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Lukáš Pavlásek
Tajně sním
o ﬁlmové roli
zasmušilého
detektiva
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Rolba už slouží běžkařům
ZÁBLESK HISTORIE

Jak se z Německého Brodu
stal železniční uzel ...str. 2 a 3

PŘÍBĚH OBRAZU

Skrývá Bolestný Kristus tvář
císaře Rudolfa II.?
...str. 6

Běžkaři využili hned první sníh. U Jihlavy vyrazili na upravené tratě, ale také si stopy sami prošlapávají.

Běžkaři se dočkali, sezona minulý týden začala.
Skiregiony mohly na úvod připravit jen omezené
množství tratí, do stop vyrazily davy lidí.
JIŘÍ BÁRTA
MARTIN VOKÁČ
VYSOČINA | Běžecké lyžování se po
otužování stává dalším fenoménem covidové doby. Jen co v minulém týdnu
napadly první centimetry sněhu, upravovatelé se hned pustili do vytvoření tratí.
O minulém víkendu už na nich jezdily tisíce sportovních nadšenců, kteří nyní
mají kvůli vládním opatřením velmi
omezené možnosti vyžití.
Jako první v kraji vyjely stroje v okolí Jihlavy. Vůbec poprvé se do akce dostala malá rolba, která upravila okruh
Nový Hojkov. Celou minulou sezonu
přitom poté, co ji spolek Lyžařské Jihlavsko s pomocí magistrátu pořídil a zrenovoval, prakticky stála kvůli nedostat-

Užitečné odkazy
lyzarskejihlavsko.cz
infohumpolec.cz
skizdarsko.cz
lyzovani.nmnm.cz

ku sněhu. „Upravili jsme základní
okruh v lokalitě Nový Hojkov pro oba
lyžařské styly,“ hlásil Jakub Novotný
z Lyžařského Jihlavska.
Díky dalšímu sněžení pak mohli lyžaři poprvé připravit i další okruhy, alespoň základní úpravu uválcováním provedli na okruhu Vysoká.
Magistrát ve spolupráci s lyžaři plánuje zprovoznit také okruh v jihlavském

FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Heulosu. Výsledkem by měla být 800
metrů dlouhá trať pro širokou veřejnost
a také svah pro sáňkování.
Nejdřív si však museli zástupci Jihlavy vyjasnit pravidla s hygieniky. „Je
předpoklad, že nejpozději ve druhé polovině příštího týdne bude úprava tohoto
veřejného prostoru dokončena a zpřístupněna obyvatelům Jihlavy,“ nechal
se minulý pátek slyšet náměstek primátorky Petr Ryška.
S opatřeními si naopak žádnou hlavu
nedělali v Havlíčkově Brodě, kde je pro
běžkaře připraven čtyřsetmetrový
okruh kolem sportovního areálu Plovárenská.
„Je to otevřený a volně přístupný prostor, kterého se omezení netýkají,“ tvrdí
místostarosta Zbyněk Stejskal.
Havlíčkobrodské technické služby
od Vánoc na ovál navozily tisíce tun
sněhu seškrabaného při úpravě ledu na
zimním stadionu. Trať je upravena pouze pro skateové lyžování, od 16 do 21
hodin je v provozu umělé osvětlení.

HISTORIE OČKOVÁNÍ

Vakcíny už zachránily život
stovkám tisíc Čechů
...str. 8

(NE)SLAVNÉ „ZIMNÍ FILMY“

Legendy i propadáky hodnotí
režisér Karel Janák ...str. 10 a 11
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Jihlava, Pelhřimov a H. Brod

Před 150 lety přinesla železnice
Nejdůležitější železniční
stanicí v Kraji Vysočina
je Havlíčkův Brod.
I když je dnes tento uzel
klíčový hlavně pro
nákladní dopravu,
dočasně se sem vrátí
i mezinárodní spoje.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN VOKÁČ
HAVLÍČKŮV BROD | Nebýt železnice,
byl by dnes Havlíčkův Brod malým venkovským městečkem. „Byl by na úrovni Polné,“ porovnává historik Michal
Kamp s nedalekým pětitisícovým sídlem, rovněž slavným ve středověku. Budování železnice bylo pro tehdejší Německý Brod zlatým obdobím.
Před Vánocemi, konkrétně 22. prosince, to bylo 150 let od zahájení pravidelné železniční dopravy.
„Německý Brod po celou svou historii těžil z toho, že ležel na křižovatce obchodních cest. Jenže v polovině 19. století jeho význam pomalu upadal. Aby
město přežilo, byla pro něj dráha klíčová,“ vysvětluje historik.
Železnice se na dnešní Vysočinu dostala nečekaně rychle. Dráha spojující
Prahu s Vídní přes Nymburk, Golčův Jeníkov, Německý Brod, Jihlavu a Znojmo se na jejím území začala plánovat
teprve v roce 1868.
„Iniciativy se chopila soukromá společnost Rakouská severozápadní dráha.
Souhlas se stavbou obdržela 8. října
1868,“ uvedl už dříve pracovník havlíčkobrodského okresního archivu Miloš
Tajovský.
Stavět se začalo v lednu 1869. Už po
necelých dvou letech vyjel na trať první
vlak s parní lokomotivou a jedním vagonem. Stalo se tak 18. listopadu 1870.

Trať kontrolovala komise
Na brodské nádraží ale ještě nedojel.
Před Černým mostem tomu bránila poslední vyčnívající skála. Lokomotiva zůstala stát v místech dnešní staré Jihlavské ulice. „Sbíhali se k ní lidé z celého
města, aby ten zázrak moderní techniky
viděli na vlastní oči,“ popisoval archivář Tajovský.

Rekonstrukce železniční stanice v Havlíčkově Brodě, která je největším uzlem v Kraji Vysočina, začala v roce 2015.
Tehdy vznikla dvě zbrusu nová nástupiště.
FOTO | ARCHIV MAFRA (2x)
Na budované nádraží dojel až další
vlak 24. listopadu. Vezl technickou komisi, která trať kontrolovala. Zprovoznění trati bylo povoleno, pravidelná doprava měla být zahájena 15. prosince. Kvůli nedokončeným prostorám nádražní
budovy se však termín o týden posunul.
Budova se otevřela a provoz byl zahájen 22. prosince 1870. „Byla to velká
sláva. Železnice se do Brodu totiž dostala hlavně díky enormnímu úsilí místních, kteří o ni velice stáli a podíleli se
na plánování i výstavbě,“ tvrdí Michal
Kamp.

Jako v dobách, kdy
se okolo těžilo stříbro
Ve druhé polovině 19. století Německý
Brod hospodářsky upadal. Pro tehdejší
podnikatele a továrníky nebylo v konkurenci Čáslavi, Jihlavy nebo Žďáru nad
Sázavou snadné do města přilákat nové
pracovníky.
„Díky železnici se to podařilo. Rychlý rozvoj města na konci 19. století se
dá srovnat s obdobím zlaté éry ve středověku při těžbě stříbra,“ přikyvuje
Kamp.
Ve městě vznikla řada továren, vyrostly nové bytovky, Brod se rozrůstal.
Během půlstoletí se počet jeho obyvatel

Vlaky na Pardubice odjíždějí od pátého nástupiště, které je umístěno na druhé
straně nádražní budovy. Právě to by se po roce 2023 mělo dočkat rekonstrukce.
Vzniknout má nové ostrovní nástupiště, prodloužen k němu má být podchod.
zvýšil až čtyřikrát na nějakých 15 tisíc.
To vše spustila železnice,“ říká historik.
Domnívá se, že bez ní by Brod ještě
dlouho stagnoval. Zvlášť v podmínkách
Vysočiny, kde bývaly zimy tužší. I při
mrazech a množství sněhu bylo na železnici – na rozdíl od jiné dopravy té doby
– spolehnutí.
Veškeré výhody železnice se jen

znásobily po zprovoznění dalších tratí.
Nejprve hned v roce 1871 na Jihlavu
a o pár měsíců později na Pardubice.
V roce 1898 se začalo jezdit na Brno
a o dalších sedm let později do Humpolce. Brod se tak stal jednou z nejvýznamnějších železničních křižovatek
Česka, z níž vedou koleje do pěti různých směrů.
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upadajícímu Brodu nový život

Pohled přes koleje na železniční nádraží v Německém Brodě na fotografii
z roku 1905.
FOTO | STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV HAVLÍČKŮV BROD (2x)

Stavba lokální tratě z Německého Brodu do Humpolce, jak ji zachytil fotograf v roce 1905.

Fotografie Černého mostu (dnes po něm vede Havířská ulice) a původní tratě jen kousek od brodského nádraží. Snímek byl pořízen v roce 1883 a zachycuje pohled směrem k nádraží. FOTO | ARCHIV MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD (2x)

Tento snímek pochází z let 1871 nebo 1872 a zachycuje stavbu mostu přes
říčku Doubravu u Bílku nedaleko Chotěboře. Směr na Pardubice byl po Kolínu a Jihlavě v pořadí třetí tratí, která se z Německého Brodu budovala.

Nádražní budova byla v době svého
vzniku zcela odlišná od té, jakou znají
dnešní cestující. Už tenkrát ale byla
dvoupatrová zděná stavba podle návrhu
architekta Carla Schlimpa postavena neobvykle kolmo ke kolejím, stejně jako
je tomu dnes. Vybudována byla v historizujícím slohu, začátkem 20. století
k ní bylo přistaveno asymetrické křídlo.
Stavba nové budovy architekta Jana
Srny v bruselském stylu byla v těsném
sousedství zahájena v roce 1972. Dokončena byla o osm let později a 12. prosince 1980 byla otevřena. Zajímavostí
je, že zhruba půl roku, než byla původní
budova zbourána, fungovaly obě dvě.

Nákladní koridor
Významná železniční křižovatka je
z Havlíčkova Brodu dodnes. I když její
role v osobní přepravě po spuštění I. koridoru přes Českou Třebovou a Pardubice přece jen zeslábla. V rovinatém Polabí je pro dálkové spoje vhodnější výškové i směrové vedení trati, vlaky tam jezdí rychleji.
Havlíčkův Brod se proto více orientuje na nákladní dopravu. „Stanice je sou-

částí Transevropské dopravní sítě
TEN-T. Leží tak na páteřní síti nákladních železničních koridorů,“ uvedla
mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Klíčová stanice v kraji
Podle ní je v současné době ve stanici
Havlíčkův Brod evidováno 61 osobních
vlaků výchozích a 61 osobních vlaků
končících. Dalších 21 osobních vlaků
v Havlíčkově Brodě zastavuje a míří
dál. Jsou to vesměs rychlíky mezi Prahou a Brnem, případně Jihlavou.
„V Kraji Vysočina se jedná o železniční stanici s největším počtem vlaků
i největším počtem nastupujících či
vystupujících cestujících,“ upozornila
mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Dočasně svou prestiž havlíčkobrodská stanice zvýší od dubna příštího
roku. „V souvislosti s modernizací I. železničního koridoru bude dálková osobní doprava částečně převedena z českotřebovské na havlíčkobrodskou trať,“
oznámila Pistoriusová.
Jak upřesnila mluvčí Českých drah,

bude se tento přesun týkat i mezinárodních expresů. Milovníci železnice tak
opět po dlouhých letech v Brodě uvidí
například railjety pendlující mezi Prahou, Vídní a Grazem nebo spoje z Prahy do Budapešti.
Havlíčkův Brod je pro Správu železnic strategickým místem. V posledních
letech investovala stovky milionů do
modernizace nástupišť a výpravní budovy. Po roce 2023 by chtěla rekonstruovat celý železniční uzel.

Prodlouží podchod
Součástí prací bude vybudování ostrovního nástupiště u kolejí na Pardubice
a prodloužení podchodu. V budoucnu
má rovněž v Brodě vzniknout regionální dispečerské pracoviště, odkud bude
řízena doprava do Humpolce a Ždírce
nad Doubravou.
Své zázemí v podobě velkého depa
mají v Havlíčkově Brodě i České dráhy.
A i ony ho plánují výrazně modernizovat. „Je zde důležité regionální centrum
pro údržbu vozidel. Počítáme s jeho dalším rozvojem,“ přislíbila Vanda Rajnochová.

Brodské nádraží
mělo stát jinde
Podle původních plánů mělo
brodské železniční nádraží vyrůst
trochu jinde, než se nakonec
stalo. Zprvu se počítalo s jeho
umístěním nad dnešní
Humpoleckou ulicí. Jenže
nakonec bylo posunuto
o něco dál od centra města.
„Důvodem byly potíže s výkupy
pozemků a nedostatečná
rozloha pro budoucí rozvoj
stanice. Bylo tedy zvoleno řešení
prostornější, ovšem technicky
a stavebně náročnější,“ vysvětlil
už dříve historik
havlíčkobrodského okresního
archivu Miloš Tajovský. Lokalita
dnešního nádraží byla členitá,
převezeny musely být tisíce tun
zeminy a skály. Dělníci museli
před 150 lety také posunout
koryto říčky Šlapanky, která
svým tokem zasahovala do
potřebných pozemků.
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Česká republika

Z dětského světa jsem nevyrostl,
sním ale i o roli tichého detektiva
Knížky pro děti prý Lukáš Pavlásek píše hlavně kvůli
sobě. „Baví mě ta fantazie a představivost, kterou
někteří dospělí časem ztrácejí,“ uvažuje komik
a moderátor, který je s osmi knihami produktivním
spisovatelem, zato některé domácí práce
k nelibosti přítelkyně odkládá. „Třeba koupit nový
gauč, vymalovat nebo plánovat svatbu,“ přiznává.
5plus2
■ ROZHOVOR
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Zatímco natáčení jeho talk show
i divadelní představení Lukáši Pavláskovi
na řadu měsíců přerušila pandemie, o to
poctivěji se věnoval psaní knih. Novou
právě začal psát, a to mu před Vánocemi
vyšla už dříve dokončená knížka pro
děti s názvem Neuvěřitelně šílené příběhy. Na konci každé povídky je sada
otázek, které vybízejí dětského čtenáře k přemýšlení. Jak by na některé odpověděl on sám?

