdnů a pacienti se jí nemusejí vůbec dožít.

„Já jsem byla mírný pesimista. Lék
ještě nebyl precizně vyzkoušený a vědělo se o řadě nežádoucích účinků. Pacienti s agresivní chorobou navíc nemají
moc času. Boj s časem je proto extrémní problém,“ vysvětluje vedoucí lékařka lymfomové skupiny ve fakultní nemocnici Andrea Janíková s tím, že právě u Petra Ryzího se vše povedlo na jedničku.
Léčba naštěstí zabrala a zdravotní
stav pacienta se brzy výrazně zlepšil.
„Před podáním léčby jsem měl problémy dýchat i při ležení v posteli. Hodně jsem se dusil a musel jsem si vždycky sednout a prodýchat se. Spát jsem
mohl jen na boku. Nyní ujdu klidně
i pár kilometrů,“ říká vyléčený pacient.
Před půl rokem se dokonce vrátil i do
své práce. „Sice jsem musel svého zaměstnavatele chvíli přemlouvat, ale na-

Petr Ryzí úspěšně prošel unikátní
léčbou.
FOTO | ARCHIV
konec mě do práce pustil, takže mám
velkou radost. Pracuji jako hajný, takže
jsem hodně venku, což je pro mě skvělé,“ raduje se.
S pomocí této moderní metody se podaří zvrátit nepříznivý vývoj nevyléčitelného nádorového onemocnění mízních uzlin podle Mayera až u poloviny
nemocných. Léčba lymfocyty se nyní
provádí v Brně, Praze a Plzni a v budoucnu se bude rozšiřovat i do dalších
nemocnic.
„Užívám si teď všech maličkostí
a jsem vděčný za každé nové ráno, kdy
se probudím a můžu žít,“ dodává Petr
Ryzí.
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Česká republika

Český lev vycení zuby

Takové předávání výročních cen České filmové a televizní akademie ještě Česko nezažilo.
Český lev se tentokrát bude muset obejít bez hostů a diváků, kromě moderátora Václava
Kopty však snad situace dovolí alespoň přítomnost nominovaných umělců. Slavnostní večer
se koná v sobotu 6. března, od 20:10 hodin jej vysílá ČT1. Kdo má největší šance na úspěch?
Text: Iveta Benáková Foto: archiv MAFRA, Bontonfilm, Petra Hajská

ŠARLATÁN I KRAJINA
VE STÍNU UŽ BODOVALI

USPĚJE TROJAN POPÁTÉ?
ŠANCI MÁ JAKO ŠARLATÁN
O tom, které z 87 hraných, dokumentárních, animovaných a krátkých filmů i televizních děl uspěje,
rozhodovalo 190 akademiků. Z filmové produkce
loňského roku nejvíce akademiky zaujalo s 15 nominacemi drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu,
které je kronikou malé vesnice v pohraničí vláčené
dějinami 30.-50. let minulého století. Po 14 nominacích shodně získal film režiséra Slávka Horáka
Havel inspirovaný životem Václava Havla a příběh
vyprávějící osud léčitele Jana Mikoláška Šarlatán
režisérky Agnieszky Holland, v němž patřila
hlavní role Ivanu Trojanovi. Získá lva v kategorii
Nejlepší herec v hlavní roli, jako se mu to povedlo
už čtyřikrát? Naposledy tomu bylo za snímek Díra
u Hanušovic (2014, na snímku). Úspěšně si vedla
také televizní minisérie Herec v režii Petera Bebjaka a snímek Modelář Petra Zelenky, které získaly
od akademiků po 7 nominacích.

Snímky Šarlatán a Krajina ve stínu (na snímku) patří k favoritům sobotního večera, však
již uspěly před měsícem na Cenách filmové
kritiky. Film o léčiteli Mikoláškovi se navíc
už může pyšnit užší nominací na americké
Oscary. Dostal se do finálové patnáctky pro
nejlepší mezinárodní film. „Upřímně řečeno
jsem to trošku čekala, protože jsme všude byli
zmiňovaní mezi filmy, které mají šanci. To bylo
znamení, že máme naději. Ale pochopitelně
občas to takhle nefunguje, takže jsme byli
nervózní. Když s ničím nepočítáte, tak můžete
mít jenom dobrou zprávu. A když s něčím
počítáte, a ono se to nepodaří, tak je to zklamání,“ řekla v reakci na nominaci Šarlatána
režisérka Agnieszka Holland. Z nynějšího
výběru se bude nakonec o Oscara ucházet
pět nominovaných filmů. Postupující budou
oznámeni 15. března, vítězové pak budou
vyhlášeni na slavnostním udělování Oscarů
v neděli 25. dubna.

KOPTA POTŘETÍ, TENTOKRÁT ALE
PŘED PRÁZDNÝMI SEDAČKAMI
Hudebník a herec Václav Kopta bude slavnostní večer
moderovat už potřetí. Svou roli před časem glosoval
s humorem sobě vlastním: „Když jsem Českého lva
moderoval podruhé, stačilo zvolat: Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš! Já to risknul a – neutonul jsem!
V březnu 2021 si tedy půjdu zaplavat potřetí a budu
doufat, že se nenaplní ani heslo: Třikrát a dost! Těším se
na všechny tvůrce i filmové příznivce… hlavně
aby už byla otevřená
plovárna!“ Za vizuálem
nadcházejícího ročníku
stojí studio Formaat,
které poprvé nevyužívá
jako hlavní motiv sošku
Českého lva, ale v novém designu svěřilo
hlavní roli rovněž Václavu Koptovi. Pohled
do prázdného kina
na vizuálu není vzhledem k situaci s koronavirem náhodný.

MUZIKANTI, KTEŘÍ SI SE LVEM ROZUMÍ
Štafetu od Tata Bojs pro hudební doprovod večera
převezme pro letošek formace Hm… „Kapela si s Českým lvem bude jistě velmi dobře rozumět, jsou na sebe
již vlastně zvyklí,” říká s úsměvem Tereza Rychnovská,
výkonná ředitelka ČFTA. Kapelník Marek Doubrava totiž
uplatňuje svůj múzický talent také v oblasti scénické
a filmové tvorby. Složil například hudbu animovanému filmu Lajka nebo chystanému filmu Prvok, Tečka,
Šampon a Karel, a také pro inscenace v divadle Minor,
Národním i Dejvickém divadle. Společně s dalším členem
kapely Viktorem Ekrtem složili hudbu filmové pohádce Čertí brko. Viktor je zároveň zvukařem a doma má
již dvě lví sošky za nejlepší zvuk u filmů Alois Nebel
a Masaryk.

SOŠKY I PRO „ANIMÁKY“
A INTERNETOVÁ DÍLA
Nově si sošku během slavnostního ceremoniálu budou moci odnést i tvůrci
animovaných a krátkých filmů. Při
udělování cen dojde také ke změnám
v kategoriích pro televizní projekty.
Tvůrci televizních filmů, minisérií
a seriálů tak mohou být oceněni
i v kategoriích nejlepší herecký výkon
v hlavní a vedlejší roli, zvuk, střih,
kamera nebo hudba. Ty byly doposud
určené jen celovečerním filmům. Nově
se ceny otevírají i pro díla distribuovaná prostřednictvím internetu.

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 20 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na webové adrese www.e-ﬁnance.eu.

5,6 %

ROČNÍ
ÚROK

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i on-line objednávka

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

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

Uvažujete o prodeji nebo
pronájmu Vaší nemovitosti?
Oslovte nás a získejte svého osobního makléře. Realitní činnosti se věnujeme přes 20 let.
Zabýváme se prodejem, pronájmem a výkupem nemovitostí.

Tomáš Šmídek, certiﬁkovaný realitní makléř

+420 725 777 142,

smidek@e-ﬁnance.eu

Otevřeno od 1. 2. 2021

NOVĚ ZAHAJUJEME PROVOZ
PRODEJ
ŘEMESLNÝCH
PIV S SEBOU

AKCE 2+1 GRATIS
K zahájení provozu EFI Pivovaru ke každým
dvěma zakoupeným pivům jedno pivo
ZDARMA. Platí do vyprodání zásob.

nám. 28. října 23, Brno • +420 515 555 565 • www.eﬁshop.cz
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Svoje tělo už musím občas
Je to sotva měsíc, co na dveře fitness centra cvičitelky
Hanky Kynychové zabouchala policie. Někdo ji udal, že
se odtud každý večer ozývá hudba a svítí se, tedy že se
zde v době opatření proti pandemii asi načerno sportuje.
Jenže „bdělý“ udavač měl smůlu, Hanka jen odtud
pravidelně vysílá online lekce. „Vysílám každý den.
Je totiž dobré cvičit alespoň deset minut denně.
V pondělí strečink, v úterý posilování hýždí, stehen
a břicha a tak dále, abychom procvičili celé tělo,“ radí.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Cvičitelka Hanka Kynychová sportuje celý život. Ke své profesi sice doputovala přes zahradničení a pedagogiku, ale od
svých 24 let prakticky už jen učí klienty,
jak se starat o své tělo. A to i nyní, kdy musí
být posilovny mimo provoz. Však proto
také přesunula své aktivity i na internet.
Se zavřením fitness center a sportovišť
se pohybová aktivita lidí odehrává
buď venku, nebo v jejich domovech.
Co byste poradila těm, kteří chtějí cvičit, ale zas tak tomu nerozumějí?
Základní minimum je mít sestavu cviků
na protažení těch partií, o kterých víme, že
nás při vykonávání zaměstnání bolí.
A k tomu určitě sestavu na posilování celého těla. Je dobré cvičit alespoň deset minut denně. Například v pondělí strečink,
v úterý posilování hýždí, stehen a břicha,
ve středu strečink dalších svalových partií, ve čtvrtek můžeme zařadit posilování
paží, zad a břišních svalů a takhle pořád
dokola tak, abychom za týden procvičili
celé tělo.
Lze provozovat alespoň soukromé
lekce?
Fitka musejí být pro veřejnost zavřená úplně. Smí tam jen majitelé a zaměstnanci. Já
odtamtud pravidelně každý den vysílám
online lekce. Ve všední den v 18:00 a o víkendu v 10:00 na webu fitka. A prostory
také slouží jako výdejna objednávek našeho e-shopu, kde primárně prodáváme moji
sportovní kolekci oblečení, doplňky stravy

a cvičební pomůcky. Soukromé lekce provozovat nelze. Ale mohu jet já za klientem
domů. Nevím, jakou to má logiku a jaký je
v tom rozdíl, ale je to tak, proto za některými svými klientkami jezdím. Neumím si
představit, že bych nepracovala.
Pečujete o sebe v období pandemie
stejně jako dřív, i když nemáte tolik
veřejných aktivit?
Cvičením si udržuju fyzickou kondici, která je nejen po padesátce velmi důležitá.
Sportovní morálku mě naučili rodiče.
Po tátovi jsem zdědila možná tak štíhlé
nohy, ale jinak je to spíš disciplína, péče
a pevná vůle. Mám ráda estetičnost, proto
například o tvář nechávám pečovat kosmetičku. O pleť se starám ale i doma a učím
to i své dcery. Vyplácí se mi strávit v koupelně v tomto věku o pět minut déle.
Také nedám dopustit na dostatek pitného režimu a výběr kvalitních potravin.

Není na to teď tolik času, ale ta síla a energie z objetí někoho blízkého mě nabíjí. Je
dobré mít někoho, kdo vás pevně obejme.
Je v souladu s vaším přesvědčením
i pomoc plastických chirurgů, nebo
lze mladistvého vzhledu dosáhnout
čistě jen zdravým životním stylem,
který popisujete?
Zdravý životní styl,
zdravá strava, dostatečný pitný režim a relativně
pozitivní smýšlení se rozhod-

ně na tváři i těle ženy projevují. Péče
o pleť a tělo je důležitá, a to ať ve formě
profesionální kosmetické péče či ve formě
domácího používání kvalitních kosmetických produktů. Se svým tělem umím zatočit pomocí cvičení a zdravé stravy a nikdy
mě nenapadlo využívat různé procedury
či liposukci. Ale co se týká tváře, tady cvičení nepomůže do takové míry, do jaké bychom potřebovali. Když jsem byla po dětech unavená a měla jsem pytle pod očima, nechala jsem si upravit oční víčka. Nebráním se ani neinvazivním
zákrokům ve tváří. Myslím si, že
různé plazmaterapie, kyselina hyaluronová či kvalitně udělaný decentní botox můžou pomoct. A co
se týká plastiky prsou, tak jsem
přesvědčená, že i úprava dekoltu v
určitém věku ženě pomůže. Když
jsme si užily kojení svých dětí,
máme právo na to, abychom si následně dopřály i pevné poprsí. Protože bohužel prsa ani cvičením nezvětšíme nebo nevytvarujeme
tak, aby vypadala jako
před porodem a kojením.

Takže zdravě i vaříte, že?
Samozřejmě, i ve vaření u nás převládá zdravý životní styl a vyhovuje to
tak celé rodině. Dvě z dětí mají intoleranci na lepek a i já mám ráda lehkou stravu. Ale dcery učím vařit
i vepřo knedlo zelo nebo jak obalit
řízek. To jsou tradiční pokrmy, které by měly umět stejně jako bramborový salát nebo knedlíčky do polévky.
Jaký je váš tip na udržení mladistvého vzhledu?
Netrápit se a mít kolem sebe kvalitní
lidi, kteří z vás nevysávají energii.
A když to jde, tak se dostatečně vyspat. A co mám opravdu ráda, je objetí od mých dětí nebo od manžela.

Hanka Kynychová

Narodila se 10. dubna 1968 v Kroměříži.
Vystudovala střední zahradnickou školu, poté pedagogickou školu, obor vychovatelka.
■ Nejprve pracovala v domově mládeže v Kroměříži jako vychovatelka volnočasových
aktivit.
■ Od dětství se ale věnovala sportu, zvláště gymnastice, později aerobiku, který
posléze vystudovala na České škole aerobiku Heleny Jarkovské. Pak už začala s prací
cvičitelky, závodně se věnovala sportovnímu aerobiku, v němž bodovala i na soutěžích.
■ Diváky učila cvičit také v televizních pořadech, hlavně ve Snídani s Novou.
■ Provozuje fitness studio, sestavila několik vlastních cvičebních programů, které si
nechala i patentovat. Věnuje se také moderování.
■
■
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šťouchnout, aby podalo výkon
Jak vnímáte své tělo dnes oproti
tomu, když vám bylo například 25 let?
Když mi bylo pětadvacet, tak jsem neměla čas svoje tělo vnímat. Věnovala jsem se
tréninkům sportovního aerobiku, který
jsem dělala vrcholově. Získávala jsem na
trénincích od trenérů hlavně zkušenosti.
Pro mě bylo tehdy zásadní, aby moje tělo
vypadalo dobře na pódiu. Body na soutěžích jsem sbírala nejen za výkon v podobě
dobře zvládnuté choreografie, ale i za to,
jak vypadá moje tělo. Dnes tělo vnímám
asi víc než kdy jindy. Protože ve 52 letech
se chová trochu, jak chce, a proto si na
sebe musíme zvykat. Když chce zpomalit,
tak já mu musím dát „ťafku“, aby zrychlilo a podalo výkon, jaký potřebuju. Ale pokud chce odpočívat, tak ho vnímám a dopřeju mu odpočinek. Neustále jsme v symbióze, ale chvilku šťouchám já jeho a chvíli ono mě. (smích)
Co je kromě sportu a kvalitního jídla
vaším dopingem?
V současné době dobrý film na Netflixu
s rodinou a sklenička prosecca. Děti jsou
nadšené, že jim nezakazuju televizi, jako
tomu bylo dřív, a já jsem ráda, že s nimi
můžu trávit čas. Ale moc se těším, až budeme zase normálně žít a vyrazíme si třeba
do divadla.
S vašimi dnes už třináctiletými dvojčaty Alexandrou a Sofií a dospělým Filipem byl na mateřské váš muž Jindřich…
Ano, měla jsem tehdy už rozjetou kariéru
a můj muž mě maximálně podporoval. Je
o sedm let starší, a tak mě nechal se rozvíjet. Ale není to tak, že bych všechny své
děti nechala vychovat manžela a byla pořád pryč. Muž jen pobíral mateřskou a byl

cvičovat a pracovat s davem, jak sestavit
správně lekci, jak zvolit kroky tak, aby
choreografie byla příjemná. Naučila jsem
se pracovat s ženskou povahou. A samozřejmě k tomu spoustu znalostí z anatomie, která je důležitou součástí mojí profese. Od mých 24 let je tak fitness nedílnou
součástí mého života.

