ry,
KarlovvyaVCaheb
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Vendula Pizingerová
Stokrát jsem
musela najít
odvahu a překonat
věci, které by
jiné položily
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Diana se srncem opět
září v zámeckém parku
Litinová plastika je po šesti měsících v restaurátorské dílně jako nová
JITKA DOLANSKÁ
KYNŽVART | Šest měsíců trvala
ozdravná kúra, které se v restaurátorské
dílně musela podrobit socha Diany z
kynžvartského zámku. Litinová plastika je už na svém místě a obdivovat ji
mohou všichni návštěvníci. Stojí v parku před západním průčelím zámku.
Litinové plastice vrátil původní lesk
restaurátor Jindřich Kovařík. Ten měl
Dianu v péči už před šestadvaceti lety,
kdy srnec, který ji doprovází, přišel o parůžek.
Tentokrát byla důvodem oprav rez,
která sochu z centimetr silné šedé litiny
trápila zejména v místech, kde se držela
voda. Po opravách, které přišly na přibližně 70 tisíc korun, dostala kopie Diany z Versailles opět zářivý bílý nátěr a
vrátila se na své místo poblíž západního
průčelí zámku.
„Barva má co nejvíce připomínat mramor, z něhož je vytesaná předloha. Je to
taková lomená bílá. Namíchal jsem
vzorník asi čtyř odstínů, z nich si památkáři vybrali,“ ukazuje na sochu Jindřich
Kovařík, který Dianu připevněnou popruhy na korbě nákladního automobilu
doprovázel ze svého ateliéru na Plzeňsku až na zámek Kynžvart.
„Horké chvilky jsme zažili při transportu přes Mariánské Lázně. Tady socha podjížděla pod trolejemi v ulicích.
Místy to bylo těsnější,“ směje se.

Socha a jasan vytvoří
romantické zátiší
Podle slov restaurátora je socha sestavená z několika částí, jednotlivé kusy jsou
odlité do dvoudílných forem, navzájem
sestavené a zpevněné šrouby. „Když
jsme křemičitým pískem otryskali z povrchu původní barvu, zjistili jsme celou
řadu vad a nedostatků, vzniklých už při
výrobě. Opravili jsme je, stejně tak i

ZÁPADNÍ VÝSPA REPUBLIKY

Nejzápadnější kus Česka
leží na dně potoka ...str.2 a 3

KDYŽ PRAHA POVSTALA

Květen 1945 ve fotografiích
historika Eduarda Stehlíka ...str. 6

REKORDY LIDSKÉHO TĚLA

Nejdelší jazyk i muž, jenž
přežil 123 dnů bez jídla ...str. 8

Vzorem pro litinovou plastiku bohyně Diany se stala slavná antická socha ze
4. století před naším letopočtem.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
místa, která byla zasažená korozí. Ta
nejvíc zkorodovaná jsme po domluvě s
památkáři zinkovali, to se týká především spodní část soklu,“ prozrazuje Kovařík. Diana je podle něj v mírně nadživotní velikosti. Měří i s podstavcem
210 centimetrů a váží odhadem přes
800 kilogramů.
V sousedství nově zrekonstruované

sochy zasadí správa zámku převislý jasan, který tu už dříve rostl a býval vyšší
než samotná socha.
„Obnovujeme kontext celé této lokality. Strom s převislými větvemi vytvářel
spolu s Dianou romantické zákoutí, dá
se říct až kouzelné místo,“ uvádí kastelán zámku Ondřej Cink.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

OSOBNOST TRAMPINGU

Géza Včelička: Komunista,
který bránil trampy ...str. 10 a 11

2 7. května 2021

Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Nejzápadnější bod Česka leží
Ocelový sloupek s
vyfrézovanými
souřadnicemi ukazuje,
kde končí republika.
Desítky let sem nesměl
nikdo vkročit.
JIŘÍ LINHART
AŠSKO | Není to zas tak dávno, třicátníci a starší si jistě velmi dobře pamatují
doby, kdy pro většinu z našinců končil
svět na západní hranici Československa. Dokonce ani k té hranici se nesmělo, přísně střežená „terra prohibita“ začínala už pár set metrů a někde i kilometrů před ní, takže podívat se, dejme tomu
k nejzápadnějšímu bodu republiky,
bylo dopřáno jen několika málo vyvoleným. Dneska se tam může vydat každý,
a kdy si zamane, pokud tedy zrovna nepanuje nějaký ten „lockdown“.
Psalo se o tom už nesčíslněkrát, i v
tomto listě, ale pořád se ještě najde dost
lidí, kteří ten nejzápadnější bod České
republiky hledají na Trojmezí. Tohle
hojně navštěvované místo, kde se už staletí stýkají zemské hranice Bavorska,

Saska a Česka, je sice také zajímavé,
ovšem tím nejzápadnějším bodem Česka rozhodně není.
Ten musíme hledat o nějakých sedm
kilometrů vzdušnou čarou dále na jih, a
samozřejmě o pár setin zeměpisné délky na západ. Nachází se na katastru zaniklé obce Újezd na soutoku Újezdského potoka, který tady tvoří státní hranici, a bezejmenného potůčku přitékajícího sem zprava.

Komplikovaný přístup
To místo ovšem bylo ještě dobrých deset let po pádu železné opony přístupné
jen s velkými obtížemi. Cesta sem totiž
žádná nevede a dostat se na ten magický kousek země znamenalo zejména v
létě, v době bujné vegetace, prodírat se
podél Újezdského potoka všelijakým
křovím, kopřivami a mokřinami.
Změnilo se to až koncem první dekády našeho století, kdy byl na staré cestě
z Újezda do bavorského Rehau na místě
bývalého mlýna postavený na Újezdském potoce „Most Evropy“ a k nejzápadnějšímu bodu Česka se dalo celkem
pohodlně dojít po bavorské straně hranice. Dneska se tam dá dojít i po naší straně, kde byla vyznačená asi půlkilomet-

V současné době už není problém vyrazit na procházku k nejzápadnějšímu
bodu republiky. Vedou sem schůdné pěšiny.
FOTO | JIŘÍ LINHART
rová, sice nepříliš pohodlná, leč bezpečně suchou nohou schůdná pěšina.
Nezápadnější bod České republiky se
nachází na dně potoka mezi dvěma historickými hraničními kameny datovanými rokem 1844, kdy se definitivně ustálila dodnes nezměněné hranice mezi Rakouským císařstvím a Bavorským krá-

lovstvím. Na levém břehu je kámen s
písmeny „DB“ jako Deutschland –
Bayern, na pravém čteme na kameni
české „C“. Aby nebylo mýlky, kam
jsme se to dostali, je mezi těmi kameny
uprostřed potoka usazený ocelový sloupek s vyfrézovanými souřadnicemi N
50°15'08.66200" a E 12°05'26.07181".

Diana se srncem září v zámeckém parku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„My to sice už neuvidíme, ale lidé,
kteří přijdou po nás, se budou moci kochat pohledem, který známe z fotografií
pořízených někdy kolem toku 1900,“
dodáváj Cink.

Slavná předloha
Originál sochy Diany, který je připisován velkému mistrovi a slavnému athénskému sochaři Leocharesovi ze 4. století před naším letopočtem, se již nedochoval. Existuje ale několik kopií.
Jednu daroval papež Pavel IV. francouzskému králi Jindřichu II. Ta poté
zdobila řadu královských rezidencí. V
šestnáctém století se socha objevila v
Jardin de la Reine v paláci Fontainebleau. V roce 1602 ji Jindřich IV. přesunul do Louvru, kde byla vystavena v
Síni starožitností. Za vlády Ludvíka
XIV. byla přesunuta do paláce ve Versailles, kde byla vystavena v galerii
Grande. V roce 1798 se socha navrátila
zpět do Louvru.

Šest měsíců trvala oprava litinové sochy v restaurátorské dílně. Plastika se
musela mimo jiné zbavit rzi a znovu nabarvit.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

V moderní Evropě byla mnohokrát
kopírována, odlévána a napodobována
rytinami, keramikou a malými bronzy.
U nás se podle dostupných informací nacházejí dvě kopie Diany z Versailles.
Jedna na Moravě, další je možné obdivovat v zahradách klasicistního zámku
v Lázních Kynžvart, který patřil diplomatické rodině knížat z Metternichu.
Metternichové vlastnili mimo jiné i
železárnu v Plasích. Je možné, že socha
byla odlita právě tam. Druhou možností
je, že plastika pochází ze salmovských
železáren v Blansku. Ty měly ještě v
roce 1875, kdy byl provoz v Plasích
ukončen, Dianu ve svých nabídkových
katalozích.
Zámek Kynžvart je zatím zavřený.
Důvodem je, že stát nepovolil organizované prohlídky. Na pozdější otevření se
ale pečlivě připravuje. Kromě tradičního úklidu připravuje novou obrazárnu,
kde ukáže výtvarná díla až dosud ukrytá
v depozitáři. Mnohé z nich se představí
veřejnosti vůbec poprvé. Přístupný je zámecký park, kde v těchto dnech probíhá
masivní výsadbě nových stromů.
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na dně Újezdského potoka
Možná zajímavější než samotný nejzápadnější bod republiky, je historie
obce, na jejímž katastru se nachází.
Újezd, německy Mähring, nejzápadnější vesnice při česko-bavorské hranici,
byla založená na počátku 14. století asi
na půl cestě mezi městy Aš na české a
Rehau na bavorské straně. První písemná zpráva o ní pochází z roku 1331, kdy
je uváděná v majetku rodu Neubergů
pod názvem Mering, který se v průběhu
staletí změnil na Merring, Märring a konečně Mähring, pod kterým byla obec
známá až do konce 2. světové války.
Obyvatelstvo se tady věnovalo převážně zemědělství, což v nadmořské
výšce kolem 600 metrů znamenalo hlavně pěstování ovsa, žita, brambor a lnu,
obživu poskytovala i práce při těžbě dřeva v okolních lesích. Obec se rozkládala v otevřeném odlesněném údolí na západních svazích Štítarského vrchu
(716) a Smrkovce (682 m n. m.) na úctyhodné ploše více než 700 hektarů, osídlení ale bylo velice řídké. Nejvíc lidí v
Újezdě žilo na sklonku 19. století, v
roce 1890 zde napočítali ve 46 domech
295 obyvatel, v roce 1939 už to ale bylo
jen 175 obyvatel ve 40 domácnostech.

I tato v podstatě hrstka lidí dokázala
žít bohatým životem. Ve vsi působilo
hned pět spolků, kromě nezbytných
hasičů to byly Svazek zemědělců, Spolek německé zemské mládeže, Společenství myslivců a Pohřební spolek.
Centrem společenského života a oblíbeným výletním místem turistů z obou
stran hranic byl hostinec Gasthaus
Ludwig s tanečním sálem, kde se každých čtrnáct dnů vesele křepčilo.

Nejdřív odsun,
pak buldozery
Osud vsi se naplnil po druhé světové
válce. Do léta 1946 byli všichni zdejší
obyvatelé odsunuti, dosídlení nebylo
kvůli blízkosti státní hranice v plánu, a
obec byla v roce 1948 oficiálně zrušena. Vydrancované a zpustošené domy
tu strašily až do roku 1953, kdy byly odstřeleny a srovnány se zemí. Stát zůstal
jen jeden, který pohraničníci využívali
jako pozorovatelnu, ale i ten byl po roce
1989 zbořený.
Zkáze neunikl ani hřbitov, který si v
Újezdu založili až v roce 1865, aby se
nemuseli se svými nebožtíky trmácet až

Obnovený pomník padlým ze zaniklé obce Újezd. Jsou na něm jména třiceti mužů, takže obec přišla
během první poloviny 20. století
ve dvou světových válkách o desetinu populace.
FOTO | JIŘÍ LINHART
do Aše. Poslední pohřeb se tu konal v
lednu 1946, kdy sem k věčnému spánku
uložili mlynáře Egona Korndörfera, kteINZERCE

Úlevu od řady starostí
přinese lidem nová služba
KARLOVY VARY | Od 1. května v Karlových Varech oficiálně funguje takzvaná odlehčovací služba. Ta v krajském
městě dlouhá léta chyběla, nyní ji začne
ve svém objektu ve Východní ulici poskytovat Městské zařízení sociálních
služeb. Najednou ji budou moct využít
až tři lidé. „Je to služba, kterou mohou
využívat lidé dlouhodobě pečující o postiženou osobu. Předpokládáme, že většina klientů bude mít třetí až čtvrtý stupeň postižení,“ uvedl Petr Myšák, ředitel Městského zařízení sociálních služeb Karlovy Vary.

Nabídka pro všechny
potřebné klienty
Zázemí pro tři klienty vzniklo v dlouhodobě nevyužívaném třípokojovém bytě.
„Dispozičně odpovídal našim záměrům. V listopadu a prosinci loňského
roku jsme jej proto zrekonstruovali a
upravili podle potřeb,“ přiblížil začátek
projektu Myšák. Za úpravy a vybavení
pokojů zaplatila městská organizace přibližně 900 tisíc korun. Většinu prostředků hradila ze svého, částkou sto tisíc přispěla Nadace ČEZ.
Odlehčovací služba je určená nejen
seniorům. „Spodní věkovou hranici
jsme nastavili na 16 let,“ potvrdil ředitel. Za každý den pobytu zaplatí klient
380 korun, po dobu, kdy bude využívat

odlehčovací službu, pak příspěvek na
péči půjde na konto městské organizace. „Myslím si, že tato částka je odpovídající nabízené službě,“ řekl Myšák. Tu
mohou zájemci využívat maximálně 90
dní. Nejkratší možná doba definovaná
není.
V odlehčovací službě se klientům dostane nepřetržité péče od A do Z. Tu
Městské zařízení sociálních služeb zatím dokáže zajistit stávajícími zaměstnanci. „Co se týká pečovatelů či zdravotních sester v objektu ve Staré Roli,
máme jich aktuálně dostatek,“ řekl Petr
Myšák. Pokud by zájem o odlehčovací
službu byl takový, že by všechny tři pokoje byly vytížené na sto procent, je ředitel připravený stav personálu navýšit
podle potřeb.
Zatím to vypadá, že zájem o tuto službu bude. „Už jsem zaznamenal dotazy
na tuto možnost,“ naznačil Myšák. Klienti se nemusejí nutně rekrutovat pouze
z řad Karlovaráků. „Tuto službu budou
moct využívat lidé z někdejšího okresu
Karlovy Vary,“ potvrdil ředitel Městského zařízení sociálních služeb. To už
má v současné době podepsanou smlouvu se třemi městy regionu. „Další se připravují,“ dodal Petr Myšák. Odlehčovací služba je třetím typem pomoci potřebným, které organizace nabízí. Doplní terénní pečovatele a pobytové zařízení ve
Staré Roli.
(koz)