Další vaše záludná otázka za „psí povídkou“: „Jakým zvířetem bys chtěl
být?“ Máte svého favorita?
Moc rád chodím do zoologických zahrad,
to patří mezi mé koníčky, že navštěvuji
zoo ve všech mož-

Například na konci příběhu
Pes, co se stal ředitelem
školy, se ptáte dětí, co by
udělaly jako první, kdyby
se staly psem. Vy sám si
představujete jaký scénář
k takové situaci?
Šel bych na tramvaj – to dělal
náš pes Fido, kterého jsme kdysi
měli, že sám jezdil tramvají. Vždy
když viděl tramvaj, rozeběhl se
k ní, naskočil do ní, ujel dvě zastávky a vrátil se po chodníku zpátky. Byl
to vynikající pes, voříšek. Tak některé
jeho kousky bych rád vyzkoušel.
Jaké třeba?
Taky jednou snědl teploměr.
Když někdo dole zazvonil,
sedl si na topení a koukal z okna. A samozřejmě se pravidelně sám venčil.
To bylo jeho.

ných městech. A do té pražské chodím několikrát za rok. Takže mám vždycky jiného oblíbence – teď bych zrovna chtěl být
nějakým ptáčkem. To zrovna momentálně nejvíc dělám, že čtu knihy a sleduji dokumenty o ptactvu.
Bral byste orla, nebo něco menšího?
Docela by mě bavil vrabec, mám rád sladké pečivo, což často vrabci od lidí na náměstích dostávají, a pak by mě bavilo poskakovat po chodníku a dělat šaškovinky.
A nejlepší je samozřejmě ten ptačí rozhled. Sedl bych si někam na věž a pozoroval lidstvo.
I tak jste určitě bytost s nadhledem.
Všiml jste si v poslední době na nás
na Češích něčeho děsného,
čeho bychom se v rámci novoroční etapy zbavování se zlozvyků mohli
zbavit?
Možná bychom si
mohli přestat
myslet, že rozumíme všemu. Stalo se
módou, že každý má na všechno názor, ale
mně přijde, že
názor nelze mít
na všechno. Něco
jsou prostě vědecká fakta a fakta
se musí přijmout. Třeba, že
je Země kulatá
nebo že očkování
pomáhá v boji
s nemocemi – to je
fakt. Vůbec nechá-

Lukáš Pavlásek

Možná by to chtělo napsat Neuvěřitelně šílené (koronavirové) příběhy pro
dospělé.
Téma pro stand up jako dělané. Pasáž
o epidemii budu mít v novém celovečerním představení Planeta slepic. Je to představení o naší civilizaci, o tom, že si
o sobě domýšlivě myslíme, že jsme nejdokonalejší bytosti ve vesmíru, probereme
tam všechny aspekty civilizace, nakupování, manželství, korektnost, nekorektnost,
celebrity, ekologii, diskuze na sociálních
sítích, pandemii, výlety do přírody a nakonec zjistíme, že možná na téhle planetě
přežijí jen slepice.
Baví vás moderovat, baví vás psát pro
děti – napadlo vás někdy uvádět Studio Kamarád nebo Kouzelnou školku?
Přiznám se, že je to jeden z mých tajných
snů, uvádět nějaký pořad pro děti by mě
moc bavilo. Jako dítě jsem měl hrozně rád
Malé televizní kabarety s Pepou Dvořákem, Jitkou Molavcovou, Ondřejem Havelkou a dalšími. Jak tam byla ta písnička:
Tak čau a zase příště, sejdeme se jako obvykle, a já jako jediný budu mít v kapse
noviny…
Říkal jste už mnohokrát, že jako malý
jste ležel v knížkách. Myslíte, že dnes
ještě existují takoví dětští čtenáři?
Určitě, a je jich spousta. Kniha je jako médium nesmrtelná, už několikrát se věštilo,
že skončí a hle, knih vychází stále víc
a víc. Objev knihtisku je považován za jeden z největších vynálezů lidstva. A vznikají i noví čtenáři. Teď mi dokonce jeden
pán na Facebooku napsal, že u jeho dětí
moje knížka pod stromečkem zvítězila
nad televizí a počítačovými hrami.

Narodil se 24. července 1978, od narození žije v pražských Strašnicích.
Absolvoval Střední knihovnickou školu v Praze, poté pracoval v IT.
■ Patří mezi průkopníky a také nejúspěšnější české představitele žánru
stand-up komedie, v němž se pohybuje od roku 2005.
■ V loňském roce uváděl svou vlastní show Na Pavlásku. Další jeho talk
show je Večer jedna báseň v Dejvickém divadle.
■ Hrál v seriálu Na vodě nebo v pohádce Zdeňka Trošky Zakleté pírko.
■ Napsal i ilustroval několik knih: Prvotřídní blázni maj potíže s kázní,
Z deníku ajťáka, Ajťák vrací úder, Soutěž jedlíků, Ve tmě jako v ranci jdou
tři počůránci a další.
■ V roce 2015 skončil třetí v taneční show StarDance.
■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

pu, co jsou někteří lidé schopni hlásat, jenom proto, že si to myslí a svůj pocit zaměňují za fakta. Chtělo by to víc se vzdělávat
a dávat si vědomosti do širších souvislostí. Já ze svých studií knihovnictví a informačních služeb umím pracovat se zdroji
informací a přijde mi, že dost lidí se v dnešním závalu informací ztrácí a nedokážou si
vyfiltrovat to podstatné a podložené.
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Nakupujte
hezky česky
Novou povídkovou knížku pro děti Neuvěřitelně šílené příběhy Lukáš Pavlásek vydal pár týdnů před Vánoci. Už nyní ale píše další. FOTO | ARCHIV L. PAVLÁSKA
Takže kniha obstojí v konkurenci jiných virtuálních světů a má smysl pro
děti psát.
Mě to především baví pro ně psát. Obecně
nedělám nic, co by mě nebavilo. Jsem tak
trochu přerostlé dítě a rád se vracím do dětského světa. Vlastně jsem z něho ještě pořádně nevyrostl, takže ano, hlavně píšu dětské knížky kvůli sobě. Baví mě ta fantazie
a představivost, kterou někteří dospělí
časem ztrácejí.
Máte oblíbenou nějakou pohádku?
S čerty nejsou žerty, tu mám rád už do dětství, dokonce si pamatuji, jak jsme na ní
v osmdesátých letech byli v kině Lucerna.
V jedné pohádce jste dokonce sám
účinkoval – hrál jste vodníka v Zakletém pírku. Jak tuto misi s odstupem
hodnotíte?
Moc mě to bavilo, natáčení bylo příjemné.
Hodně času jsme strávili v přírodě a po zámcích, což se mi líbilo, protože další z mých
koníčků je chození na výlety, a ta postava se
mi dobře hrála. Měla hodně komických prvků a těšilo mě, že když jsme pak jezdili s pohádkou po projekcích, děti se v kině smály,
když vodník něco prohlásil.
Co dalšího byste rád natočil?
Sérii nějakých bláznivých komedií hodících se k mému typu. A pak bych si rád
zkusil i třeba vážnou roli. Možná by mě bavil tichý zasmušilý detektiv, toho jsem si
zahrál kdysi v jednom videoklipu a změna
polohy byla pro některé lidi, co ten klip viděli, překvapující.
Herec, komik, moderátor, spisovatel, dokonce tři svoje knížky jste
isám ilustroval, píšete poezii, uchvátil jste národ i coby tanečník ve StarDance. Čekají vás v roce 2021 nové
výzvy?
Myslím, že ne, že spíš člověk musí dohnat,
co se zameškalo loni. Chci se věnovat hlavně živým představením, až to půjde, moderovat firemní akce, udělat odloženou premiéru Planety slepic a vrátit se k natáčení
talk show v televizi, která skončila kvůli
první vlně koronaviru. A vydat novou knížku. Ta bude opět pro děti, v těchto dnech ji
začínám psát. Takže to je myslím výzev až
dost. Jo a také jsem si teď udělal kapitán-

ské zkoušky na malé plavidlo, tak bych
mohl jezdit na představení lodí a vyhnout
se zácpám na D1. Ale všude člověk lodí nedojede, takže ještě tedy budu potřebovat pilotní průkaz.
S pilotním průkazem už bude váš život jedna báseň?
Tak ona to je jedna báseň už teď. A záleží
jaká, někdy veselá, někdy temná, někdy
moc zamyšlená, někdy rozpustilá, někdy
rytmický sonet a někdy žiju jen tak náhodným volným veršem.
Takže k dokonalému štěstí vám nic
nechybí?
Kdyby ano, neprozradil bych to. Ale asi jste
trochu narážela na Večery jedna báseň, na
talk show o poezii, kam si zvu zajímavé
osobnosti, co mají rádi básně, a čteme je
tam a bavíme se o nich. V pořadu za ty roky
byl třeba Petr Čtvrtníček, Vladimír Merta,
Jiří Dědeček, Ivan Hlas, Václav Kopta
a spousta dalších. Probíhá to v kavárně Dejvického divadla a teď jsem se s produkcí divadla bavil, že zkusíme začít domlouvat termíny od března. Tak snad to vyjde.
Na začátku roku se lidé chtějí zbavovat svých zlozvyků. Máte nějaké
neřesti? Chodíte třeba pořád ještě
pozdě na schůzky, jak jste kdysi prozradil v jednom rozhovoru?
Je pravda, že na střední škole jsem fakt chodil až na druhou hodinu a na poslední zvonění po maturitě jsem přišel, až když skončilo, měl jsem na vše dost času. Dokonce
jsme jednou jeli na vodu, kam jsem přišel
na sraz až druhý den. Ale toho už jsem se
naštěstí zbavil, přišlo mi blbé, že na mě někdo musí čekat.
Žádné další zlozvyky vám nezůstaly?
Moje přítelkyně mi vyčítá, že spoustu věcí
odkládám, třeba koupit nový gauč, vymalovat nebo plánovat svatbu a takové ty další
události, co dělají ženský svět barevnějším.
Má pravdu?
Přiznám, že ano, ale to proto, že mně ty
věci nepřijdou tak podstatné jako jí. Můj
mužský svět je pak zase o to nervóznější.
Vyčítáte něco vy jí?
Já jí samozřejmě nevyčítám vůbec nic.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

14. 1. – 20. 1. 2021

KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

42,90

ČERSTVÁ VEJCE*
velikost M | 30 ks
1 ks 1,83 Kč

RYBÍ FILÉ
NOWACO
porce, mražené
300 g | 100 g 19,97 Kč

54,90
MÁSLO
JIHOČESKÉ
250 g

100 g 17,16 Kč

59,90
109,90�

45%

WHISKY
GRANT'S*
40 % alk.
1l

42,90

1l

21%

54,90

STOLNÍ HROZNY RÉVY
VINNÉ BÍLÉ
bezsemenné, balené
500 g
100 g 7,98 Kč

39,90
59,90

33%

299,90

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží je
omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším
množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky
na www.penny.cz.
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Příběh obrazu:
Bolestný
Kristus
Ten obraz visel po dlouhá desetiletí zaprášený
a potrhaný v Břevnovském klášteře. Až teď znalci
potvrdili, že jde o pravý poklad, staré dílo Hanse
von Aachena, nejoblíbenějšího malíře císaře
Rudolfa II. A že skrývá nečekané tajemství.
JOSEF HORA
ČR | Roh jídelny prelátů Břevnovského
kláštera v Praze, kde se ke společné
krmi scházeli vyšší kněží, zdobil desítky let obraz Bolestný Kristus.
Když se před čtyřmi roky procházel
klášterními chodbami mladý historik
umění Štěpán Vácha při průzkumu barokních obrazů, Bolestný Kristus ho zaujal. „Hned mi padl do oka. Bylo zřejmé, že popiska, označující jej jako práci
neznámého českého malíře druhé poloviny 17. století, nesedí. Zaujala mě kvalita malby a výrazný rukopis, který odkazoval jinam,“ říká historik.
Líbilo se
mu nejen
Spasitelovo
velmi jemné zpracování, ušlechtilé rysy s výrazem utrpení a odevzdanosti,
zaujala ho i
technika
malby. Silně mu připomínala tvorHans von Aachen
bu významna svém autoportrétu
ného evropkolem roku 1574.
ského malíře Hanse
von Aachena, ovšem to, že měl pravdu
a že objevil obrovský poklad, prokázalo
až dlouholeté zkoumání. To je teď u konce a domněnka se potvrdila, obraz
opravdu namaloval dvorní malíř Rudolfa II., rodák z Kolína nad Rýnem Hans
von Aachen čili Hans z Cách.

Oblíbenec císaře Rudolfa II.
V Cáchách se ale narodili malířovi předci, on sám přišel na svět v Kolíně nad
Rýnem. Své nadání tříbil coby mladý
umělec v Římě i v Benátkách.
Když mu bylo něco přes třicet let, dostal se na Rudolfův dvůr do Prahy. Císař byl obrovským milovníkem umění,

na dvoře tehdy působilo 167 mistrů malířského řemesla a všichni zápasili o vladařovu přízeň.
Rudolf znal Aachenova díla, rád si
jemnost vyjádřenou barvami prohlížel,
a protože byli oba stejně staří, za nějaký čas se z nich stali důvěrní přátelé. A to až do
té míry, že malíř cestoval v letech 1603 až 1605
po evropských dvorech s
pověřením najít vhodnou
císařskou nevěstu. Zkrátka z Aachena se na Pražském hradě stal malíř nejoblíbenější.