Hanka Kynychová je nejen instruktorkou aerobiku, ale fanoušky umí potěšit
i vlastní kolekcí oblečení nebo třeba motivačním diářem. Jeho křtu se na podzim 2018 účastnil i televizní moderátor Karel Voříšek.
FOTO | HERMINAPRESS
více doma. Jako cvičitelka a majitelka fitka jsem měla vždycky klouzavou pracovní dobu, a tak jsem mohla vykonávat jak
svoji profesi, tak i úlohu matky. V tomto
ohledu si rozhodně nic nevyčítám. Je úžasné spolehnout se na manžela a vědět, že
„ženskou práci“ a péči o děti zvládne stejně dobře jako vy. A jestli jsem kdy měla
výčitky, že jsem s dětmi byla méně, tak se
mi to v této době kompenzuje. Doba je
sice šílená, ale mám teď opravdu na své
děti více času.
Jdou děti ve vašich šlépějích?
Zatím mě následují v péči o tělo a ve výběru potravin. Holky se mě často ptají, jestli
to či ono jídlo mohou jíst večer, nebo raději dopoledne… Po cvičební stránce to
u nich moc nevidím. Filip občas zajde do
posilovny nebo na TRX (závěsný posilovací systém, pozn. red.), ale vrcholový
sportovec určitě nebude. Alex dělá gym-

nastiku a Sofie jezdí na koních. Ale není
to tak, že by si šly za svým cílem a měly
tendence vyhrávat ve svém sportu medaile. Moc bych si ale přála, aby se sport stal
důležitou součástí jejich života. Cítím, že
když si holky zaběhají nebo zajezdí na
kole, tak je jim dobře. Ale že by mě každý
den uháněly, abychom šly ven sportovat,
to se zatím neděje.
Sama jste si ale cestu ke své profesi
našla přes studium zahradnictví a pedagogiky. Kdy se sport stal vaším zaměstnáním?
Když jsem v 90. letech přišla do Prahy
a začala dělat sportovní i komerční aerobik. Potkala jsem se s Helenou Jarkovskou, vystudovala její Českou školu aerobiku, a to byla naprostá změna v mém dosavadním životě. Mohla jsem veškerý čas
trávit v tělocvičně v teplákách a učit se, co
na tělo platí, jak s ním zacházet, jak před-

Do té doby jste pracovala jako vychovatelka volnočasových aktivit v domově mládeže. K čemu jste tehdy děti
vedla?
Mojí pracovní náplní bylo vyplnit dětem
volný čas sportem a nadchnout je pro tuto
aktivitu. Měla jsem kroužek moderní gymnastiky, volejbalu, aerobiku a na můj popud vznikla v rámci internátu i posilovna,
která tam do té doby nebyla. Učila jsem
holky, jak mají cvičit na strojích a jak zacházet s činkami. Chtěla jsem, aby věděly, na kterou partii kterou činku použít.
Využívání volného času se odráží
i ve vaší práci pro Nadační fond Hanky Kynychové. Jak se mu daří?
Vede se mu dobře. Letos slavíme 15. výročí a pevně věřím, že nám situace dovolí
uskutečnit všechno, co jsme si naplánovali. Loni jsme veškeré aktivity přenesli do
online prostředí, protože volnočasová aktivita v dětských domovech je nyní potřebnější než kdy dřív. Samozřejmě, že domovy potřebují technické vybavení a hygienické pomůcky, ale i duše dětí je důležitá.
Točíme proto instruktážní taneční videa
a udělali jsme dokonce i online taneční
workshop. Bylo to zvláštní, ale zároveň
emočně velmi silné. Doufám, že letos už
budeme moct do domovů jet, s dětmi trénovat choreografie, a v listopadu zorganizovat regulérní závody.

INZERCE

Proč se rozhodnout pro Rentu z nemovitosti

Když manželé Alena a Jan Šerákovi po odchodu do důchodu vyčerpali peníze,
které si během produktivního věku naspořili, octli se téměř ve finanční tísni.
Najednou byli rádi, že zvládnou zaplatit všechny potřebné účty a mnohdy se
museli velmi uskromnit při nákupu potravin.
Potom se v novinách dočetli
o Rentě z nemovitosti neboli reverzní hypotéce, která je přímo šitá
na míru seniorům, a kterou v České republice nabízí společnost
FINEMO.CZ. „Začal jsem si k tomu
vyhledávat informace, protože jsem
to viděl jako případné dobré východisko z naší situace. Jen jsem se bál,
že nevýhody budou převažovat nad
výhodami,“ svěřuje se pan Jan.
Pan Jan zjistil, že Renta z nemovitosti jim poskytne peníze zajištěné jejich domem, aniž by museli
během svého života cokoliv splácet. Dál zůstanou bydlet v domě,
na který jsou už léta zvyklí a budou

jeho vlastníky, což znamená, že
případný nárůst hodnoty nemovitosti bude patřit samozřejmě jim.
Navíc s ní mohou nakládat podle
svého uvážení. A současně nikdy
nebudou dlužit víc, než je cena
nemovitosti. „Našel jsem si k tomu
spoustu informací, a nakonec jsem
se přesvědčil, že výhody jednoznačně převažují nad nevýhodami. Vlastně nad nevýhodou, protože je jediná.
Na dědice potom zbyde méně peněz,
protože o částku úvěru se později
sníží hodnota dědictví,“ říká pan Jan.
Manželé Šerákovi svůj záměr
probrali se synem, který je v jejich
rozhodnutí podpořil, protože žije

v zahraničí a je finančně zajištěný.
„Rozhodli jsme se pro výplatu pravidelné měsíční částky a jsme spokojení. Od té doby nemusím řešit, jestli
si koupím tmavé pečivo, které stojí
o pár korun víc,“ dodává s úsměvem paní Alena.
VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI:

CHCETE VĚDĚT VÍC?

 Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

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

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

 Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
 Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
 Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Covid-19: Co dobrého nám dal
Leze nám to na mozek, už to trvá více než rok. Kvůli
pandemii koronaviru chrlí média jednu jobovku
za druhou. Jenomže covid-19 není jenom o stresu
a neštěstích. Co nás nemoc naučila? A jaké užitečné
věci přinesla? Jestli to stálo za to, je více než sporné,
ale všechno zlé bývá vyváženo řadou dobrého.
5plus2
■ TÉMA
IVETA BENÁKOVÁ
JOSEF HORA
ČR | Uznávaný psychiatr Cyril Höschl
tvrdí, že informacemi o koronaviru
jsme zahlceni. „Lidé se k nim upínají podobně, jako když se dívají na požár. A
nemůžou se od toho odtrhnout. A do
toho je lockdown, home office. Má to
obrovské psychogenní působení. Jde o
strašení lidí, i když to tak vlastně ani
myšleno není,“ říká Höschl.
„Správně by ve zpravodajství mělo
také běžet, kolika lidem to nic nedělá a
kolik se uzdravilo,“ dodává psychiatr.
Pojďme se tedy podívat, jaká pozitiva
můžeme na pandemii koronaviru najít
a co všechno nás naučila.

tuace ani regulace. V kvalitě ovzduší
loni vedl Jihočeský a Plzeňský kraj a
Vysočina. Na opačném konci tradičně
byly aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Ale i v moravskoslezském
regionu se trhaly rekordy s historicky
nejnižší úrovní znečištění ovzduší.
Evropské satelity zjistily lepší podmínky i nad Evropou nebo Čínou. Experti však varují před budoucí snahou
států o maximální posílení ekonomiky,
což zákonitě opět povede k ještě vyššímu znečištění.

Zločinnost výrazně klesla

Historicky nejlepší ovzduší
Opatření proti šíření epidemie koronaviru zlepšuje ovzduší v Česku i ve světě.
Může za to omezení automobilové i letecké dopravy či pozastavení průmyslu.
Z dat za rok 2020 plyne, že kvalita
ovzduší byla v Česku výrazně lepší než
v předchozích letech, a to do té míry, že
většina českých měřicích stanic loni zaznamenala nejnižší hodnoty od počátku
měření, tedy od 90. let.
V roce 2020 díky tomu nebylo v Česku nutné vyhlašovat žádné smogové si-

Koronavirová opatření snížila v České
republice také kriminalitu. Zatímco policie v roce 2018 napočítala nejméně
kriminálních činů v novodobé historii,
rok 2020 a jeho epidemiologická omezení vedla k dalším snížením u všech
„zlodějských“ a „násilnických“ kategorií. Zásahy vyhnaly například z měst
kapsáře, i ty zahraniční, z klubů pak třeba dealery drog. Pandemický rok 2020
také v několika vlnách vyprázdnil české silnice. To vedlo k historickému rekordu počtu úmrtí na silnicích, který
byl loni nejnižší od roku 1961, kdy se
začaly vést statistiky.
Při nehodách loni zemřelo celkem
460 osob, rok předtím to bylo 547. Meziročně klesl o 303 počet těžce zraněných, loni jich bylo 1807. Celkový počet dopravních nehod činil v loňském
roce 95 tisíc, rok předtím to bylo
přes 107 tisíc.

Zvýšený zájem o hygienu
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Pokud byste dnes zastavili neznámou
ženu na ulici, pravděpodobně jí v kabelce najdete malou lahvičku s dezinfekcí.
Hygienické prostředky jsou nově k
mání přímo v ulicích, v supermarketech, na úřadech nebo třeba na chodbách panelových a činžovních domů.
Zaměstnavatelé vydávají pokyny k

Omezení cestování mimo bydliště a povinné respirátory. Zpřísněná opatření lezou na nervy řadě lidí. Pandemie koronaviru však kupodivu přinesla i
dobré věci, patří k nim lepší ovzduší i pokles zločinnosti.
FOTO | VÍT ŠIMÁNEK
dodržování a zvýšení hygieny na pracovišti, lidé si častěji myjí ruce i doma,
školáci jsou kantory upozorňováni na totéž. Zkrátka pandemie donutila lidi zaměřit se víc na hygienu.
Potvrzují to i výsledky Centra pro výzkum veřejného mínění, kde kolem
90 procent respondentů uvedlo, že od
začátku epidemie mají o hygienu zvýšený zájem. Není to ale jen fenomén Česka, Evropy či vyspělých zemí, potřeba
hygieny se s koronavirem zvýšila i v
mnoha zemích 3. světa, což je vlastně
úspěch, který vede k prevenci před mnoha tamními onemocněními.

Digitalizace práce

Rok s koronavirem v mnohém proměnil
hlavně pracovní prostředí, ovlivnil také
to, co zaměstnanci vnímají jako benefit.
Minimálně párkrát týdně pracuje z domova třetina zaměstnanců. Z dřívějšího
benefitu se tak stala spíše nutnost, kterou po měsících domácího působení až
tak za obrovský nadstandard nepovažujeme, spíš naopak. Mnohé firmy ale hodnotí, že přes počáteční obavy je efektivita práce z domova minimálně stejná, někde dokonce vyšší, odpadly totiž mnohde zbytečně zdlouhavé porady v zasedačkách, protažené pauzy na oběd či povídání si s kolegy v kuchyňkách.
Zvýšený režim home office podle některých odborníků ale povede ke zmen-

šování kancelářských ploch, které firmy potřebují k provozu. Sníží se zájem
o prostory nové. Firmy ušetří za nájem,
za vytápění a osvětlení. „Krátkodobě je
práce z domova samozřejmě skvělá.
Lidé se vrhli ještě více do náručí moderních technologií, rychleji se naučili věcem, které někteří dlouho odkládali,“
řekl Jakub Splavec z komunikační agentury AMI Communications.

Vyšší IT gramotnost
Mnozí lidé ze dne na den museli zvládnout, jak se z domova připojit ke vzdálenému firemnímu serveru, jak fungují
sdílení dokumentů či jaké programy se
dají použít k videokonferencím, a tím si
„nuceně“ zvýšili svou IT gramotnost.
Každé dopoledne se začali přihlašovat i žáci, studenti a učitelé k on-line výuce. „Z výsledků šetření společnosti
Scio mezi deváťáky z konce loňského
roku vyplývá, že sami žáci na on-line
výuce oceňují především možnost samostatně si organizovat čas, takže jsou zároveň díky vlastnímu plánování aktivit
méně ve stresu. Samostatnost oceňovala více než polovina žáků,“ komentuje
koordinátorka projektů pro školy ve společnosti Scio Eliška Hloupá Sovová.
„Distanční výuka může mít mnoho
podob, na jaře byla hodně odlišná, kreativní až chaotická,“ míní Tomáš Hamberger, expert z Ministerstva průmyslu
a obchodu pro oblast digitalizace. Od té
doby podle něj na sobě mnozí učitelé zapracovali a zvládají vše mnohem lépe
technicky i obsahem.
„Dochází k rychlé nápravě, i proto
všechno je dobré, když má dotyčná škola učitele informatika, který dokáže
včas i těm kantorům méně znalým moderních IT technologií rychleji poradit a
pomoci,“ vysvětluje trend Hamberger.
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Svou počítačovou gramotnost museli
mnohde vylepšit i starší lidé kvůli
tomu, aby mohli zůstat v kontaktu se
svou rodinou. Že už i babička ví, co je
to Skype, a děda umí používat pro posílání a prohlížení fotek Whats App, není
výjimkou. Věřte, že to nepomůže jenom jim, ale i vám. „Dochází k semknutí rodin i komunity, někdy se zjednodušují a zlepšují mezilidské vztahy, dochází ke změnám hodnot. Po společném
překonání krize se většinou společnost
posune na vyšší úroveň fungování,“ uvedl Štěpán Vymětal z psychologického
pracoviště Ministerstva vnitra.

Větší pocit sounáležitosti
Vzpomínáte na první vlnu epidemie,
jak jsme šili roušky, nosili nákupy a vybírali peníze na jídlo pro první linii?
Sounáležitost se stala synonymem prvních týdnů s covidem-19. „Pomoc druhým pomáhá proti pocitům vlastní bezmoci,“ dodává Vymětal. Loňské jaro nabídlo tolik možností, až člověk nevěděl,
kde se zapojit. Přestože vlna solidarity
už zdánlivě pominula spolu s jistou únavou a apatií, mnozí pomáhají dodnes.
Fyzik Jan Lukačevič už rok provozuje se svými kolegy sbírku Energii lékařům. Z vybraných peněz sestavují balíčky s energetickými tyčinkami či nápoji
pro lékaře, kteří na zakoupení a snězení

klasického jídla nemají čas. „Stihli jsme
rozeslat už přes 200 tisíc balíčků do
více než 80 zdravotnických zařízení a
dalších 80 domovů pro seniory,“ vypočítává vědec. „Doufali jsme, že s očkováním přijde změna k lepšímu. Ačkoliv očkování probíhá, není tak rychlé, aby odvrátilo nápor na zdravotní systém a tisíce lidí, kteří jej udržují v chodu,“ dodává Lukačevič k vypsání další sbírky.