rý se, patrně v sebevražedném úmyslu v
očekávání odsunu, utopil ve vlastním
rybníce.
Ještě téhož roku ale byl hřbitov zpustošen, údajně měly být i otevřeny hroby, a místo bylo ponecháno na pospas
přírodě. K jeho revitalizaci došlo až po
roce 2010, kdy byly na místě pietně poskládány zbylé poničené náhrobky a
vztyčen vysoký dřevěný kříž.
V centru zaniklé obce dnes stojí obnovený pomník padlým z 1. světové války. Jeho štěstím je, že byl vytesán z
masivní žuly, takže bez větší úhony přežil i půl století, kdy ležel na místě rozvalený. V roce 1992 byl péčí pracovníků
ašského muzea znovu postavený a po
roce 2000 zrestaurovaný. Ke jménům
17 zdejších mužů, kteří padli či zmizeli
během 1. světové války, byla připojena
tabulka se 13 oběťmi války druhé.
Jediné, co dodnes připomíná, že tady
kdysi žili lidé, jsou aleje krásných
vzrostlých stromů, které se od pomníku
rozbíhají na všechny strany rozlehlého
svažitého prostranství podél dávno už
zaniklých cest k rovněž už dávno zbořeným stavením. Místo jak stvořené k zamyšlení nad pomíjivostí života…
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Mám skvělou tchyni. Málokdo totiž
porodí vnouče nejlepší kamarádce
Ze všeho špatného si Vendula Pizingerová snaží
vybrat to lepší. A že si za svůj život prošla několika
skutečně tvrdými zkouškami, které by většinu žen
položily na lopatky. Jenže ve věku, kdy ženy bilancují,
nastartovala novou, další kariéru – matky na plný
úvazek. „Dřív mě mnoho žen vnímalo jako tu, která
přežila smrt svého dítěte. Teď je to o novém životě
a to je pro mě hrozně pozitivní,“ říká zakladatelka
Nadačního fondu Kapka naděje.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Když se Vendule Pizingerové vloni na podzim narodil syn Josef, rázem
se z její dlouholeté přítelkyně Simony
stala tchyně. „Málokdo porodí své nejlepší kámošce vnouče,“ směje se Vendula, jejíž manžel je Simoniným synem.
Uvědomujete si, že jste se pro mnoho
žen stala vzorem v tom, že miminko si
vás může vybrat i v pozdějším věku?
Je to hezké, že moje těhotenství teď vnímají takhle. Dříve to bylo všechno
o tom, že jsem přežila smrt vlastního dítěte. Teď je to o novém životě a to je pro
mě hrozně pozitivní.
Je rozdíl mít dítě ve 24 a ve 48 letech?
Jsem matka. To je základ. Občas nevyspalá, občas unavená, a to jsem byla tehdy i dnes.
Co říká na mladšího bráchu váš patnáctiletý syn Jakub?
Jakub mladšího brášku bere úplně skvěle, občas ho i vykoupe, dokonce pochová a malej se na něj pořád směje. Cítí,
že je to brácha, má ho moc rád. Kuba je
teď v tomhle směru spokojený a vnímá
Pepíčka velmi pozitivně.

Vendula Pizingerová

A manžel?
Pepíček se narodil ve znamení Vah,
13. října, stejně jako manžel.
Tchyně dokonce říká, že když
ho pozoruje, tak je všechno
stejné. Nedávno jsme měli
oslavu tchyniných narozenin a všichni chodili a říkali, že Pepíček vypadá úplně jako manžel, když byl
malý.
Takže s tchyní máte
dobré vztahy?
Tchyně je jenom synonymum, je to moje nejlepší
kamarádka, přátelíme se
už 25 let a známe se tak
dobře, že nás už nic nepřekvapí. Myslím, že se shodneme i v názorech na výchovu a starost o miminko. Nemáme žádné rozpory. Hodně lidí na
tchyně nadává, ale já
nemůžu říct půl slova.
Ale smály jsme se, že
málokdo porodí své
nejlepší
kámošce
vnouče.
Jakou výchovu jste
měla vy?
Mí rodiče byli přísní.
Táta byl voják. Ale
obecně je dnešní vý-

Narodila se 18. února 1972 v Praze jako Václava Horová.
Po studiu na gymnáziu pracovala v reklamní agentuře.
■ V roce 1995 se provdala za hudebního skladatele Karla
Svobodu. Jejich dcera Klárka však po roce onemocněla těžkou
formou leukémie a ve svých čtyřech letech zemřela.
■ Následně založila Nadační fond Kapka naděje.
■ Posléze se Vendule a Karlovi narodil v roce 2005 narodil syn
Jakub, ovšem skladatel v lednu 2007 spáchal sebevraždu.
■ Následné manželství s podnikatelem Patrikem Aušem se
rozpadlo po třech letech v roce 2012, v roce 2015 se Vendula
vdala potřetí za o 16 let mladšího Josefa Pizingera a vloni
v říjnu se jim narodil syn Josef.
■
■

chova dětí volnější. Pevnou ruku nad Jakubem dnes doma drží můj manžel, chce,
aby doma pomáhal, aby pracoval, aby
chodil na brigády a vyrostl nám z něj slušnej kluk. A Kuba má k Pepovi respekt,
což jsem ráda. Na rozdíl ode mě, protože
ze mě si dělají doma všichni srandu.
V čem bylo vaše dětství jiné než to,
které prožívají dnešní děti?
Když mi bylo tolik, co je teď Jakubovi,
tak to jsem chodila na gympl a bylo nám

hej. Byla jiná doba, já jsem se cítila svobodně, i když komunismus teprve končil. Cítila jsem se dobře a nijak se mě to
nedotýkalo. Když se nad tím teď zamyslím, měli jsme jiné hodnoty. Víc jsme si
vážili úplně obyčejných věcí. Na našem
gymplu byli profesoři, kteří podepsali
Chartu 77, tak to tam bylo takové hlídanější, ale tehdy jsem to neřešila.
Na co si vzpomenete, když se řekne
dětství?
Měla jsem pokojíček polepený mými
tehdejšími idoly Modern Talking a skupinou Bros. Kšeftovali jsme s plakáty
z Bravíčka a prodávali je za deset korun.
To byly tehdy velké peníze! Sbírala
jsem céčka, hráli jsme s nimi čáru o fosforová céčka… Sledovala jsem Nemocnici na kraji města, Malý pitaval z velkého města, seriál My všichni školou povinní, Sandokana a Dva roky prázdnin. Nosila jsem trička z „matějské“ se svými idoly a čelenku se
dvěma větrníky. Dnes se
tomu musím smát, ale
bylo to fajn dětství.

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA
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Cvičení a také trocha adrenalinu patří
k životu Venduly Pizingerové a jejího
manžela Josefa, za nějž se provdala
v roce 2015.
S Nadačním fondem Kapka naděje je
Vendula spojená přes dvě desetiletí.
Pomohla tak mnoha vážně nemocným
dětem.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Dnes se dětství odehrává spíše na
sociálních sítích, ale vy jste tam
také aktivní, že?
Moje „publikum“ čítá 111 tisíc lidí, což
je slušné, řekla bych. Pro mě je ale Instagram hra. A je legrační, že čím větší
blbost tam napíšu, tak tím rychleji se to
někde v médiích objeví. Jako když mi
Pepíček omylem zmáčkl telefon a vyfotila jsem tak manžela trošku neoblečeného. Ale chápu to, zvláště teď v době,
kdy se nic pořádného neděje, tak to vyplníme my…
Váš manžel je aktivní sportovec, držíte s ním krok?
Cvičím už měsíc třikrát týdně, ale sama,
abych se zase dostala na léto do kondice. Je to potřeba i proto, že se teď musím hodně ohýbat k malému, tak abych
měla pevný střed těla a nebolela mě
záda. Jedeme si s manželem každý to
svoje. On zase tvrdý sport, crossfit, to já
nemůžu, vybouchla by mi kolena.

Vendula na snímku z roku 2005 se svým tehdejším manželem skladatelem Karlem Svobodou a synem Jakubem. FOTO | NGUYEN PHUONG THAO

Před pár lety jste ale třeba slaňovala padesátimetrovou výškovou budovu v rámci jedné promo akce…
Já jsem ve svém životě musela snad stokrát najít odvahu a překonat spoustu
věcí, které by jiné položily. Takže tohle
jsem brala jen jako další výzvu, tentokrát sportovní, adrenalinovou. Navíc už
jsem měla průpravu ve slaňování od
manžela. Ale vždy je důležitý ten první
krok. Tak jako prakticky ve všem. Pak
už to jde samo.
Svůj první krok k nadaci Kapka naděje jste udělala už před dvaceti lety.
Jak se jí po těch letech daří?
Těší mě neustálá přízeň lidí, kteří
na Kapku přispívají. Měli jsme teď
úspěšný projekt v Bille s karafou a skleničkami, které vytvořila Eva Jiřičná.
Moc mi nyní pomáhá ředitel nadace Jan
Fischer, když jsem na mateřské a nemám toho času zas až tolik. Ale když
jde o děti, tak se snažím, naposledy

jsem byla dát dětské oblečky Nemocnici Na Bulovce. A těším se, až skončí
lockdown. Ekonomický dopad korony
bude určitě znát, tak za dva tři roky, tak
uvidíme, jak se nám dále povede.
Kdysi jste prohlásila, že v mladším
věku člověk dojde dál, když je drzý
a dravý. Myslíte si to stále?
Ano, to bych podepsala znovu. Ale
já už jsem méně drzá. Když jsem začínala, byla jsem určitě dravější. Teď mám
v nadaci Honzu, ten je zdravě dravý,
a já jsem ráda, že máme stále absolutní
shodu, co se týká společné práce a projektů.
Poslední rok jsme všichni žili v omezených podmínkách. Pro vás byl
ovšem velmi šťastný…
Ano, tenhle rok mi dal nový smysl života. Jakub už dospívá, a tak nám rok
2020 přinesl to nejkrásnější – miminko.
Myslím, že krásný rok měl hlavně můj

manžel, který tohle ještě nikdy nezažil.
Já teď nemám žádné tendence letět do
exotiky na dovolenou, máme rodinný
dům, kde společně žijeme a je nám fajn.
Spousta lidí je na tom hůř a já obdivuju,
jak to zvládají.
Je něco, co vás v téhle době štve?
Jediné, co mě pálí, je distanční výuka
mého staršího syna, protože jsem ho
dala na školu, kde měli mít hodně praxe, a to teď bohužel nemá. Tak doufám,
že teď ve druhém pololetí to trochu dožene. A mrzí mě, když má někdo blízký
horší průběh covidu a my potom máme
o něj strach. V naší rodině jsou už všichni starší naočkovaní, za což jsem moc
ráda, tak už jsou snad mimo nebezpečí.
Věřím, že v létě už se někam po Česku
podíváme. Když se nad tím zamyslím,
ta se vlastně stále cítím fajn a komfortně. Máme doma malé miminko, dva pejsky, držíme pospolu a prostě jsme šťastní!

Předaukční
výstava do 29. 5.
Aukce 30. 5. na Žofíně
+ online na Artslimit.com

www.galeriekodl.cz

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

Otakar kubín: kytice s měsíčky, olej na plátně, 30. léta 20. století, 92 × 73 cm
vyvolávací cena: 230 000 Kč, odhadní cena: 350 000 – 500 000 Kč
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Nemocnice Na Františku, Praha 1
přijme:
•
•
•
•
•

SESTRA se specializovanou způsobilostí ARIP
SESTRA se specializovanou způsobilostí INOPS
VŠEOBECNÁ NEBO PRAKTICKÁ SESTRA – odd. Rehabilitace, Interna, MOJIP
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ – odd. Urgentní příjem, MOJIP
LÉKAŘ SPECIALISTA v oboru ARO, RDG, RHB, Neurologie

NABÍZÍME:

• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna,
popř. služební byt v Praze 1
• parkování v areálu nemocnice
• příjemné kulturně-historické prostředí
v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdravotnickém
zařízení s moderními přístroji
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč

• výhody z kolektivní smlouvy (23 hodin volna
nad rámec dovolené navíc, penzijní připojištění, odměny k pracovnímu a životnímu výročí,
2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a dovolenou aj.)
• odborný i osobní růst, a další vzdělávání
(kurzy, specializace, semináře, e-learning,
odborné konference aj.)
• možnost uzavření pracovního poměru
i na zkrácený úvazek

KONTAKT:
Yvona Vlčková, tel: +420 222 801 370, e-mail: Yvona.Vlckova@nnfp.cz

www.nnfp.cz
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Když Praha povstala

Praha se v květnu 1945 stala jedním z posledních velkých bojišť druhé světové války
v Evropě. Na unikátních historických snímcích si připomeňte tehdejší události tak, jak
jsou popisovány v nové knize Češi proti Hitlerovi, kterou napsali historik Eduard Stehlík
a publicista Martin Brabec.

Text: Martin Brabec a Eduard Stehlík, foto z knihy Češi proti Hitlerovi

Znalost místa byla pro
úspěch povstání klíčová. Německé jednotky
mnohdy chaoticky se
pohybující ulicemi se
dostávaly do křížových
paleb vedených i z těch
nejzapadlejších uliček
či střech. Do bojů se
podle odhadů zapojilo
na 30 tisíc povstalců,
další tisíce Čechů jim
pomáhaly, stavěly barikády, poskytovaly první
pomoc.

V noci na 5. května se v Praze
začaly ozývat první výstřely,
dopoledne už povstání vypuklo
naplno. Protektorátní policie
i příslušníci vládního vojska se
přidávají na stranu povstalců.
Po půl jedné se ozývá ona známá rozhlasová výzva: „Voláme
českou policii, české četnictvo,
vládní vojsko, dostavte se ihned
do budovy Českého rozhlasu!
Esesáci nás chtějí vyvraždit!
Přijďte nám na pomoc!“

6. května se na stranu povstalců přidali vlasovci, tedy příslušníci Ruské osvobozenecké armády
(ROA), zformované ze sovětských válečných zajatců a bojující až do konce války na straně Němců. První jednotky ROA však na jihozápadním
okraji Prahy operovaly již v noci z 5. na 6. května. Nejtěžší boje čekaly vlasovce na Pankráci,
Vinohradech, Smíchově a Ruzyni. Jejich celkové
ztráty se pohybovaly mezi 300 až 400 muži.
Jistě nelze tvrdit, že vlasovci osvobodili Prahu,
ovšem je nezpochybnitelné, že jejich pomoc povstalcům byla v klíčové fázi povstání mimořádně
důležitá. Na rozdíl od Pražanů měli totiž vlasovci
k dispozici těžké zbraně včetně tanků a děl.
V úterý 8. května
podepsal generál
Rudolf Toussaint
kapitulaci německých branných sil
na území Prahy.
Stalo se tak po pěti
hodinách složitých
jednání. Jednotky
wehrmachtu poté
začaly průchody
v barikádách opouštět hlavní město.

Symbolem pražského povstání se staly barikády. V hlavním městě jich
během několika málo desítek hodin vyrostlo na 1500. Měly se stát baštami odporu proti očekávanému náporu jednotek SS, které do Prahy povolal
poslední velitel zbraní SS v protektorátu generál Carl von Pückler-Burghauss. Tíha rozhodování ležela za povstání
na bedrech generála Karla Kutlvašra a velitele výsadku Platinum-Pewter kapitána Jaromíra Nechanského. Paradoxem dějin je, že generál Kutlvašr poté
strávil 12 let v komunistických věznicích, Jaromíra
Nechanského komunisti v červnu 1950 popravili.