Pod malbou se
zjevila tajemná tvář

Ale zpět k obrazu. Dílo prošlo
v posledních čtyřech letech přísným průzkumem, ke kterému patří také prosvícení infračerveným
světlem. Tehdy se objevilo velké překvapení, skryté v hlubokých vrstvách
barev, nepostřehnutelné lidskému oku –
na Kristově rameni prosvítala mužská
tvář. Jelikož je Aachen autorem jednoho z nejpovedenějších císařových portrétů, má se za to, že i prosvítající tvář
patří Rudolfovi II. Ovšem císařova podobizna zůstala nedokončena a malíř ji
přemaloval Bolestným Kristem.
Hans von Aachen tvořil v Praze dvě
desetiletí, bydlel v dnešní Jiřské ulici na
Pražském hradě, kde mu žena Regina
povila sedm dětí. Zemřel roku 1615, tři
roky po svém císařském mecenáši.
Dílo bylo restaurováno a dnes už visí
zpět na Břevnově. „Objevení obrazu tohoto umělce je v odborných kruzích
vždy událostí. Také na trhu s uměním
jsou jeho díla vysoce ceněna. Rozměrnější malba s podobnou tematikou, nalezená v roce 2017 v anglické soukromé
sbírce, se prodávala za 1 750 000 eur,“
připomíná Štěpán Vácha.
O nalezení uměleckého pokladu, detektivním pátrání, restaurování a celém
příběhu vznikl také dokumentární film,
který se divákům představí už tento rok.

Bolestný Kristus,
Hans von Aachen,
olej na plátně,
94 x 82 cm.
Vlevo známá podobizna Rudolfa II. od Hanse von Aachena. A
portrét odkrytý infračerveným světlem v
rameni obrazu Bolestného Krista.

FOTO |
ADAM POKORNÝ

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na 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
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

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

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy

Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
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Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.
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SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM

+420 515 555 500 • www.eﬁhotel.cz • recepce@eﬁhotel.cz

8 minut chůze z centra Brna • Wi-Fi připojení zdarma • Hotelová recepce v provozu nonstop • Parkování v areálu hotelu
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Očkování zachránilo statisíce
Čechů, „odmítačům“ navzdory
Halasné projevy některých
odpůrců vakcíny proti
covidu-19 jsou v příkrém
rozporu s historickým
faktem, že Češi vždy patřili
k nejlépe proočkovaným
národům světa. Díky tomu
se v Československu mezi
prvními podařilo vymýtit
obrnu a téměř potlačit
i další vážné nemoci.

Milníky v dějinách vakcinace
14. květen 1796 – První moderní očkování, Brit Edward
Jenner podal osmiletému Jamesi Phippsovi hnis z vřídku
způsobeného kravskými neštovicemi.
6. červenec 1885 - DevítiletýJoseph Meister z Paříže se stal
prvním očkovaným proti vzteklině. Stalo se tak poté, co ho
pokousal vzteklý pes. Hoch tak díky tomu jako první toto
onemocnění přežil.
1896 – Očkovat se začíná proti choleře a břišnímu
tyfu, během dalších 30 let následuje mor, záškrt,
černý kašel, tetanus, tuberkulóza, žlutá
zimnice, chřipka.

5plus2
■ TÉMA

1974 – Očkuje se už také proti
meningokokovi, následuje
pneumokok, v 80. letech
žloutenka typu B a poté až
v roce 2020 koronavirus.

JOSEF HORA
ČR | Zatímco epidemie koronaviru je smrtelnou hrozbou hlavně pro starší lidi, v minulosti umíraly na infekční onemocnění
především děti. Tisíce rodin pohřbívaly
své ratolesti v důsledku podlehnutí černému kašli, záškrtu, tuberkulóze nebo spalničkám. Během 20. století se však v Československu díky očkování podařilo epidemie zastavit a nemoci téměř vymýtit. Lékaři slavili obrovský úspěch a většina Čechoslováků vnímala vakcíny jako spásu.
Přesto se se zaváděním každého nového
očkování vždy objevila skupina „odmítačů“. Početná byla zejména u pravých neštovic, jedné z nejobávanějších infekcí, na kterou se začalo v českých zemích očkovat
jako první, a to už před dvěma staletími.
Bouřit se proti novinkám není podle psychologa Jana Kulhánka z psychologického
centra Psychoterapie Anděl nic překvapivého. „V 19. století lidé brojili i proti stavbě
nových vlakových stanic ve své obci nebo
k zavádění elektřiny. Dnes je ale problém
jinde. Po světě se šíří antiočkovací kampaň,
částečně to jsou dezinformace, částečně se
nafukující komplikace po očkování,“ vysvětluje. Jedním z pozitivních pozůstatků
minulého režimu je podle něj dobrá proočkovanost populace. „Lidé si myslí, že očkování dnes už není tolik potřeba,“ říká. Problémem boje s novým virem je podle něj informační zmatek. „Koronavir zlehčuje
i část odborné veřejnosti a známé osobnosti, které tvrdí, že je to chřipka a že očkování
není potřeba. Myslím, že se chtějí jen zviditelnit. Tomu má vláda předcházet velkou
kampaní, což se neděje,“ hodnotí kriticky.

Pověrám podléhali i lékaři
První vakcínu na pravé neštovice aplikoval britský lékař Edward Jenner roku
1796 osmiletému chlapci. Všiml si totiž,

FOTO | SHUTTERSTOCK

ONEMOCNĚNÍ SPALNIČKAMI
V ČESKOSLOVENSKU/ČR

ONEMOCNĚNÍ ČERNÝM KAŠLEM
V ČESKOSLOVENSKU/ČR
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že lidé, kteří přicházeli do styku s dobytkem a nakazili se lehčími kravskými neštovicemi, téměř nikdy už neonemocní neštovicemi pravými. Z hnisu kravských neštovic začal vyrábět látku a metodu nazval
slovem vakcinace, které odvodil z latinského vacca čili kráva. V roce 1799, tři
roky po lékařově prvních úspěších, zemřelo jen v Praze na pravé neštovice přes 10 tisíc lidí. Ve stejném roce se v tuzemsku
také prvně očkovalo, stalo se tak na panství hraběnky Marie Waldburgy v Suchdole na Moravě. O tři roky později už bylo
očkováno 12 tisíc lidí, v roce 1821 se v Čechách a na Moravě začalo na základě císařského výnosu očkovat plošně.
Proces byl ale pomalý a ohniska nákazy se stále objevovala, nejvíce ve stísněních obydlích v dělnickém prostředí, zejména v Praze. Právě odsud se paradoxně
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rekrutovalo nejvíce odmítačů, kteří často
věřili pověrám a mýtům. Očkovat se ale
nechtěli nechat i někteří lékaři a také několik poslanců, kteří tak celý proces imunizace obyvatelstva brzdili. Stavy nemocných
se však přesto brzy po vzniku Československa podařilo významně snížit.
Postupně se začaly hledat vakcíny na
další nebezpečné nemoci jako obrna, černý kašel nebo záškrt, které jsou dodnes
součástí očkování dětskou hexavakcínou,
obsahující látky proti dětské obrně, tetanu,
záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae b. „Ze současných očkování má v naší republice vakcinace proti
záškrtu nejdelší tradici. V omezeném rozsahu se začalo očkovat již před druhou světovou válkou, od roku 1947 se stalo povinným,“ říká epidemiolog Rastislav Maďar.

1965

1975 1985 1995 2005 2015
Zdroj: SZÚ, KHSKV, Epidat, ČSÚ

„V Československu se před zavedením povinného očkování vyskytovaly až desítky
tisíc případů onemocnění ročně, mnoho
dětí na záškrt umíralo,“ podotýká.

Za odmítnutí i vězení
Proti tuberkulóze se začalo v Československu očkovat v roce 1953, proti černému
kašli roku 1958 a za sedm let se nemoc podařilo téměř vymýtit, mezi prvními na světě se v Československu podařilo zcela zastavit obrnu. Pro koho bylo tehdy očkování povinné a odmítl, mohl být pokutován
až 50 tisíci Kčs nebo mu hrozily dva měsíce vězení.
V roce 1969 přišly na řadu spalničky, kterými do té doby ročně onemocnělo až 80 tisíc dětí. Dívky se proti zarděnkám začaly
v ČSSR očkovat roku 1982, chlapci 1986.
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Daly hlavy dohromady
Poprosili jsme lékárnice a lékárníky, aby vybrali top
produkty pro měsíc leden. Zde přinášíme výběr,
který by vám neměl uniknout.

Odrazte se od DNA a žijte naplno
Nezdravý životní styl je běžným projevem
dnešní doby. Bohužel právě on stále častěji
ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich
může být nepřirozené vylučování kyseliny
močové. Poté se vytvoří jehličkovité krystalky,
které se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk stravy
z lékárny Enzycol® DNA*. Jeho unikátní
složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje její lepší vylučování z těla2.
Přípravek obsahuje komplex přírodních látek
Multi CleanUPTM, kde původní trojkombinace
extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu
C je nyní obohacena o extrakt z pistácie
a kurkumin. Díky přidanému *zinku je DNA
pod kontrolou.

ŠTÍT PRO VAŠI IMUNITU

Stop KARPÁLNÍM TUNELŮM!
Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí z povolání. Často tato
komplikace končí až chirurgickým zákrokem. Důvod vzniku je prostý – neustále
opakování stereotypních pohybů vedoucí k mravenčení, pálení, trnutí a bolesti
v konečcích prstů a zápěstí ruky. Představujeme proto účinné a naprosto jedinečné
řešení.
KARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů. Obsahuje zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky, světlíku a chm
mele.
l Díky
Dík tomuto
t
t složení
l ž í
účinně bojuje s příznaky karpálních tunelů (mravenčení, pálení, trnutí, oslabená citlivost). Zdravotnický
prostředek KARPAL AKUT přináší rychlou úlevu. Při
pravidelné aplikaci dochází k úlevě postižené oblasti
a také
ké k prevencii vzniku
ik tohoto
h
problému
problému.
blé

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, bezu, rybízu a moruše s vysokým obsahem
polyfenolů a anthokyanů omezují přilnavost a množení virů
a bakterií na povrchu sliznice. Pro rychlou regeneraci organizmu
je tento zdravotnický prostředek vhodně doplněn o echinaceu,
schizandru a ženšen. Glykozidy obsažené v těchto extraktech
stimulují imunitní odpověď imu
unitních buněk, povzbuzují organizmus při únavě a vyčerpání
a urychlují rekonvalescenci.
Díky šetrnému výběru byby
lin mohou sirup bezpečně
užívat těhotné i kojící ženy.

mravenčení ?
pálení?
trnutí?

Svoboda pro ucpaný nos a dutiny

NOVĚ

Zahleněné dutiny, ucpaný nos a celková vyčerpanost organizmu...
VE FORMĚ
Přesně tyto doprovodné signály má na svědomí nepříjemná rýma
SIRUPU
a nachlazení. Vsaďte proto na osvědčenou pomoc z lékárny, díky které
budete moci opět volně dýchat!
Dopřejte svému nosu a dutinám svobodu! Vyzkoušejte SINUPO Forte,
jedinečný doplněk stravy s účinným složením 5 bylinných extraktů
představující nezbytnou podporu při rýmě a nachlazení. Unikátní
složení v čele s černým bezem a prvosenkou jarní přispívá k normální
funkci dýchacího systému a podporuje vykašlávání. Přípravek je rovněž doplněn o vitamin C, který napomáhá ke snížení míry únavy.
Sinupo Forte nyní zakoupíte také ve formě chutného sirupu,
který je určen pro děti od 3 let.

10 15. ledna 2021

Česká republika

Natáčení na sněhu se dost bojím
„Zimní“ filmy jsou jako muži – nestárnou, ale zrají. Kouzlu legendárních snímků
S tebou mě baví svět nebo Tři oříšky pro Popelku neodoláme ani po čtyřiceti
letech. Jako by je sníh vkusně zakonzervoval a jejich vtip i estetika zůstávají stále
svěží. Co jim říká režisér Karel Janák? Který ze zimních snímků je jeho favorit?
5plus2
■ ROZHOVOR
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Režisér legendárních Snowboarďáků, ale také dvou „zimních pohádek“,
Karel Janák vylíčil, jaké trable zažil při
natáčení Dvanácti měsíčků, proč si pro
poslední vánoční pohádku O vánoční
hvězdě vybral do hlavní role znovu Vojtu Kotka a kvůli čemu má rád Sněženky
a machry a Tři oříšky pro Popelku.

V čem podle vás spočívá kouzlo „filmů na sněhu“?
Jejich nesporná výhoda spočívá v tom,
že se barevně sjednotí. V nezasněžené
přírodě je spousta barev, různých variant zelené, hnědé, šedivé – ve chvíli,
kdy se krajina pokryje bílou vrstvou sněhu, záběr se zredukuje, barevně se vyčistí. Což je výtvarně hezké nejen ve filmu, ale třeba i na fotkách. To je jedna
věc. Druhý aspekt je emocionální. Obliba zimních filmů tkví v tom, že lidé
mají zimu rádi. Když vidí sníh, vyvolává to v nich pocity spojené s hezkými zážitky, s atmosférou Vánoc.

la, aby se to točilo v zimě, vznikla nouzová varianta, která filmu obrovsky prospěla.

V posledních dvou letech vzniklo několik filmů „na sněhu“, jako jsou například Špindl, Špindl 2, Ženská na
vrcholu, Šťastný nový rok a podobně, které se pokusily za sníh skrýt
i jisté nedostatky. Myslíte, že se
dá za sníh ledacos schovat?
Filmy, o kterých mluvíte, jsem neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale samozřejmě že sníh pomůže všem filmům, jak dobrým, tak špatným. Typický příklad je pohádka Tři oříšky
pro Popelku, která se původně na sněhu ani točit neměla. Mělo jít o
normální letní příběh.
Ale díky
tomu, že
německá
televize
potřebova-

Padesátka je
jiný žánr, než
točím já. Jde o zvláštní
příběh, ale vtipný. Mě
bavil. A strašně hezky
Vojtovi Kotkovi ve filmu
zahráli herci.

Myslíte, že bez sněhu by pohádka
nebyla tak oblíbená?
Oříšky sice mají Libušku Šafránkovou,
hudbu Karla Svobody, kostýmy od
Pištěka, Vorlíčkovu režii, zkrátka všechny super atributy, včetně klasického příběhu od Němcové, ale ve výsledku je ta
pohádka mnohem lepší se sněhem. V
dnešní době je to ale se sněhem těžké,
moc ho není a spoléhat se na něj je
opravdu velké riziko.