Globální pozdrav Namasté
Byť se na první pohled může zdát, že koronavirus hranice pouze zavírá, není to
tak úplně pravda. V globálním měřítku
totiž vedla pandemie k rozšíření spolupráce napříč světem, kdy si vlády uvědomily, že společná koordinace boje proti
nemoci může přinést lepší výsledky.
Státy se v krizi snaží také o vzájemnou pomoc, přes hranice proudí pacienti, lékařské vybavení a dokonce i stále
nedostatečné vakcíny – ve zvláštním režimu Česku nedávno darovala 100 tisíc
dávek Francie nebo 5 tisíc dávek Izrael.
Krize také výrazně snížila ceny ropy,
což vedlo v mnoha zemích včetně Česka k poklesu cen benzinu a nafty. Ty
byly ještě loni na podzim v Česku o pět
korun nižší než koncem roku 2019.
Podle Indů se také rozšířil jejich národní bezkontaktní pozdrav Namasté.
Prý ho používá stále více lidí a politiků
po celém světě, a šíří tak indické kulturní dědictví.

Akce platí do 10. 3.

4. 3. – 10. 3. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

Více na www.penny.cz.

VÍNO
PROSECCO
perlivé
0,75 l
1 l 106,53 Kč

6

MAX.

Posílení vztahů v rodině

VYHRÁVEJTE
S LOSY ZA Každý
los
NÁKUPY vyhrává!

ks

osoba/den

MERCI
250 g

100 g 27,96 Kč

69,90
118,90�

SUP
CEN ER
A

79,90

41%

KÁVA
JIHLAVANKA
STANDARD
mletá | 1 kg

94,90
CENA BEZ PENNY KARTY

229,-

58%%
58

MÁSLO
250 g | 100 g 8,76 Kč
Dokonce i někdejší americký prezident Donald Trump přivítal irského premiéra Leo Varadkara bezkontaktním pozdravem Namasté.
FOTO | REUTERS
INZERCE
Oldřich Blažíček: kytice jiřin
olej na překližce, 1932, 110 x 100 cm
vyvolávací cena: 330 000 Kč
dosažená cena: 720 000 Kč

SCHWARZWALDSKÁ
ŠUNKA
krájená, 100 g
vyrobeno
ze 128 g masa
100 g

Národní 7, Praha 1, tel. +420 602 117 440

www.galeriekodl.cz

36,90

ODRŮDA
NADORCOTT

MANDARINKY
volné, lehce loupatelné,
se šťavnatou chutí
1 kg

29,90
Přijímáme obrazy
do jarní aukce

21,90

59,90

40%
vybrané druhy, ilustrační foto

21,90
34,90

50%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
Losy za nákupy lze získat do 10. 3. 2021 nebo do vydání zásob v jednotlivých
prodejnách Penny Market s.r.o. Úplná pravidla na www.penny.cz.

37%
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Hydroponie. Pěstování květin
bez zeminy i pro začátečníky
Pro lidi alergické
na plísně a mikroskopické
spory i pro ty, kteří často
cestují, je hydroponické
pěstování rostlin ideální.
Obejde se bez zeminy
a také bez nutnosti
častého zalévání.

aby slunce nepražilo přímo na květináč.
Přenosné rostliny nebo ty, které rostou
v nevytápěných chodbách, by se zase
měly včas přestěhovat do tepla. Podchlazené kořeny si totiž nedokážou nabrat živiny ani z misky, která jimi překypuje.

Nebojte se přesazování
Pokud jste se rozhodli převést své pokojovky na hydroponické pěstování, postupujte
následovně: Rostliny vyjměte z květináče,
mechanicky zbavte kořenový bal zeminy
a kořeny ještě důkladně propláchněte pod
proudem vlažné vody. Pak rostlinu opatrně zasaďte do nádoby s keramzitem, stejně
jako byste ji sázeli do běžného substrátu.
V prvních týdnech ji nevystavujte slunci, držte v teple a vyšší vzdušné vlhkosti,
aby si zvykla na jiné prostředí a pustila
nové kořeny. Do hydroponie můžete také
vsadit výhonek či řízek rostliny, který předtím necháte v nádobě s vodou pustit kořeny.
Lucie Martínková (ONA DNES), re

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Hydroponické pěstování rostlin zní
jako věda, ale přitom jde o poměrně jednoduchý systém, díky němuž zvládnou rostliny pěstovat i lidé, kterým při klasickém
pěstování v substrátu obvykle rostliny zahynou. Nehrozí totiž častá chyba v podobě přelití či naopak vyschnutí. Při správné
péči rostliny v hydroponii rostou velmi
rychle a bujně.
Podstatou hydroponie je pěstování rostlin bez zeminy. Živiny a stopové prvky
jsou dodávány živným roztokem. Běžný
hydroponický systém se skládá z vnitřního květináče, ve kterém je rostlina ukotvena (fixována) materiálem, který neuvolňuje žádné látky – například štěrkem, perlitem, nejčastěji ale keramzitem (kuličky
z pálené hlíny). Ve dnu nádoby bývá výduť na vkládání tablet s živinami, po straně je pak dutina, v níž stojí indikátor stavu

Hydroponické pěstování květin nevyžaduje složité vybavení. A třeba africká fialka, která je citlivá na zálivku, díky němu
prospívá skvěle.
FOTO | SHUTTERSTOCK
vody. Vnitřní květináč musí zapadat do
vnější nádoby – obalu z plastu, keramiky,
kameniny apod. Nejlepší je koupit si sestavu hotovou, je totiž důležité, aby mezi nádobami, když do sebe zapadnou, byl dostatečný prostor pro prorůstající kořeny.
Vodu dolévejte tak, aby se na indikátoru pohybovala mezi minimem a maximem, občas nechte hladinu lehce klesnout
(když ji budete dolévat stále na maximum, rostlinám začnou hnít kořeny). Pravidelně také dodávejte živiny, tablety
nebo namíchaný roztok z hnojiva a vody.

Na jaře a v létě koncentrovanější, v období vegetačního klidu slabší.
Ani živný roztok však není všemocný:
už název napovídá, že rostlinu dokáže nakrmit. Kromě potravy však květiny potřebují i slunce – takže hydroponická miska
v tmavém koutě mnoho platná nebude.
Roztok – jejž tvoří v převážné většině
voda – se také zahřeje i ochladí snáz než
obyčejná hlína nebo rašelina. I světlomilné druhy by tedy měly být umístěny tak,

INZERCE

Přijímačky
EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 5., 7. A 9. TŘÍD

PŘED
PLATN
É
na 4 tý
dn
za 370 y
Kč

• Komplexní příprava z českého jazyka
a matematiky • Výklad jevů a praktická cvičení
• Velké zkušební testy

Objednávejte do 11. 3. 2021 na 225 555 522
nebo na www.mfdnes.cz/prijimacky.

RADY A TIPY
Rostlinu pěstovanou formou
hydroponie zalévejte jednou za dva
až tři týdny, záleží na druhu rostliny.
■ Hnojte při každé zálivce. Živný roztok
(hnojivo) ovšem nepřelévejte.
■ Zpočátku připravujte roztok
v poloviční koncentraci, až později
zvyšujte koncentraci na na plnou
dávku. Přijatelné je jak hnojivo
speciálně určené pro hydroponické,
tak pro klasicky pěstované rostliny.
■ Existují ale i takzvaná iontovýměnná
hnojiva, která se vkládají do
hydroponických nádob v kapslích nebo
textilních sáčcích. Ta jsou pro
hydroponii nejlepší, protože se při
každém dolití vody vymění ionty
obsažené ve vodě za ionty živné,
jejichž zdrojem je právě hnojivo.
■ Celý roztok vyměňujte jednou
za osm týdnů.
■ Které rostliny jsou pro tento druh
pěstování vhodné? Jsou to
samozřejmě kaktusy, sukulenty, dále
také azalka, asparágus, begonie, vřes,
rozchodník, fuchsie, břečťan, ibišek,
voskovka, voděnka, ale i bylinky.
Zdroj: iDNES.cz
■
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OSVĚDČENÝ RECEPT
˘
pro pohodový brezen
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.

Štít pro vaši imunitu
Opět jste nahromadě a ležíte v posteli? Nedejte tentokrát virům a bakteriím šanci! Poznejte účinný recept z lékárny, který omezuje množení virů
a bakterií a urychluje rekonvalescenci.
Unikátní novinka STOPVIRUS Medical sirup zvyšuje odolnost proti virovým
a bakteriálním infekcím a posiluje imunitu organizmu. Extrakty arónie,
hem polyfenolů a anthokyanů
bezu, rybízu a moruše s vysokým obsahem
akterií
omezují přilnavost a množení virů a bakterií
na povrchu sliznice. Pro rychlou regeneraci organizmu je tento zdravotnickýý
prostředek vhodně doplněn o echinaceu, schizandru a ženšen. Glykozidy
obsažené v těchto extraktech stimulujíí
imunitní odpověď imunitních buněk,
povzbuzují organizm
organizmus při únavě a vy-čerpání a urychlují re
rekonvalescenci.

Díky šetrnému
výběru bylin
mohou sirup
bezpečně
užívat těhotné
i kojící ženy.

Nohy jako konve?
Skoncujte s otoky konopím!
nčetin? Máte dojem, že nosíte
Trápí vás otoky a pocit těžkých dolních končetin?
na nohou konve a vaše lýtka hyzdí křečové žíly?
Skoncujte s problémy konopím!
m poskyVenosil konopné mazání s chladivým efektem
tuje okamžitou úlevu a osvěžení pro nohy bezz otoků,
křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti.
Venosil obsahuje unikátní kombinaci
konopného oleje a jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku,
fenykl, řepík, mátu a měsíček.
Dlouhodobá péče a jemná
masáž nohou Venosilem přispívá
ke zmírnění obtíží a celkově
lepšímu stavu dolních končetin. Konopná úleva pro
vaše nohy je dostupná v lékárnách
a zdravých výživách.

Chcete poznat sílu zdravého spánku? Vyzkoušejte doplněk stravy NEOSPAN forte vyvinutý právě pro zlepšení
spánkové hygieny. Obsahuje jedinečnou kombinaci
extraktů z kozlíku, mučenky, chmele a oleje z květu
pomerančovníku. Ty usnadňují usínání, zlepšují kvalitu
spánku a omezují předčasné probouzení. Pro rychlejší
odezněníí únavy je ve složení také hořčík a vitaminy
skupiny B pro zklidnění od stresu a napětí.

ČNÍ
REVOLU Í
SLOŽEN

NEOSPAN
OSPAN forte z lékárny je na přírodní bázi,
tedy
dy zcela bezpečný a nenávykový.

Pro čisté a jasné vidění
Nosíte kontaktní čočky? Pak jistě víte, že výběr roztoku
ovlivňuje kvalitu nejen kontaktních čoček, ale i vašeho vidění. Zapomeňte na nepříjemné řezání, pálení či suchost očí
a vyberte si ten správný roztok na kontaktní čočky.
Celodenní komfort při nošení kontaktních čoček vám zajistí
nový zdravotnický prostředek OCUTEIN® SENSITIVE roztok
na kontaktní čočky, který díky jedinečné kombinaci
hyaluronanu sodného a hypromelózy
yp
y zaručí čočkám celodenní
lubrikaci a hydrataci. Při jejich nošení tak budete cítit maximální
pohodlí po celý den, zároveň se zlepší komfortt
vidění i pro velmi citlivé
ivé
NOVINKA
či suché oči. Víceúčelový
ový
roztok vysoké lékárennské kvality čočky účinně
nně
čistí a dezinfikuje, takže
kže
je uchová v dokonalém
ém
stavu a zajistí jejich
nezbytnou hydratacii
i lubrikaci. U každého
o
balení je navíc pouzdro
dro
na kontaktní čočky
zdarma. K dostání pououze v lékárnách.

Celodenní
komfort bez vysychání,
Ce
mlžení
m
a řezání v očích.
ích.
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Coltův revolver
smazal rozdíly
mezi muži
Samuel Colt, rodák
z amerického Hartfordu, dal světu zbraň,
která je legendou už
takřka dvě století - revolver Colt.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG

Legendární revolver Colt,
jedna z nejslavnějších
zbraní historie, je
na světě už 185 let.
Američan Samuel Colt
ji patentoval 5. března
1836. Dnes patří Čechům.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Samuel Colt by se asi hodně divil.
Americká firma Colt, která zásobuje zbraněmi americkou armádu i veřejnost skoro
dvě století, se dostala do českých rukou.
Amerického výrobce střelných zbraní koupila letos začátkem roku za 4,7 miliardy
korun Česká zbrojovka Group (CZG), která tak získá lepší přístup na americký, ale
třeba i kanadský trh.
Americký Colt dnes vyrábí pistole
a pušky. A samozřejmě legendární bubínkové revolvery, ten nejdražší přijde na
1800 dolarů, tedy asi 39 tisíc korun, nejlevnější na 700 dolarů. O budoucnosti firmy
a revolverů Colt, které patří k americkému kulturnímu dědictví, teď budou rozhodovat Češi a uvidí se, zda si třeba do vstupní haly ředitelství firmy dají na zeď legendární heslo vynálezce a zakladatele americké zbrojovky Samuela Colta, který s oblibou říkal: „Bůh stvořil muže silné
a muže slabé, a já jsem ten rozdíl vyrovnal.“
Samuel Colt se narodil v létě roku 1814,
po brzké smrti matky se otec znovu oženil
a Samuel měl celkem pět bratrů a tři sestry. Na škole ho více než číst Bibli bavily

technické a vědecké encyklopedie. Otec
ho v 18 letech poslal na zkušenou
na moře, kde se chlapec dospívající
v muže setkal i s vyprávěním vojáků, kteří
chválili fasované dvouranné pušky a na
druhou stranu si stěžovali, že nikdo nikdy
nevymyslí zbraň, která by byla schopna
vystřelit pětkrát či šestkrát. V tu chvíli se
mladý Colt zařekl, že takovou palebnou
sílu sestrojí. A pomohla mu náhoda.
Když za pár dní dostal od kapitána pokyn navinout lana, při pohledu na vrátek,
rotační zařízení poháněné klikou, ho napadl mechanismus bubínkového revolveru.
První podobu si vyřezal ze dřeva a po návratu na pevninu se pustil do práce. Vyrazil do Anglie, kde byla podobná bubínková střelná zbraň velmi oblíbená, Colt ji
ovšem vylepšil a pak v USA požádal o patent. Tak se zrodil jeho první americký revolver Colt Paterson a první fabrika.

S kolty proti indiánům
První podnikatelské krůčky ale moc úspěšné nebyly, kolty se začaly prodávat až
s přibývajícími konflikty s domorodými
indiány, s obsazováním nových území na
západě USA a s propuknutím války s Mexikem. Samuel Colt vstoupil do armády
ve válce Severu proti Jihu spíš jako sympatizant jižní Konfederace, nikdy ale nebojoval. Zatímco na bojišti se prosadit nehodlal, coby dnes bychom řekli manažer, se
osvědčil. Stal se průkopníkem moderní výroby, montážních linek, ale i reklamy
a marketingu. Brzy se vyhoupl mezi nejbohatší Američany. Zdraví jej však zradilo, zemřel v pouhých 47 letech.
Jeho metody a sny, tedy zbraně a marketing, jsou však v USA základem kultury,
obchodu a prosperity dodnes.
(jos)

MINIPIVOVARY
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Popularita malých pivovarů
Česko je velmocí minipivovarů, nabízejí značky jako Andělé bez křídel či Lenoch a vaří
i podle receptů starověkého Egypta nebo středověkých Čech, vysvětluje expert Jan
Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Text: Josef Hora Foto: František Vlček, Mafra, Profimedia

ZEMĚ MINIPIVOVARŮM ZASLÍBENÁ

RECEPT Z ROKU 1554

Česko je pro malé pivovary zemí zaslíbenou. Přestože se od loňska zavřely hospody, v roce 2020 počet minipivovarů vzrostl.
„Loni jich vzniklo 29. Celkem je v Česku v provozu asi 480 minipivovarů. Číslo je ovšem značně proměnlivé, protože spousta je jich
v útlumu, nevaří a čekají na lepší časy,“ říká prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Co se týká značek piv
malých pivovarů, na českém trhu je jich kolem 3000.