ČEŠI PROTI HITLEROVI
Nad ránem 9. května 1945 dorazily
do Prahy jednotky
Rudé armády, které
se na několika místech střetly s jednotkami wehrmachtu a SS. Na Klárově
padl velitel tanku
č. 24 poručík Ivan
Grigorjevič Gončarenko.

Nová knížka Češi proti Hitlerovi
publicisty Martina Brabce a historika Eduarda Stehlíka, ze které
čerpá tato stránka, vyšla 3. května
v Nakladatelství Vyšehrad. Jde
o knižní rozhovor, jenž provází čtenáře tématem příprav Československa na obranu před nacisty, formování a působení domácího i zahraničního odboje nebo povstání v květnu 1945. Autoři
popisují málo známé okolnosti příprav a provedení atentátu
na Heydricha, rozebírají možnosti obrany osamoceného Československa v září 1938 či vzpomínají na mnohdy zapomenuté
hrdiny tehdejší dramatické doby. Publikace je doplněna více než
stovkou historických fotografií a desítkami stručných životopisů.
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Rekordy lidského těla
Jsou rekordy, za nimiž lidé cíleně jdou, trénují na ně a pak
přijde úspěch. Jsou ale i takové, které rozhodně neplánujete,
ale přesto je vytvoříte. Třeba proto, že uváznete v ledové vodě
nebo se vám narodí 10 dětí najednou.
Text: Josef Hora, foto: Wikipedia, Facebook

PŘEŽILI BEZ JÍDLA 123 DNÍ
I S 15 PROMILE ALKOHOLU

POROD V 74 LETECH
I BRAZILSKÁ DESATERČATA

Nejdéle bez potravy přežil Američan Charles Robert McNabb (na snímku), který v roce
2004 ve vězení hladověl 123 dní. Pil pouze vodu
a občas si dal trochu kávy. Když mu z rozkazu
soudu zavedli sondu, začal jíst sám. Mnohaletý
trest dostal za žhářství, kdy podpálil dům bývalé
manželky a vážně se popálila její dcera. Další
rekord je také z USA a týká se pití, tedy toho
nezdravého. Při kontrole jisté evidentně opilé
ženy naměřili policisté v Kalifornii 15 promile alkoholu v krvi. Českým rekordmanem je houbař
z Ostravska, který si před třemi lety zlomil v lese
kotník, po převozu do nemocnice mu naměřili
8,83 promile.

Nejstarší matka na světě pochází pravděpodobně z Indie. V roce
2019 se jí stala Erramatti Mangayamm, která ve svých 74 letech
porodila dvojčata. Děti předtím nikdy neměla, využila oplodnění
ve zkumavce, tedy kdy se vajíčko se spermií spojí mimo tělo a poté
se embryo vloží do dělohy. Porod proběhl císařským řezem. Nejvyšší doložený počet dětí během jediného porodu je deset. Desaterčata se narodila v roce 1946 v Brazílii, není ale známo, zda všichni
novorozenci přežili. Naopak se ví, že všech osm dětí narozených při
jednom porodu přežilo Američance Nadye Sulemanové. Šest kluků
a dvě holčičky se narodily koncem ledna 2009.

POD LEDEM TÉMĚŘ
ZMRZLA, NAMĚŘILI JÍ 13,7 °C
Nedobrovolnou rekordmankou, která
přežila silné podchlazení, je švédská
radioložka Anna Bågenholm. V roce
1999 měla poblíž města Narvik na lyžích
nehodu, při které spadla pod led, kde
ale nalezla vzduchovou kapsu. V ledové
vodě byla uvězněna 80 minut, kdy její
tělesná teplota klesla na 13,7 °C, což je
nejnižší hranice, kterou kdy člověk s náhodným podchlazením přežil. Po 40 minutách došlo k zástavě krevního oběhu.
Žena se probudila v nemocnici po deseti
dnech, ochrnutá od krku dolů, zotavovala
se dva měsíce na JIP a ještě 10 let poté
pociťovala následky na rukou a nohou
způsobené poraněním nervů.

NEJDELŠÍ JAZYK I 18 HODIN BEZ SPÁNKU
• Nejdelší jazyk je dvakrát delší než průměrný jazyk běžného člověka.
Pyšní se jím Kaliforňanka Chanel Tapper, od rtů ke špičce měří skoro
10 centimetrů. Žena tak dokáže pohodlně vylízat celý jogurt v kelímku.
• Rekord bez dechu pod vodou drží 54letý chorvatský potápěč Budimir
Buda Šobat, letos v březnu pod ní vydržel 24 minut a 33 vteřin.
• Rekord v nepřetržitém bdění drží Britka Maureen Weston. V roce 1977
vydržela nespat v kuse 18 dní a 17 hodin, stalo se tak během vytrvalostní
soutěže v houpání na houpacím křesle.
• Brit Steve Woodmore, bývalý prodavač elektroniky, je asi nejrychlejší
řečník světa, za jedinou minutu dokázal říct 637 slov.
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Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
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Géza Včelička: Komunista, který
Jedna z vůdčích tváří českého trampingu byl
spisovatel a cestovatel Géza Včelička. Od narození
trampa uplynulo právě dnes 120 let.
JOSEF HORA
ČR | První třetina divokého 20. století
zrodila mnohé. Rozšířil se automobilismus, ale třeba s rozvojem cigaret i rakovina plic, objevily se první biografy, přišla světová válka či rozpad rakouské
monarchie. V Československu se také
zrodil velký fenomén – tramping.
Módní vlna měla tisíce příznivců, kteří se s kytarou a „teletem“ na zádech vydávali za město, usedali k ohništím, kde
ve svitu měsíce mizela v táborové písni
a kouři nejen pravá jména trampů, ale i
všední starosti.
Říkali si pouze přezdívkami a pro
svou svobodomyslnost byli z počátku
nazýváni „divokými skauty“. Trampové skládali písně, básně, psali knihy, zakládali osady, s novým stoletím se zrodila subkultura, která funguje dodnes.
Tehdejší společnost trampy ale moc
nechápala. Měšťáci a politici je brzy začali potírat, vrcholem se stal tzv. Kubátův zákon, vyhláška zemského prezidenta Hugo Kubáta z 9. dubna 1931, kde se
nařizuje: „Zakazuje se společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve
stanech, chatách a srubech (vyjímaje táboření rodinné), pobíhání v nedostatečném úboru koupacím mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného.“
„Trampové tehdy zaplavili okolí Prahy i jiných měst. Oblečením i přespáváním v přírodě se odlišovali od turistů,
letních hostů a místních občanů, kteří jejich chování považovali za nepřístojné.
Kubátův zákon zakázal i společné táboření dvojic bez oddacího listu,“ vysvětluje tramp, kterému dnes mezi trampy a
kamarády přezdívají Gaučo.
Trampové začali brojit proti snahám
trampování zlikvidovat nebo alespoň
znechutit. Protesty zviditelnily osob-

nost českého i slovenského trampingu,
třicetiletého Gézu Včeličku.

Pokus o sebevraždu
Narodil se jako Antonín Eduard Včelička 7. května 1901 v chudinském židovském ghettu v centru Prahy. Když mu
byly čtyři roky, přestěhovala se rodina
– otec sklepník a číšník, matka pradlena, do tmavého podlouhlého příbytku
pražské hospody U zlatého tygra, později tolik oblíbené Bohumilem Hrabalem,
který ale přišel na svět, až když byl
Géza v pubertě a učil se na číšníka.
Drsná pražská chudoba chlapce vychovala, formovala a později jejím popisem fascinoval čtenáře.
Mladík z učení v pražských hospodách ale utíkal, stěžoval si, že ho bijí.
Jenže doma ho za to zbil otec, dotáhl
kluka zpátky do učení, kde ho zase tloukl kavárník. Nešťastný hoch se brzy pokusil o sebevraždu, z provazu mu na poslední chvíli pomohl jiný číšník. Mezitím se z bojů 1. světové války vrátil starší bratr Václav, brzy se ovšem nešťastnou náhodou utopil ve Vltavě.
Plnoletý Géza s prací v hospodě brzy
„seknul“ a začal dělat v továrně. Osmihodinové směny mu vyhovovaly, měl
čas na psaní, toulání i fotografie, začal
psát povídky i básně, tehdy ho také zlákala myšlenka komunismu.
„V továrně jsem počal díky stálému
styku s dělníky pořádně usměrňovat své
dosud anarchizující a rozhárané proletářské uvědomění,“ napsal.
„Lze pochopit, když mladý člověk
z velmi chudé rodiny uvěří ve 20. či
30. létech ideálům komunismu. Zdá se,
že stejně jako mnozí jiní byl i Včelička
poválečným vývojem státu a celé společnosti zklamán,“ vysvětluje tramp
Gaučo.

Na snímku nahoře
Géza Včelička na cestě
v Bulharsku v roce 1929.
Vlevo dole se svými rodiči
a starším bratrem Jaroslavem
v roce 1913.
Vpravo dole kresba portrétu
Gézy Včeličky na titulní straně
časopisu Pionýrská stezka.
FOTO | ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIE
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bránil trampy
OD ČTVRTKA DO STŘEDY
6. 5. – 12. 5. 2021
V SOBOTU 8. 5. ZAVŘENO

SMETANA
NA VAŘENÍ
12 % tuku
200 g
Géza Včelička coby mladý dvaadvacetiletý jinoch s fotoaparátem a na druhém snímku v roce 1966 už jako zralý muž.
FOTO | ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIE

Choroba plicní
Jenže v rozpuku mládí se na chlapcově
plicích usadila zlá choroba, tuberkulóza. Začal proto pěstovat sport, zejména
box, také musel na čtyři měsíce do sanatoria v Brdech.
Pro zlepšení zdraví se vydal na svou
první velkou cestu, vlakem, stopem i
pěšky do Tater a na Podkarpatskou Rus.
Také se odklonil od skautů a junáků,
o kterých říkal, že jsou příliš militarističtí. S partou založili v kokořínských lesích první osadu Sunshine a libovali si
v indiánech.
Jenže plicní neduh se zhoršoval.
Sedmadvacetiletý Géza, nemaje mnoho
peněz, protože je dal matce na živobytí,
vypravil se se dvěma kamarády k moři.
Dojeli a došli až do Bulharska a Turecka, peníze vydělávali hrou na kytaru.
Po návratu psal reportáže z cest, byl
znovu hospitalizován, aby se brzy zase
k moři vydal, tentokrát přes Francii až
do Tunisu a Alžíru. Když se vrátil do
Prahy, plicní choroba ustoupila.
Tehdy se mu ale v srdci usadila obrovská láska a touha k trampingu a cestování. Brzy ale začala platit Kubátova vyhláška, na což reagoval svoláváním protestů – na ten největší přišlo do pivovaru na pražských Vinohradech 15 tisíc
mladých lidí, následně je rozháněla policie. Kontroverzní vyhlášku se ale podařilo po pár letech zrušit.

Pravice a levice trampingu
Vypjatá doba politicky ovlivnila i trampy, část se jich přikláněla na levou stranu, část k pravici, kde se rodila další ikona – Bob Hurikán.
„Ten se od levice distancoval, ovšem
zase před válkou přispíval do českých
fašistických časopisů,“ říká Gaučo.
Větší část trampů se ale klonila k Včeličkovi a podporovali ho i komunisté v
politice, často ti, kteří po druhé světové
válce začali trampy likvidovat, což Vče-

lička těžce nesl a sehrál zde poměrně zajímavou roli, ale nepředbíhejme. Při příchodu nacistů se Géza coby spisovatel
dva roky schovával před gestapem, kvůli chorobě ale musel nastoupit léčbu,
poté mu německá policie několikrát prohledala byt a zabavila knihy.
Úspěch přišel rok po válce. Včelička
za své knihy sbíral ceny, texty se dramatizovaly pro divadla. Sympatie s nastupujícími komunisty po roce 1948 mu vynesly další ocenění, zfilmování části
jeho tvorby, ale i obrovské rozčarování
ze stalinismu 50. let, zejména když sledoval, jak se komunistické kádry snaží
likvidovat jeho milovaný tramping.
Přesto se rozhodl, že zůstane věrný
jak revoluci, tak trampským idejím.
Tramping přes pronásledování nezanikl
a s uvolňováním nabýval na síle.
Tehdy Včelička svolal v roce 1964 tiskovou konferenci, kde zdůraznil svou
příslušnost k hodnotám trampingu a
hnutí obhajoval. Příspěvky v tisku pak
zapůsobily jak na veřejnost, tak na politické kruhy.
„Včelička tak s velkou pravděpodobností přispěl k tolerantnějšímu přístupu
státních složek,“ podotýká historik Jan
Krško, který se věnuje historii trampingu. Spisovatel Géza Včelička zemřel
30. prosince 1966 v Praze.

100 g 4,95 Kč

ZMRZLINA MÍŠA
tvarohová,
mražená
55 ml
100 ml 16,18 Kč

9,90 58
23,90

8,90 50

%

17,90

INSTANTNÍ KÁVA NESCAFÉ
Classic, Crema | 200 g

%

100 g 39,95 Kč
v nabídce také bez kofeinu
100 g za 79,90 Kč

79,90
119,90�

33%

SALÁM POLIČAN
100 g vyrobeno
ze 128 g masa
500 g
100 g 13,98 Kč

BOŽKOV
Tradiční 35 % alk.,
Mandlový 30 % alk.,
Kávový 30 % alk.
0,5 l

69,90
97,90

28%

1 l 175,80 Kč

87,90
159,90�

BANÁNY
1 kg

45%

19,90
29,90

33%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Ve zdravém
těle zdravý zub

FOTO | SHUTTERSTOCK

Podle čínské medicíny mohou zuby odrážet
problémy také v jiných částech našeho těla.
Jejich zdraví můžete posílit i esenciálními oleji.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | O tom, že nemocné orgány v těle mohou nepříznivě působit na stav zubů, není
pochyb. Otázkou spíš je, do jaké míry
a jestli je to vždy platné. „Nemyslím si, že
se dá na zuby v tomto směru stoprocentně
spolehnout, avšak například při krevních
onemocněních je často pozorováno krvácení z dásní či popraskané ústní koutky.
U onemocnění trávicího traktu zase bývá
různě zbarvený povlak jazyka, vznikají
afty a signálem bývá i zápach z úst,“ vysvětluje zubní lékařka Jana Karbusická,
odborná garantka značky SPLAT.
Úzkou spojitost mezi vnitřními orgány
a zuby vidí zejména alternativní medicína.
„Čínská medicína třeba říká, že při vytržení zubu dochází zároveň k oslabení orgánu, který je k zubu přiřazen. Pokud je tedy
nutné zub pro jeho špatný stav vytrhnout,
měl by se pak člověk o to více zaměřit na
posílení příslušného orgánu – například
vhodnou stravou,“ vysvětluje zakladatelka
a instruktorka pražských Domů jógy Věra
Vojtěchová. Věříte-li tomu, že zuby skutečně dokážou signalizovat různá onemocnění, zpozorněte v případě, že vás začnou

trápit řezáky. Bolest řezáků horní a dolní
čelisti může naznačovat, že se v těle rozvíjí bakteriální zánět ledvin, močového měchýře či zánět středního ucha. Velmi specifické zuby jsou špičáky, které jsou hojně
spojené s očním systémem. Říká se jim
oční zuby, protože když rostou, bolest
může vystřelovat až do očí.
A podobných provázaností označuje
čínská medicína celou řadu. Jana Karbusická k tomu však dodává, že to neplatí
paušálně. „Bolavý či jinak nemocný zub
nemusí být vždy předzvěstí onemocnění
nebo špatného orgánu. Navíc to může fungovat i obráceně. Například při některých
kožních, očních či revmatologických one-

„

při bolestech zubů, zánětech a řadě dalších
potíží. Dají se používat preventivně a účinné jsou i v zubních pastách. Esenciální olej
z heřmánku je oblíbený především mezi
maminkami, které řeší prořezávající se
zoubky u svých nejmenších. „Extrakt má
protizánětlivé, zklidňující a léčivé účinky.