„

Je známo, že se sněhem jste měl trable při natáčení Dvanácti měsíčků.
Když jsme začali točit, sněhu bylo hrozně moc, i v Praze bylo nějakých dvacet
centimetrů. Odjeli jsme do Rožnova
pod Radhoštěm, ale než jsme všechno
připravili na natáčení, sníh roztál. Točili jsme tedy jen záběry v interiérech a
museli jsme si počkat na příští zimu,
kdy jsme zase chytili jenom tři dny sněhu. Pohádku se nám podařilo dotočit až
následující rok.
Prý jste se zařekl, že se sněhem už
nikdy nic.
Ano, před natáčením pohádky O vánoční hvězdě jsem si říkal: Ježkovo oko,
zase točit na sněhu, to bude peklo! Ale
nakonec se mi podařilo přesvědčit televizi, že se bude natáčet v Zuberci, ve skanzenu v Tatrách. Věděl jsem, že tam sníh
bude. Ale i tak to bylo napínavé, když
jsme tam jeli – přes celou Českou republiku, Slovensko, nikde nic. Ještě pět kilometrů před Zubercem žádný sníh nebyl,
naštěstí přímo na místě pak vydržel po
celou dobu natáčení. Zkrátka natáčení
na sněhu se bojím, a kdybych byl producent, bojím se ho ještě víc.

Režisér
Karel Janák.
FOTO |
HERMINAPRESS

Vybral jste si pro tento film do hlavní role znovu Vojtu Kotka, protože
mu to zkrátka na sněhu sluší? Už jste
si to ověřil ve Snowboarďácích…
Byla to víceméně náhoda, ale Vojtovi

to na sněhu samozřejmě sluší. Nejsem
žena, ale asi mu to sluší, i když není
sníh.
Film Padesátka, který se také odehrává na horách a který Vojta Kotek
režíroval, jste viděl? Líbil se vám?
Viděl. Padesátka je jiný žánr, než točím
já. Jde tam o takový zvláštní příběh, ale
vtipný, mě bavil. A strašně hezky tam
Vojtovi hráli herci.
Berete jiné režiséry jako konkurenci?
My režiséři si navzájem fandíme, protože když se podaří film, na který chodí
lidé do kina, pomůže to českému filmu
obecně. Nejhorší, co by se mohlo stát,
kdyby české filmy přestaly u diváků fungovat. Pak bych těžko někoho přesvědčoval, že můj film je jiný, lepší. Myslím, že žádný režisér nebere ostatní režiséry jako konkurenci.
Kdybyste měl vybrat nejlepší český
zimní film z té staré dobré klasiky,
byl by to Anděl na horách, S tebou
mě baví svět, Sněženky a machři?
Všechny jsou moji favoriti. Asi nejradši
mám Sněženky a machry, je to v podstatě takový teenagerovský film jako moji
Snowboarďáci. Dřív filmy vznikaly
v rámci studií, které zaměstnávaly ty
nejlepší scenáristy a režiséry. Měli to
jako hlavní práci a mohli se celé roky věnovat svému projektu. Měli neskonale
lepší podmínky. Dnes? Pohádka O vánoční hvězdě se musela natočit za čtyřiadvacet natáčecích dní. Scénáře vznikají na koleni, scenáristy nikdo nezaměstnává, musí psát půl roku a doufat, že scénář pak někdo vezme. Jsme pod tlakem,
aby se točilo rychleji a levněji, aby nebyly zbytečné prostoje a zbytečné náklady. Takže filmy, o kterých jste mluvila,
jsou právem legendy a jen těžko je někdy překonáme. I když se k nim snad
můžeme přiblížit. Ale filmy zrají
časem. Těžko říct, jak budou lidé za dvacet třicet let vnímat filmy, které točíme
právě teď.

Vojta Kotek a Jiří Mádl v kultovní
komedii režiséra Karla Janáka
Snowboarďáci (2004) o teenagerech Rendym a Jáchymovi.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Filmy na sněhu 21. století

Stará dobrá klasika

nes už legendární filmovou komedii
Snowboarďáci (2004, režie: Karel
Janák) následoval o jedenáct let později pozoruhodný režisérský počin jednoho
ze snowboarďáků – snímek Padesátka
(2015, režie: Vojtěch Kotek), s Ondřejem Pavelkou, Markem Taclíkem, Jakubem Prachařem a Vilmou Cibulkovou v hlavních rolích.

Anděl na horách (1955, režie: Bořivoj Zeman). Víte, že
se v hotelu Morava v Tatranské Lomnici, kde se film s Jaroslavem Marvanem natáčel, stále pořádají retro rekreace ve stylu ROH?

D

Filmy Špindl (2017, režie: Milan Cieslar),
Špindl 2 (2019, režie: Radek Balaš), Ženská
na vrcholu (2019, režie: Lenka Kny) nebo
Šťastný nový rok (2019, režie: Jakub Kroner)

tak trochu splývají.
Ze sněhu vytěžily maximum, bez něho by i
podle kritiků byly
hůře sledovatelné.
Snímku Poslední aristokratka (2019, režie: Jiří
Vejdělek) podle knižní
předlohy Evžena Bočka
také hodně pomáhal sníh
a na koni se prohánějící Zdeněk Piškula (na fotografii).

Zimní pohádky
Bez nich by Vánoce nebyly Vánocemi, a ta
nejnovější O vánoční hvězdě se mezi nimi neztratila. S něžnou poetikou a humorem navázala na klasiky, s umně vyvedenou hvězdnou
oblohou těžila z vymožeností 21. století.
A ty minulé nezapomenutelné?
Tři oříšky pro Popelku (1973, režie: Václav Vorlíček).
Anděl Páně (2005, režie: Jiří Strach).
Anděl Páně 2 (2016, režie: Jiří Strach).

Dvanáct měsíčků (2012, režie: Karel Janák).
O vánoční hvězdě (2020, režie: Karel Janák).

Jak vytrhnout velrybě
stoličku (1977, režie: Marie Poledňáková). Chatu ve
Špindlerově Mlýně na Svatém Petru, kam Jana Preissová s Tomáše Holým vyrazili
na jarní prázdniny, byste už
nepoznali. Prošla zásadní rekonstrukcí.

S tebou mě baví svět (1982,
režie: Marie Poledňáková).
Režisérka se prý bála, že Julius Satinský nezvládne náročné sportovní záběry… Alberta v záběrech na lyžích proto
nakonec zastal vycpaný produkční.
Sněženky a machři (1982, režie: Karel Smyczek). Zato Antonín Duchoslav v době natáčení filmu prý dokonce lyžoval závodně.
Sněženky a machři: Duchoslav, Suchánek, Kopta.

FOTO | FALCON, ARCHIV MAFRA
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Plaťte kartou na internetu bezpečněji. Místo potvrzovacího kódu
z SMS používejte mobilní aplikaci George klíč od České spořitelny
Přes 200 miliard korun utratili
loni Češi při nakupování v e-shopech. Za oblečení, potraviny, léky
i běžné potřeby do domácnosti.
Vlivem pandemie museli začít
platit kartou na internetu i lidé,
kteří se tomu zatím vyhýbali, protože měli o bezpečnost plateb
strach. Nejen je proto potěší, že
nově je placení kartou na internetu ještě bezpečnější.
Veškeré platby přes internet musejí být od nového roku potvrzeny
dvoufaktorově. „Už nestačí opsat
údaje z platební karty a vyplnit
jednorázový SMS kód. Nově musí
nakupující potvrdit platbu ještě
druhým krokem,“ vysvětluje Jan
Hailich, manažer platebních řešení České spořitelny. Druhá fáze
ověření zabere klientům pár vteřin. Ovšem výrazně zvýší bezpečnost jejich platby.
NEJJEDNODUŠŠÍ JE POTVRZOVAT
PLATBY POMOCÍ KLÍČE
Česká spořitelna se na zavedení
této povinnosti připravila v předstihu. Klientům nabízí aplikaci
George klíč, která je bezpečnější

a pohodlnější náhradou přihlašovacích a ověřovacích SMS. Při
samotné platbě nepotřebuje klient jednorázové SMS kódy, protože mobilní aplikace komunikuje
s bankou napřímo.
„George klíč pro bezpečné a jednoduché potvrzení transakcí v digitálním bankovnictví používá již
více než polovina našich klientů,
kteří platí kartou na internetu
alespoň jednou za měsíc,“ říká
Jan Hailich, a dodává: „Kromě
toho, že už nemusí složitě opisovat potvrzovací kódy z SMS, se
mohou prostřednicvím George
klíče v případě potřeby snadno
spojit s klientských centrem nebo
si mohou zobrazit či změnit PIN
na své kartě. Rovněž si také upraví výši limitu pro platby kartou,

jak v kamenném obchodě, tak
na internetu.“
JAK POTVRZOVAT PLATBY, POKUD
NEMÁM APLIKACI GEORGE KLÍČ
Ne všichni klienti mají tzv. chytrý
telefon. Ti mohou i nadále potvrzovat platby na internetu zadáním
číselného kódu z potvrzovací SMS.
Musí ale počítat s tím, že pro dokončení platby mohou být požádáni o druhý bezpečnostní prvek,
kterým je pětimístný ePIN. Získat
ho lze snadno v internetovém bankovnictví George nebo v jakémkoli
bankomatu České spořitelny.
KLIENTY CHRÁNÍ UNIKÁTNÍ
BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA
Veškeré on-line platby a transakce klientů České spořitelny chrání

Nově musí klienti platbu potvrdit dvěma ze tří možných faktorů:
• faktor „něco mám“ (vlastním mobilní telefon s aplikací George klíč)
• faktor „něco znám“ (znám svůj 6místný kód v mobilním klíči nebo
znám svůj ePIN)
• faktor „něco jsem“ (potvrzuji platby biometricky, tedy pomocí
otisku prstu či scanu obličeje; nebo vás banka rozpozná pomocí
behaviorální analýzy)

Jan Hailich, manažer platebních
řešení České spořitelny

unikátní systém, který identiﬁkuje
potenciálně podezřelé transakce.
Systém analyzuje, jak se klient
při nakupování chová, a průběžně
vylepšuje jeho unikátní platební proﬁl potřebný pro potvrzení
identity při online platbách. Díky
tomu i klienti, kteří nemají aplikaci George klíč a používají pro potvrzení plateb kartou kód z SMS,
nemusí po několika transakcích
ve většině případů ePIN zadávat.
Více o placení kartou na internetu
je na www.csas.cz/platbykartou.

HUDEBNÍ IMPULSY

PES Čechy štve, za to
Tři čuníci baví už tři desetiletí
JOSEF VLČEK

Č

esku teď vládne PES a covidová
nálada nejen na kulturní scéně je
dokonce pod psa. Tak si dnes
pojďme spravit náladu muzikou, které
vládnou jiná zvířata. Tím spíše, že podle
různých zdrojů prý právě před třiceti
roky, přesněji 16. ledna 1991, Jaromír Nohavica poprvé veřejně zazpíval svou novou písničku Tři čuníci.
Na albu vyšli Tři čuníci ale až v roce
1994 a tím ztratili prvenství mezi novodobými českými písničkami o našich domácích tvorech. Už v průběhu roku 1991 totiž
předběhl Nohavicu Petr Skoumal s legendárním albem a popěvkem Kdyby prase
mělo křídla. Ve prospěch Nohavici ovšem
svědčí to, že text Skoumalovy písně přebásnil Pavel Šrut z angličtiny. Nohavica
i Skoumal svými deskami ukázali, že na příkladu zvířátek všeho druhu lze s humorem
a nadhledem popisovat lidské zvyky, ctnosti i nectnosti. Není divu, že právě proto další Skoumalův hit Když jde mladý bobr spát
hrála v 90. letech i alternativní rádia.

Zvířecí songy dua Šíp-Svěrák
Nohavicovo zábavné album, pojmenované po Třech čunících, jako kdyby na dlouhou dobu potlačilo všechny pokusy psát
další písničky o zvířátkách. Těšínský bard
na svou desku dokázal umístit písničky o
kozlu, psovi, telátku oblíbeném a další zvířeně. Minimálně dvě nebo tři z nich se uja-

Mistři zvířecích songů. Jaromír Nohavica napsal řadu hitů, přesto mezi generacemi stejně
nejvíce vyčnívají Tři čuníci. To duo Jaroslav Uhlíř-Zdeněk Svěrák vytvořili hned celou řadu populárních songů o zvířatech, nad všemi vyčnívá
Když se zamiluje kůň.
FOTO | ARCHIV MAFRA
ly v dětských sborech po celé republice a
Tři čuníky radostně hrála i velká rádia.
Přesto se našli silní soupeři, kteří také dokázali oslovit rodinné publikum „písničkami
z našeho dvorku“. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř jich v průběhu let napsali celou
řadu. Asi nejznámější z nich je Když se zamiluje kůň, ale v jejich katalogu najdeme
i Myš Lenku, Mravenčí ukolébavku, Datla, Krávy krávy a dokonce další „vepřový
příspěvek“ Umím prase zepředu.
Skoumal, Nohavica a Svěrák s Uhlířem se v několika posledních letech stali

inspirací pro dva představitele nové generace českých písničkářů. Před třemi roky
přišel Jan Pokorný, známý jako Pokáč,
s písničkou Mám doma kočku. Klip k ní
má na YouTube už přes deset milionů
zhlédnutí. Svou písničkářskou kariéru zahájil songem o domácím zvířeti také další
nadějný talent české hudební scény a milionový moderátor Impulsu Michal Horák. Píseň Hej, teto vypráví o nešťastném
zamordování domácího křečka. Je to pravděpodobně poprvé od pověstného hitu
Ivana Mládka z roku 1976 o tom, jak „že-

lezniční vlečka porazila křečka“, kdy se
tohle drobné zvířátko objevilo v české populární hudbě.
A ještě na dvě písně o drobné žouželi
bychom neměli zapomenout, i když patří
až do jarních měsíců. Živí tvorové tu ani
zdaleka nejsou výchovným rodinným motivem, spíš symbolem, který podporuje
milostnou tematiku obsahu. To je případ
Čmeláka od Divokýho Billa nebo Motýlů
od Mandrage. Ale i v nich je znát, kolik
krásy, legrace a také inspirace mohou zvířecí hrdinové přinést do našeho světa.