Minipivovary jsou symbolem moderního vaření piva. Mají desítky druhů piv, experimentují
s výrobou, chutěmi či designem lahví, některé ale dodnes používají stovky let staré recepty. „Čas od času si každý pivovar uvaří pivo podle nějakého starého receptu. Například
Břevnovský klášterní pivovar občas vaří pivo dle receptu Tadeáše Hájka z Hájku z roku 1554
(pil ho nejspíš i císař Rudolf II., pozn. red.). Občas někdo vaří pivo z chlebových placek, což
je egyptský respektive mezopotámský způsob vaření piva. Prastarý styl výroby spontánním
kvašením uplatňuje pivovar Wild Creatures z Mikulova,“ říká Jan Šuráň.

PRVNÍ PLZEŇSKO
A STŘEDNÍ ČECHY
Co se týká jednotlivých krajů, nejvíc minipivovarů je na Plzeňsku. Nebo ve středních Čechách, podle toho, jak se to počítá.
„Nejvíc minipivovarů je ve Středočeském
kraji, celkem 63. Nejvyšší hustota na počet obyvatel je ale v kraji Plzeňském, zde
je to však dáno nízkým počtem obyvatel,“
vysvětluje prezident veškerého českého minipivovarnictva. V počtu je na druhém místě
jižní Morava se 62 malými pivovary, třetí je
Praha s 52. Pro srovnání, Plzeňsko jich má
38. Nejméně, pouhých 11, jich je na Karlovarsku, druhé od konce je Liberecko s 16
a třetí Zlínsko s 19 minipivovary.

Expert Jan Šuráň.

NEJNOVĚJŠÍ
PIVNÍ MÓDA
V nabídce malých pivovarů se
každý rok objeví nové druhy
piv. „Poslední dobou pivním
trhem proběhla móda piv NEIpa (New EnglanIPA nebo také
Juicy IPA), která se prolíná se
vzrůstající oblibou kyselých či
spontánně kvašených piv (Sour
Ale, Wild Creatures). V zimním
období bodují silná piva, která
o
dozrávají v dřevěných sudech
(b
barique). Z naprostých novinek
jssou to nealko nápoje na bázi sladiny nebo tzv. Hard Seltzer, slabě
sy
ycený alkoholický a ochucený
nápoj,“ vysvětluje prezident s tím,
že
e mezi nejoblíbenější značky patřří v Česku NEIpa, Berliner Weisse
a Barique Barley vine.

JEDEN PIVOVAR
NA 78 DOKTORŮ
Český národ je známý prvenstvím v pití piva
na světě. Ale jak je to s pivovary? Také jsme
na špici. „Česko má nejvyšší hustotu pivovarů na světě, na jeden pivovar je 21 tisíc
obyvatel. Předčí nás pouze Švýcarsko, kde
ale mezi pivovary počítají i domácí vařiče,
vyšší počet mají i některé ostrovní státy, kde
připadá na 1500 obyvatel jeden pivovar,“
vysvětluje Jan Šuráň. Kdybychom se chtěli
ve statistice lehce odvázat, je možné s humornou nadsázkou počet pivovarů převést
i na počet lékařů. V Česku je 3,7 doktora
na 1000 obyvatel, takže na 21 tisíc lidí připadá asi 78 lékařů. Z toho plyne, že na jeden
pivovar připadá v Česku 78 doktorů.

KRIZE ZVÝŠILA NÁKLADY

ZAŘÍKÁVAČ CHMELE I MOROVÝ DOKTOR

Byť v mnoha odvětvích vede koronakrize ke snížení cen,
u minipivovarů to tak nebylo. Prezident svazu to vysvětluje: „Minipivovary vylévaly pouze jednotlivé vrácené sudy
a okamžitě přešly na stáčení piva do lahví a plechovek,
což je pracnější a dražší než stáčení do sudů. Rychle zavedly prodej na e-shopech, přímo z pivovarů či rozvážkou.
Obecně většina z nich pivo nezdražila, začaly ale více prodávat silnější a dražší piva, na kterých mají vyšší marži.“

Při vymýšlení názvů pro svá piva jsou výrobci hodně nápadití. „Velkou fantazii v tomto směru
vykazuje Honza Kočka z děčínského pivovaru Nomád, který nabízí pivo jménem Zaříkávač chmele,
AK 47 nebo Andělé bez křídel. Dále třeba pivovar Zhůřák a jeho pivo Morový doktor či Asfalt,“
popisuje prezident svazu. Zmiňuje také jednu z nejzvláštnějších technik vaření: „To je vaření starého druhu piva Grodziskie ze 100 procent nakuřované pšenice se scezováním přes ječné pluchy či
slupky z rýže.“ Některé malé pivovary si dokonce pěstují vlastní chmel. „To je třeba pivovar Obora
u Tábora, malé chmelnice mají pivovary Zvíkov nebo Břevnovský klášterní pivovar,“ uzavírá prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.
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Rostoucí popularita minipivovarů je v Česku trendem
posledních let. Podle obchodního sládka Budějovického
Budvaru Aleše Dvořáka jsme ale, co se rozmanitosti pivních
stylů týká, pořád spíš konzervativnější národ. I proto navázal národní pivovar před více než rokem spolupráci s minipivovary. „Chceme české pivovarnictví společně rozvíjet
a podporovat. Zároveň je tato spolupráce důkazem, že pivo
sbližuje a že my pivovarníci držíme pohromadě,“ říká Aleš
Dvořák.
KDE SE FENOMÉN MINIPIVOVARŮ VLASTNĚ VZAL?

Fenomén minipivovarů přišel ze Spojených států. V 80. letech byl americký
trh zaplaven pivem, které chutnalo všechno stejně. Nadšenci si proto začali
vařit pivo doma, třeba v garáži, i když to tehdy bylo nelegální. Pak se změnily
zákony a s minipivovary se v Americe roztrhl pytel.

V ČESKU JSME NA TOM S MINIPIVOVARY JAK?

Náš pivní trh je pořád ve srovnání s tím světovým poměrně konzervativní. Fenomén minipivovarů se k nám dostal v podstatě s dvacetiletým zpožděním.
Před patnácti lety bylo v Česku minipivovarů na prstech jedné ruky. Dnes už
je jich přes 400.

DÁ SE ŘÍCT JAKÝ DOPAD MÁ PODLE VÁS NA MALÉ PIVOVARY
SOUČASNÁ KORONAVIROVÁ KRIZE?
Někteří současnou krizi zvládají lépe, někteří hůře. Ve
všech pivovárcích se lahvuje, plechovkuje a okénkuje. Každý, kdo má ruce a nohy přikládá ruku k dílu.
Myslím, že teď hlavně my pivovarníci netrpělivě vyhlížíme letní sezonu a doufáme, že se situace zlepší.

PROČ JSTE VLASTNĚ V BUDVARU ZAČALI SPOLUPRACOVAT S MINIPIVOVARY?

Jsme výrobcem světoznámého ležáku Budweiser Budvar Original a dalších skvělých ležáků, které umíme uvařit
výborně. V našem pivovaru ale nejsme zařízeni na vaření
svrchně kvašených piv. Zároveň si uvědomujeme, že pivní svět

se pořád mění a vyvíjí. Naším cílem je, aby se lidé o pivo zajímali více, objevovali nové pivní styly a chutě. A právě to je cílem naší spolupráce s malými
pivovary.

JAAK SPOLUPRÁCE KONKRÉTNĚ FUNGUJE?

P
Pro nás má několik úrovní. Od úrovně čistě obchodní až po tvoření
nových piv, jako byla třeba limitovaná edice piva uvařená
ř
s kolegy z malých pivovarů Sedm spolčených. Zároveň jsme
v hospodách na našich pípách uvolnili místo právě pivům
z minipivovarů. Díky nám se tak kolegové z minipivovarů
dostanou se svými pivy k novým zákazníkům a my máme
širší portfolio. Společně tak podporujeme české pivovarnictví.

PLÁNUJETE I NA LETOŠNÍ ROK NĚJAKÉ LIMITOVANÉ EDICE

VAŘENÉ SPOLEČNĚ S MINIPIVOVARY?

Rozhodně plánujeme a dokonce hned tři! Společné vaření
piv nás pivovarníky totiž baví. Kombinování různých odrůd
chmelů a sladů, technické postupy vaření… Všechno ale bude záležet na vývoji současné situace.

HUDEBNÍ IMPULSY

Multitalentovaná Olga
JOSEF VLČEK

kou, muzikálovou star, akrobatkou, automobilovou závodnicí, angažovala se v řadě
charitativních činností a je i velmi slušnou
moderátorkou. Právem patří do týmu milionových moderátorů Rádia Impuls.
Liberecká rodačka měla být původně
učitelkou. Nakonec zvítězila hudba a po
absolvování Konzervatoře Jaroslava Ježka se stala muzikálovou herečkou. Získa-

V

neděli 7. března oslaví zpěvačka
Olga Lounová rovnou čtyřicítku.
A i když většina žen tenhle mezník
moc v lásce nemá, Olga se určitě může za
uplynulými léty ohlédnout s chutí. Stihla
toho totiž tolik, co jiné hvězdy v oboru nezvládnou za celou svou kariéru. Byla hereč-

la ale také seriálové role. K těm nejznámějším patřila ta v Ošklivce Katce na Primě.
Hrála tam jednu z hlavních rolí – její postava Patricie byla těžkou konkurentkou hlavní hrdinky. Jako herečka se objevila i v seriálu Vyprávěj, v Renčově filmu Román
pro ženy a v roce 2010 dokonce v hlavní
ženské roli ve snímku Dana a Mirjam Landových Tacho.

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

V té době začala – podobně jako Dan
Landa – závodně jezdit rally, věnovala se
freedivingu a podlehla kouzlu thajského
boxu. Navíc je o ní známo, že si dobře vede
i v závěsné akrobacii. Tu uplatnila i ve
svých videoklipech. Při takovém záběru
různých aktivit byla dlouho pěvecká kariéra skoro na okraji jejího zájmu. Až teprve
spolupráce s Xindlem X jí získala respekt
kritiky i body posluchačů. Poprvé na sebe
výrazně upozornila právě Xindlovou písní
Láska v housce a albem Rotující nebe. Od
té doby přišla celá řada úspěšných hitů, které si už napsala sama. Byla například jednou z osobností, s nimiž spolupracoval v poslední fázi své kariéry Karel Gott. Společně
natočili Olžinu písničku Dál za obzor.

Milionovou moderátorkou
Nejznámějším songem Olgy Lounové je
pravděpodobně Jsem optimista z roku
2016, který má na YouTube přes 26 milionů zhlédnutí a dlouhodobě se usadil ve zlatém fondu většiny českých rozhlasových
stanic. Jako autorka v něm vystihuje to, co

EKO DOTACE 6 000 Kč
na pohonnou jednotku s motorem
HONDA GCV200!
200!
Pokud u autorizovaného prodejce
e VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtak
ktní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 6 000
0 Kč na nákup nové
pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI
PJGCVx200 včetně nových řídítek
k, příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotk
ku s čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

FOTO | MAFRA

TYP

JEDNOTKA POHONNÁ PJGCVx200

Obj.č.:

4551

Cena Kč:
Akce EKO DOTACE:

25 990
19 990

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez
zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích
nýtů, případně lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro
správné naladění pracovních rychlostí. U převodových
skříní T-19 a DSK-316 je nutné přestavět i převody pro
provedení čtyřtakt nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294
/ Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská
2495, T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399 /
Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

je pro ni typické – optimismus a smysl pro
pohodu. Možná právě ta pohodovost a chuť
užívat co nejvíce možností, které život nabízí, je jednou z brzd její pěvecké kariéry –
majitelka zvučného altu si jde svou cestou
a často se rozptyluje věcmi, které ji baví,
místo aby se soustředila jen a jen na pěveckou dráhu. U podobných osobností mnoha
talentů a zájmů se to často stává. Olga Lounová je známá i z různých charitativních
akcí. Podporovala Nadační fond UNICEF,
vystupovala na obranu práv v Číně, ale
hlavně spolupracuje s takovými subjekty,
které se snaží povzbudit ženskou sebedůvěru a schopnost žen se seberealizovat. Posledním takovým projektem, ve kterém působí, je Žena v zenu, kterou založila partnerka Karla Janečka Lilia Khousnoutdinová.
Lilia byla také jedním z hostů, které
Olga Lounová představuje ve svém pořadu na Rádiu Impuls. V rozhovoru s ní, ale
i v dialozích s Dagmar Havlovou nebo Veronikou Kopřivovou ukázala, že mezi už
tak širokou škálu svých talentů může zařadit i moderování. Možná, že se s ní v budoucnosti můžeme setkat jako s hvězdou
nějaké nové talk show. Anebo v sobě objeví nějaké další nové nadání.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 6. března 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Lalůček 7.35
Měsíční kámen 8.50 Hnízdo (9/12) 9.45 Gejzír
10.15 Otec Brown VIII 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 O Všudybylovi 14.00
Pták Žal 14.55 Mravnost nade vše 16.15
Hercule Poirot X 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (4) 7.30
Kačeří příběhy (94, 95) 8.15 Tři pírka 9.30 Bravo
Girls: Opět v akci 11.15 Koření 12.10 Volejte Novu
12.45 Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy ptáka
Loskutáka 13.55 Výměna manželek XIII 15.15
Šéfe, jsem v tom! 16.55 Osobní strážce 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 X-Men (1) 6.45 Čapí příběhy (12) 7.15
M.A.S.H (225) 7.50 M.A.S.H (226) 8.20
M.A.S.H (227) 8.50 Autosalon.tv 9.50 Hudson
a Rex II (2) 10.50 Máme rádi Česko 12.45
Vraždy podle Agathy Christie (11) 14.45
Vraždy pro slečnu Fisherovou (1) 16.45 Bílá
paní. Komedie (ČR, 1965). Hrají V. Brodský,
R. Hrušínský, M. Kopecký, I. Kačírková,
J. Bohdalová, J. Bek a další 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 6.05 Umění je cool 7.25 Top
Gear IX (1, 2) 9.40 Pevnost Boyard 11.20 Re-play
11.55 COOL e-sport 12.20 Futurama IV (54, 55)
13.20 Simpsonovi IX (17, 18) 14.20 Simpsonovi IX
(19) 14.50 Simpsonovi IX (20) 15.20 Smrtící
erupce 17.15 Futurama IV (56) 17.45 Futurama V
(57) 18.15 Simpsonovi X (20) 18.45 Simpsonovi X
(21) 19.15 Simpsonovi X (22) 19.45 Simpsonovi X
(23) 20.15 xXx 22.45 Vetřelec

20.10 28. Český lev – Ceny České
filmové a televizní akademie
za rok 2020
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Nabarvené ptáče
Drama (ČR/SR/Ukr., 2019).
Hrají P. Kotlár, U. Kier, L. Dyblik,
J. Čvančarová, S. Skarsgard.
Režie V. Marhoul
1.05 Místo činu – Berlín
Na správné cestě. Krimiseriál
(N, 2018). Hrají M. Beckerová,
M. Waschke, C. Genzkowová,
T. Kalkhof, A. Tesla. Režie
Ch. Castelberg
2.35 Banánové rybičky
Zábavní talk show Haliny
Pawlowské
3.10 Sama doma
Být doma neznamená šeď
a nudu!
5.05 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 6.35 Krimi 7.00 Noviny 7.50 Policisté

v akci 8.50 Policisté v akci 9.50 Nové bydlení –
Design 10.55 Na chalupě 11.55 Nové bydlení 13.00
Dr. Ludsky (4/10) 14.05 Bambinot (3) 15.30 Konec
dětských lásek (2) 16.50 Nové bydlení – Design
17.50 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.50 Stříbrná pila (3/6) 0.00
Ministři (20) 0.25 Ministři (21) 0.50 Čau, Lujzo!