Kokosový olej je účinný bělicí prostředek
a zároveň chrup chrání před kazem.

mocněních se pátrá po ložiscích zánětu
v ústech, která by tyto nemoci mohla způsobit,“ upozorňuje.

Pomůžou i esenciální oleje
Při běžné péči můžete svým zubům prospět i používání esenciálních olejů. Jsou
účinné proti virům a bakteriím, pomáhají

Stačí trochou heřmánkového oleje potírat
dítěti čelist,“ popisuje Karbusická.
Kokosový olej je účinný bělicí prostředek a zároveň chrup chrání před zubním kazem, protože ničí škodlivé bakterie v ústech. Olejem můžete i jemně masírovat dásně. Je-li kokosový olej součástí přírodní zubní pasty, pomáhá zklidňovat dásně a dodává pastě jedinečnou chuť. Při pravidelném

používání může dojít i k částečnému vybělení chrupu. Výsledek sice nejde srovnat s profesionálním bělením zubů, je však patrný.
Hřebíčkový olej je zase skvělým pomocníkem v případě, že vás trápí nevábný dech
způsobený mikroby v ústech, mátový ničí
bacily, působí proti zánětu, chladí.
Ochranu zubům poskytuje také lékořice.
Nutno však podotknout, že účinné jsou pouze extrakty, ať už v čisté formě nebo jako
součást zubních past. „V žádném případě
nedoporučuji konzumaci bonbonů a dalších
sladkostí, byť by obsahovaly lékořici. Jsou
totiž nasycené cukrem, jehož nadbytek
zubům i tělu škodí. Pokud však zvolíte kvalitní zubní pastu obsahující extrakt z lékořice a budete si zuby pravidelně a správně čistit, můžete tím zabránit tvorbě zubního
kazu. Lékořicový extrakt má totiž přirozeně
silné antibakteriální a protizánětlivé účinky,“ vysvětluje Karbusická. (re, mb, dk)

7 cviků, díky nimž při home office „neztuhnete“
ČR | Průměrný Čech prosedí více
než 8,5 hodiny denně. Mnoho lidí
navíc už měsíce pracuje z domova, čímž přichází i o pohyb spojený s pěší cestou do práce, na oběd
či schůzky. Naše těla na věčné sezení přitom vůbec nejsou nastavena. „Zkuste si ideálně každou hodinu, nebo jen párkrát za den, vyzkoušet bleskovou sérii cvičení,
kterou v pohodě zvládnete na jednom metru čtverečním,“ říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, jež připravila cviky, které
zvládnete za pár minut a efekt je přitom obrovský.

Správně seďte
Naučte se sedět s rovnými zády, a pokud to vaše oblečení
dovolí, tak s nohama mírně od sebe zhruba na šířku pánve. Hlavu vytáhněte vzhůru, jako by vás někdo tahal
za pomyslný drátek procházející páteří až do hlavy. Zpevněte břišní stěnu, ramena stáhněte dolů. Zhluboka se nadechněte a pak nechte s výdechem stéct všechny starosti
po ramenou dolů a pryč z těla.

Uvolněte záda
Svoji židli si mírně odsuňte od pracovního stolu a přes rovná záda se pomalu předkloňte. Rukama byste měli dosáhnout na zem, nohy si můžete mírně rozkročit. V této poloze zůstaňte na několik nádechů a výdechů. S dechem si pohrajte. Zkuste se nadechnout do hrudníku, do beder. S každým dalším výdechem se předklon trochu prohloubí. Pomalu, kulatě, obratel po obratli se vraťte zpátky do sedu.

těla. S výdechem ukloňte hlavu na jednu stranu a klidně prodýchejte 3 nádechy a výdechy. Opakujte na druhou stranu.

Další hluboký předklon
V mírném stoji rozkročném (chodidla jsou od sebe zhruba
na šířku pánve) se pomalu předkloňte. Pokrčte si kolena,
hlavu i paže nechte volně viset. Prodýchejte 3 hluboké nádechy a výdechy a pomalu, obratel po obratli, se narovnejte.

Podívejte se za sebe

Uvolněte ramena

V sedu s rovnými zády se přetočte na jednu i na druhou stranu. Rotace probíhá v oblasti beder tak, že se jednou paží
chytíte za opěradlo židle a druhou za sedadlo. S výdechem
a hlavou vytaženou vzhůru se podívejte co nejvíc za sebe.
Zůstaňte 3 nádechy a výdechy a s posledním výdechem se
vraťte zpátky do úvodní pozice. Opakujte na druhou stranu.

Ve stoji si krouživým pohybem směrem vpřed a s nádechem vytáhněte ramena k uším a pokračováním stejného
krouživého pohybu vzad s výdechem stáhněte ramena dozadu a dolů. Opakujte třikrát.

Protáhněte si horní část zad

Pokud je kolem vás vhodné prostředí, tedy ideálně za
vámi zeď, zkuste se postavit za židli, dát obě paže na její
opěradlo a v rovném předklonu trupu zatlačit pánví dozadu. Případně si udělejte malý krok vzad a cvik zopakujte.
Skvěle si protáhnete záda i paže.
(re)

Ve stoji si dejte chodidla mírně od sebe, vytáhněte hlavu z ramen stažených dolů. Paže visí volně podél těla, nebo si jednu paži můžete dát v bok a druhou stahovat šikmo dolů od

Komplexní protažení

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

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

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
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
LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ V NOVÉM EFI SPA HOTELU****
PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH

+420 515 557 500 • www.eﬁspahotel.cz • recepce@eﬁspahotel.cz

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu • Dobíjecí stanice na elektromobily • Pivovar a restaurace v objektu
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Bez roušek na dva metry, lázně
i pro očkované, volně do krámu
Od pondělí 10. května mají být otevřeny veškeré
maloobchodní prodejny, nehledě na počty
nakažených. Také bude možné za určitých podmínek
sundat venku roušky, očkování proti covidu-19
se má stát „vstupenkou do společnosti“.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Pro mnoho obchodníků i zákazníků se blíží magické datum 10. květen.
Otevírají se totiž obchody a přestává platit nutnost nosit venku roušky. Samozřejmě za určitých podmínek.
Zvládání epidemie koronaviru je na
dobré cestě, ale měli bychom zůstat opatrní. „Musíme jít postupně a být obezřetní, jde to strašně pomalu. Stále jsou tu tisíce nakažených. Nemůžeme si teď říct,
že jsme z toho venku,“ varoval před nezřízeným optimismem premiér Andrej
Babiš. „Děti už konečně musíme dostat
do školy. Problém je, že v pondělí pouštíme obchody, pustili jsme služby a děti
stále mají omezení,“ uvedl. Co nás tedy
po neděli čeká?

Bez ochrany úst jen někde
Nejdříve roušky a respirátory. Zatímco
ještě o víkendu 8. a 9. května zůstává povinnost nosit je venku v zastavěném území měst a obcí, od následujícího pondělí je lidé ve městech a obcích mohou
venku odložit, ale jen tam, kde jsou o sa-

motě, respektive kde je možnost dodržet od další osoby či osob dvoumetrový
odstup. „Když jste ve volném prostoru
a nejsou kolem v blízkosti jiní lidé, tak
nemusíte nosit ochranu úst, když ale třeba přijdete na zastávku tramvaje nebo
autobusu a je tam víc lidí, tak si roušku
nasadíte,“ oznámil ministr zdravotnictví Petr Arenberger s tím, že pokud jsou
společně sami venku členové jedné domácnosti, roušku nosit nemusí. Ministr
dodal, že začne platit podobná praxe
jako loni na podzim.

Pro zlato i do pálenice
Další velkou změnou platnou již od
10. května je otevření dalších obchodů
a prodejen. Už minulé pondělí se otevřely kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masážní salony či úprava a stříhání zvířat a
další provozovny služeb spojené s péčí
o lidské či zvířecí tělo – podmínkou
vstupu je, že se zákazníci musí prokázat
některým z negativních testů na covid
nebo doložit, že již byli očkováni nebo
prodělali covid-19 v posledních devadesáti dnech. Tuto podmínku bude nutné
dodržet také v nově otevíraných obchodech, což bude zejména maloobchod.
„Mimo maloobchodů se 10. května
uvolňují rovněž řemeslné služby, půj-

Postupnými kroky. Česká republika se má začít pomalu vracet do normálního života. Podle premiéra je prioritou dostat děti do škol. Ale dojde i na brzké posezení s přáteli?
ILUSTRAČNÍ FOTO | MONIKA TOMÁŠKOVÁ
čovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská
činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování a další,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček. Dále se otevřou například
opravny obuvi a brašnářství, hodinářství a zlatnictví, opravny a prodejny hudebních nástrojů, sklenářství, svoji činnost obnoví fotografové, tlumočníci, autobazary, sportovní kurzy nebo dojde
i na pěstitelské pálení.

Očkovaní mají výhodu
Češi se mohou připravit i na další uvolnění. Například to, že do lázní budou
moci nově na léčebné pobyty jezdit nejen lidé po prodělaném covidu, ale také

První velký koncert

Od 1. června vakcína všem?

10. květen bude velkým
testem, ale i svátkem
pro Českou filharmonii.
Ta totiž letos slaví 125 let
od svého založení
a právě v pondělí zahraje
pod taktovkou
šéfdirigenta Semjona
Byčkova po dlouhé době
milovníkům vážné hudby. Dvořákova síň pražského
Rudolfina se tak po mnoha měsících zaplní publikem, které
bude muset být testované platnými PCR testy. Koncert
pro 350 posluchačů zařadilo Ministerstvo kultury ČR mezi
pilotní projekty v rámci rozvolňování proticovidových
opatření. Koncert budou živě přenášet sociální sítě
Rudolfina a ČT art, moderování se ujme Marek Eben. Akce
je spojena i s pomocí, výtěžek bude proto věnován více
než dvěma desítkám rodin zaměstnanců sociálních služeb,
kteří na covid-19 v uplynulém roce zemřeli.

V Česku má alespoň jednu dávku očkování,
se kterým se začalo loni v prosinci, přes dva
miliony lidí, tedy asi čtvrtina populace starší
16 let. „Ve středu 5. května jsme otevřeli
registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let.
Těchto lidí podle naší evidence je 690 000.
Pokud to takhle půjde dál a dodávky budou
fungovat, můžeme de facto každý týden otvírat
další věkové kategorie po pěti letech. Doufám,
že nejpozději 1. června otevřeme věkovou
kategorii pro všechny," prohlásil ve svém
pravidelném videu na sociálních sítích premiér
Andrej Babiš. Tisíce seniorů se k očkování dosud
nepřihlásilo. Týká se to například 15 procent lidí
starších sedmdesáti let, což je asi 230 tisíc osob.
Co se týká občanů starších 80 let, tam dosud
není očkováno kolem 30 tisíc lidí. Část má z
očkování obavu, část prodělala covid, část čeká
na očkování u svých praktických lékařů.

lidé, kteří již byli očkovaní. Rozvolnění
platí i pro zahraniční cesty, a to už od
4. května. Pro cestovatele platí, že kdo
má alespoň čtrnáct dnů po druhé dávce
očkování, bude se moci vrátit z „červených“ a „oranžových“ zemí domů bez
testů či karantény.
Rovněž se začalo s návratem dětí do
škol. Do tříd se v pondělí 3. května vrátili žáci 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií v Královéhradeckém,
Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v
Praze – týden se učí ve škole, týden z domova. V těchto krajích se také už otevřely mateřské školky, ale i muzea, galerie a
památky. Od 10. května se otevřou školy
i v dalších krajích – v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a v Jihomoravském. Zbývající mají následovat.

Podíl obyvatel očkovaných
(1 či 2 dávkami) ke 4. 5. 2021
1. Malta 52,81 %
2. Maďarsko 42,16 % (používá i ruský Sputnik a čínský
Sinopharm)
3. Finsko 30,65 %
4. Německo 28,04 %
5. Belgie 27,04 %
6. Rakousko 26,21 %
7. Španělsko 26,01 %
8. Litva 25,79 %
9. Estonsko 25,78 %
10. Švédsko 24,84 %
...
18. Česko 21,12 %

ILUSTRAČNÍ FOTO |
ARCHIV MAFRA
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Jednoduché
chřestové
chuťovky

prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
infektoložka

Chřest je plodinou nejen chutnou, ale také zdravou.
Snižuje hladinu cholesterolu, v těle zlepšuje látkovou
výměnu. A můžete si z něj připravit nejen notoricky
známou polévku, ale třeba i dobroty k televizi.
Chřest v těstíčku s limetkovou majonézou
Pro 4 osoby potřebujeme: 1 limetku, 2 velké
žloutky, 1 lžičku dijonské hořčice, 2 dcl oleje,
sůl, bílý pepř, hladkou mouku, 3 velká vejce,
strouhanku, olej na smažení.
Postup: Z limetky ostrouháme čtvrtku lžičky
kůry a vymačkáme z ní šťávu. Tyčovým mixérem
v nádobě rozšleháme žloutky, limetkovou kůru
a hořčici. Přidáme pár kapek limetkové šťávy.
Postupně přiléváme za stálého mixování tenkým
pramínkem olej a po částech asi jednu a půl až
dvě lžíce limetkové šťávy. Hustou vyšlehanou
majonézu dochutíme solí, mletým bílým pepřem
a znovu promixujeme. Hotovou majonézu odložíme do chladu. Chřest očistíme, omyjeme
a necháme okapat. Ještě vlhké stonky chřestu obalíme v hladké mouce promíchané se solí,
prošlehaných vejcích a prosáté strouhance. Osmažíme v rozehřáté vrstvě oleje dozlatova
a podáváme s limetkovou majonézou.