NOVINKY ZE SVĚTA HUDBY

2021? Rok tvrdé muziky.
Novinky hlásí Accept i Slash

L

oňská a doposud stále trvající vynucená koncertní a festivalová pauza poskytla hudebníkům prostor pro přípravu nových desek. Hned na začátek
roku ohlásila čerstvou nahrávku metalová legenda Accept. Album
Too Mean to Die nabídne jedenáct skladeb. Za připomínku stojí fakt, že z klasického obsazení zbyl už jen kytarista Wolf Hoffmann, jediný pamětník 80. let rámovaných klasickými alby Balls to the Wall nebo Metal Heart. A když už jsme u tvrdší
muziky, letos by měla vyjít napjatě očekávaná nová deska Helloween s navrátilci
Michaelem Kiskem (zpěv) a Kaiem Hansenem (kytara). Na své si přijdou i fandové tradičních rockových jistot. Nové album Medicine at Midnight chystají
Foo Fighters, vedení jedním z největších sympaťáků a dříčů na rockové scéně Davem Grohlem, bývalým bubeníkem Nirvany. Novinku s názvem Detroit Stories
představí rovněž veterán Alice Cooper. Dobré zprávy na přelomu roku zaznamenali také fanoušci Guns N' Roses. Kytarista Slash se nechal slyšet, že v poslední době
hodně pracoval s basákem Duffem McKagenem na nové nahrávce slavné formace. A pro svou „bokovku“ The Conspirators má už prý předpřipravených dvacet
songů, které v novinkové album přetaví snad ještě tento rok.
(re, iDNES.cz)

Retro táhne. Prodej vinylů
i kazet láme rekordy

P

rodejci klasických vinylových desek mají za sebou jedny z nejlepších týdnů
vůbec. Zájem lidí o tento druh hudebních nosičů v posledních letech výrazně
roste, američtí distributoři dokonce vánoční týden roku 2020 označili za nejlepší za poslední tři desetiletí. Přestože celkově digitální formáty stále drtivě vedou,
vinyly vloni po 24 letech přeskočily v prodejnosti CD. „Ještě mezi léty 2011 až
2014 byl prodej vinylových desek jen otázkou pár stovek kusů, většinou pro zanícené sběratele, kteří očekávali při reeditacích alb z katalogů vydavatelů také vydání
černých desek s jejich oblíbeným interpretem. Pak však kouzlo analogového zvuku
objevili i současní interpreti a v podstatě v posledních letech doprovází vydání každého nového titulu také verze na vinylu,“ komentoval před časem vývoj fanouškovských preferencí Pavel Bodiš z České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Ovšem pozor, do módy se vrací i klasické kazety, které byly považovány za dávno definitivně mrtvý nosič. Ve Velké Británii se magnetofonových
kazet vloni prodalo skoro 160 tisíc, což je dvakrát tolik než v předcházejícím roce.
Vinylových desek si lidé koupili 4,8 milionu kusů, nejvíc od začátku 90. let minulého století, uvedl server BBC.
(re, Lidovky.cz, iDNES.CZ)
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5 cviků proti zimnímu splínu
Málo slunce, větší únava i podrážděnost. Zaplašte špatnou náladu sestavou efektivních cviků jógy
Sestavu zahajte v sedu nebo ve zkříženém sedu sledováním nádechu a výdechu. Pomalu k dýchání přidejte i pohyb těla a s nádechem se snažte protáhnout
se dopředu, jemně prohnout záda, s výdechem se nahrbte. Opakujte 10krát a víc podle času a potřeby.
Pro prohloubení pocitu protažení zkuste pohyb těla doplnit pohybem paží, které umístíte
do zátylku. S nádechem je rozevírejte, s výdechem
stlačujte lokty k sobě.
Na další cvik zůstaňte ještě v sedu
(na židli či ve zkříženém sedu) a s nádechem protahujte pravou ruku šikmo vzhůru doleva. Obě sedací
kosti pevně tiskněte
do opory. Sledujte nádech a výdech v otevřené pravé straně
hrudníku. Zůstaňte
na 3 až 5 nádechů.
Protáhněte se i za
druhou rukou.

Přidejte polohu hlavou dolů. Někdy stačí jen
vypodložit pánev, zvednout nohy a opřít je
o stěnu. Příjemného protažení celé zadní strany těla můžete navíc dosáhnout v pozici střechy. Jemně střídavě přibližujte pravou a levou patu do země, zůstaňte na několik nádechů a výdechů. Ale pozor! Tuto pozici raději vynechte, pokud máte vysoký krevní tlak.
Ze střechy klesněte zpět na
kolena. Položte dlaně za chodidla tak, aby prsty směřovaly
ke kolenům. Protahujte hlavu
a páteř do délky, a pokud je to
možné, nechejte pánev zvedat
od podložky. Zůstaňte na tři
nádechy a výdechy nebo pozici třikrát zopakujte. Koncentrujte se na příjemný pocit
v těle. Stále sledujte svůj vnitřní prostor a dech.

Pokud jsme v sestavě došli až k poslední pozici žáby, prostě jen dosedněte zpět
na paty, rozevřete od sebe do široka kolena a protáhněte se za konečky prstů u rukou. Zůstaňte podle pocitu a svých možností na 3 až 10 nádechů a výdechů.
ZDROJ: VĚRA VOJTĚCHOVÁ, DŮM JÓGY

INZERCE

Když jenom důchod nestačí. Jak si v důchodu přilepšit
Často to bývá stejný scénář. Člověk odejde do důchodu, kterého už se nemohl dočkat
a těší se, že si konečně splní své sny. Jenomže místo toho zjistí, že po tom, co vyčerpal
naspořené peníze, tak s důchodem jen stěží vyjde. Jaké má tedy možnosti?
Stěhování do menšího
Jako první se nabízí prodej nemovitosti, ve které senior bydlí a zakoupení levnější a menší nemovitosti,
u níž budou nižší i náklady na bydlení. Bohužel je to spojené s opuštěním známého místa, sousedů i přátel, což bývá pro starší lidi, kteří mají
již zapuštěné kořeny, velmi bolestné. Prodej nemovitosti je tedy řešením pouze pro ty, co nejsou příliš vázáni na svůj původní domov a místo.
Spotřebitelský úvěr
Další možností je spotřebitelský
úvěr, ale senior si musí být jistý, že
bude mít úvěr společně s úroky
z čeho splatit. Úvěr je krátkodobým

řešením zejména v naléhavých případech. Navíc se týká jen seniorů
do 70 let věku, protože starším lidem banky už nepůjčují.
Prodej nemovitosti
s právem dožití
Senioři mohou také prodat nemovitost s právem dožití a převést ji
na osobu, kterou velmi dobře znají
a důvěřují ji. Nevýhodou tohoto řešení je, že vztahy se mohou časem
zhoršit a vzniká riziko, že nový majitel bude chtít seniora vystrnadit.
Krom toho senior také ztrácí svou
flexibilitu v nakládání s nemovitostí
a přichází i o případný budoucí nárůst ceny nemovitosti.

Zpětná hypotéka
Renta z nemovitosti od FINEMO.
CZ neboli zpětná hypotéka oproti
tomu nabízí možnost získání financí
ve formě úvěru, který senior nemusí za svého života splácet. Dále žije
ve své nemovitosti, zůstává jejím
vlastníkem a po jeho smrti se hodnota úvěru odečte od dědictví.
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.

PŮJČKY

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Látat jednu půjčku jiným
úvěrem a tak pořád
dokola je spolehlivá
cesta do průšvihu.
Spojit je však do jedné
pomocí konsolidace
v bance je naopak
šancí na nižší splátky.
ČR | Základní pravidlo jasně říká, že nechcete-li se řítit do finanční katastrofy,
nikdy si na splácení jedné půjčky neberte půjčku druhou. I kdyby mělo jít zdánlivě jen o nízkou částku. Jedinou výjimkou je takzvaná konsolidace. Jde totiž
vlastně také o půjčku, ta však pohltí půjčky jiné a vy vše hradíte nejen přehledněji v jedné splátce, ale i nižší částkou.
Pro konsolidaci jděte v první řadě do
banky a usilujte o konsolidaci spotřebitelskou. Je dobré vědět, že banka, která
vám půjčí, zařídí i předčasné splacení
u ostatních ústavů, nebudete tedy muset
obíhat pobočky a sepisovat výpovědi.
Každou konsolidaci však banky neschválí. Kdo je zadlužený moc a jeho příjmy na splácení nestačí, ten v bance nemusí uspět. V každém případě se vyplatí
INZERCE

Konsolidace pomůže
z bludného kruhu půjček
před zařizováním konsolidace poradit.
V dluhových poradnách se často setkávají s tím, že když mají pocit, že pomohli
člověku najít způsob, jak vyřešit nepříznivou situaci, objeví se nějaký zatím utajovaný průšvih.
Banka standardně posuzuje bonitu klienta, tedy schopnost splácet. Splácíte
půjčku a úroky, měsíční splátka je však
obvykle nižší než součet splátek dosavadních, tudíž méně zatěžuje rodinný rozpočet. Obecně platí, že prodloužením doby
splácení se snižuje měsíční splátka,
i když celková zaplacená částka nejspíš
vzroste. Konsolidací získáváte často
i další výhody – možnost mimořádné
splátky bez penalizace i možnost snížení či zvýšení měsíční splátky podle
aktuální finanční situace.
Praxe bývá taková, že banka obvykle
peníze půjčí a rovnou splatí vaše před-

FOTO | SHUTTERSTOCK

chozí závazky. Ale je možné, že uhradí
jen hlavní dluh a další, drobnější povinnosti nechá na vás – ptejte se vždy na
konkrétní postup. Úrokové sazby začínají na třech procentech, nejčastěji však
žadatelé v konsolidaci dosáhnou na
sedm až devět procent ročně podle výše
celkové sumy a doby splácení. (re, jol)

FAKTA
Základní podmínky pro to, aby banka
umožnila konsolidovat úvěry:
Splácíte - Splátky vás sice zatěžují,
ale dosud je zvládáte. Nejste zapsáni
v registrech ani vám neklepe na dveře
exekutor.
Máte přiměřené příjmy a výdaje - To, že
vám jiní napůjčovali spoustu peněz, ještě
neznamená, že dobře posoudili vaši
finanční situaci. Banka si chce (a podle
zákona i musí) vaši situaci prověřit sama.
Konsolidujete spotřebitelské úvěry Do konsolidace není možné zařadit
některé podnikatelské či nebankovní
úvěry. Vždy je třeba do banky donést
dokumentaci k současným půjčkám –
sjednané smlouvy, výpisy z účtů atd.

Dům a zahrada - komerční prezentace
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MOKRÉ STĚNY U PODLAHY?

Rychlá cesta
k destruktivním plísním

Pokud jste si doma všimli
vlhkosti na zdech vycházející
zespodu, příčin může být
několik. Tou nejčastější je
však tzv. vzlínající vlhkost,
která se bez odstranění
příčiny během několika
let může rozšířit a vést
až ke vzniku plísní, které
způsobují vážné zdravotní
problémy. Vlhké zdi navíc
špatně tepelně izolují a trvale
poškozují nemovitost.
A jak poznáte, že se ve vašem případě jedná o vzlínající vlhkost?
Zde je pár nejčastějších příčin:
Špatná hydroizolace
Špatná hydroizolace je vůbec
nejčastější příčinou pronikání
vlhkosti přes základové desky či
základové pásy přímo do zdiva
domu. Takový dům buď nemá vůbec žádnou izolaci, nebo má špatně provedenou izolaci, případně je
původní izolace proti zemní vlhkosti již nefunkční. Takovou izolaci si můžete představit jako nepropustnou překážku, která brání
průchodu vlhkosti do stavby, a to

v případě nejen nad zemích místností, ale i podsklepených částí
domu.
Povrchová voda
Vlhkost hrozí často domům postaveným ve svahu kopce. Po svahu
stéká voda a když jí postavíte překážku, v tomto případě dům, tak
se začne tlačit dovnitř.

a případně potrubí nebo kachličky v koupelně. Tou nejšetrnější
a finančně nejméně náročnou
metodou odvlhčení zdiva, je dnes
osmo technologie. Vysoušení zdi-

vytvořilo elektromagnetické pole,
které molekuly vody ve zdi tlačí
zpátky do země. Díky tomu zdivo
rychle a efektivně vysychá. Osmo
technologie odvlhčení se dá použít

va osmo technologií využívá vědeckých poznatků z oblasti fyziky
k tomu, aby díky jednoduchému
zařízení instalovaném v objektu

u všech druhů zdiva, nadzemních
i sklepních prostor. Odvlhčují se
tak rodinné domy, bytovky, školy,
ale i památkově chráněné objekty.