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Policisté

v akci 6.55 Policisté v akci 7.55 Chlapci a chlapi
(7, 8/11) 10.30 V sedmém nebi 13.00 Stříbrná pila
(3/6) 14.20 Čas sluhů 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Bodka (9) 21.15 Okres na severu (4/13) 22.20
Uhorčík (11) 23.20 Aféry 0.00 Jak jsem přežil 0.45
Jak jsem přežil, seriál (SR, 2009)

PONDĚLÍ 6.30 Soudní síň 10.30 Policisté

v akci 11.30 Rodinné záležitosti 12.50 Slunce, seno,
slanina 14.05 Soudní síň 15.10 Soudní síň 16.10
Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Čas sluhů 22.50
Nový život (33) 23.50 Nové bydlení 0.20 Rodinné
záležitosti

FANTASY

20.20 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
Dobrodružná fantasy
(USA, 2017)
22.35 Drákula: Neznámá legenda
Fantasy film (USA/Jap., 2014)
0.20 D-Tox
2.00 Castle na zabití VI (15)
2.40 Malý Sheldon II (20)

ÚTERÝ 6.35 Soudní síň 10.25 Policisté v akci
11.30 Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život (33)
14.05 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Aféry 2 21.10 Stříbrná pila (3)
22.25 Nový život (34) 23.30 Nové bydlení
STŘEDA 9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci

11.30 Slunce, seno, slanina 12.55 Nový život (34)
14.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (4) 21.25 Bambinot (4) 22.50 Nový život
(35) 23.55 Nové bydlení 0.25 Slunce, seno, slanina

ČTVRTEK 10.35 Policisté v akci 11.35 Slunce,

seno, slanina 13.00 Nový život (35) 14.05 Soudní
síň 16.15 Soudní síň – cz 17.10 Policisté v akci 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Uhorčík (12) 21.10 Konec dětských lásek (3) 22.25
Nový život (36) 23.25 Delukse 0.20 Nové bydlení

PÁTEK 9.00 Soudní síň – cz 9.55 Soudní síň
10.55 Policisté v akci 11.55 Slunce, seno, slanina
13.15 Nový život 14.15 Soudní síň 17.20 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (9, 10) 22.55
Zkrocení zlého muže 0.55 Nové bydlení

20.15 Čarodějovy hodiny
Fantasy film (USA, 2018).
Hrají J. Black, C. Blanchettová,
K. MacLachlan. Režie E. Roth
22.25 Poslouchej
Thriller (ČR, 2019).
Hrají K. Podzimková, A. Bílík,
V. Lazorčáková. Režie D. Kaňka,
M. Müller
0.15 Bůh masakru
Komedie (Fr./N/Pol./Šp., 2011).
Hrají J. Fosterová, K. Winsletová,
Ch. Waltz, J. C. Reilly,
E. Polanski. Režie R. Polanski
1.55 Don’t Stop
Drama (ČR, 2012). Hrají
P. Děrgel, L. Reichl, J. Kocman,
K. Trojanová. Režie R. Řeřicha
4.05 Hudson a Rex II (2)
Mrtvý muž přichází. Krimiseriál
(Kan., 2019). Hrají J. Reardon,
M. Nguyenová, K. Hanchard
5.10 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Paní domu 9.50
Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top
Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Ententýky 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl 23.05
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý
polibek 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 17.55 Vášnivý
polibek 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.05 Honzíček a Grétička 6.05 Fletch žije 7.40 Dr.
House (14, 15) 9.55 Hulk 12.30 Žabí princ v New
Yorku 14.15 Sindibád, legenda sedmi moří 16.00
Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla, komedie
(USA, 2000) 17.40 John Carter: Mezi dvěma světy,
fantasy film (USA, 2012) 20.00 Pepa, komedie
(ČR, 2018) 21.55 Nico – víc než zákon, akční film
(USA/HG, 1988) 23.45 Meg: Monstrum z hlubin,
akční thriller (USA, 2018)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 Wolverine (12) 7.45
Poslední loď II (11, 12) 9.35 Květy války 11.35 Zemřít
šťastný 13.45 Vinnetou a míšenka Apanači,
western (N/It./Jug., 1966) 15.45 Spy Kids: Špioni
v akci, rodinná komedie (USA, 2001) 17.35 Žiješ
jenom dvakrát, akční film (VB/USA/Jap., 1967)
20.00 Králové hor, rodinný film (Rak., 2015) 22.05
Proud smrti, thriller (Kan., 2016) 23.55 Vetřelec,
thriller (VB/USA, 1979)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprá-

vy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 17.55 Vášnivý
polibek 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný
anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

neděle 7. března 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.15
21.49
21.50
23.30
0.20
0.50
1.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Kalif
čápem 6.55 Mravnost nade vše.
Komedie (ČR, 1937) 8.15 Úsměvy
Václava Sloupa 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Ošklivá princezna
Až kohout snese vejce
Pohádka z větrného mlýna
Zlá krev (5/7)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločiny Velké Prahy (6/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Manželka Ronalda Sheldona
Případy detektiva Murdocha XIII
Banánové rybičky
13. komnata Miroslava Šimůnka
Sváteční slovo husitského faráře
Martina Chadimy

Nova
6.05
6.20
7.15
7.40
8.30
9.45
11.40
13.35
15.30
17.15
19.30
20.20
22.10
22.40
0.30
2.00
2.55
3.50

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (9, 10)
Looney Tunes: Úžasná show II (5)
Kačeří příběhy (96, 97)
Kosmáček
Hannah Montana
Komedie (USA, 2009)
Máme rádi velryby
Rodinné drama (USA/VB, 2012)
Baby máma
Komedie (USA, 2008)
Jak se zbavit nevěsty
Romantická komedie (ČR, 2016)
Mumie: Hrob Dračího císaře
Akční film (Čína/N/USA, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Mamma Mia!
Muzikál (USA/N/VB, 2008)
Střepiny
Tohle je ráj
Romantická komedie (USA,
2012)
Baby máma
Komedie (USA, 2008)
Specialisté (23)
Volejte Novu
Tři pírka

6.05
6.35
7.05
8.00
9.10
9.40
10.15
11.00
11.50
12.45
13.05
13.45
14.05
14.50
16.45
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.05
0.20
3.40

Prima

Nova Cinema

X-Men (2)
Čapí příběhy (13)
M.A.S.H (227, 228)
Druhá světová válka: Cena říše (1)
Prima SVĚT
Fachmani
Teď vaří šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Jak se staví sen
Černá punčocha
Krimifilm (ČR, 1987)
Padesátka
Komedie (ČR, 2015)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
Drsný Harry
Akční film (USA, 1971)
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Vraždy podle Agathy Christie (11)

5.40 Evita 8.00 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla
10.05 Hafan hasičem 12.05 Sindibád, legenda
sedmi moří 13.45 Pepa 15.35 Velký Joe 17.40 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, dobrodružné fantasy
(USA, 2017) 20.00 Batman začíná, akční film
(USA/VB, 2005) 22.40 Loď duchů, horor (USA,
2002) 0.20 Drákula: Neznámá legenda

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.25 Top Gear IX (3) 7.30
Pevnost Boyard 10.45 Autosalon.tv 11.45 Futurama
IV (56, 57) 12.45 Simpsonovi IX (21-24) 14.45 xXx
17.15 Futurama V (58) 17.45 Futurama V (59) 18.15
Simpsonovi XI (1) 18.45 Simpsonovi XI (2) 19.15
Simpsonovi XI (3) 19.45 Simpsonovi XI (4) 20.15
Ghost in the Shell 22.20 Smrtící erupce 0.15
Simpsonovi XI (1) 0.45 Simpsonovi XI (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 X-Men (1) 8.00
Poslední loď II (12, 13) 9.55 Bílá paní 11.55 Loupež
po italsku 14.15 Spy Kids: Špioni v akci 16.00
Všechny cesty vedou do Říma, romantická komedie (USA/It., 2015) 17.55 Králové hor, rodinný film
(Rak., 2015) 20.00 Baba na zabití, černá komedie
(USA/N, 2003) 21.50 Poslouchej, thriller (ČR, 2019)
23.30 Drsný Harry, akční film (USA, 1971)

pondělí 8. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (9/13) 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 Tak neváhej a toč speciál
15.05 Všechnopárty
15.50 To je vražda, napsala XI
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl (1/13)
21.10 Reportéři ČT
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.55 Sametoví vrazi
Krimidrama (ČR, 2005)
0.05 Pánský večírek
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
0.55
1.35
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4005)
Specialisté (23)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (21)
Ordinace v růžové zahradě 2
(899)
Castle na zabití VI (16)
Dr. House (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4006)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (120)
Specialisté (24)
Smrtonosná zbraň III (5)
Dr. House (16, 17)
Castle na zabití VI (16)
Smrtonosná zbraň III (5)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.45
2.45
3.40

X-Men (3)
Nový den
M.A.S.H (228)
M.A.S.H (229)
Katie Ffordová: Druhá šance
Romantický film (N, 2014)
Walker, Texas Ranger VI (17)
Policie Hamburk X (15)
Policie Hamburk X (16)
Námořní vyšetřovací služba XI
(21)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (48)
Postav si sen!
Expert na zločin (3)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(21)
Policie Hamburk X (15)
Policie Hamburk X (16)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Fletch žije 7.05 Pepa 8.40 Bravo Girls: Opět
v akci 10.25 Teleshopping 10.55 Hannah Montana
12.45 Teleshopping 13.20 Batman začíná 15.50
Osobní strážce 18.10 Mamma Mia! 20.00 Pianista,
válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr., 2002) 22.50
Czech Made Man, komedie (ČR, 2011) 0.25 John
Carter: Mezi dvěma světy, fantasy film (USA, 2012)

Prima cool
7.05 Top Gear IX (4) 8.35 Flash (3, 4) 10.25
Hvězdná brána X (1, 2) 12.30 Futurama V (58, 59)
13.20 Simpsonovi IX (25) 13.50 Simpsonovi X (1-3)
15.10 Hvězdná brána X (3, 4) 17.15 Futurama V
(60, 61) 18.15 Simpsonovi XI (5-8) 20.15 Simpsonovi XXXII (7) 20.45 Ajťáci III (4) 21.10 Partička
22.05 7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.55
Simpsonovi XI (5) 0.20 Simpsonovi XI (6, 7)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.50 X-Men (2) 8.10
Poslední loď II (13) 9.10 Poslední loď III (1) 10.05
Rande naslepo 12.25 Čarodějovy hodiny 14.40
Všechny cesty vedou do Říma 16.25 Nezapomenutelný tanec 18.15 Baba na zabití 20.00 Past na
lásku, komedie (USA, 2009) 21.45 Tajemná záře
nad Pacifikem, sci-fi film (USA, 1980) 23.55 Ghost
in the Shell, sci-fi film (USA, 2017)

úterý 9. března 2021
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Zlá krev (5/7)
15.50 To je vražda, napsala XI
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin 2 (2)
21.05 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Dabing Street (3)
22.25 Dabing Street (4)
23.00 Komici na jedničku
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.35
23.35
0.25
1.15
2.00
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4006)
Specialisté (120)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (22)
Ordinace v růžové zahradě 2
(900)
Castle na zabití VI (17)
Dr. House (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4007)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (9)
Mise Nový domov III
Víkend
Dr. House (18)
Dr. House (19)
Castle na zabití VI (17)
Mise Nový domov III
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20

X-Men (4)
Nový den
M.A.S.H (229, 230)
Katie Ffordová:
Láska v New Yorku
Romantický film (N, 2014)
Walker, Texas Ranger VI (18)
Policie Hamburk X (17)
Policie Hamburk X (18)
Námořní vyšetřovací služba XI
(22)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (86)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(22)
Policie Hamburk X (17)
Policie Hamburk X (18)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla 7.15 Dr.
House (16, 17) 9.00 Batman začíná 12.05 Máme
rádi velryby 14.00 Teleshopping 14.30 Baby máma
16.20 Šéfe, jsem v tom! 18.00 Mumie: Hrob Dračího
císaře, akční film (Čína/N/USA, 2008) 20.00
Nezlomný, válečné drama (USA, 2014) 22.35
Nenarození, horor (USA, 2009) 0.05 D-Tox

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear IX (5) 8.35 Flash
(4, 5) 10.25 Hvězdná brána X (3, 4) 12.30 Futurama
V (60, 61) 13.20 Simpsonovi X (4-7) 15.10 Hvězdná
brána X (5, 6) 17.15 Futurama V (62, 63) 18.15
Simpsonovi XI (9-12) 20.15 Teorie velkého třesku XII
(19, 20) 21.10 Prima Partička 22.10 Vikingové VI (4)
23.10 Stylista (4) 23.20 Stylista (5, 6) 23.45
Simpsonovi XI (9, 10) 0.45 Simpsonovi XI (11)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 X-Men (3) 8.25
Poslední loď III (1, 2) 10.15 Záhada Hailey Deanové:
Vražedná pozůstalost 12.00 xXx 14.30 Nezapomenutelný tanec 16.15 Spisovatelé, romantická komedie (USA, 2013) 18.15 Past na lásku, komedie (USA,
2009) 20.00 Super 8, sci-fi film (USA, 2011) 22.25
Zlo nikdy nespí, horor (USA, 2016) 0.25 Tajemná
záře nad Pacifikem, sci-fi film (USA, 1980)

středa 10. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Trumfy Miroslava Donutila
10.40 Doktor Martin 2 (2) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tak neváhej a toč speciál
15.00 Hnízdo (10/12)
16.00 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 V síti
21.50 Hercule Poirot X
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Příběhy slavných... Jaroslav Štercl
0.25 Případy detektiva Murdocha XIII
1.10 AZ-kvíz
1.35 Máte slovo s M. Jílkovou
2.40 Dobré ráno

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.10
23.10
0.50
1.40
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4007)
Anatomie života (9)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (1)
Ordinace v růžové zahradě 2
(901)
Castle na zabití VI (18)
Dr. House (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
MasterChef Česko:
Souboj nejlepších
Malé lásky
Dr. House (20, 21)
Castle na zabití VI (18)
Malý Sheldon II (22)
Víkend

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
2.45
3.40

X-Men (5)
Nový den
M.A.S.H (230)
M.A.S.H (231)
Katie Ffordová: Druhý dech
Romantický film (N, 2014)
Walker, Texas Ranger VI (19)
Policie Hamburk X (19)
Policie Hamburk X (20)
Námořní vyšetřovací služba XI
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (49)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(23)
Policie Hamburk X (19)
Policie Hamburk X (20)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.15 Bravo Girls: Opět v akci 6.45 Dr. House (18)
7.40 Dr. House (19) 8.30 Šéfe, jsem v tom! 10.40
Osobní strážce 13.35 Nezlomný 16.05 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta 18.20 Jak se zbavit
nevěsty 20.00 Ladíme 2, komedie (USA, 2015)
22.10 Holky na výletě, komedie (USA, 2017) 23.50
Tohle je ráj, romantická komedie (USA, 2012)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear 2008 (1) 8.35
Flash (5, 6) 10.25 Hvězdná brána X (5, 6) 12.30
Futurama V (62, 63) 13.20 Simpsonovi X (8-11)
15.10 Hvězdná brána X (7, 8) 17.15 Futurama V
(64, 65) 18.15 Simpsonovi XI (13-16) 20.15
Autosalon.tv 21.10 Partička 22.00 Holky za mřížemi III (8) 23.20 COOL e-sport 23.50 Simpsonovi XI
(13) 0.20 Simpsonovi XI (14, 15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 X-Men (4) 7.55
Poslední loď III (2, 3) 9.45 Vinnetou a míšenka
Apanači, western (N/It./Jug., 1966) 11.40 Bílá paní,
komedie (ČR, 1965) 13.45 Pohřbené tajemství,
thriller (Kan., 2014) 15.45 Nestyda, komedie (ČR,
2008) 17.35 Super 8, sci-fi film (USA, 2011) 20.00
Muž v pozadí, životopisný film (USA, 2018) 22.50
Čas beznaděje, drama (USA, 2014)