Chřestový karamelizovaný krém
Na 4 až 6 porcí potřebujeme: 400 ml smetany ke šlehání, 100 ml plnotučného mléka,
2 velká vejce, 2 žloutky, sůl, pepř, 80 g strouhaného pecorina, 4 tenké stonky zeleného
chřestu, 1 lžičku třtinového cukru.
Postup: V ohnivzdorné misce prošleháme smetanu, mléko, vejce, žloutky, ochutíme solí
a pepřem. Misku umístíme na rendlík s mírně vroucí vodou a za stálého míchání metličkou
necháme prohřívat asi 15 minut. Směs by měla zhoustnout, ale neměla by se vařit, aby se
vejce nesrazila. Misku sejmeme, necháme trochu zchladnout a vmícháme sýr. Chřest
očistíme a pokrájíme na menší špalíky. Ty rozdělíme do misek, zalijeme smetanovou směsí,
odložíme do chladu. V troubě rozehřejeme gril, misky vyjmeme z chladničky, posypeme
cukrem a dáme do trouby zapéct pod gril asi na dvě až tři minuty.

Slaný chřestový chlebíček
Na jeden chlebíček: 200 g tenčích stonků
zeleného chřestu, sůl, 220 g hladké mouky,
2 lžičky prášku do pečiva, 4 lžíce strouhaného
parmazánu, 1/2 lžičky sušeného tymiánu,
3 velká vejce, 100 ml plnotučného mléka,
6 lžic rozpuštěného másla nebo oleje,
100 g plátků vepřové šunky od kosti.
Postup: Troubu předehřejeme na 190 °C, formu
na chlebíček vyložíme pečicím papírem.
Očištěné stonky chřestu povaříme v osolené
vodě dvě minuty, pak je vyjmeme a zchladíme
ve studené vodě. Necháme je okapat na sítu.
V míse promícháme mouku s práškem do
pečiva, parmazánem, solí a sušeným tymiánem.
Přilijeme vejce prošlehaná s mlékem, rozpuštěné
máslo a rozšleháme na hladké těsto. Vmícháme pokrájenou šunku. Do formy přesuneme
polovinu těsta, poklademe je částí chřestu, překryjeme zbytkem těsta a poklademe zbylým
chřestem, který zatlačíme do těsta. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 35 až 40 minut.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

UDĚLEJME
TEČKU
ZA KORONAVIREM
Očkování je šance vrátit se k normálnímu životu.
Zjistěte více na ceskoockuje.cz
nebo na lince 1221.
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„Tvrdohlavá“ Helena i na vinylu
Podzimní novinkové
album nestárnoucí Heleny
Vondráčkové Tvrdohlavá
nyní vyšlo nově i jako
vinylová dvoudeska.
Nechybí ani bonus
v podobě filmové písně.

ČR | Po intimním šansonově laděném
albu Dávno vím svý přišla Helena Vondráčková vloni na podzim s energicky
a živě znějící deskou Tvrdohlavá. „Paradoxně díky koronaviru je tohle album
vypiplané, měli jsme na jeho přípravu
dost času,“ pochvalovala si tehdy zpěvačka, která před několika dny vydala
tuto desku také na dvojvinylu.
Celkem čtrnáct skladeb plus bonusová píseň z českého filmu Ženská pomsta

vznikaly pod producentským dohledem
hudebníka a skladatele Karla Maříka
a básníka Josefa Peterky.
„Doba, kdy dojde k možnosti se potkat s mými fanoušky na koncertě je zatím v nedohlednu. Proto jsem ráda, že se
povedlo připravit toto vinylové dvojalbum. Posluchači si tak budou moci
v nové zvukové podobě vychutnat skvělé texty o vztazích, životních momentech, o mých přáních, snech, touhách

a vzpomínkách,“ láká posluchače Helena Vondráčková.
K dalším autorům a textařům, které zpěvačka přizvala ke spolupráci, patří známé hudební osobnosti jako Tomáš Belko, Jan Krůta, Václav Noid Bárta, Gabriela Osvaldová, Vašo Patejdl,
Ondřej Soukup, Petr Šiška či Lešek
Wronka.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 3500

58 290 Kč

36 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Výkon 500 W (1000 W)

Hity kapely Queen zazní
i v podání orchestru

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Služby na libovolné adrese

Při tolika různých skladatelích a textařích vyvstává otázka, zda výsledná deska není pro zpěvačku příliš nesourodá.
„To byl právě úkol Káji Maříka, aby se
to nestalo a aby deska držela pohromadě, což se myslím podařilo. Pracovala
jsem s ním poprvé, ale okamžitě jsme si
sedli jak po hudební, tak i lidské stránce,“ ujistila Vondráčková v rozhovoru
pro portál iDNES.cz.
(re)

KRÁTCE

2 nezávislé brzdy

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,
Pamětice 17
tel.: 608 100 717, 380 427 000

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ

Chomutov (u nemocnice)

MEDIOS - zdravotnické pomůcky,
Edisonova 1185,
tel.: 602 347 168

Plzeň 4 - Doubravka

AGROWEST, Hřbitovní 952/29,
tel.: 377 462 108, 377 462 109
Další nejbližší prodejny:

Praha, Písek 2x, Strakonice,
Louny 2x a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

ČR | Velkolepá show spojující v největších hitech ikonické skupiny Queen symfonický orchestr s rockovou skupinou
míří do Česka. Queen Symphonic uvidíte
v pražské Tipsport aréně 26. listopadu.
S koncertním představením Queen Symphonic přijedou nejlepší zpěváci originálního muzikálu We Will Rock You, uváděného na slavném londýnském West Endu.
Unikátní show, která vznikla za přihlížení
a posvěcení samotného kytaristy Queen
Briana Maye, představí největší hity slavné skupiny. Tento jedinečný koncert viděly již miliony fanoušků po celém světě
v zemích jako jsou Japonsko, Francie,
Nový Zéland, Austrálie, Korea, Velká Británie, Itálie nebo Kanada. V samotném
Spojeném království má show za sebou
letní turné s více než třiceti zastávkami
pro 150 tisíc diváků. Legendární hity zazní v podání několika desítek hudebníků.
Vstupenky lze zakoupit na www.ticketportal.cz.
(iDNES.cz)

INZERCE

Pozvánka do světa

krasy
´ a pohody

Zatočte s ekzémem,
ne s pokožkou!

Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy… Nekonečný kolotoč,
který zná každý atopik. Řešení, jak z kola ven, je přitom snadné.
Místo kortikoidům stačí věřit přírodě.
Kortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní hormony se schopností potlačovat imunitní reakci pokožky na alergeny – zánět. Jejich
výhodou je rychlé zmírnění svědění, začervenání i pnutí pokožky.
Daní za tuto úlevu jsou však nežádoucí vedlejší účinky a často
opětovný návrat problému po jejich vysazení. Zkuste raději unikátní
přírodní Exema zklidňující krém bez vedlejších účinků. Díky složení
se sníženým pH, konopným olejem, bambuckým máslem a kyselinou mléčnou rychle zmírňuje svědění, pálení i zarudnutí pokožky
ů
a účinně ulevuje od akutních projevů
atopie. Exema zatočí s ekzémem, ne
s vaší pokožkou.

Konec unaveným očím!
Jsou vaše oči stále častěji unavené od televize, monitoru počítače
či ostrého slunce? Pak je vhodné začít doplňovat potřebné látky,
které jsou důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným očím s Ocutein® Brillant Lutein 25 mg.
Doplňkem stravy z prémiové řady Da Vinci Academia s nejvyšším
množstvím luteinu* a vitaminem A pro maximální a dlouhodobý
účinek. Jako jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné látky. Například zinek přispívající k udržení normálního zraku a selen
a měď, které přispívají k ochraně
raně buněk před oxidačním poškozením. Žádejte ve svých lékárnách.
ách.
ách

*Z produktů řady Ocutein®.

Nyní dárek pro vás: Oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS zdarma
rma

KOIDY
KORTI
Vyzkoušejte i další přípravky
konopné péče Cannaderm dostupné
v lékárnách a zdravých výživách.

AU? AU-MEDIC!

Dlouhodobá úleva od bolesti

Odložte ššpatnou náladu
á
Trápí vás již delší dobu špatná nálada a bojujete neúspěšně
se stresem? Nedovolte, aby starosti a stres pronikly do vašeho
života a rychle uklidněte svůj nervový systém.
Zvolte účinný a nenávykový přípravek pro lepší náladu De-press.
Ten obsahuje unikátní kombinaci bylin v čele s kozlíkem lékařským
pro lepší vyrovnání se stresem a meduňkou přispívající k celkovému
uvolnění a pozitivní náladě. Vzácný šafrán tyto účinky synergicky
posiluje, urychluje jejich nástup a pomáhá tak udržovat
dobrou náladu. Součástí doplňku stravy z lékárny je také
y
ka LL-tryptofanu
tryptofanu
yp
(zdroje tzv. hormonu štěstí),
vysoká
dávka
É
vitami
in B6 a hořčík pro sníže
ení únavy a vyčerpání.
vitamin
snížení
ŠPATNDĚ

STOP

Bolest pohybového aparátu dokáže zcela ochromit život. Řešení
v podobě tablet však není nejvhodnější. Pilulka uleví pouze
na několik hodin a účinná látka přitom zatěžuje organizmus.
Zvolte raději finsko-švédský vynález AU-MEDIC blokátor bolesti.
Malé náplasti (tzv. crystal tapy) obsahují mikrokrystaly křemíku,
které vlivem vědecky ověřeného piezoelektrického jevu přerušují
přenos bolestivého signálu nervovým systémem do mozku. Tím
dochází k blokování pocitu bolesti. Každý tape zajistí úlevu od bolesti až na 1 týden. Zcela bezpečně a bez vedlejších účinků. Pro více
ww.aumedic.cz.
informací navštivte svou lékárnu nebo www.aumedic.cz.
AU-MEDIC blokátor bolesti doporučuje
svým zákazníkům jako úlevu od bolesti
92 % odborného lékárenského personálu.*

NÁLA

*Na základě recenzí získaných z lékáren
po vyzkoušení zdravotnického prostředku AU-MEDIC.
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Léto snad opět bude i pod stany
Dětské letní tábory by
i tento rok měly dostat
od hygieniků zelenou.
Zájem o ně je už nyní
velký, účastníky zřejmě
čeká povinné testování.
ČR | Děti se těší a jejich rodiče si silně oddechnou. Letní tábory budou zřejmě
i tuto sezonu povoleny. Minulý týden
o tom informovala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) po setkání s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Jaké však budou konkrétní podmínky, to se teprve
bude ladit a navíc se nesmí zhoršit epidemická situace.
Podmínky budou vycházet hlavně z loňských pravidel a téměř jistě bude pro
všechny účastníky povinný test na koronavirus, a to minimálně 72 hodin před odjezdem. Jak uvedl Ondřej Šejtka z ČRDM,
testovací kapacity by měly být dostatečné,
aby nápor zvládly. Totožný plán potvrdil
i ministr zdravotnictví Petr Arenberger.
„Dětské tábory budou mít režim srovnatelný s loňským rokem. Akorát to bude doplINZERCE

něno ještě o testování, protože to loni nebylo k dispozici v takovém rozsahu,“ uvedl ministr v rozhovoru pro iDNES.cz.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Zájem? Často jako dřív
V to, že epidemická situace pořádání letních táborů dovolí, evidentně věří i rodiče
dětí. Už na konci března řada organizátorů nejoblíbenějších táborů hlásila zaplněnou kapacitu. U ostatních táborů je ale poznat, že přihlášky přibývají pomaleji než
obvykle.
„My letos zaznamenáváme o letní tábory enormní zájem. Mnoho rodičů ještě vyčkává, ale obávám se, že za chvíli může
být i pozdě. Spíše musíme hledat cesty, jak
rozšířit nabídku příměstských táborů, kde
už kapacita nestačí,“ uvedla již na konci
března ředitelka porubského Střediska volného času (SVČ) Korunka Jana Secová.
Když na svých webových stránkách spustilo nabídku letních táborů SVČ v Mostě, během dvou týdnů mělo téměř plno. Také
zde registrují větší zájem o ty příměstské.
V případě pobytových podle zástupkyně ředitelky Veroniky Bleyerové rodiče své dítě
přihlásí, ale často se rozhodují, zda to mají
také zaplatit. (re, Lidovky.cz, iDNES.cz)

První tábory organizoval junák A. B. Svojšík

Počátky historie pořádání táborů je v českých zemích spjato s organizací Junák a jejím
zakladatelem Antonínem Benjamínem Svojšíkem, jenž se inspiroval skautingem v Anglii,
kterou navštívil. První letní tábor Svojšík uspořádal roku 1912 v Orlovských lesích nedaleko
hradu Lipnice u Humpolce. O rok později už takto trávilo část léta 15 junáckých skupin.
■ Aby se tábornictví dostalo do širšího povědomí lidí, postavili skauti na konci září 1913
propagační tábor na Císařském ostrově v Královské oboře v Troji. I přes původní odpor
rodičů nechávat své děti trávit noci v přírodě se z letního táboření postupně stal
fenomén, který se drží už víc než století.
■

GRILOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Rady pro skvělou grilovačku
Příprava grilovaných
jídel má svá specifika.
Zvláště jde-li o kuřecí
maso. To musí být
dostatečně propečené,
ale nikoliv vysušené.

Steak krvavý, nebo propečený?