Podpovrchová - spodní voda
Velké zemní vlhkosti může také
čelit dům v oblastech s výskytem
vysoké hladiny spodní vody.
Vlhkost vedoucí z domu
Zdrojem zvýšené vlhkosti zdiva
bývá i samotný dům, například
pokud nemá okap, okap je prasklý
nebo vedený na terén v místě, odkud nemůže odtéct pryč od domu
a pod. V takových případech voda
teče přímo pod dům a podmáčí
základy. Důsledkem jsou kromě
vlhkosti, která se do domu tlačí,
i statické poruchy.
Pokud si myslíte, že se vzlínající
vlhkost týká právě vaší nemovitosti, nezoufejte. Možností, jak se
jí zbavit, je několik. Tradičně se
k řešení odvlhčení nemovitosti používalo podřezání zdiva nebo chemická injektáž. Tyto metody jsou
ale stavebně náročné, ničí se zdivo

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTORKA SOŇA PORUPKOVÁ

Moderovat jsem chtěla už jako dítě
M

ladá a krásná moderátorka Soňa
Porupková je tak trochu jako ranní káva. Stejně jako ona zpříjemňuje lidem vstávání. V jejím případě divákům NOVÉHO DNE na CNN Prima
NEWS. Spolu s Liborem Boučkem tvoří
tandem, který dokáže probudit, rozesmát
a ještě upozornit na nejzásadnější zprávy
daného dne. „Naše dvouhodinové ranní
vysílání je každodenní výzva. Ne vždy
vše klape podle připraveného scénáře,
často tak doslova do posledních vteřin nevím, co bude následovat. V tom je ale
kouzlo živého vysílání,“ vysvětluje Soňa
Porupková.
To, proč před kamerou působí tak sebejistě, má jednoduché vysvětlení. Za moderováním si šla už od školky. „O tom, že se

stanu televizní
moderátorkou,
jsem měla jasno
už ve svých pěti
letech. Rodičům jsem tehdy
při sledování televizních zpráv
hrdě řekla, že
jednou tam taky
budu
sedět.
A skutečně sedím,“ směje se
Soňa. „Cesta to nebyla jednoduchá, šla
jsem na to přes studium žurnalistiky, řadu
let jsem strávila ve veřejnoprávní televizi,
prošla si mnoha zpravodajskými posty.
Ale moderování je zkrátka moje celoživot-

ní láska a často si dělám legraci, že nic jiného než mluvit neumím,“ dodává.
Moderování NOVÉHO DNE znamená
mimo jiné i stres a vstávání. Soňa Porupková si naštěstí nemusela příliš zvykat. Několik let předtím totiž moderovala ráno na
rádiu Kiss. „Základ ranního vysílání je asi
stejný v rádiu i televizi. V obou případech
se člověk snaží být tím nejlepším parťákem pro rozjezd nového dne. Naše ranní
show byla hodně založena na přímé komunikaci s posluchači. Většinou to byla jedna velká improvizace. Tím pádem i nejlepší moderátorská škola, díky které už mě
dnes jen tak něco nerozhodí,“ říká. A v závěsu ihned vyvrací jeden mýtus. „Spousta
lidí si myslí, že s devátou hodinou, kdy
končíme moderování NOVÉHO DNE,

máme po zbytek dne volno, ale samotné
moderování je spíš odměna a vyvrcholení
celodenní přípravy. Hned po skončení vysílání proto máme poradu, kde plánujeme
témata na další den, pak následuje můj dopolední rituál, kdy se najím a na chvíli se
jdu vyspat a pak začíná celý kolotoč příprav zase znovu,“ vysvětluje Soňa. Všechna ta práce za to prý ale rozhodně stojí.
„Moderovat s Liborem je pro mě obrovská čest a v podstatě splněný sen. Pro mě
je tím největším profesionálem. Jsem
vděčná, že mám možnost učit se od jedničky v oboru,“ usmívá se.
NOVÝ DEN nabitý informacemi
a zajímavými hosty můžete sledovat
každé všední ráno na CNN Prima
NEWS a Primě od 7.00.

INZERCE

Sledujte vyhlášení
3. ročníku projektu
Realiťák roku

16.1.2021 v 18:00 na
www.facebook.com/realitakroku
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Kurz Lidových novin od 22. ledna

PŘIJÍMAČKY
na střední školy
Komplexní příprava
na přijímací zkoušky CERMAT
z češtiny a matematiky.
Každý den výklad, cvičení, testy.

Objednávejte na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/prijimacky.
Nabídka platí do 20. 1. 2021.

Mediální partner:

Koupím paroží,

+ DÁREK

Nástěnná příručka
matematiky

Zvýhodněné
předplatné
na 5 týdnů
za 510 Kč

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.:

776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. ledna 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.00 Tlapková patrola II (5, 6) 6.55 Looney
Tunes: Úžasná show (11, 12) 7.45 Kačeří příběhy
(67, 68) 8.35 Sněhová královna 10.20 Navždy
mladý 12.10 Volejte Novu 12.45 Výměna manželek XIII 14.05 Přestupný rok 15.55 Láska
s výstrahou 17.45 Alvin a Chipmunkové 2 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (10) 6.30 Marvel
Superhrdinové 6.50 Meteor Monster Truck
(44) 7.20 Meteor Monster Truck (46) 7.30
M.A.S.H (169-171) 9.00 Autosalon.tv 9.55
Partička 10.35 7 pádů Honzy Dědka 11.40
Hudson a Rex (11) 12.30 Milionář mezi námi
13.35 Vraždy podle Agathy Christie (4) 15.30
Skutečné vraždy: Pachatel mezi námi. Krimifilm
(USA, 2015) 17.10 Cena medu. Drama (ČR,
1986) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

6.00 Umění je cool 7.25 Top Gear V (5) 8.30
Americký chopper VII (6-9) 12.10 Re-play 12.45
COOL e-sport 13.10 Futurama VII (8, 9) 13.55
Simpsonovi XXXI (20-22) 15.15 Simpsonovi (1)
15.45 Dračí války 17.25 Futurama VII (10, 11) 18.15
Simpsonovi II (13) 18.45 Simpsonovi II (14) 19.15
Simpsonovi II (15) 19.45 Simpsonovi II (16) 20.15
Návrat blbýho a blbějšího 22.25 Prci, prci, prcičky
0.15 Simpsonovi II (13) 0.45 Simpsonovi II (14)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Kozy léčí
Psychologické drama
(ČR, 2017). Hrají Z. Stivínová,
I. Chmela, J. Tesařová,
J. Plodková, N. Lichý
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Ženy, které nenávidí muže
Krimifilm (ČR, 2012).
Hrají J. Langmajer, M. Stránský,
S. Babčáková, N. Lichý,
S. Krupanská. Režie R. Sedláček
23.50 Místo činu – Berlín
Kurýr. Krimiseriál (N, 2015)
1.20 Na forbíně TM
2.00 Banánové rybičky
2.40 Sama doma
4.10 Chalupa je hra
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Bydlet jako... na výsluní

Joj Family
SOBOTA 8.05 Policisté v akci 9.05 Na chalupě
10.05 Nové bydlení – Design 11.05 Nové bydlení
12.10 30 případů majora Zemana (28) 14.00
30 případů majora Zemana (29) 15.40 Inženýrská
odysea (6/13) 17.00 Nové bydlení – Design 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Plechová kavalérie (3/7)
23.45 Ministři (6, 7) 0.40 Čau, Lujzo!
NEDĚLE 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi

6.40 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.15 Policisté
v akci 9.10 Uhorčík (4) 10.05 Bodka (1/10) 11.05
V sedmém nebi 13.35 Plechová kavalérie (3/7)
14.35 Anděl svádí ďábla 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Bodka (2) 21.15 Případ pro zvláštní skupinu (4/6)
22.40 Uhorčík (4) 23.30 Aféry 0.10 Ochránci

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň 8.25 Soudní síň 9.30
Soudní síň 10.35 Aféry 11.25 Rodinné záležitosti
12.35 Rodinné záležitosti 13.55 Soudní síň 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Anděl svádí ďábla 22.30 Nový život (5)
23.30 Nová zahrada 0.20 Rodinné záležitosti

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

SIBERIA

Keanu Reeves vyráží do Petrohradu
prodat vzácné modré diamanty

ÚTERÝ | 20:15

20.20 Warcraft: První střet
Akční fantasy film
(Čína/Jap./USA, 2016)
22.30 Zúčtování
Akční drama (USA, 2016)
0.50 Sezona zabíjení
Akční film
(USA/Belg./Bulh., 2013)
2.20 Specialisté (9)

ÚTERÝ 8.00 Soudní síň 10.00 Policisté v akci

11.05 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 12.40 Nový
život (5) 13.45 Soudní síň 16.50 Policisté v akci 17.55
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Aféry
21.05 Inženýrská odysea (7) 22.20 Nový život (6)
23.25 Na chalupě 0.20 Bučkovi – slunce, seno, vesnice

STŘEDA 8.00 Soudní síň 10.05 Policisté v akci
11.15 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 12.50 Nový
život (6) 13.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Případ pro zvláštní skupinu (3) 21.35 30 případů
majora Zemana (30) 23.25 Nový život (7)
ČTVRTEK 9.00 Soudní síň 10.05 Policisté v akci

11.10 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 12.50 Nový
život (7) 13.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Uhorčík
(5) 21.05 Inženýrská odysea (8) 22.25 Nový život
(8) 23.20 DELUKSE 0.15 Na chalupě

PÁTEK 9.00 Soudní síň 10.00 Policisté v akci
11.05 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 12.45 Nový
život (8) 13.45 Soudní síň 16.50 Inženýrská odysea
(7) 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dlouhá míle (1) 21.50 Upír z Feratu 23.50
Na chalupě 0.30 Bučkovi – slunce, seno, vesnice

INZERCE

ČT1
6.25 Po stopách hvězd 6.50 Kocourek
Modroočko 7.40 Když se čerti rojili 9.00
Příběhy slavných... František Smolík 9.55
Gejzír 10.30 Dědeček 11.15 Sovákoviny 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Čerte, drž se svého kopyta! 14.15
To bylo Neváhej a toč! 15.15 Nespavost 16.30
Království potoků 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra
Rodinná komedie (Fr., 2002).
Hrají G. Depardieu,
M. Bellucciová, Ch. Clavier.
Režie A. Chabat
22.25 Zlý časy v El Royale
Thriller (USA, 2018).
Hrají J. Bridges, C. Erivová,
D. Johnsonová, J. Hamm,
Ch. Hemsworth. Režie D. Goddard
1.00 Nic mě nezastaví
Thriller (VB/Mar./Šp./USA,
2015). Hrají A. Dixonová,
N. Whitmey, L. Eichhornová,
V. Topic. Režie H. J. Ford
2.50 Osudové přítelkyně
Thriller (Kan., 2014).
Hrají J. Lunerová, K. Proutová,
S. Greyová. Režie J. Bourque
4.45 Jak se staví sen
Úžasné přestavby vašich domovů pod taktovkou prvotřídních
designérů. Chcete proměnu?

Relax
SOBOTA 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová
láska 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 18.55 Osudová láska 19.55 Hotel Herbich
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová láska

8.20 Osudová láska 9.20 Stefanie 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.00 Lovingovi 7.00 Alvin a Chipmunkové 8.35
Mentalista V (1, 2) 10.15 Pan 12.45 Bláznivá runway
15.00 Toy Story: Příběh hraček, animovaný film
(USA, 1995) 16.25 Atlantida: Tajemná říše, animovaný film (USA, 2001) 18.10 Rychle a zběsile 2,
akční film (USA/N, 2003) 20.00 Vykoupení
z věznice Shawshank, drama (USA, 1994) 22.45
Kobra, akční film (USA, 1986) 0.15 Prci, prci,
prcičky: Svatba, komedie (USA/N, 2002)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.30 Ninjago IX (2) 9.55
Max Steel II (9) 10.20 Ninjago IX (3) 10.50
Námořní vyšetřovací služba XII (20, 21) 12.30
Zimní zámek 14.15 Hledání Země Nezemě 16.05
Francouzská spojka, krimifilm (USA, 1971) 18.15
Pravá blondýnka 2, komedie (USA, 2003) 20.00
Návrat Růžového pantera, krimikomedie (VB,
1974) 22.10 Anglický pacient, romantické drama
(USA/VB, 1996)

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

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

ČÍSLO 342

neděle 17. ledna 2021
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Jak
Honza Kačenku dostal 6.55 Písničky
z Divadélka pod věží 7.45 Kavárnička
dříve narozených aneb Částečná
bilance II 8.25 Saturnin (2/4) 9.05
Úsměvy Miroslavy Pleštilové 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O králi, hvězdáři, kejklíři a třech
muzikantech
14.05 Tom v kozí kůži
15.05 Jak Vojtěch pro princeznu do
ohně skočil
15.45 Sňatky z rozumu (3/5)
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Božena (3/4)
21.40 168 hodin
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Sráči
23.50 Případy detektiva Murdocha XIII

Nova
6.00
6.15
7.10
8.00
8.45
9.55
11.45
13.45
15.40
17.20
19.30
20.20
22.35
23.05
1.20
3.00

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola II (7, 8)
Looney Tunes: Úžasná show (13, 14)
Kačeří příběhy (69, 70)
Čarovné střevíce
102 dalmatinů
Komedie (USA, 2000)
Magická posedlost
Komedie (USA, 1998)
Hlava rodiny 2: Tatínek, nebo
dědeček?
Komedie (USA, 1995)
Miss Hanoi
Krimifilm (ČR/SR, 2018)
Agenti v sukních:
Jaký otec, takový syn
Krimikomedie (USA, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ženy v pokušení
Komedie (ČR, 2010)
Střepiny
Mystery, Aljaška
Komedie (USA/Kan., 1999)
Agenti v sukních:
Jaký otec, takový syn
Krimikomedie (USA, 2011)
Volejte Novu

Prima

Nova Cinema

6.15 Max Steel II (11)
6.40 Marvel Superhrdinové –
Avengers: Sjednocení!
7.00 Meteor Monster Truck (47)
7.15 M.A.S.H (171, 172)
8.10 Svět ve válce (20)
9.20 Prima SVĚT
9.50 Fachmani
10.20 Vařte jako šéf!
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.55 Receptář prima nápadů
12.45 Libovky Pepy Libického
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Jak se staví sen
14.40 Šéfem za pár minut
15.15 Láska z pasáže
16.45 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Kluci z hor
Komediální drama (ČR, 2018)
22.10 Rocky III
0.05 Anglický pacient
3.05 Vraždy podle Agathy Christie (4)
4.50 Svět ve válce (20)

5.45 Underground: Pravdivý příběh Juliana
Assange 7.30 Podraz 9.45 Atlantida: Tajemná říše
12.00 Toy Story: Příběh hraček 13.25 Vzpomínky na
Afriku 16.25 Medvědí bratři 17.50 Warcraft: První
střet 20.00 Temné stíny, hororová komedie
(USA/Austr., 2012) 22.15 Pravdivý příběh, životopisné drama (USA, 2015) 0.05 Zúčtování