čtvrtek 11. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Skladiště 10.05 Dětinské hry
dospělých. TV film (ČR, 1990) 11.05
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pytel
14.15 Otec Brown VIII
15.05 Profesionálové
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin 2 (3)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Místo činu – Berlín
0.25 AZ-kvíz
1.00 Na forbíně TM

Nova
5.55
8.45
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.35
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.05
0.00
0.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4008)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2
(902)
Castle na zabití VI (19)
Dr. House (22)
Dr. House II (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4009)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1012)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (6)
Dr. House (22)
Dr. House II (1)
Castle na zabití VI (19)

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00

X-Men (6)
Nový den
M.A.S.H (231)
M.A.S.H (232)
Katie Ffordová: Hledá se táta
Romantický film (N, 2016)
Walker, Texas Ranger VI (20)
Policie Hamburk X (21)
Policie Hamburk X (22)
Námořní vyšetřovací služba XI
(24)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (87)
Mordparta II (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci IV (14)
Námořní vyšetřovací služba XI
(24)
Policie Hamburk X (21)
Policie Hamburk X (22)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 Velký Joe 7.40 Dr. House (20, 21) 9.25 Baby
máma, komedie (USA, 2008) 11.45 Mamma Mia!
14.10 Ladíme 2 16.15 Mumie: Hrob Dračího císaře
18.20 Diana: Poslední cesta, životopisné drama
(Luc./USA/VB, 2007) 20.00 Šéfka, komedie (USA,
2016) 21.55 Mandy: Kult pomsty, mysteriózní film
(Belg./VB, 2018) 0.10 Pianista

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.00 Top Gear 2008 (2) 8.25
Simpsonovi XXXII (7) 8.55 Ajťáci III (4) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (19, 20) 10.25 Hvězdná brána X
(7, 8) 12.30 Futurama V (64, 65) 13.20 Simpsonovi
X (12-15) 15.10 Hvězdná brána X (9, 10) 17.15
Futurama V (66, 67) 18.15 Simpsonovi XI (17-20)
20.15 Srážka 22.15 Kráčející skála 23.50
Simpsonovi XI (17, 18) 0.45 Simpsonovi XI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 X-Men (5) 7.50
Poslední loď III (3, 4) 9.40 Spy Kids: Špioni v akci
11.25 Záhada Hailey Deanové: Vražedná pozůstalost 13.15 Pohřbené tajemství 15.15 Vraždy pro slečnu Fisherovou 17.15 Muž v pozadí, životopisný film
(USA, 2018) 20.00 Smrt stopařek, krimifilm (ČR,
1979) 22.00 Tvář vody, dobrodružné fantasy (USA,
2017) 0.30 Čas beznaděje, drama (USA, 2014)

pátek 12. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 V Praze bejvávalo blaze
10.35 Doktor Martin 2 (3) 11.30
Z-kvíz

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

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.45
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4009)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1012)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2
(903)
Castle na zabití VI (20)
Dr. House II (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Geostorm: Globální nebezpečí
Sci-fi film (USA, 2017)
Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013)
Dr. House II (2, 3)
Castle na zabití VI (20)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.00
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50
5.25

Prima

Nova Cinema

X-Men (7)
Nový den
M.A.S.H (232)
M.A.S.H (233)
Katie Ffordová: Tanec na
Broadwayi
Romantický film (N, 2016)
Walker, Texas Ranger VI (21)
Policie Hamburk X (23)
Policie Hamburk X (24)
Námořní vyšetřovací služba XII (1)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Smrt stopařek
Krimifilm (ČR, 1979)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII (1)
Policie Hamburk X (23)
Policie Hamburk X (24)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.00 Nezlomný 8.20 Dr. House (22) 9.15 Dr. House
II (1) 10.05 DC Super Hero Girls: Hrdina roku 12.00
Ladíme 2 14.40 Zrcadlový princ 16.20 Šéfka 18.10
Tři muži a nemluvně, komedie (USA, 1987) 20.00
Lego příběh, animovaný film (Austr./Dán./USA,
2014) 21.50 Skrytá identita, krimidrama (USA/HG,
2006) 0.40 Mandy: Kult pomsty

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.55 Top Gear 2008 (3) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána X (9, 10) 12.30 Futurama V
(66, 67) 13.20 Simpsonovi X (16-19) 15.10 Hvězdná
brána X (11, 12) 17.15 Futurama V (68, 69) 18.15
Simpsonovi XI (21, 22) 19.15 Simpsonovi XII (1, 2)
20.15 Kurz sebeovládání 22.20 Tajemná huldra
23.55 Simpsonovi XI (21) 0.25 Simpsonovi XI (22)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 X-Men (6) 8.05
Poslední loď III (4, 5) 9.55 Králové hor 11.55 Ghost
in the Shell14.10 Vraždy pro slečnu Fisherovou
16.00 Polibek pod jehličím 17.50 Mezi supy, western (Fr./N/Jug./It., 1964) 20.00 V tajné službě
Jejího Veličenstva, akční film (VB, 1969) 23.00
Kráčející skála, akční film (USA, 2004) 0.45 Tvář
vody, dobrodružné fantasy (USA, 2017)
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Italský ﬁlozof Giordano Bruno: Věda je nejlepší způsob, jak z člověka…

LUŠTĚTE A VYHRAJTE!

10×

TÝDENÍK TELEVIZE
na 3 měsíce

Výherce obdrží zdarma 13 vydání Týdeníku Televize s TV programem až do schránky.

Tajenku posílejte formou SMS na číslo 900 11 do 12. 3. 2021 ve tvaru: 5PLUS2 vypiste zneni tajenky JMENO PRIJMENI ULICE
CISLO POPISNE MESTO PSC. Text pište BEZ diakritiky. Cena SMS je dle tarifu vašeho operátora. Vyhrává každá 5. správná
odpověď do vyčerpání výher. Technicky zajišťuje ATS Praha, infolinka 296 363 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.atspraha.cz.
Kompletní pravidla soutěže a informace k výhrám najdete na www.casopisy.mafra.cz/soutez.

INZERCE

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
Hlavní partneři:

Pod záštitou:

Česká republika

5. března 2021 21

Guláš i pro Inda?
Soutěžní Prostřeno! zamíří do Jihomoravského kraje
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Jihomoravském kraji, kde se hned v pondělí
k plotně postaví řidička kamionu Veronika (30 let). Soupeřům připraví avokádový předkrm, dýňovou polévku, lososa a red velvet cupcakes na závěr.
V úterý uvaří Andrea (28), jako kurýrka vozí pizzu. Udělá krabí pomazánku,
hráškový krém, vepřové výpečky a jako
dezert střechu. Nebude ale stíhat a zažije perné chvilky. A jak si poradí s hostem z Indie, který nejí maso?
Středa patří indické kuchyni. Shaldavya (35) u nás studoval a založil rodinu.
Moc nemluví, ani nerozumí česky. Asistuje mu manželka. Shaldavya připraví
hostům rybu, ač ji sám nejí. Soupeři nejsou z menu moudří, pokrmy museli vyhledávat na internetu.
Čtvrteční večeři nachystá zedník Jakub (18). Sice moc nemluví, ale u plotny to umí rozbalit. Troufá si na guláš s
knedlíky, hovězí vývar i salát s parmskou šunkou. A co Kuba naloží na talíř
Indovi? Dokáže mu připravit alternativu bez masa? Nebo to nestihne?

Páteční večer si vezme na starost inženýr Jirka (30). V Prostřeno! je kvůli sázce s partnerkou. Ta vloni soutěžila a napůl vyhrála. Jirka ji chce překonat. Sází
na krevety, krůtí stehna nebo čokoládový fondán. Pro hosta z Indie stihne speciální porcičky. Kde na to bere čas?
Kdo na jihu Moravy vyhraje 60 tisíc?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Předkrm: Papadam s chutneys
Ingredience – ready made papadam
(orientální obchod) –
čočka s rýží a pepřem.
Chutney omáčka:
235 g cukety, 253 g cibule, 84 g sladké čerstvé papriky, 155 g
rajčat, 2 až 3 g tamarindu, 60 g česneku,
chilli podle chuti, 1 ML kurkumy, 1 PL
koriandrových semínek, 1 ML indického kmínu, sůl podle potřeby. Postup:
Osmažíme cibuli dozlatova, následně
smažíme papriku a cuketu. Každou ingredienci zvlášť. Na pánev dáme ghí
nebo olej, přidáme indický kmín, hořčič-

Mezi soutěžícími na jihu Moravy je i Shaldavya z Indie.
ná semínka, česnek, chilli, kurkumu a
koriandrová semínka, trochu osmažíme
a na konec přidáme na kousíčky nasekaná rajčata, papriku a cuketu, kterou
jsme si osmažili jako první. Pomalu vaříme, osolíme podle chuti. Když už je
zelenina uvařená, všechno dáme do mixéru a rozmixujeme. Můžeme podávat s
papadamem (rýží, chlebem). Papadam
pouze osmažíme na oleji dokřupava (nesmí se nechávat v oleji moc dlouho).
Hovězí guláš, karlovarský knedlík
Ingredience: cca 1 kg hovězí kližky,
mletá paprika, 1 cibule, tuk, rajčatový
protlak, vývar, sůl. Karlovarský knedlík: 6 až 8 starších rohlíků, 2 až 3 PL petrželové nati, 100 g hrubé mouky,
250 ml mléka, 2 vejce, 1 ML soli. Postup: Rozpálíme tuk, přidáme nahrubo

FOTO | FTV PRIMA

nasekanou cibuli, orestujeme dozlatova,
přidáme protlak, mletou papriku, nakrájenou hovězí kližku na hrubší kostky.
Maso necháme zatáhnout, podlijeme vývarem, můžeme dolít vodou, maso dusíme doměkka. Poté vytáhneme maso z
hrnce, omáčku zahustíme, dáme zpět
maso a dochutíme solí dle chuti. Karlovarský knedlík: Rohlíky nakrájíme na
malé kostičky. Petrželovou nať nasekáme a přisypeme k pečivu. Do jiné misky
nalijeme mléko, přidáme žloutky, rozšleháme a přisypeme mouku. Vytvoříme
hladké těstíčko, které lehce osolíme. Z
bílků vyšleháme tuhý sníh a všechny suroviny promísíme, aby se spojily, a přimícháme tuhý sníh. Do velkého kastrolu
si dáme vařit vodu, přivedeme k varu a
mezitím si do fólie zabalíme těsto a
dáme do vody. Vaříme cca 20 minut.

INZERCE

Technolog svařování / Technolog normovač, SŠ technického směru praxe
v oboru svařování kovů, MIG/MAG znalost
programování robotů, znalost vyhodnocení
kvality svárů, PC-IS Helios, Word, Excel,
Outlook, AJ, ochotu učit se novým
technologiím v naší firmě, zručnost. Email:
personalni@kvfinal.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/8T8B7P

Specialista finančních služeb Hradec
Králové, náborový příspěvek 30 000 Kč,
příjemné a profesionální vystupování,
zkušenosti s prodejem výhodou, vzdělání
ukončené maturitní zkouškou, výborné
komunikační a vyjednávací dovednosti,
ochotu pracovat na směny. E-mail:
blanka.poliakova@aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/AVFP28

KV Final Ralsko
s.r.o.

AURES
Holdings a.s.

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Více na www.jobdnes.cz/detail/ERYHPV

Vedoucí oddělení lesů v Odboru
městské zeleně. SŠ vzdělání s maturitou –
obor lesnictví, praxe v oboru vítána,
operativní časová dostupnost od místa
bydliště při vzniku kalamitních a havarijních
stavů na svěřeném úseku, znalost MS
Office, ŘP sk. B. Tel.: 577 630 960, E-mail:
ivodivoky@zlin.eu
Více na www.jobdnes.cz/detail/8TB121

S YNOT REAL
ES TATE, k.s.

S tatutární
město Zlín

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Správce areálu, SŠ stavební, technické
nebo elektrotechnické zaměření, používání
moderních IT a komunikačních prostředků,
spolehlivost a zodpovědný přístup, dobrá
organizace práce, manuální zručnost, ŘP sk.
B, trestní bezúhonnost. Email:
dagmar.olbertova@synot.cz

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
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Valach zápolil s hrůzami války
Příběh zapomenutého
vsetínského rodáka
Ericha Schön-Kulky.
PETRA PROCHÁZKOVÁ
VSETÍN | V zahraničí znají Ericha
Schön-Kulku jako novináře, spisovatele
a historika. V rodném Vsetíně si však
jeho jméno vybaví už jen málokdo. Příběh téměř zapomenutého rodáka, který
se narodil před 110 lety a který se v 90. letech minulého století zasloužil o vznik památníku vypálené vsetínské synagogy,
přitom stojí za připomenutí.
Dětství měl celkem obyčejné. Vyrůstal
ve vsetínské židovské rodině Schönových, vychodil gymnázium a udělal si
dřevařský kurz. Pracovat začal jako úředník v dřevozpracujícím průmyslu a ve
30. letech hodně spolupracoval se vsetínskou firmou stavitele Václava Juráně. Odtud se jako začínající praktikant dostal do
firmy Rudolfa Deutelbauma v Novém
Hrozenkově.
Pikantní bylo, že továrník Deutelbaum
měl mladou ženu Elly, do které se Schön

zamiloval. „Svůj vztah ale museli dlouho
držet v tajnosti, dokud se Elly a Rudolf
v roce 1938 nerozvedli,“ prozradil historik Muzea regionu Valašsko Pavel
Mašláň. Potom už milenci neotáleli, vzali
se a Schön se přihlásil k otcovství Ellyina
pětiletého syna Otty.

Během deportace se jim podařilo využít
zmatku při jedné ze zastávek a z transportu uprchli. Dostali se do Valašského Meziříčí, odkud Schön kontaktoval Juráně.
Ten oba uprchlíky ukrýval u sebe na chalupě. Protože Elly se za svobodna jmenovala Kulková, změnili si manžel i syn po
válce příjmení na Kulka, aby uctili její památku. Po osvobození se Schön-Kulka
vrátil ke svému původnímu povolání
a vedl pilu v Novém Hrozenkově. V roce
1947 se oženil se svou ovdovělou švagrovou Olgou. O rok později do rodiny přibyl další syn, Tomáš. Ani tehdy ale doba
jeho rodinnému štěstí nepřála. Ve vládnoucí komunistické straně se stále více
projevovaly antisemitské tendence.
Erich psal o zkušenostech z koncentračních táborů, svědčil v procesech s válečnými zločinci. Dostal se ale do hledáčku StB a po roce 1968 uprchl i s rodinou
do Izraele. Tam se věnoval výzkumné činnosti a byl aktivní v rámci československo-izraelských vztahů.
Po revoluci inicioval vznik památníku
vypálené židovské synagogy v rodném
Vsetíně. Jeho odhalení v roce 1992 se zúčastnil osobně, o tři roky později se jeho
životní příběh uzavřel v Jeruzalémě.