Podle minut se u grilování orientovat nemůžete, protože každé maso se peče jinak. Nejlepší je do steaku šťouchnout a posoudit jeho měkkost. Porovnejte ho s
měkkostí svalu pod palcem své ruky, když se palcem dotýkáte jednotlivých prstů.
RARE: Spojte palec a ukazovák. Bříško pod palcem je tak měkké jako krvavý
steak. MEDIUM: Spojte palec a prostředníček. Teď máte měkkost středně propečeného steaku. WELL DONE: Spojte palec a malíček. To je nejtužší stupeň.
Rychle ho sundejte, nebo se přesuší.
Zdroj: job (iDNES.cz)

Kuře „naplacato“ s chřestem podle Zdeňka Pohlreicha
Pokud jste přesvědčení, že celé kuře nelze jen tak ugrilovat položené na rozžhavené mřížce grilu,
šéfkuchař Zdeněk Pohlreich vás vyvede z omylu. Celý fígl spočívá v tom vědět, kde říznout a celé
kuře tak jednoduše zbavit kostí a převést do placaté formy. Jeho potření suchou grilovací směsí koření,
kterou si sami připravíte v hmoždíři, už je pak dílem okamžiku. A kuřátko může celé na gril. Spolu se
zeleným chřestem, který je ideální sezonní přílohou. Na bílý chřest v tomto případě zapomeňte, ten se
musí vařit. Postup: Očištěné kuře ostrým nožem jednoduše rozkrojíme u páteře a jakoby rozdělíme na
polovic, což dovolí, abychom ho krásně rozevřeli a dostali se „dovnitř“. Pak ho ostrým nožíkem zbavíme
většiny kostí. Pokud v něm nějaké kosti zůstanou, nevadí. Například stehýnka stačí podél kosti
naříznout a také jakoby rozevřít do plochy. Grilovací směs si sami připravíme v hmoždíři, ať se krásně
rozvoní. Smícháme v něm a nasucho podrtíme římský kmín, obyčejný kmín, kousek skořice, pár chilli
papriček, ideálně jalapeňos, trochu kayenského pepře, sůl a dva lístky bobkového listu, přidat můžeme
i sušený česnek. Touto směsí kuře z obou stran potřeme a můžeme ho položit – kůží dolů – na rozpálený gril. Přikryjeme a hlídáme, ať
neprošvihneme správný čas na jeho otočení. Během grilování ho také můžeme pokapat citronovou šťávou – získá na lehkosti i na chuti.
Suché nebude, protože až ho otočíme, tuk uvolněný zpod kůže bude protékat do masa.
Zdroj: Rozpal to, šéfe! (FTV Prima)
INZERCE

Jak správně grilovat kuřecí maso
• Vždy kupujte chlazenou
drůbež. Nejlepší jsou domácí,
bio, s kontrolovatelným
původem a francouzská kuřata.
• U většiny drůbeže (krůta,
kuře, perlička) platí, že musí
být upečená well done,
abychom zabránili možné nemoci salmonelózy.
Kachní prsa můžete grilovat na úpravu medium.
• Z kuřat jsou nejvhodnější na grilování stehna nebo
vrchní část stehen - paličky, pak křidélka a až nakonec
prsa. Proč prsa jako poslední? Je to libová část masa
a po ugrilování bývá sušší než stehna.
• Prsa nenaklepávejte, ale nechte je v celku.
• Maso solte až po ugrilování.
• Při grilování velkých kusů v celku používejte nepřímé
grilování, tedy že drůbež je uprostřed a okolo jsou uhlíky.
• Po ugrilování nechte maso 3 minuty odstát. Pokud je
drůbež grilovaná v celku, tak klidně 10 min. pod alobalem.
• Jak zjistit, jestli je maso upečené, když nemáte
teploměr? Zkuste v silnější části maso naříznout
ke kosti. Pokud z něj vytéká narůžovělá šťáva,
tak grilujte dál, pokud je šťáva čirá, je už hotovo.
Radek David, šéfkuchař

HUDEBNÍ IMPULSY

Češi chtějí kytary místo
hopsání, ukazují žebříčky rádií
JOSEF VLČEK

Ž

ebříčky nejhranějších nebo nejprodávanějších desek jsou důležitou
součástí dění kolem populární hudby. Existují jich desítky – hitparády jednotlivých obchodů, rozhlasových stanic, televizních pořadů nebo třeba jen fanouškovských klubů. Nad nimi všemi stojí žebříčky, které u nás už přes pětadvacet let vydává Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Mimo
jiné je každý týden zveřejňována také padesátka nejhranějších českých skladeb
v rádiích. Pojďme se podívat, jak si tu česká hudba právě stojí.
Dlouhodobě nejúspěšnější skladbou,
která se stále drží v českém žebříčku, je píseň Michala Hrůzy Pro Emu. Po 214 týdnech čili po více než čtyřech letech je stále
ještě v české padesátce – na 19. místě podle počtu přehrání v minulém týdnu.
Dokáže jí konkurovat jen jediná skladba, a to Na vodě od Xindla X s 211 týdny.
Co do množství jednotlivých písniček je
momentálně nejúspěšnější Marek Ztracený se čtyřmi hity, ale na záda mu dýchají
Mirai, Chinaski, Slza, Xindl X a Kryštof
se třemi skladbami.
Poslední ze jmenovaných má ale k dobru Gottovu labutí píseň Srdce nehasnou,
kterou napsal zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo. Navíc můžeme počítat
s tím, že do žebříčku brzy vpadne i nová

Dlouhodobě nejúspěšnějším songem
v žebříčku nejhranějších českých skladeb v rádiích je hit Michala Hrůzy
Pro Emu. Konkurovat mu dokáže jen píseň Na vodě od Xindla X.
FOTO | ARCHIV MAFRA

píseň Jednou jsem slíbil rapera Lipa,
ve které Krajčo hostuje.

Mladá garda nastupuje
Momentálně českým rádiím vládnou Mirai s písní I přes to všechno. Typický pop
rockový song s nesentimentálním milostným vyznáním má navíc tři a půl milionu
přehrání na YouTube, což je slušný domácí nadprůměr. U Mirai je zajímavé sledo-

vat, jak se stále více a více vzdalují od svého původního vzoru, kapely Kryštof, a vytvářejí si svůj vlastní originální styl.
Zatímco všude ve světě mizí kytarová
hudba na úkor tanečních hitů, u nás je to
naopak. České publikum je konzervativnější a dává přednost pop rocku s výrazným akcentem na text. Proto nepřekvapí,

že druhé místo žebříčku patří jesenické kapele O5 a Radeček a jejich písni Bra3, která je nejen oslavou vztahů mezi bratry, ale
samotného bratrství. O5 a Radeček dlouho na hit, který by vystřídal jejich písničku Vloupám se, čekali. A zdá se, že je to
tu. V hitparádě je deset týdnů a podle ohlasu v rádiích jak pro mladší, tak i prot starší
generaci posluchačů se zdá, že je to jeden
z největších kandidátů na žebříčkovou
dlouhověkost.
Největším skokanem nejen podle jména
je skupina Jelen, se skladbou Ještě jednu
noc. Skupina ji vybrala do rádií jako druhou
skladbu z právě vydaného alba Věci a sny.
Píseň s refrénem, který přímo volá po participování publika, je zvláštní tím, jak nečekaným způsobem zachycuje téma partnerské
nevěry očima toho třetího – svůdce.
A nejpodivnější jev současné české rozhlasové hitparády? Duety některého z rodičů s dítětem nejsou nic výjimečného. V historii populární hudby jich najdeme spoustu. Ale aby se v jednom žebříčku objevily
hned dva, to je opravdu vzácný jev. Vedle
proslulého duetu Karla Gotta a jeho dcery
Charlotte Elly Srdce nehasnou, jež je pevně usazeno v žebříčku už přes sto týdnů, se
na jedno z prvních míst dostala skladba Samotní nejsme nic. Zpívá ji Lenka Filipová
se svou dcerou Lenny. Ústřední píseň z televizního seriálu Kukačky navíc naznačuje, že Lenny by mohla častěji a s úspěchem
zpívat nejen anglicky, ale i v češtině.

INZERCE

S Rentou z nemovitosti
jsem se odrazila ode dna

Přemýšlíte, jak si udržet životní úroveň? Jste-li ve věku 60 plus
a bydlíte ve svém, tak pro Vás řešení existuje! Stejně jako pro mě.
Banka mi nepůjčila, děti peníze nemají, úspory jsem vyčerpala
a dům prodávat nechci. A přesto mám zase klidné spaní.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.

Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.
Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potřebují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv půdě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU
A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.
Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení sklizně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.
Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:
VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců velké trsy
červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze vás o tom informuji
dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní poukázkou na mé jméno peníze
za objednané jahodníky.
Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).
Cenu za objednávku uhradím při převzetí jahodníků (+ 149,- Kč poštovné a balné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: ......................................................................... Jméno: ..........................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Město: ............................................................................. PSČ: ..............................................................
Telefon*: ......................................................................... Podpis: ..........................................................
(*nepovinné)

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)
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CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z pořadu INTERVIEW

Krnáčová o rakovině:
Válčíte proti vetřelci
C

hemie vás srazí tak, že si přestanete uvědomovat, co je za den,
řekla o léčbě rakoviny prsu bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová
v pořadu Interview televize CNN Prima
NEWS. Nemoc jí lékaři diagnostikovali
před rokem.
„Nejtěžší bylo, když jsem o rakovině
musela říct rodině. Nevěděla jsem, jak
na to budou reagovat. Také když jsem
postupně zjišťovala, co znamená chemoterapie,“ svěřila se Krnáčová, která v minulosti šéfovala i české pobočce
Transparency International.
I když před nemocí hodně běhala a
byla v kondici, během chemoterapie nemohla nic, protože byla vyčerpaná.
„Přestanete si uvědomovat, co je za
den, degradujete fyzicky. Jediné, co mě
drželo, bylo, že to nesmím vzdát v hlavě. Že se musím nastavit tak, aby to do-

padlo dobře,“ popsala Krnáčová v Interview na CNN Prima NEWS.
Když jí lékaři rakovinu diagnostikovali, nechtěla tomu věřit. „Ze začátku jsem
ani nemohla polykat, měla jsem strach,
cítila jsem se bezmocná,“ vyprávěla.
Nejvíc ji podporoval partner a rodina.
„Neříkali mi neboj, to bude dobrý, protože to nikdo z nás nevěděl. Ale snažili se
mi pomoct, dělali mi jídlo a jezdili jsme
na chalupu. Hrozně moc jsem četla,
abych si nepřipouštěla, že je to tak strašné,“ řekla Krnáčová s tím, že mentální
boj byl podstatnou částí léčby.
„Pak je lékař a vhodná léčba pro určitý druh karcinomu, ale vždy je to na
vás. Na tom, jakým způsobem se srovnáte s válkou, protože to je válka těla proti
vetřelci,“ upozornila. Léčba podle bývalé primátorky byla úspěšná, i když si konečný verdikt vyslechne až v červnu.

O své nemoci se Krnáčová dozvěděla
už během pandemie koronaviru. „Stejně jsem nemohla nikam chodit, protože
jsem prostě nemohla. Měla jsem co dělat, abych si došla na toaletu. Musela
jsem se rozhodovat, kolik kroků udělám, abych se nezadýchala,“ popsala s
tím, že postupně ale chodila na jednotlivé ultrazvuky a viděla, že nemoc postupně mizí. „Že se vetřelec zalekl.“
Krnáčová se nedávno nechala očkovat
proti covidu a s vakcínou se vypořádala
dobře. „U druhé dávky jsem měla lehce
zvýšenou teplotu a celý den jsem polehávala, ale další den už to bylo v pořádku,“
popsala s tím, že by očkování podstoupila, i kdyby neprodělala rakovinu.
Do politiky se Krnáčová vrátit nehodlá. Založila si poradenskou společnost a
chce dopsat druhý díl knihy Zpupnost,
který by měl vyjít na podzim.
(ri)

INZERCE

KAŽDÝ
TÝDEN
N OV É
VÝHRY!

PRÉMIOVÉ JARNÍ HOBBY
VYHRAJTE AŽ 20 SKVĚLÝCH CEN
Soutěžte na idnes.cz/premium

Adriana Krnáčová promluvila
o úspěšném boji s rakovinou.
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 8. května 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.10 Looney Tunes: Úžasná show II (23) 7.35
Kačeří příběhy (17, 18) 8.25 Krok za krokem II
(2) 8.50 Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni
11.30 Koření 12.25 Volejte Novu 13.00 Rady
ptáka Loskutáka 14.10 Utajený šéf III 15.30
Plán hry 17.35 Šest dní, sedm nocí 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Astro Boy II (1) 6.35 Psí život (5) 7.00
M.A.S.H (36) 7.30 Autosalon.tv 8.30
Cyklosalon.tv 9.05 Hudson a Rex II (11) 10.00
Máme rádi Česko 11.50 Vraždy podle Agathy
Christie (2) 14.10 Záhady Emmy Fieldingové:
Ztracená osada. Krimidrama (USA, 2017)
16.05 Hrátky s čertem. Pohádka (ČR, 1956).
Hrají J. Bek, E. Klepáčová, A. Vránová,
F. Smolík 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 6.45 Pevnost Boyard 8.20
Pevnost Boyard (1) 10.40 Re-play 11.15 COOL
e-sport 11.45 Futurama III (40, 41) 12.45 Simpsonovi XXI (6, 7) 13.40 Simpsonovi XXI (8, 9)
14.40 Ten nejlepší 17.15 Futurama III (42, 43) 18.15
Simpsonovi XXII (11) 18.45 Simpsonovi XXII (12)
19.15 Simpsonovi XXII (13) 19.45 Simpsonovi XXII
(14) 20.15 Madagaskar 22.05 Útok z hlubin 0.10
Simpsonovi XXII (11) 0.40 Simpsonovi XXII (12)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.15 Minišou Karla Šípa
Rozhovor na dva metry
s legendární herečkou paní
Jiřinou Bohdalovou
22.10 Televarieté 45 let
Zábavná přehlídka toho
nejlepšího, co za slavné éry
pořadu vzniklo
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Rocco Schiavone
Jarní úklid. Detektivní seriál
(It., 2016)
1.10 Manéž Bolka Polívky
2.20 Zahrada je hra
2.45 Bydlení je hra
3.05 Sama doma
4.40 Pod pokličkou
5.00 Moravské choutky
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.00 Noviny 7.50 Policisté v akci

8.55 Policisté v akci 9.55 Nová zahrada 10.50 Na
chalupě 11.55 Nové bydlení 13.00 Dr. Dokonalý
(3/16) 13.55 První oddělení 14.25 Aféry 2 15.20
Dlouhá míle (1/6) 16.55 Nová zahrada 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Poručík Petr (6/6) 23.15 Dr.
Dokonalý (3/16) 0.05 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny
6.40 Policisté v akci 8.30 Rodinné záležitosti 9.55
Rodinné záležitosti 11.10 V sedmém nebi 13.15
Boj o Moskvu 1. – Agrese 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
Osvobozeni Prahy (2/2) 21.55 Okres na severu
(13/13) 23.05 Osvobozeni Prahy (2/2), historický
film (ČR/SR, 1975) 0.35 Aféry 2, seriál (SR, 2011)
PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.30 Noviny 6.05 Krimi

6.30 Noviny 7.00 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.10 Pod povrchem (6) 13.10 Aféry 2 14.00
Soudní síň 15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Boj o Moskvu 1. – Agrese
23.55 Nový život II (29) 0.40 Pod povrchem (6)

SÉRUM PRAVDY

SCI-FI

INZERCE

ČT1
7.15 Honza a Růžová panenka 7.40 Kačenka
a zase ta strašidla 9.05 Pan Tau (7/33) 9.40
Gejzír 10.10 Dobrodružství Sherlocka Holmese
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Jak si
zasloužit princeznu 14.15 Perníkářka a Větrný
mládenec 14.50 Vyšší princip 16.35 Princ
a Večernice 18.00 Móda s Terezou Vu 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Jurský svět: Zánik říše
Akční sci-fi film (USA, 2018)
22.35 Terminator Salvation
Akční film (USA, 2009)
0.45 Šest dní, sedm nocí
Romantická komedie (USA, 1998)
2.25 Castle na zabití VIII (12)
3.10 Volejte Novu
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

ÚTERÝ 9.10 Soudní síň 11.15 Policisté v akci 12.15

Pod povrchem (7) 13.10 Nový život II (29) 14.10
Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Poručík Petr (6) 21.20 Rodinné záležitosti 22.40
Nový život II (30) 23.40 Nové bydlení

STŘEDA 9.10 Soudní síň – cz 10.05 Soudní síň

11.05 Policisté v akci 12.05 Pod povrchem (8) 13.05
Nový život II (30) 14.05 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Okres na severu (13) 21.25 Dlouhá míle (2)
23.05 Nový život II (31) 0.10 Nové bydlení