Prima cool
6.05 Umění je cool 8.05 Americký chopper VII
(8-11) 11.40 Autosalon.tv 12.35 Futurama VII (10, 11)
13.25 Simpsonovi (2) 13.55 Simpsonovi (3) 14.20
Simpsonovi (4) 14.50 Simpsonovi (5) 15.15 Návrat
blbýho a blbějšího 17.25 Futurama VII (12) 17.50
Futurama VII (13) 18.20 Simpsonovi II (17-20) 20.15
Proud času 22.25 Ohnivé peklo 23.55 Simpsonovi
II (17, 18) 0.55 Simpsonovi II (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.00 Ninjago IX (3) 8.30
Max Steel II (10) 8.55 Ninjago IX (4) 9.20 Námořní
vyšetřovací služba XII (21, 22) 11.00 Dračí války
12.45 Cena medu 14.15 Pravá blondýnka 2 16.00
Cesta do středu Země 17.45 Návrat Růžového pantera, krimikomedie (VB, 1974) 20.00 Čokoláda,
romantický film (USA/VB, 2001) 22.20 Zlý časy
v El Royale, thriller (USA, 2018)

pondělí 18. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dědeček. Komedie
(ČR, 1988) 9.50 168 hodin 10.25
Kukačky (2/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Mít někoho do deště
Rodinné drama (ČR, 1985)
15.10 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Hlava Medúzy (2/8)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Učitelka
Komediální drama (ČR/SR, 2016)
23.30 Zpátky se Sobotou
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
23.15
0.05
1.00
1.40
2.20
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3970)
Specialisté (9)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(864)
Castle na zabití V (5)
Mentalista V (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3971)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (10, 11)
Smrtonosná zbraň II (6)
Mentalista V (3)
Mentalista V (4)
Castle na zabití V (5)
Smrtonosná zbraň II (6)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
10.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.30
22.45
23.45
0.45
1.40
2.40
3.40

Max Steel II (12)
Nový den
M.A.S.H (172, 173)
Rosamunde Pilcherová: Talisman
lásky
Romance (N/VB, 2017)
Walker, Texas Ranger V (9)
Jake a Tlusťoch V (22)
Policie Hamburk VII (26)
Námořní vyšetřovací služba X
(10)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (35)
Jak se staví sen – extra
Hudson a Rex II (12)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(10)
Walker, Texas Ranger V (9)
Jake a Tlusťoch V (22)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.55 Pan 8.50 102 dalmatinů 10.35 Teleshopping
11.10 Vzpomínky na Afriku 14.05 Teleshopping
14.40 Navždy mladý 16.30 Magická posedlost
18.25 Alvin a Chipmunkové 2 20.00 Dánská dívka,
drama (Belg./N/USA/VB, 2015) 22.20 Příběh
Jamese Browna, životopisný film (USA, 2014) 0.55
Sezona zabíjení, akční film (USA/Belg./Bulh., 2013)

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VI (15, 16) 12.30 Futurama VII
(12, 13) 13.20 Simpsonovi (6-9) 15.10 Hvězdná
brána VI (17, 18) 17.15 Futurama VIII (1, 2) 18.15
Simpsonovi II (21, 22) 19.15 Simpsonovi III (2, 3)
20.15 Ajťáci II (3) 20.45 Odkaz budoucnosti aneb
Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (13)
21.20 Partička 22.00 7 pádů Honzy Dědka 23.15
Odstřelovač II (5) 0.10 Simpsonovi II (21, 22)

Prima Max
6.10 Max Steel II (11) 6.40 Ninjago IX (5) 7.00
Námořní vyšetřovací služba XII (22, 23) 9.05
Návrat mušketýrů 11.10 Peacemaker 13.45 Cesta do
středu Země 15.40 Narozeninové přání 17.35 Čokoláda, romantický film (USA/VB, 2001) 20.00 Lásce
na stopě, romantická komedie (USA, 2001) 21.50
Vlastní pravidla, komediální drama (USA, 2007)
0.05 Proud času, sci-fi film (USA, 2003)

úterý 19. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Každý má svůj stín. Komedie
(ČR, 1980) 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 Pyžamo
14.20 Sňatky z rozumu (3/5)
16.00 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (5)
21.00 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Čtvrtá hvězda (1, 2/12)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Hnízdo (2/12)
0.45 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
23.30
1.15
1.55
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3971)
Specialisté (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(865)
Castle na zabití V (6)
Mentalista V (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3972)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Stážista
Komediální drama (USA, 2015)
Smrtonosná zbraň II (7)
Mentalista V (5, 6)
Castle na zabití V (6)
Smrtonosná zbraň II (7)
Na hromádce s ex II (15)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.05
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.40
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20
4.25
5.40

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (13)
Nový den
M.A.S.H (173, 174)
Rosamunde Pilcherová: Vůně
orchidejí
Romantické drama (N/VB, 2018)
Walker, Texas Ranger V (10)
Policie Hamburk VII (27)
Policie Hamburk VII (28)
Námořní vyšetřovací služba X (11)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (72)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X (11)
Policie Hamburk VII (27)
Policie Hamburk VII (28)
Prostřeno!
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

5.15 Podraz 7.35 Mentalista V (3, 4) 9.15 Navždy
mladý 11.40 Magická posedlost 14.05 Hlava rodiny
2: Tatínek, nebo dědeček? 16.00 Dánská dívka
18.10 Láska s výstrahou, romantická komedie
(USA/Austr., 2002) 20.00 První rána, akční film
(USA, 1996) 21.35 Hostitel, sci-fi film (USA, 2013)
23.55 Mystery, Aljaška, komedie (USA/Kan., 1999)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear V (7) 8.35
Odstřelovač II (4, 5) 10.25 Hvězdná brána VI (17, 18)
12.30 Futurama VIII (1, 2) 13.20 Simpsonovi (10-13)
15.10 Hvězdná brána VI (19, 20) 17.15 Futurama VIII
(3, 4) 18.15 Simpsonovi III (4-7) 20.15 Teorie velkého třesku XII (5, 6) 21.05 Prima Partička 22.10 Živí
mrtví IX (13) 22.55 Odstřelovač II (6) 23.50
Simpsonovi III (4) 0.20 Simpsonovi III (5, 6)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Nad zimní krajinou
6.45 Ninjago IX (4, 5) 7.45 Max Steel II (12) 8.10
Ninjago IX (6) 8.35 Námořní vyšetřovací služba XII
(23, 24) 10.30 Ohnivé peklo 12.15 Když Harry
potkal Sally 14.15 Narozeninové přání 16.10 Dítě
v pravý čas 18.10 Lásce na stopě 20.00 Ďáblův
uzel, krimidrama (USA, 2013) 22.15 Sedm, thriller
(USA, 1995) 0.55 Vlastní pravidla

středa 20. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Stříbrný smrček. Drama (ČR,
1983) 10.35 Doktor Martin (5) 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 (3/12)
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (3)
20.50 Hercule Poirot
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Příběhy slavných... Boris Rösner
23.30 Případy detektiva Murdocha XIII
0.10 AZ-kvíz
0.40 Na forbíně TM
1.20 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.30
1.15
1.55
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3972)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (17)
Ordinace v růžové zahradě 2
(866)
Castle na zabití V (7)
Mentalista V (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3973)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň II (8)
Mentalista V (7, 8)
Castle na zabití V (7)
Smrtonosná zbraň II (8)
Na hromádce s ex II (16)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
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
23.40
0.40
1.35
3.35

Max Steel III (1)
Nový den
M.A.S.H (174)
M.A.S.H (175)
Rosamunde Pilcherová: Otcovo
dědictví
Romance (N/VB, 2018)
Walker, Texas Ranger V (11)
Policie Hamburk VII (29)
Policie Hamburk VII (30)
Námořní vyšetřovací služba X
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Mordparta (3)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(12)
Policie Hamburk VII (29, 30)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.45 Atlantida: Tajemná říše 7.10 Medvědí bratři
8.35 Mentalista V (5, 6) 10.50 Láska s výstrahou
12.40 První rána 14.40 Warcraft: První střet, akční
fantasy film (Čína/Jap./USA, 2016) 16.50 Zaříkávač
koní, romantický film (USA, 1998) 20.00 Hranaři,
thriller (ČR, 2011) 22.00 Skrytá vada, krimikomedie
(USA, 2014) 0.50 Temné stíny

Prima cool
5.40 Umění je cool 7.05 Top Gear V (8) 8.35
Odstřelovač II (5, 6) 10.25 Hvězdná brána VI
(19, 20) 12.30 Futurama VIII (3, 4) 13.20
Simpsonovi II (1-4) 15.10 Hvězdná brána VI (21, 22)
17.15 Futurama VIII (5, 6) 18.15 Simpsonovi III (8-11)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička 21.55 Holky za
mřížemi III (1) 23.05 Odstřelovač II (7) 0.05
Simpsonovi III (8) 0.35 Simpsonovi III (9, 10)

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Ninjago IX (6) 6.25
Max Steel II (13) 6.55 Ninjago IX (7) 7.25 Námořní
vyšetřovací služba XII (24) 8.20 Námořní vyšetřovací služba XIII (1) 9.20 Návrat mušketýrů 11.25
Ptačí klec 13.55 Dítě v pravý čas 15.55 Cena medu
17.40 Návrat blbýho a blbějšího 20.00 Ztracené
město Z, dobrodružný film (USA, 2016) 22.50
Tísňová linka, thriller (USA, 2013) 0.45 Sedm

čtvrtek 21. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Noc na zámku. TV film (ČR,
1981) 10.45 Hříšní lidé města
pražského (3) 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 Blondýna
14.15 Tak neváhej a toč speciál
15.05 Profesionálové
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (6)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Místo činu – Berlín
0.05 Pozvání spravedlivých
1.00 AZ-kvíz
1.35 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.10
0.55
1.35
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3973)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hromádce s ex II (18)
Ordinace v růžové zahradě 2
(867)
Castle na zabití V (8)
Mentalista V (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3974)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1005)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (9)
Mentalista V (9, 10)
Castle na zabití V (8)
Smrtonosná zbraň II (9)
Život ve hvězdách

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.00
2.00
3.55

Max Steel III (2)
Nový den
M.A.S.H (175)
M.A.S.H (176)
Rosamunde Pilcherová:
Hledá se chůva
Romance (N/VB, 2018)
Walker, Texas Ranger V (12)
Policie Hamburk VIII (1)
Policie Hamburk VIII (2)
Námořní vyšetřovací služba X
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (73)
Ano, šéfe!
Mordparta (3)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(13)
Policie Hamburk VIII (1, 2)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Medvědí bratři 6.25 102 dalmatinů 8.10
Mentalista V (7, 8) 9.55 Hlava rodiny 2: Tatínek,
nebo dědeček? 12.20 První rána 14.20 Trhala fialky
dynamitem 16.10 Hranaři 18.00 Agenti v sukních:
Jaký otec, takový syn 20.00 Láska na kari 22.30
Úžasný propadák, životopisný film (USA, 2017)
0.20 Hranaři, thriller (ČR, 2011)

Prima cool
8.25 Ajťáci II (3) 8.55 Odkaz budoucnosti aneb
Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (13)
9.30 Teorie velkého třesku XII (5, 6) 10.25 Hvězdná
brána VI (21, 22) 12.30 Futurama VIII (5, 6) 13.20
Simpsonovi II (5-8) 15.10 Hvězdná brána VII (1, 2)
17.15 Futurama VIII (7, 8) 18.15 Simpsonovi III (12-15)
20.15 Detektiv z Hongkongu 22.30 Vnitřní nepřítel
0.30 Simpsonovi III (12) 0.55 Simpsonovi III (13)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.40 Ninjago IX (7) 9.05
Max Steel III (1) 9.35 Ninjago IX (8) 9.55 Námořní
vyšetřovací služba XIII (1, 2) 11.50 Léto s Beautym
13.45 Francouzská spojka 15.55 Hledání Země
Nezemě 18.05 Holka s prknem, romantická komedie (VB/Rak./N, 2011) 20.00 Pumpaři od Zlaté
podkovy, krimifilm (ČR, 1978) 22.00 22 výstřelů,
thriller (Fr., 2010) 0.25 Tísňová linka

pátek 22. ledna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Prstýnek ze zlata kočičího. TV
film (ČR, 1981) 10.35 Doktor Martin
(6) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.45 Na kus řeči
15.35 Příběhy slavných... Boris Rösner
16.25 Cestománie
17.00 Bydlet jako... gentleman
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 (3/13)
21.05 13. komnata Michaely Kuklové
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profesionálové
23.20 Kriminalista
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.10
0.20
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3974)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1005)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (1)
Ordinace v růžové zahradě 2
(868)
Castle na zabití V (9)
Mentalista V (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3975)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile: Tokijská jízda
Akční film (USA/N/Jap., 2006)
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Komedie (USA, 2012)
Mentalista V (11, 12)
Castle na zabití V (9)
Na hromádce s ex II (17)

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.40
23.30
0.30
1.25
3.25
4.20

Max Steel III (3)
Nový den
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
Rosamunde Pilcher: Tajemství
květinového ostrova
Romance (N/VB, 2018)
Walker, Texas Ranger V (13)
Policie Hamburk VIII (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba X
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Milionář mezi námi
Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimifilm (ČR, 1978)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba X
(14)
Policie Hamburk VIII (3, 4)
Prostřeno!
Jak se staví sen

Nova Cinema
5.35 Zaříkávač koní 8.25 Mentalista V (9, 10) 10.10
Teleshopping 10.40 Generál MacArthur 13.10
Teleshopping 13.40 Varianova válka 15.55 Láska na
kari 18.10 Koralína a svět za tajemnými dveřmi
20.00 Život brouka, animovaný film (USA, 1998)
21.50 Kopačky, komedie (USA, 2008) 23.50 Miss
Hanoi, krimifilm (ČR/SR, 2018)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Top Gear VI (1) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 2021 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána VII (1, 2) 12.30 Futurama VIII
(7, 8) 13.20 Simpsonovi II (9-12) 15.10 Hvězdná
brána VII (3) 16.10 Hvězdná brána VII (4) 17.15
Futurama VIII (9, 10) 18.15 Simpsonovi III (16-19)
20.15 Kon-tiki 22.45 Jessabelle 0.30 Simpsonovi III
(16) 0.55 Simpsonovi III (17)

Prima Max
6.10 Ninjago IX (8) 6.35 Max Steel III (2) 7.05
Ninjago IX (9) 7.25 Námořní vyšetřovací služba XIII
(2, 3) 9.20 Návrat Růžového pantera 11.45 Proud
času 14.10 Holka s prknem 16.00 Skutečné vraždy:
Tři ložnice a jedno tělo 17.55 Líbat nevěstu zakázáno 20.00 Francouzská spojka II, akční krimidrama
(USA, 1975) 22.30 Vnitřní nepřítel, akční film (USA,
2005) 0.30 22 výstřelů, thriller (Fr., 2010)
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Česká republika

Hubnutí speciál

Televizní Prostřeno! ve znamení zdravého stravování
ČR | Prostřeno! bude tentokrát speciální. Ke stolu zasedne pět odvážných, pro
které je zdravé stravování koníčkem,
ale i životním stylem. V pondělí se k
plotně postaví pracující student Martin
Kostelecký (23 let). Nejvíc mu chutná
středomořská a italská kuchyně. Martin
má shodou okolností ve svůj hostitelský
den narozeniny, ale zažije malý trapas –
nepozná herečku a zpěvačku Janu Fabiánovou, a hlavně nemá zdání, kdo je její
známá maminka, Naďa Urbánková.
Úterní večeři nachystá trenérka Monika Brodská (29). Chce ukázat rychlé vaření. Jídla bude podávat v krabičkách.
Ale jak si poradí s veganskou verzí? Monika sází na tofu. Jana dostane všechno
z tofu. Sama Monika si život bez masa
představit nedokáže.
Středa bude patřit herečce a zpěvačce
Janě Fabiánové (41). Její velkou vášní
je zdravé jídlo a vše kolem něj. Sama vydala také kuchařku, kde se věnuje rovnováze mezi jídlem a zdravím. Jana je veganka – jí pouze rostlinnou stravu. Pochutnají si soupeři na seitanu?