Pomáhal utečencům,
skončil v Osvětimi
Vyhlášení protektorátu zasáhlo do života
mladé rodiny prakticky okamžitě. Schön
dobře znal lesy na moravsko-slovenském
pomezí a na popud Juráně se zapojil do
ilegálního převádění utečenců na Slovensko. „Naneštěstí jednu skupinu uprchlíků
Němci chytli a při následném výslechu
padlo i Erichovo jméno. Následovalo zatčení gestapem a věznění,“ vypráví historik. Postupně putoval po nacistických
koncentračních táborech, v roce 1942 dorazil do vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka.
Díky tomu, že v předchozích táborech
pracoval jako zámečník, se v Osvětimi
stal členem čety údržbářů. Tím se vyhnul
okamžité likvidaci. „Kromě toho mu to
dalo možnost pohybu po celém táboře,

Erich Schön-Kulka se narodil před
110 lety ve Vsetíně. FOTO | ARCHIV MRV
kde se snažil pomáhat vězňům pašováním věcí či informací,“ uvedl Mašláň.
„Zároveň se zapojil do vězeňské odbojové skupiny.“ V roce 1944 do Osvětimi
přibyla také Schönova matka, sourozenci
a nakonec se zde shledal i s milovanou
Elly a Ottou. Chlapec byl nakonec jediný
z nich, který přežil. Schönovi se podařilo
začlenit jej do své pracovní skupiny,
čímž mu zachránil život.
Když Němci začali v lednu 1945 s evakuací osvětimského tábora, zůstal Erich
se synem a společně je naložili do vlaku.

INZERCE

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

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

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

jen za

16 Kč

90211

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

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

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Miliardáři Karlu
Janečkovi ukradli
obraz od Gotta

5. března 2021 23
INZERCE

Karel Janeček s obrazem od Karla
Gotta, který kdysi vydražil. Teď
mu ho ukradli.
FOTO | PROFIMEDIA
ČR | Miliardář Karel Janeček přišel o
obraz, který vydražil před osmi lety.
Jeho autorem je zesnulý zpěvák Karel
Gott. Podle policie zlodějovi hrozí až
dva roky vězení. „Byl to nádherný obraz. Byl jsem nadšený, že jsem ho vydražil ještě za Karlova života. Měl jsem ten
obraz ve svém bytě, potom jsme se stěhovali a měli jsme ho uskladněný delší
dobu na novém místě, kde se ještě dodělávaly věci. Loni na podzim jsme ho
chtěli zavěsit, zjistili jsme, že obraz bohužel není,“ řekl iDNES.cz Karel Janeček s tím, že ze skladu se ztratilo ještě
pár nepodstatných maličkostí.
Ukradené dílo bylo z roku 2012 a šlo
o třetí obraz ze série Čas něžností. Janeček ho vydražil za 260 tisíc korun. Dodal, že kdyby ho měl dražit dnes, byl by
ochotný zaplatit i víc jak dvojnásobek.
„Při dražbě se mi extrémně líbil. Byl
trochu erotický, myslím, že vyjadřoval
Gottův postoj k životu. Pro mě měl mnohem větší hodnotu, než byla aukční částka. Je velmi pravděpodobné, že tržní
hodnota by dnes byla výrazně vyšší. Netroufám si ale odhadnout, jaká je,“ řekl.
Policii se dosud nepodařilo obraz vypátrat, proto se také obrátila na veřejnost se žádostí o pomoc. „Pražští policisté pátrají po odcizeném obrazu, jehož autorem je Karel Gott. Ke krádeži
došlo ze skladovacích prostor na pražském Smíchově, kam si majitel své věci
uložil kvůli rekonstrukci bytu. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí
za trestný čin krádeže až dvouletý pobyt
za mřížemi,“ informoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
(zar)
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Čurdův pád na dno. Pomoci má
nealko pivo s jeho podobiznou
Alkoholická legenda
Milan Čurda přišel
o garáž a přežívá
v karavanu bez elektřiny
a vody. Jeho přítel
vymýšlí způsob, jak
ho zachránit.
REKORDNÍ
ČESKO
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Sledovat životní pouť Milana Čurdy z Tuhaně na Semilsku je jako koukat
na tragikomedii. Nejslavnější český alkoholik, který v roce 2005 nadýchal po
nehodě fekálního vozu 8 promile alkoholu, se těší statusu bizarní celebrity. Je
sice populárnější než mnozí čeští politici, natočeno o něm bylo několik dokumentů, jeho tvář pronikla i na etiketu
piva, má heslo na Wikipedii a obohatil
český slovník o slovo „zčurdovat“ neboli opít se do němoty.
Jinak je ale jeho život doprovázen sérií karambolů, z nichž největší potkal
Čurdu teď: Přišel o svůj poslední majetek, dvougaráž v Tuhani, kde poslední
roky přežíval. Do toho si pochroumal
nohu a ruce od něj dala pryč celá rodina.
Dožije se svých 55. narozenin, které slaví v červenci? Na to jsme hledali odpovědi u Čurdy „doma“ v Tuhani.

V noci spí v kulichu
„Můj jediný úkol byl přežít zimu, ty velký mrazy. V noci pod nulou, všechno tekutý je do rána zmrzlý,“ vítá mě zarostlá postava v zeleném pleteném kulichu,
když vykoukne ze dveří rodinného karavanu zaparkovaného na louce na okraji
Tuhaně. Viditelně sešel, je pohublý a
jeho kdysi naducaná tvář je protkaná rudými žilkami. Rudý nos evokuje cirkusového klauna. Kruhy pod očima by
mohly inspirovat nové olympijské logo.
Karavan přetéká vypitými PET lahvemi od Braníku, prázdnými platy od vajíček, špinavými sklenicemi od marmelád nebo plastovými taškami. Je teď
jeho jediným útočištěm. Loni v exekuci
přišel o garáž, kde přežíval v jakž takž
důstojných podmínkách. Sám Čurda to
nedokáže vysvětlit. Z veřejně dostupných zdrojů se dá vyčíst, že do exekuce
Čurdu uvrhlo několik drobných dluhů,
které měl u úvěrových společností. Jde
o jednotky tisíc. Exekuční řízení proti
Čurdovi pak aktivoval jeho známý, jemuž údajně Milan kdysi naboural auto a

Milan Čurda před karavanem, kde přežíval i únorové mrazy dosahující minus 15 stupňů Celsia.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
navíc si od něj půjčil šest tisíc. Čurdova
garáž se pak vydražila za 200 tisíc. Z výtěžku ale sám nic nikdy neviděl.
„Od nikoho jsem si nikdy nic nepůjčoval, že garáž jde do dražby, jsem ani nevěděl,“ smutně krčí rameny tuhaňský alkoholik. „Jednoho dne jsem přišel a měl
vše vyházené venku. A dovnitř jsem už
nesměl,“ líčí. Vzhledem k tomu, že bydliště má na obecním úřadě, je zjevné, že
si patrně nepřevzal obsílku od soudu.
Otázku rovněž vzbuzuje to, jak by si
mohl půjčit peníze, když už řadu let
nemá občanský průkaz.

Čurda je snadná kořist
U Čurdova karavanu v tu chvíli zastavuje černá oktávka, z níž vystupuje Martin
Fišer, Čurdův anděl strážný. Milanovi
daroval karavan a nechává ho stát na
svém pozemku. Vozí mu sem jídlo a pravidelně doplňuje plynovou bombu, aby
si ho mohl ohřívat.
„Čurda si údajně v Praze půjčil šest tisíc, v té Praze ale samozřejmě nikdy nebyl. Vždyť jemu by ani nikdo nepůjčil.
Celé to vykonstruoval jeho dlouholetý
kamarád, jemuž před deseti lety naboural nějaké auto, žigulík, tedy nic drahého. Čurda je snadná kořist, co se neumí
bránit,“ vnáší trochu světla do celého
případu.
V ruce drží tepelný zářič, který Čurdovi zapojuje na plynovou bombu v karavanu. Stísněný prostor je rázem vytopen a Čurda trochu pookřeje. Důvodů
ke smíchu ale moc nemá. Ví, že bez příjmů se na nic lepšího nezmůže. Ale prá-

ci mu nikdo nedá, protože je závislý na
alkoholu. „Doktorka mi navíc do papírů
napsala, že nesmím dělat ve výškách.
Což je blbý, protože třeba někam na
stavbu mě nepustěj,“ zamýšlí se. Možná je to jen klasická výmluva alkoholiků, kteří sobě i okolí lžou do kapsy, aby
zamaskovali, že nad svým pitím ztratili
kontrolu. Stesk po minulosti, kdy se živil jako zemědělec nebo řidič fekálního
vozu, je však na něm stále patrný jako
ozvěna starých časů. „Když tuhle nedávno jeli kluci s popelem kolem mě, zatroubili na pozdrav. To jsem se rozbrečel,“ přiznává. „Ale je to moje blbost,
že jsem přišel o řidičák.“
A tak Čurda přežívá na tom, co mu
kdo daruje. Pivo dostává jako „tekutou
odměnu“ od svého kamaráda Martina
Fišera jako součást smlouvy za to, že
propůjčuje svou tvář jeho pivu. To Fišer
nechává vařit a prodává jako Čurdův ležák. Připouští však, že pivu se nedaří tolik, jak očekával.

Dostane procenta ze zisku
„Ten klasický ležák stagnuje, v červnu
to bude osm let, po které to dotuji, do
toho se najdou i jedinci, kteří to berou
tak, že se na Čurdovi obohacuji, protože
neznají a nechápou detaily, že každý začátek stojí peníze. Všechno, co děláme
v takto malém množství, vyjde strašně
draho, etikety, sklenice, trička. Do toho
administrace webových stránek, reklamy v novinách a rozhlase, propagační
akce, pronájmy místa, to vše málokdo
vidí,“ vyjmenovává Fišer.

Koronakrize a blížící se Milanovy
55. narozeniny mu ale vnukly nápad,
jak pomoci sobě i Čurdovi. Hodlá si
doma založit minipivovar a vařit také
nealko pivo s Čurdovou podobiznou.
„Uděláme dodatek ke smlouvě a připíšeme mu finance v procentech ze zisku. Vyzveme lidi, ať kupují jeho nealkoholické pivo, které bude v lahvích i sudech, na jeho podporu,“ uvažuje Martin
Fišer. Ze zisku by si Milan Čurda mohl
pořídit alespoň stavební buňku s kamny
a toaletou. Aby žil opět trochu jako člověk. Navzdory Čurdovým alkoholovým
eskapádám jej totiž místní lidé mají stále rádi a jeho opilecká dobrodružství se
už stala součástí národního folkloru.
„Nejdříve se musí otevřít hospody
a vše musí začít zase normálně fungovat, současný stav je likvidační, potom
můžeme pracovat na dalších projektech,“ dodává Fišer. To vše je ale hudba
budoucnosti, jejíž ozvěny Čurda slyšet
zatím nemůže. Ví, že chybí poslední stupínek k tomu, aby se z něj stal bezdomovec. Tyto myšlenky ale rychle zaplaší
typický zvuk otevření piva. Někde vyštrachá omatlaný reklamní půllitr, na
kterém je jeho tvář.
Kolem Milanova karavanu prosviští
dodávka a mrazivé ráno protne zvuk
klaksonu na pozdrav. „Ahój, kucí,“ viditelně ožije osmipromilová celebrita,
když kalnýma očima sleduje vzdalující
se světla vozu v dieselovém oblaku.
Sen, že se za volant ještě sám někdy podívá, ale záhy utopí na dně půllitru se
svojí vlastní podobiznou. „Výborný,
jednička,“ zhodnotí zálibně chmelový
doušek a znovu se stane tím starým Milanem Čurdou, jak ho všichni znají. Asi
jediným alkoholikem v Česku, který má
smlouvu přímo s pivovarem.

PŘÍBĚH ČURDY
Milan Čurda se proslavil v roce 2005, kdy
s fekálním vozem Praga V3S sjel do
příkopu, narazil do sloupu elektrického
vedení a poškodil živý plot. Policisté mu
naměřili 8 promile alkoholu v krvi. Hájil
se tím, že měl jen dvě piva a panáka.
Netrvalo ani rok a Čurda o sobě dal opět
vědět. Sjel s traktorem do prázdné
požární nádrže, když vozidlo údajně jen
přeparkovával. Měřicí přístroje policistů
ukázaly dvě promile alkoholu v krvi.
Milan opět stanul před soudem, který jej
odsoudil ke 400 hodinám veřejně
prospěšných prací, protialkoholní léčbě
a zákazu řízení vozidel na 30 měsíců.
Od roku 2013 je Čurda tváří piva, které
nejprve vařil novopacký pivovar, pak
Pivovar Rohozec. Dnes se jmenuje
Čurdův ležák.

Česká republika

Čtěte týdeník
Téma. Nové
„chytré“ klouby

K

aždý rok u nás dostane 35 tisíc pacientů umělý kloub.
Jde o nejzmapovanější i nejúspěšnější operaci 20. století. A endoprotézy jsou stále dokonalejší. Navíc brzy budou i „chytré“. Schopné
rozpoznat infekci, a dokonce i samy
zahájit léčbu. „Zbývá dotáhnout některé funkce senzorů a napájecí systém, který vydrží fungovat dvacet i
více let,“ říká prof. MUDr. David Jahoda, šéf Centra ortopedie kliniky
ISCARE, jehož tým na vývoji chytrého umělého kloubu také pracuje.
Můžeme jídlem či potravinovými
doplňky oddálit opotřebení chrupavky? Jak artrózu ovlivňuje pandemie
koronaviru? A proč se teď po ortopedických operacích dává
pacientům
vitamin D?
Čtěte v novém vydání
týdeníku
Téma již
tento pátek.
(lč)
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Gábi Soukalová čeká miminko
ČR | Bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová (31) bude maminkou. V ranním
vysílání na Primě se pochlubila šťastnou novinou a prozradila, že se po rozvodu vrátila k dívčímu příjmení Soukalová. „Jsme obrovsky vděční, že nás s
mým přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme. Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným
okolnostem, kterým už nějakou dobu
čelím, jsme ji neplánovali a nechali
tomu volný průběh,“ řekla Liboru Boučkovi moderátorka Gabriela Soukalová.
Dodala, že s partnerem byli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se na
miminko těší. „Na Primě jsem musela
barvu přiznat v momentě, kdy hlavní
kostymér dostal zákaz oblékat mě na vysílání do lahvově zelených šatů s tím, že
mi dělají velké břicho,“ řekla.
Kromě jiného stavu se primácká moderátorka svěřila s tím, že si po rozvodu
s Petrem Koukalem nechala změnit příjmení. „Jako Gabriela Koukalová jsem
uzavřela minulost a jako Gabriela Soukalová začínám žít nový, spokojenější
život, s dalšími výzvami, které osud při-

Gabriela Soukalová a její přítel Miloš
Kadeřábek. Na menším snímku ještě
se svým bývalým manželem Petrem
Koukalem. FOTO | FTV PRIMA, PROFIMEDIA
nese. Jedno vím jistě, nudit se nebudu!“
prohlásila.
Moderátorka čeká dítě s přítelem Milošem Kadeřábkem. Novým životním
partnerem se pochlubila před měsícem,
ale chodí spolu delší dobu.
(zar)
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3. 3. - 16. 3.
Cukr
moučkaa 1 kg

Cena pro zákazníky
bez karty
COOP Club.

Cena pro
držitele
karty
COOP Club.

16,90
20,

90

13,90

Jogobella 150 g
vybrané druhy
(100 g/5,27 Kč)

Káva Tchibo
Black & White mletá 250 g
(100 g/21,96 Kč)

54,90

Prací prostředky Persil od 63 PD
vybrané druhy
(1 PD/od 3,86 Kč)

119,90

17,90
20,90

ídk jen
j pro členy
čl COOP Clubu.
Cl b Jak
J k se stát
á
Speciální nabídka
členem COOP Clubu najdete na stránkách
www.jednota.cz.
ota.cz.

7,90

2021

99,90
149,90

269,90
349,90

Káva Tchibo
Black & White
Instant, Crema
od 180 g
(100 g/od 49,95 Kč)
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Student Univerzity
Palackého v Olomouci
Martin Žižlavský přišel
před čtyřmi lety o nohu.
Nevzdal se a s protézou
se vrátil i k hokeji.