ČTVRTEK 9.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.05 Pod povrchem (9) 13.10 Nový život II (31) 14.10
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Aféry 2 21.15 Rodinné záležitosti 22.30 Nový život II
(32) 23.30 Nové bydlení 0.05 Pod povrchem (9)
PÁTEK 9.10 Soudní síň – cz 10.05 Soudní síň

11.05 Policisté v akci 12.05 Pod povrchem (10) 13.10
Nový život II (32) 14.10 Soudní síň 17.20 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Boj o Moskvu 2. – Tajfun 23.55 Nové bydlení
0.25 Pod povrchem (10)

20.15 Einstein – Případy
nesnesitelného génia (1)
Kinetika. Komediální seriál
(ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková, J. Vondráček.
Režie V. Moravec
22.00 Polda III (5)
Samí zrádci. Krimiseriál
(ČR, 2018). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
23.15 Sicario 2: Soldado
Akční thriller (USA, 2018). Hrají
B. Del Toro, J. Brolin, J. Donovan,
C. Keenerová. Režie S. Sollima
1.45 Jump Street 22
Akční komedie (USA, 2014).
Hrají Ch. Tatum, J. Hill,
P. Stormare. Režie P. Lord
4.05 Útěk z dětství
Thriller (Kan., 2017). Hrají
E. Roseová, E. Tennantová

Relax
SOBOTA 7.25 Mariana, královna noci 9.20
Paní domu 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna
noci 18.55 Mariana, královna noci 19.55 Žena za
pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda 23.05
Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 7.00 Teleshopping 7.25

Mariana, královna noci 9.20 Krampovoloviny
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Mariana,
královna noci 18.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.25 Mariana, královna noci 9.20

Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
7.00 Dítě z Marsu 8.50 Dr. House V (14, 15) 10.35
Teleshopping 11.05 Kněz je poděs 12.50 Iron Man
2, akční film (USA, 2010) 15.05 Pocahontas,
animovaný film (USA, 1995) 16.30 Beethoven 4,
rodinná komedie (USA, 2001) 18.20 Dvě nevěsty
a jedna svatba, komedie (ČR, 2018) 20.00
Dunkerk, válečný film (VB/Fr./USA, 2017) 22.00
Uteč!, horor (USA/Jap., 2017) 0.00 Anthropoid,
válečný thriller (VB/ČR/USA/Fr., 2016)

Prima Max
6.05 Poslední loď IV (2, 3) 7.55 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka 10.15 Flynn Carsen:
Honba za Kopím osudu, dobrodružný film (USA,
2004) 12.15 Emma, romantická komedie (VB,
1996) 14.50 Vynálezce her, rodinný film
(Kan./It./Arg., 2014) 17.10 Nikdy neříkej nikdy,
akční film (VB/USA/N, 1983) 20.00 Památkáři,
dobrodružný film (USA, 2014) 22.25 Zběsilý únos,
thriller (USA, 2017) 0.20 Útok z hlubin

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Žena za pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20

Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 9. května 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.05
21.39
21.40
23.20
0.05
1.30
2.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Vyšší
princip 8.15 Úsměvy Jarmily Konečné
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O štěstí a kráse
Madla zpívá Evropě
Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Boží mlýny (5/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Strach
Detektivní film (ČR, 1963)
Případy detektiva Murdocha XIII
Vražedný týden
Krimikomedie (ČR, 1970)
Na forbíně TM
Banánové rybičky

Nova
6.00 Zig a Sharko III
6.10 Tlapková patrola (19, 20)
7.10 Looney Tunes: Úžasná show II
(24)
7.35 Kačeří příběhy (19, 20)
8.25 Z pekla štěstí (2)
9.25 Sněhurka
10.40 Hon za svobodou
12.40 Kokosy v pralese
Komedie (USA, 1994)
14.35 Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
16.25 Byl jednou jeden polda 2: Major
Maisner opět zasahuje!
Komedie (ČR, 1997)
17.55 Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
23.00 Střepiny
23.30 Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
1.20 Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
3.00 Víkend
3.45 Sněhurka

6.05
6.30
6.55
8.00
9.10
9.45
10.30
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.15
14.40
16.40
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.25
3.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (2)
Psí život (6)
M.A.S.H (36, 37)
Druhá světová válka: Cena říše
(10)
Prima SVĚT
Rozpal to, šéfe!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Rolničky, kam se podíváš
Rodinný film (USA, 1996)
Obecná škola
Komedie (ČR, 1991)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Královská aféra
V moci posedlosti
Thriller (Kan./USA, 1993)
Cyklosalon.tv

7.00 Planeta pokladů 8.45 Beethoven 4 11.05
Pocahontas 12.30 Dvě nevěsty a jedna svatba 14.10
Dunkerk 16.10 Alex a já, komedie (USA, 2018) 17.40
Zakázané ovoce, krimikomedie (USA, 1998) 20.00
Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder, sci-fi
film (USA, 1980) 22.30 Kajínek, krimifilm (ČR,
2010) 0.50 Terminator Salvation

Prima cool
5.05 Umění je cool 7.20 Pevnost Boyard (2) 9.50
Autosalon.tv 10.45 Cyklosalon.tv 11.20 Futurama III
(42, 43) 12.20 Simpsonovi XXI (10, 11) 13.15
Simpsonovi XXI (12, 13) 14.15 Casino Royale 17.15
Futurama III (44, 45) 18.15 Simpsonovi XXII (15)
18.45 Simpsonovi XXII (16) 19.15 Simpsonovi XXII
(17) 19.45 Simpsonovi XXII (18) 20.15 Transformers:
Pomsta poražených 23.20 Smrtící orchidej

Prima Max
6.15 Astro Boy (25) 6.45 Astro Boy II (1) 7.05
Poslední loď IV (4) 8.00 Podivuhodný případ
Benjamina Buttona 11.25 Hrátky s čertem 13.10
Vynálezce her 15.25 Let’s Dance 2, romantický film
(USA, 2008) 17.40 Památkáři, dobrodružný film
(USA, 2014) 20.00 Orel Eddie, komedie (VB, 2016)
22.15 Sicario 2: Soldado, akční thriller (USA, 2018)
0.35 Královská aféra

pondělí 10. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 AZ-kvíz 11.00 Minišou Karla Šípa

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Princ a Večernice
15.25 Zavolejte porodní sestřičky II (1/9)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl (9/13)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Chyťte doktora
Komedie (ČR, 2007)
23.25 Deset zastavení s mistry zábavy
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.55
1.35
2.20
3.10
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4050)
Specialisté (32)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (942)
Castle na zabití VIII (13)
Dr. House V (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4051)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (129)
Specialisté (33)
Námořní vyšetřovací služba XVI (15)
Dr. House V (16, 17)
Castle na zabití VIII (13)
Námořní vyšetřovací služba XVI (15)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (942)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.30
1.30
2.25

Astro Boy II (3)
Nový den
M.A.S.H (38)
Ohnivý kuře (5)
Danielle Steelová: Jednou za
život
Romantický film (USA, 1994)
Walker, Texas Ranger VIII (12)
Policie Hamburk II (1)
Policie Hamburk II (2)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (65)
Poklad z půdy
Policajt, nebo spratek (4)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(16)
Policie Hamburk II (1)

Nova Cinema
6.05 Sněhurka 7.15 Kněz je poděs 8.55 Dunkerk
11.25 Hon za svobodou 13.55 Star Wars: Epizoda V –
Impérium vrací úder 16.20 Zítra vstanu a opařím se
čajem 18.15 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba 20.00
Šest dní, sedm nocí, romantická komedie (USA,
1998) 22.00 Naposledy spolu, drama (USA, 2017)
23.50 Andělé a démoni, thriller (USA, 2009)

Prima cool
8.05 Flash II (7, 8) 10.00 Hvězdná brána IV (5, 6)
11.55 Futurama III (44, 45) 12.55 Simpsonovi XXI
(14-17) 14.50 Hvězdná brána IV (7, 8) 16.45 Futurama
IV (46, 47) 17.45 Simpsonovi XXII (19-22) 19.45
Simpsonovi XXXII (16) 20.15 Partička 20.55 Nečum
na mě show 21.30 7 pádů Honzy Dědka 22.35 Cesty
k úspěchu 22.50 Teorie velkého třesku XII (12) 23.15
Re-play 23.50 Simpsonovi XXII (19-21)

Prima Max
6.10 Astro Boy II (2) 6.30 Poslední loď IV (3) 7.25
Poslední loď IV (4, 5) 9.15 Rolničky, kam se podíváš
11.10 Zákon přitažlivosti 13.10 Let’s Dance 215.00
Láska z románu, romantický film (USA, 2015) 16.50
Transformers: Pomsta poražených, akční film (USA,
2009) 20.00 Slečna slušňák, krimikomedie (USA,
2013) 22.25 Zákeřná pomluva, krimithriller (Fr.,
2014) 0.30 Orel Eddie, komedie (VB, 2016)

úterý 11. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky II (1/9) 10.15 Krabička 10.30
Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Lázně
14.55 Všechnopárty
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (2/9)
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 Strážmistr Topinka
21.00 Černí baroni (6/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Marta a Věra 2 (1, 2/8)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.30
22.40
23.40
1.25
2.10
3.05
3.50
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4051)
Specialisté (129)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (943)
Castle na zabití VIII (14)
Dr. House V (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4052)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (18)
Mise nový domov
Víkend
Dr. House V (18, 19)
Castle na zabití VIII (14)
Mise nový domov
Krok za krokem II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (943)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
22.55
23.40
0.10
1.10
2.05
3.05

Astro Boy II (4)
Nový den
M.A.S.H (39)
Sestřičky (65)
Danielle Steelová: Palomino
Romantický film (USA, 1991)
Walker, Texas Ranger VIII (13)
Policie Hamburk II (3)
Policie Hamburk II (4)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(17)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (104)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(17)
Policie Hamburk II (3)
Policie Hamburk II (4)

Nova Cinema
5.45 Beethoven 4 7.25 Dr. House V (16) 8.20 Dr.
House V (17) 9.10 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba
11.35 Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder
14.25 Kokosy v pralese 16.25 Dívka na koštěti 17.55
Plán hry 20.00 Jurský svět: Zánik říše, akční sci-fi
film (USA, 2018) 22.35 Život po životě, mysteriózní
drama (USA, 2010) 1.00 Naposledy spolu

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.05 Top Gear speciál 8.35 Flash
II (8, 9) 10.25 Hvězdná brána IV (7, 8) 12.30
Futurama IV (46, 47) 13.20 Simpsonovi XXI (18-21)
15.10 Hvězdná brána IV (9, 10) 17.15 Futurama IV
(48, 49) 18.15 Simpsonovi XXIII (1-4) 20.15 Partička
XXL 21.45 Show Jana Krause 22.50 Vikingové VI
(13) 23.50 Nečum na mě show 0.20 Simpsonovi
XXIII (1) 0.50 Simpsonovi XXIII (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.45 Astro Boy II (3) 10.05
Poslední loď IV (5, 6) 11.55 Vynálezce her 14.20
Láska z románu 16.10 Záhady Emmy Fieldingové:
Ztracená osada, krimidrama (USA, 2017) 18.05
Sestřička z hor: Zlomené srdce, romantický film
(N, 2017) 20.00 Smrtonosná past, akční film (USA,
1988) 22.45 Carrie, horor (USA, 2013) 0.50
Zákeřná pomluva, krimithriller (Fr., 2014)

středa 12. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (2/9) 10.00 Úsměvy Petra
Schulhoffa 10.40 Strážmistr Topinka
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 Strach
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II
(3/9)
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 Panoptikum města pražského
(6/10)
21.10 Hercule Poirot XIII
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Neobyčejné životy
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.35
22.50
23.45
1.30
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4052)
Anatomie života (18)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (944)
Castle na zabití VIII (15)
Dr. House V (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4053)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf III
Výměna manželek XI
Námořní vyšetřovací služba XVI
(16)
Dr. House V (20, 21)
Castle na zabití VIII (15)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(16)
Co na to Češi

6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.30
1.05
2.00
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (5)
Nový den
M.A.S.H (40)
Slunečná (104)
Danielle Steelová:
Střípky vzpomínek
Romantický film (USA, 1996)
Walker, Texas Ranger VIII (14)
Policie Hamburk II (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIII (18)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (66)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Einstein – Případy nesnesitelného
génia (1)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII (18)
Policie Hamburk II (5)
Policie Hamburk II (6)

6.45 Dr. House V (18, 19) 8.35 Alex a já 10.10
Teleshopping 10.40 Byl jednou jeden polda 2:
Major Maisner opět zasahuje! 12.20 Teleshopping
12.50 Plán hry 15.00 Jurský svět: Zánik říše 17.35
Vzkaz v láhvi 20.00 Šíleně bohatí Asiati 22.25 Mars
útočí!, parodie (USA, 1996) 0.20 Zakázané ovoce,
krimikomedie (USA, 1998)

Prima cool
7.05 To nejlepší z Top Gearu (1) 8.35 Flash II (9, 10)
10.25 Hvězdná brána IV (9, 10) 12.30 Futurama IV
(48, 49) 13.20 Simpsonovi XXI (22) 13.50 Simpsonovi
XXII (1, 2) 14.50 Simpsonovi XXI (23) 15.10 Hvězdná
brána IV (11, 12) 17.15 Futurama IV (50, 51) 18.15
Simpsonovi XXIII (5-8) 20.15 Autosalon.tv 21.15
Partička 22.00 Operace Kondor (3) 23.10 COOL
e-sport 23.40 Simpsonovi XXIII (5-7)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Astro Boy II (4) 7.00
Poslední loď IV (6, 7) 8.50 Sestřička z hor: Zlomené
srdce 10.50 Emma 13.30 Hrátky s čertem 15.15
Mocnější než slova, rodinné drama (USA, 2013)
17.15 Smrtonosná past, akční film (USA, 1988)
20.00 Válka Roseových, komedie (USA, 1989)
22.25 Ostrovní přízraky, mysteriózní drama (USA,
2017) 0.35 Carrie, horor (USA, 2013)

čtvrtek 13. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky II (3/9) 10.00 Panoptikum
města pražského (6/10) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Bohoušův syn
14.50 Profesionálové
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (4/9)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky
1.45 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.50
22.20
23.10
1.05
1.45
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4053)
Výměna manželek XI
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (945)
Castle na zabití VIII (16)
Dr. House V (22, 23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4054)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1021)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVI (17)
Dr. House V (22, 23)
Castle na zabití VIII (16)
Námořní vyšetřovací služba XVI (17)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.05
12.00
12.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
0.40
1.40
2.35
4.30