Čtvrteční večeři nachystá trenérka
Iris Ledvina (31). Kromě vyváženého
menu překvapí hosty proměnou v monstra a společně si zatančí.
V pátek se u plotny představí autorka
kuchařek, osobní trenérka a koučka Katka Tichá (35). Není žádný tichošlápek.
Má ráda plnou tabuli a podávat bude dohromady asi patnáct jídel.
Kdo vyhraje a shrábne 60 tisíc? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17:50 hodin.
(kot)
Sójové fajitas s polentovým knedlíkem a seitan s houbovou omáčkou
Ingredience: 3 balení seitanu
(pšeničného masa),
2 balení
čerstvých
očištěných
hub (žampiony či hřiby) či mražená
směs, 1 menší červená cibule, 3 stroužky česneku, 1 hrnek ovesného mléka ne-

Zleva Jana Fabiánová, Iris Ledvina, Katka Tichá, Martin Kostelecký a Monika
Brodská nad poklicemi s ukrytými šedesáti tisíci pro vítěze. FOTO | FTV PRIMA
ochuceného, 4 PL neslazené sójové smetany, 2 PL hroznového oleje, 1 PL ovesné mouky,
1 PL čerstvé petrželky,
1 ML kmínu, pepř, sůl. Šťouchané
brambory: 8 větších brambor přílohových, 1 jarní cibulka, 1 PL panenského
olivového oleje, sůl. Postup: Seitan nakrájíme na širší nudličky, česnek a cibuli na menší kostičky. Na pánvi rozehřejeme olej, přidáme cibuli, česnek, kmín a
seitan, smažíme za stálého míchání na
středním plameni. Přidáme mražené houby, sůl a pepř a za stálého míchání dovedeme opět k varu. Přidáme ovesné mléko, sójovou smetanu a vodu, důkladně
promícháme. Přikryjeme pokličkou a na

mírném ohni vaříme cca 20 až 30 minut
(až do důkladného provaření hub). V případě, že je směs příliš tekutá, posypeme
ovesnou moukou, dobře promícháme a
na mírném plameni povaříme cca 2 až
4 minuty. Podáváme ozdobené čerstvou
petrželkou. Šťouchané brambory:
Omyté brambory oloupeme, rozčtvrtíme a znovu omyjeme. Mírně osolenou
vodu ve větším hrnci přivedeme k varu,
přidáme brambory a na mírném plameni
vaříme doměkka, cca 20 minut. Brambory scedíme, přidáme lžíci olivového oleje, najemno nakrájenou jarní cibulku a
vše promícháme, aby vznikla téměř kašovitá konzistence.

INZERCE

IT - správa systémů a služby

Management

SAP specialist (40-65.000 Kč)

40 000 - 65 000 Kč / měsíc

Jednatel - CNC stroje (od 120.000 Kč)

120 000 Kč / měsíc

Správce firemních sítí a HW a SW (40-50.000…

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Jednatel - strojírenství (od 100.000 Kč)

100 000 Kč / měsíc

SAP consultant - junior (30-40.000 Kč)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

řidící pracovníci v oblasti správy podniku,…

45 000 Kč / měsíc

Backup specialist ( až 70.000 Kč)

65 000 - 70 000 Kč / měsíc

Vedoucí směnové kontroly

24 000 Kč / měsíc

V
t (55 65 000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

55 000 65 000 Kč /

V d
í k
i kéh dděl
Více na www.jobdnes.cz

ě í

IT - prodej a služby
Datový analytik (45.000- 50.000 Kč)

í

ě í

Technika, elektrotechnika
45 000 - 50 000 Kč / měsíc

NAV business consultant

Elektrotechnik konstruktér - testování / vývoj

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Elektrikář brno (25-35000)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Oracle database architect Praha (70-120.000… 70 000 - 120 000 Kč / měsíc

Vedoucí energetik (AŽ 60000,- Kč)

Principal engineer Prague (90-95.000 CZK)

Elektromechanik (10.000 KČ bonus)

Více na www.jobdnes.cz

33 790 Kč /

90 000 - 95 000 Kč / měsíc

60 000 Kč / měsíc
25 000 - 32 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Sledujte vyhlášení
3. ročníku projektu
Realiťák roku na
www.facebook.com/realitakroku
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Mediální partner:

INZERCE
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www.5plus2.cz

Římský ﬁlozof Seneca: Čas léčí rány, které nemůže…

Tajenka: … vyléčit rozum.

INZERCE

VOLEJTE
ARMA
ZDARMA

NABÍDKA

PROSINEC 2020 / LEDEN 2021

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
SEM
SEMTEX
Orig
Originál
0,5 l

SEMTEX
High
igh 0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PILSNER
URQUELL
QUELL
ležák 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
sycená
cená
1,5 l

sirup
up
malina 0,7 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l
BIRELL
zelený ječmen
0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

MÉNĚ PENĚZ

VÍCE DAT

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

měsíčně (69 Kč)

199 Kč
1 GB = 299 Kč

OO
IC

JTE

150 MB

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01122020 12345)

PU

5 GB

jednorázově
(1 GB = 89,80 Kč)

BIRELL
polotma
polotmavý
0,5 l

S

NOVINKA

BIRELL
světlý
ětlý 0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA originál 2 l

KLÁŠTORNÁ
jemně sycená

Jihlava, Pelhřimov a H. Brod

15. ledna 2021 23

Za Jihlavu chce chytat Vejmola
Druholigoví fotbalisté FC Vysočina zahájili přípravu na jarní část sezony se třemi (staro)novými tvářemi
JAN SALICHOV
JIHLAVA | Bez nejproduktivnějšího
hráče druhé ligy v podzimní části sezony, zato s vítaným navrátilcem odstartovali fotbalisté FC Vysočina přípravu na
jarní část Fortuna: Národní ligy.
Po úvodní polovině ročníku desátý celek druholigové soutěže přišel o hlavní
oporu, záložníka Tomáše Smejkala. Třiadvacetiletý hráč zkusí štěstí v prvoligovém Jablonci.
„Jsme přesvědčeni, že nastal pravý
čas, aby se Tomáš ve fotbalové kariéře
posunul. Druhou ligu už sportovně přerostl,“ říká sportovní ředitel jihlavského
klubu Lukáš Vaculík. „Víme, že na jaře
o postup hrát nebudeme. A nechtěli
jsme mu bránit v dalším vývoji.“
Trenéru Aleši Křečkovi se naopak
hlásil navrátilec z hostování v Haugesundu, šestadvacetiletý brankář Luděk
Vejmola. „Věděl jsem už nějakou
dobu, že to takhle dopadne,“ mrzí Vejmolu, že norský klub neuplatnil opci na
přestup.
„Taky se na nich obrovsky podepsal
covid. Hlídají si každou korunu a zřejmě budou muset sáhnout i k prodeji některých hráčů. Z logiky věci bylo tudíž

Jihlavští fotbalisté na začátku týdne odstartovali dvouměsíční zimní přípravu. Úvodní druholigový duel mají sehrát 5. března.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (2x)
jasné, že v takové chvíli asi jen těžko
uplatní opci na gólmana, který nechytá,“ připomněl Vejmola, že v podzimní
části sezony nedostal mezi třemi tyčemi
žádný prostor.
„Jeho návrat do týmu velmi vítáme,
má zkušenosti a může nám na jaře hodně pomoci,“ věří Křeček. „Měl jsem
s ním dlouhý rozhovor, v němž mne velmi potěšilo, že on sám chce za Jihlavu

chytat a neberete svůj návrat jako krok
zpět.“
Dvěma zcela novými tvářemi naopak
jsou dva dvacetiletí hráči širšího kádru
mládežnické reprezentace, sparťan Vojtěch Patrák a hráč plzeňské Viktorie Jakub Selnar.
„O Patrákovi jsme uvažovali již v letním přestupovém období,“ prozrazuje
Křeček. „Jde o perspektivního fotbalis-

Trenérovi Aleši Křečkovi se hlásily
dvě nové posily a jeden navrátilec.
tu, který už převyšuje sparťanské třetiligové béčko, a nepřekvapuje, že na podzim začal sbírat první zkušenosti v letenském A týmu,“ představuje ofenzivního
univerzála.
„Kuba Selnar nejčastěji nastupuje
na pozici křídelního hráče, přičemž často hraje na křídle ‚přes nohu‘. I on
v týmu vhodně zvýší konkurenci na
ofenzivních postech,“ doplnil Křeček.

INZERCE

SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

18.1. – 20.1.2021

Podpalovač PE PO 280 g

21 31,90
90

Hollandia Selský jogurt 200 g různé příchutě
Eidam 30 % plátky 100 g
Božská šunka nejvyšší jakosti 1 kg

MP Krásno

Haberská klobása 1 kg

Centrální výrobna Habry

Pomeranče 1 kg

9 90
20,40

11 19,90
149 90
249,90
90

119 164,90
90

26 90
39,-

1 kg/26,90 Kč 1 kg/119,90 Kč 1 kg/149,90 Kč 100 g/11,90 Kč 100 g/4,95 Kč 100 g/7,82 Kč

SÍŤ PRODEJEN COOP DRUŽSTVA HB: HAVLÍČKOBRODSKO, KROMĚŘÍŽSKO, OLOMOUCKO, TŘEBÍČSKO | Seznam všech prodejen na www.coophb.cz.

V letáku mohou být použity ilustrační fotografie. Ceny jsou bez dekorace. Za tiskové chyby neručíme, případná změna
vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej je možný pouze v obvyklém množství pro domácnost.

GOUDA 48 %
1 kg
149,90

- 27 %

109 90
1 kg/109,90 Kč

RYCHTÁŘ PREMIUM
0,5 l

15,90

HOSTAN HRADNÍ
0,5 l

13,90

OTAKAR 11 SVĚTLÝ LEŽÁK
0,5 l

15,90

OBLAST: HB
OBLAST: TR

OBLAST: SY

10

1 l/21,80 Kč

- 29 %

9

90

11

90

1 l/19,80 Kč

- 25 %

1 l/23,80 Kč

14,90
LITOVEL MORAVAN 0,5 l
ZUBR GRAND 0,5 l; HOLBA ŠERÁK 0,5 l

OBLAST: KM

- 31 %

90

9

- 34 %

90

1 l/19,80 Kč

Senzace - jen na krátkou dobu k dostání jako 6dílná kompletní sada

Symboly moci nezávislého Českého
království – české korunovační klenoty

za 5 bezúročných
splátek po

398 Kč

nebo za jedinečnou zvýhodněnou
celkovou cenu 1 990 Kč
(místo pozdějších 5 970 Kč)
NEPLATITE POŠTOVNE!

S pravými
SWAROVSKI®
ELEMENTY
v národních
barvách!

Svatováclavská koruna
společná zadní strana

Královské žezlo

Královské jablko

Nákladně zušlechtěno
ryzím ZLATEM
(999/1 000)

ŽÁDNÉ DALŠÍ
ZÁVAZKY
Korunovační roucho
• Zušlechtěno ryzím zlatem s detailní
českých králů
barevnou aplikací
• Přísně limitovaný náklad omezený
v celosvětovém měřítku na pouhých
9 999 kompletních kolekcí
• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“
• Exkluzivně jen v ČESKÉM
Luxusní dřevěná kazeta
pro uložení Vašich ražeb
MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Korunovační kříž

Svatováclavský meč

ø každá cca 40 mm

ZDARMA PRO VÁS:
praktické náramkové
hodinky běžně za 499 Kč

ZDARMA!

• V ušlechtilém a
nadčasovém provedení
• Praktické pro každý den

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je:
HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

(příklad modelu)

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu
„České korunovační klenoty“ (vyr. č. 917-452-5) – prosím zakřížkujte:
 v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 398 Kč nebo

❑ Paní

 za jednorázovou cenu pouhých 1 990 Kč (místo pozdějších 5 970 Kč)

Příjmení / jméno

NEPLATITE POŠTOVNE. Zásilku můžete vrátit v průběhu 60 dnů zpět. Při
neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete celkovou cenu.
Nenásledují žádné další zásilky.

Ulice / č.

Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě članku 6 odst.1 f GDPR
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb. Pokud souhlasíte se
zpracováním Vašeho telefonního čisla pro účely
Objednete rychle pohodlně po telefonu:
telefonní reklamy od společnosti HMK V AG, prosím
zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další
informace naleznete v našich zásadách ochrany
Cena dle tarifu
osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přiítup na
stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně
Zavolejte nám!
můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení
Každy telefonicky objednávající obdrží ušlechtilé
používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí
kuličkové pero se SWAROVSKI® ELEMENTEM
krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní
jako dárek!
82/3, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

Tel.: 377 150 060

❑ Pán

710-01

PSČ / Město
Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových
stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG,
Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