Česká republika

„Člověk musí jít dál
a v životě bojovat“

PETRA KLIMKOVÁ
ČR | Když je aktivnímu hokejistovi šestnáct let, rozhoduje se často o jeho budoucnosti. Martinu Žižlavskému, který
hrál za dorost šumperských Draků,
v tom věku hokejová kariéra skončila.
Ne na dlouho. Přestože má po úraze z roku 2017 amputovanou pravou nohu, dokázal se na led vrátit. S protézou teď válí
v zápasech za HC Univerzita Palackého
v Olomouci. „Odmala jsem dělal hokej,
později i sajdkárkros. To mi asi pomohlo, jako sportovec jsem zvyklý bojovat.
Hlavně jsem ale aktivní člověk, bez pohybu nemůžu existovat,“ říká dnes student olomoucké fakulty tělesné kultury.

Noha utržená pod kolenem
Martin přišel o nohu na lyžařském výcviku ve druhém ročníku gymnázia.
Osudnou se mu stala společná třídní zábava na bobové dráze. K detailům se nerad vrací, podstatné je, že jeho noha, utržená pod kolenem, už nešla zachránit,
i když se o to lékaři pokoušeli.
„Když jsem se v nemocnici probral
z umělého spánku, nohu jsem neměl.
Až později jsem se dozvěděl, že mi ji lékaři během mnohahodinové operace přišili zpět. Nepodařilo se ji ale oživit. Nakonec ji museli amputovat,“ vypráví.
Když si naplno uvědomil, že nohu
nemá a mít nebude, dlouho se nelitoval.
„Srovnal jsem si to v hlavě docela rychle,“ tvrdí bez váhání.
Už v nemocnici ho navštívil protetik,

„

Když jsem na
začátku chodil
na rehabilitace, jedna ze
sestřiček mi říkala, že
budu moct hrát volejbal
pro sedící. Já namítal,
že chci hrát normální
volejbal. Nechtěla mi
mou ideu moc kazit, ale
asi si myslela své.
jenž mu později vyrobil první protézu.
„Objednal i chodidlo, o kterém si myslel, že pro mě bude ideální. Trefil ho
přesně. Mám ho doteď na běžnou chůzi
a normální sporty, jako třeba běžky.
Hraju s ním i hokej,“ líčí Martin.
Protéz má dnes víc, vybírá mezi nimi
podle aktivity, na kterou se zrovna chystá. „Jednu mám na běhání, další pak na
sporty jako florbal nebo fotbal. Zklama-

Dříve hrával za šumperské Draky, dnes je Martin Žižlavský právoplatným členem HC UP.
ný jsem byl jen z té do vody, špatně se
s ní plave, do bazénu proto chodím bez
protézy,“ dodává. Jestli bude moct znovu sportovat, nebylo hned po úraze vůbec jasné. Martin si to ale hodně přál.
„Když jsem na začátku chodil na rehabilitace, jedna ze sestřiček mi říkala, že
budu moct hrát volejbal pro sedící. Já
namítal, že chci hrát normální volejbal.
Nechtěla mi tu ideu moc kazit, ale asi si
myslela své. Jenže ono to fakt šlo...“
směje se Žižlavský.

Znovu všechno od začátku
A nezůstalo jen u volejbalu, Martin se
postupně dokázal postavit s protézou
i na led. Nejdřív chodil hrát s vysloužilými hráči „noční ligu“, pak zkoušel amatérskou ligu v Rýmařově. Nakonec se
vrátil tam, kde před úrazem skončil – do
soutěžního týmu v Šumperku. „Původ-

ně jsem s klukama začal trénovat,
abych přes zimu nabral fyzičku na léto
a na sajdy, ale dopadlo to tak, že nakonec jsem s nimi dochodil konec sezony
a tu letošní jsem nastoupil i do zápasu.“
Začít opět bruslit nebylo samo sebou.
„Bylo to vyčerpávající,“ přiznává Martin, „ze začátku jsem víc ležel na zemi,
než bruslil, cítil jsem se strašně trapně.
Postupně se to ale lepšilo. Měl jsem radost, když jsem poprvé nespadl během
cvičení, a pak přišel i první celý trénink
bez pádů. Byla to motivace, postupně
jsem se tak propracoval až do soutěží
a k možnosti nastoupit do zápasů.“
První zápas, který za juniorku v Šumperku odehrál, byl „přátelák“, přesto
byl nervózní. „První střídání byla hodně
těžká. Trošku se mi z toho motala hlava, jak to bylo rychlé. Tři roky bez zápasu jsou přeci jen dlouhá doba a člověk
na to nebyl zvyklý,“ řekl Martin v rozho-

FOTO | ALENA ZAPLETALOVÁ

voru pro web univerzitnihokej.cz, který
jeho příběh zveřejnil jako první.
Když loni začal studovat tělocvik
a zeměpis na Univerzitě Palackého, zapojil se i do jejího hokejového týmu.
Hned ve druhém zápase se trefil do branky. „Byl to hodně emotivní zážitek, protože dát po takové době gól? Spoluhráč
Zdeněk Formánek mi dovezl i puk,
schoval jsem si ho,“ neskrýval radost
v interview pro univerzitní web.
Martin je přesvědčený, že protihráči
o jeho handicapu nevědí, v zápalu hry
na něj dokonce někdy zapomene i on
sám. „Na ledě člověk nemá čas přemýšlet, jestli má nohu, nebo ne,“ tvrdí. To,
čím za poslední čtyři roky prošel, nezměnilo podle něj jeho pohled na život,
ale změnilo to jeho samotného: „Člověk musí brát věci tak, jak jsou. Co se
má stát, se prostě stane. Nesmí se z toho
pos*at. A v životě bojovat!“

Jihomoravský kraj
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Ondřej Švrček je autorem projektu
Mobilní Rozhlas.
FOTO | ARCHIV ONDŘEJE ŠVRČKA

Nikdy nebylo pro
obce tak důležité
předávat informace, jako
v době pandemie
covidu. Pomáhá jim
v tom Mobilní Rozhlas.
5plus2
■ ROZHOVOR
MARKÉTA DUŠKOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Zaběhnutý pes, havárie vody, blokové čistění, zajímavé
akce. Ale také odpovídat obci na minireferenda nebo možnost fotit, co vás
v okolí trápí… To vše dokáže Mobilní
Rozhlas, který jen na jihu Moravy využívá už skoro sto tisíc lidí. Autorem projektu je Brňan Ondřej Švrček, který
mimo jiné stojí i za iniciativou Zlepšeme Česko a je zastupitelem Popůvek
u Brna.
Jak podle vás jižní Morava zvládá
komunikovat v této těžké době se
svými obyvateli?
Komunikace ze strany samospráv je v této ne úplně jednoduché době velmi důležitá. Je třeba si uvědomit, že občané starostům a zástupcům samospráv podle
dlouhodobých výzkumů velmi důvěřují,
takže informace přímo od nich – například do telefonu – prostřednictvím Mobilního Rozhlasu můžou velmi efektivně ovlivnit dění v té které lokální samosprávě. Vnímám to jako velmi důležitý
prvek pro doplňkovou komunikaci
k ostatním kanálům i například celostátním médiím. A myslím, že samosprávy

Komunikace obcí je
v pandemii klíčová
jsou v komunikaci čím dál tím lepší a Jihomoravský kraj ve smart komunikaci,
do níž Mobilní Rozhlas patří, určitě spadá mezi ty pokročilejší kraje.
Už někdy stály samosprávy před podobnou výzvou? Třeba při povodních?
Myslím, že dnes je to unikátní situace.
Samozřejmě povodně jsou děsivější, jejich síla intenzivnější, ale koncentrovaná v jeden moment. Tato koronavirová
pandemie je dlouhotrvající krizová situace, dokonce ještě nevíme, kdy bude
úplně pod kontrolou. A komunikace je
v takových případech naprosto klíčová.
Zaznamenali jste od začátku pandemie nárůst zákazníků?
Od března 2020 výrazně vzrostl počet
aktivně zapojených samospráv. Je to logické. Kdy jindy by měly radnice více
efektivně komunikovat se svými občany, než za doby takové bezprecedentní
situace. Na jihu Moravy Mobilní Rozhlas aktivně využívá 176 samospráv,
které mají asi 97 tisíc zapojených občanů.
Co Mobilní Rozhlas umí?
Primárně je to o komunikaci důležitých
zpráv přímo do mobilního telefonu pomocí mnoha kanálů včetně například
hlasových zpráv pro nevidomé a slabo-

zraké nebo zprávy do aplikace. Tyto
kanály spolu kombinujeme a doplňujeme, abychom dosáhli co největšího zásahu registrovaných občanů za co nejmenší náklady. Kouzlo smart komunikace
tkví v tom, že je okamžitá, relevantní
a umožňuje zpětnou vazbu. Zjednodušeně – dostanete okamžitě ty zprávy, které vás mohou zajímat.
A jeho další funkce?
Je to subsystém na hlášení občanských
podnětů a závad. Můžete třeba nahlásit
vyvrácené značky, výmoly nebo nebezpečný odpad. Další část je věnovaná anketám a participativním rozpočtům.
A čtvrtou částí Mobilního Rozhlasu je
propojení a znásobení efektivnosti klasických komunikačních nástrojů jako
jsou ampliony, weby a tištěné zpravodaje, aby se informace z nich dostaly
k více lidem. Typicky – vyjde novinka
na webu města a Mobilní Rozhlas ji načte a rozesílá do mobilů. Jsme tímto
schopni až pětinásobně zvýšit návštěvnost městských webových stránek. Každá zapojená samospráva má na Mobilním Rozhlase zároveň online profil a je
zapojena do celonárodní aplikace.
A jak to funguje, když chci jako radnice informovat třeba o schváleném
rozpočtu? Předám vám podnět ke
zveřejnění?

Ne, je to velmi jednoduché. My vyškolíme kompetentní zaměstnance samosprávy, typicky třeba tiskový odbor, a ti dostanou unikátní přístupy a data si rozesílají po své ose. My do nich nijak nezasahujeme, jen případně radíme, jak dosáhnout co největšího efektu. Velkou výhodou je, že jsou zprávy cílitelné – třeba
na základě ulic, na seniory, rodiny s dětmi, řidiče…
Říkáte, že svůj projekt berete jako
důkaz, že na Moravě mohou vznikat
přelomové myšlenky světového formátu. V čem je podle vás ona přelomovost?
To je velmi jednoduché. Spojili jsme několik systémů do jednoho přehledného,
intuitivního, který dokáže ovládat běžný úředník. Nic podobného takhle uceleného jsme ve světě nezaznamenali. Teď
budeme pod novou značkou startovat
v Německu, plánujeme Anglii, Španělsko, USA.
Takže se dá říct, že jste s novým investorem před velkým tažením do
ciziny…
Na tohle bych už si netroufal sám se
svou firmou třiceti lidí, na to už potřebujeme víc kapitálu, víc lidí, víc zkušeností. Technologicky je náš projekt unikátní, teď je otázka, jestli se nám ho povede implementovat i v zahraničí.
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Brno, Blansko a Vyškov

Basketbalisté překračují limity
Vytrvalý vzestup
basketbalistů Brna
v nejvyšší soutěži
pokračuje i ve druhé fázi
sezony. Do nadstavby
prošli ze 4. místa.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Čtrnáct roků se v Brně nestalo,
aby se tamní basketbalisté umístili v základní části nejvyšší soutěže tak vysoko
jako letos. Zakončili ji na 4. místě, což
bylo zopakování jejich výsledku z roku
2007. Ještě než pak v jejich sídle v Králově Poli stihlo doznít uspokojení z tohoto úspěchu, už ho zase o něco překonali: na úvod nadstavby dokázali vyhrát
v Opavě, kde zvítězili rovnou po šestnácti letech.
„Postoupili jsme do nadstavbové skupiny A1, kde nás deset kvalitních zápasů připraví na play off. To podstatné nás
teprve čeká, ale mezistupeň jsme splnili. Kdyby mi tohle někdo řekl před sezonou, bral bych to,“ neskrývá spokojenost brněnský trenér Lubomír Růžička.
Po straně se dokonce začíná mluvit
o tom, že svůj tým směřuje do ligového
semifinále a ideálně k jedné ze tří medailových příček, což už by byl dokonalý návrat k pozicím z minulé zdařilé dekády.
„Naše cesta je správná. Přebudovali
jsme kádr, podepsali jsme české repre-

Pivotman Jakub Krakovič (vpravo) je jedním z pilířů brněnských basketbalistů při tažení letošní nejvyšší soutěží.
Takhle ve čtvrtfinále Českého poháru bránil Tomáše Vyorala z Pardubic.
FOTO | VÁCLAV MUDRA, CZ BASKETBALL
zentanty, nové smlouvy jsou dlouhodobé. To v Brně nebylo zvykem. První sezonu lze brát jako budovatelskou, ve
druhé se už o něco snažíte a v té třetí
sklízíte plody. To je vize, kterou se náš
klub nakazil, a pokrok je výborný,“ tvrdí Růžička, pod jehož vedením je brněnský tým ve druhém roce narýsované tříletky. Pomáhají mu k tomu i izraelští
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spolumajitelé. „My neoperujeme nějak
zázračným rozpočtem, ale ohromně
jsme ho zefektivnili. Než mít devět průměrných hráčů, tak máme čtyři excelentní a zbytek mladých. Dobrou práci jsme
také udělali při angažování posil ze zahraničí. Cizinci nám přinášejí jiný styl
basketbalu,“ vysvětluje Růžička.
Loni si do své gesce vzal nejen pozici
trenéra, ale i sportovního ředitele. Prosadil si šestičlenný trenérský aparát a vrhl
se i na přestavbu kádru a rozpočtu.
Mezi jinými si přivedl i reprezentačního pivotmana Šimona Puršla, z něhož
se stala jedna z klíčových postav Brna.
Doložil to právě v Opavě, kde si ve vítězném duelu zlepšil pět osobních rekordů včetně nejvyššího počtu nastřílených
bodů, doskoků a získaných faulů.
Puršl ví, jak to v mužstvu pod Růžičkovou taktovkou chodí. „Kolikrát nejsme nadšení z toho, kolik toho na nás
nakládá, ale zpětně si to vyhodnotíme
jako prospěšné,“ připouští, že přijmout
maximalistické Růžičkovy požadavky
není snadné. „Musel jsem si na něho
zvyknout, poznat ho. Neznám ale nikoho v české lize, kdo by o basketbalu věděl tolik co on. Na tréninku nám vysvětlí nějakou situaci a hned k tomu přidá,

kdo to tak v Evropě hraje. Ví, na čem je
nejlepší v daném čase zapracovat. Trenér Růžička je workoholik. Věřil jsem,
že se Brno zvedne, když jsem za ním
šel,“ hlásí Puršl.
Mezi lety 2014 až 2019 skončil brněnský basketbal v lize čtyřikrát poslední
nebo předposlední. Na tuto bídu dává letos zapomenout.
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let basketbalistům
Brna v lize trvalo, než
dokázali vyhrát v Opavě.

„Jenom mě mrzí, že na to nemohou
chodit fanoušci. Věřím, že bychom je
potěšili a že by naše návštěvy byly hodně zajímavé,“ zasní se Růžička.
Na poslední reprezentační akci vypravil z Brna tři české hráče – vedle Puršla
také mladého Richarda Bálinta a už zkušenějšího Radka Farského – a zároveň
do bulharského národního týmu pivotmana Aleksandara Janeva. Ten Bulharsku pomohl k postupu na mistrovství Evropy.
„V Brně jsem loni viděl potenciál. Věřil jsem v dlouhodobý plán. My máme
na to, hrát horní příčky tabulky,“ soudí
Puršl. Vývoj mu dává za pravdu.
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