Astro Boy II (6)
Nový den
M.A.S.H (41)
Sestřičky (66)
Danielle Steelová: Hollywoodská
tajemství
Romantický film (USA, 1992)
Walker, Texas Ranger VIII (15)
Policie Hamburk II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(19)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (105)
Temný Kraj (3)
Polda II (6)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(19)
Policie Hamburk II (7, 8)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Vzkaz v láhvi 7.25 Dr. House V (20, 21) 9.10
Kokosy v pralese 11.10 Teleshopping 11.40 Ještě
větší lhář 13.30 Teleshopping 14.05 Šíleně bohatí
Asiati 16.20 Wyatt Earp, western (USA, 1994)
20.00 Neuvěřitelný Hulk, akční film (USA, 2008)
22.15 Spojenec 2, akční film (USA, 2019) 0.20 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba, fantasy film (USA, 2015)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.45 To nejlepší z Top Gearu (2)
8.15 Ajťáci: Přichází internet 9.25 Simpsonovi XXXII
(16) 9.55 Teorie velkého třesku XII (12) 10.25
Hvězdná brána IV (11, 12) 12.30 Futurama IV (50, 51)
13.20 Simpsonovi XXII (3-6) 15.10 Hvězdná brána
IV (13, 14) 17.15 Futurama IV (52, 53) 18.15
Simpsonovi XXIII (9-12) 20.15 Quantum of Solace
22.25 Predátor 0.45 Simpsonovi XXIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.05 Astro Boy II (5) 8.25
Poslední loď IV (7, 8) 10.15 Mocnější než slova,
rodinné drama (USA, 2013) 12.10 Nikdy neříkej
nikdy, akční film (VB/USA/N, 1983) 14.55
Transformers: Pomsta poražených, akční film (USA,
2009) 18.05 Osudová nehoda, thriller (Kan., 2015)
20.00 Parta hic, filmová komedie (ČR, 1976) 22.00
Mnichov, thriller (USA/Kan./Fr., 2005)

pátek 14. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (4/9) 10.05 Lázně 10.35
Strážmistr Topinka (4/13) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
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 Četníci z Luhačovic (6/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
22.35
0.25
1.20
2.00
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4054)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1021)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (946)
Castle na zabití VIII (17)
Dr. House V (24)
Dr. House VI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4055)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Inferno
Pád Londýna
Dr. House V (24)
Dr. House VI (1)
Castle na zabití VIII (17)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (946)

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.05
0.40
1.35
2.30
3.25
4.25

Astro Boy II (7)
Nový den
M.A.S.H (42)
Slunečná (105)
Danielle Steelová: Hvězda
Romantický film (USA, 1993)
Walker, Texas Ranger VIII (16)
Policie Hamburk II (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Parta hic
Filmová komedie (ČR, 1976)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(20)
Policie Hamburk II (9)
Policie Hamburk II (10)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.35 Dr. House V (22, 23) 8.20 Lidé z předměstí
10.15 Teleshopping 10.50 Šíleně bohatí Asiati 13.05
Teleshopping 13.40 Žárlivá ženská 15.45
Neuvěřitelný Hulk 17.50 Osudové léto 2 20.00
Robinsonovi, animovaný film (USA, 2007) 21.50
Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 23.50
Spojenec 2, akční film (USA, 2019)

Prima cool
5.40 Umění je cool 7.00 To nejlepší z Top Gearu (3)
8.25 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IV (13, 14) 12.30 Futurama IV
(52, 53) 13.20 Simpsonovi XXII (7-10) 15.10
Hvězdná brána IV (15, 16) 17.15 Futurama IV (54)
17.45 Futurama IV (55) 18.15 Simpsonovi XXIII
(13-16) 20.15 Válka světů 22.40 Krokodýl zabiják
0.40 Simpsonovi XXIII (13)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.40 Astro Boy II (6) 8.00 Poslední loď IV (8, 9)
9.50 Sestřička z hor: Zlomené srdce 11.50
Památkáři 14.15 Osudová nehoda 16.10 Záhady
Emmy Fieldingové: Staré křivdy 18.05 Maggie má
plán 20.00 Vyhlídka na smrt, dobrodružný film
(VB/USA, 1985) 22.50 Predátor, akční horor (USA,
1987) 1.00 Mnichov, thriller (USA/Kan./Fr., 2005)
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Propočet výhry
Soutěžní Prostřeno! zamíří do Plzeňského kraje
ČR | Prostřeno! bude v Plzeňském kraji.
O výhru 60 tisíc usiluje hned v pondělí
hudebník Michal (59 let). Účinkuje v kapelách Abba Stars a Sifon, prodává hudební nástroje. Je skladatel, aranžér, studiový zvukař. Pro soupeře nachystá domácí chléb s pomazánkou, pečená krůtí
prsa na víně s rozmarýnem a tvarohový
dezert s ovocem. Zábava bude hudební.
V úterý vaří ajťák Honza (33). Sází na
cibulové kroužky s domácí majonézou,
hovězí polévku, filet mignon a dort Pavlova. Jenže majonézu nestihne, ale hostům přizná, že není domácí.
Středeční večeři nachystá Vítek (25).
Nadšený sportovec založil s kamarády
fotbalový klub, se kterým se snaží prorazit do vyšší soutěže. Nepodcenil trénink,
své menu si nacvičil. Bude to tatarák
z lososa, polévka minestrone, telecí koleno s šafránovým rizotem a tiramisu.
Ve čtvrtek vaří maminka na mateřské
dovolené Kamila (32). Potřebuje zvítězit a nechce to nechat náhodě, snaží se
jít štěstí naproti. Vsadí i na bodovací taktiku, dělá si výpočty. Hosté se těší na vá-

noční řízeček v trojobalu s bramborovým salátem, jenomže Kamila je překvapí přírodním řízkem se zeleninovým
salátem.
Soutěžní týden zakončí další maminka na mateřské Kateřina (32). Stres a
nervozita ji dostihnou. Nejvíc se Katka
bojí steaků, zda je zvládne připravit minimálně tak dobře jako Honza v úterý.
Jak to dopadne? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17:50. (kot)
Telecí koleno se šafránovým rizotem
Ingredience:
6 telecích kolen, 1 cibule,
500 až 700 ml
bílého vína,
1 konzerva krájených rajčat, 200 g
rýže carnaroli, 2 až 3 šalotky, 60 až 80 g
másla, parmazán, olivový olej, špetka
šafránu, sůl. Postup: Maso osmahneme
dozlatova na pánvi, ve výpeku doděláme cibuli provařenou s vínem, hodíme
do pekáče, přidáme krájená rajčata a
dáme do trouby na 160 °C a pečeme dvě

Mezi soutěžícími v Plzeňském kraji jsou hned dvě maminky na mateřské dovolené – Kateřina (vlevo) a Kamila (zcela vpravo).
FOTO | FTV PRIMA
hodiny. Rýži osmahneme na olivovém
oleji, vyvaříme s vínem, přidáme
šafrán. V hlubší pánvi rozehřejeme olej,
přidáme šalotku a necháme zesklovatět.
Přidáme rýži a ze všech stran orestujeme. Zalijeme vínem a necháme odpařit,
osolíme a opepříme. Přidáme šafrán a
proléváme vývarem, dokud není rýže al
dente (cca 18 minut). Na závěr můžeme
vmíchat kousek másla a přidat parmazán, promícháme a ihned servírujeme.
Hovězí steak sous-vide, šťouchaný
brambor, zelené fazolky se slaninou
Ingredience: 2cm plátky masa z hovězí
svíčkové, 1 kg brambor, 4 cibule, 200 g

slaniny, 500 g
zelené fazolky, rozmarýn,
sůl, pepř. Postup: Maso
osolíme, opepříme a vložíme s větvičkou rozmarýnu do vakuovacích sáčků.
Vaříme 80 minut na 54 °C. Osolené
brambory uvaříme doměkka, slijeme
vodu a rozšťoucháme. Přidáme pepř, na
oleji osmahnutou cibuli se slaninou a zamícháme. Fazolky smícháme s osmaženou cibulí na proužky a se slaninou. Dochutíme solí a pepřem.

INZERCE

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

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

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz
IT - vývoj aplikací a systémů

Potravinářství a chemie

Vývoj webové aplikace IDOS v ASP.NET – šance i pro junior programátory

Inženýr/ka do výroby v potravinářství

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

Frontend vývojář s Vue.js – možnost full remote

Technolog s AJ - chemický průmysl (28 – 35…

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Backend vývoj webového SW na platformě .NET Core – full remote

Vývojář s AJ – absolvent chemie (28 – 32.000…

28 000 - 32 000 Kč / měsíc

Fullstack vývoj ITSM webové aplikace – Kotlin+React

Vývojář s AJ – chemický průmysl (28. – 35.000… 28 000 - 35 000 Kč / měsíc

F
t dD
l
Bi D t P j kt
Více na www.jobdnes.cz

T h l
h
i ké
ů
Více na www.jobdnes.cz

IČO

Management
Managing director/ceo (from 100.000 CZK)

AJ (30 000

30 000 33 000 Kč /

ě í

Stavebnictví, projekce, architektura
100 000 Kč / měsíc

Projektový manažer
Řídící pracovníci v oblasti projektování (kromě ve…

80 000 Kč / měsíc

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v…

100 000 Kč / měsíc

Ř
Více na www.jobdnes.cz

l

Láká tě práce v Německu? Přidej se k nám! Vyplácíme TÝDNĚ!!!
Stavební inženýr - junior (32 - 40.000 KČ)

32 000 - 40 000 Kč / měsíc

Technik - statik (30 - 40000 KČ)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Rozpočtář - pozemní stavby
Více na www.jobdnes.cz
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Do Afriky a Ameriky vyrazili
Lopraisovým speciálem
Mladí cestovatelé chtějí
zopakovat expedici
slavného dua Hanzelka
a Zikmund.
LADISLAV VAINDL
ČR | Na další putování po stopách legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda vyrazil
plaský dobrodruh Tomáš Vaňourek.
Tentokrát se vydává do Afriky a Jižní
Ameriky. Bude společně s afrikanistkou z Plzně Lindou Piknerovou kopírovat trasu, na kterou duo H+Z vyrazilo
v dubnu roku 1947.
„Myšlenka na další cestu se zrodila
při osobním setkání s panem Zikmundem. Posteskl si, že svět už není to, co
býval, a on už nikdy neuvidí Afriku, protože je nebezpečná. To se mi zarylo do
hlavy a už tehdy se vlastně rozhodlo, že
to musíme alespoň zkusit,“ říká Tomáš
Vaňourek. Po čase se osobně setkal s Olgou Knoblochovou, která byla partnerkou Jiřího Hanzelky. Zmínil se jí, že
uvažuje o cestě přes Afriku a Ameriku.
„Paní Olga mi řekla, že když se Jiří loučil s Mirkem, říkal mu, aby nikdy nepřestal s tím, co společně začali. A zakončila to tím, že to samé by pan Hanzelka
dnes řekl mně… A tím bylo rozhodnuto,“ vzpomíná Tomáš Vaňourek.

Plaský cestovatel Tomáš Vaňourek vyrazil na svou další misi. Tentokrát vytvořil tým s afrikanistkou Lindou Piknerovou a jeho dopravním prostředkem je Lopraisův speciál.
FOTO | ARCHIV EXPEDICE

Speciál jménem George
V letošním roce expedice projede Afrikou. Její cesta povede nejprve do Tuniska, odkud bude pokračovat do Egypta a
Jihoafrické republiky, kam by měla dorazit na sklonku roku 2021. V příštím
roce se cestovatelé budou věnovat Latinské Americe. Odtud pak vyrazí do New
Yorku, kde tuto část mise symbolicky
završí. To je místo, kam Hanzelka se
Zikmundem z politických důvodů nikdy nedorazili. Expedice s názvem
Z101 připomínajícím 101. narozeniny
Miroslava Zikmunda, které oslavil v minulém roce, chce tuto cestu za něj dokončit. Rok 2023 pak bude ve znamení
Severní Ameriky a vznikajících produkcí, které budou prezentovány po celém
světě ve spolupráci s Českými centry.
Start, který byl plánován na rok 2020,
zhatila pandemie koronaviru. Letos se
už dvojice na dlouho odkládanou cestu
může vydat. Expediční speciál, připravený původně Karlem a Alešem Lopraisovými pro Rallye Dakar, doznal od loňského roku mnoha technických i
designových úprav a dostal také jméno.
Na přání Miroslava Zikmunda, který

Cestovatelská dvojice Miroslav Zikmund (vlevo) a Jiří Hanzelka vsadila v roce 1947 při své cestě do Afriky na legendární Tatru 87. S ní brázdili i ulice v egyptské Káhiře.
FOTO | ARCHIV MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
celý projekt se zájmem sleduje, se jmenuje po Jiřím Hanzelkovi George.
Vzhledem k tomu, že Linda Piknerová je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni, cestu podpořila i její alma

mater. „Věřím, že tato africká a americká expedice přinese zajímavé poznatky
o tom, jak se kontinenty za téměř 75 let
proměnily,“ říká rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček. Expedice Z101 navazu-

je na projekt Zikmund100, při němž Tomáš Vaňourek spolu s Lukášem Sochou
zopakovali asijskou cestu Hanzelky a
Zikmunda a oslavili sté narozeniny Miroslava Zikmunda.
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Česká republika

„Týna byla talent, Kája dříč“
Trenérka Zuzana
Rolenčíková vzpomíná
na tenisové začátky
úspěšných dvojčat
Plíškových.

Může se to otočit vždycky. Turnaj trvá
dva týdny, musíte mít formu, vyhrát
sedm zápasů. A hlavně to je grandslam.
Kdyby to tam nebylo napsané, možná
by se jí hrálo líp a v klidu by ho vyhrála.
Může to být s přibývajícím věkem svazující. Teď je situace o to složitější, že
se nehraje v normálním režimu. Bez diváků je to úplně něco jiného, ale ještě
bych to nezatracovala.

PETR BÍLEK
ONDŘEJ BIČIŠTĚ
LITVÍNOV | Tenisovým dvojčatům Plíškovým, tehdy čerstvě školou povinným, říkala malí vojáci.
„Kdybych si vymyslela jakoukoli blbost, třeba udělej deset kliků mezi
forhendem a bekhendem, nediskutovaly by. Blbosti jsem tedy nevymýšlela,
ale bušila jsem to do nich, dokud úder
nebyl perfektní,“ vzpomíná první trenérská „velitelka“ úspěšných sester Zuzana Rolenčíková, tehdy Vodáková.
Že Karolína Plíšková bude světovou
jedničkou, to ji nenapadlo, ale potenciál
viděla. „Snila jsem o tom, že budou obě
ve stovce,“ vzpomíná Rolenčíková, která stále pečuje o talenty v Litvínově.
Jak jste se ke Plíškovým dostala?
Mám špatnou paměť, ale výbornou kolegyni. Ta je v Litvínově vzala v roce
1999 do školičky. Ony jsou původem
z Loun, kde udělaly úplně první pinknutí. Z Loun sem jezdila Čechoholanďanka Michaëlla Krajiceková, chodila v Litvínově na sportovku a připravovala se
ve tréninkovém středisku mládeže, které tady tenkrát bylo. Úroveň byla široko
daleko nejvyšší. Přišla za mou kolegyní, že v Lounech jsou šikovná dvojčata,
jestli by mohla trénovat tady.
A proč jste si je vzala pod křídla
zrovna vy?
Přes zimu byly ve školičce, od jara
jsem je měla už já. Moje skvělá kolegyně Kamila Balázsová má neskutečnou
trpělivost a věnuje se těm nejmenším.
A vždycky vypíchne, kdo je šikovný.
Už když hrály na půl kurtu, ona něco
ukázala a holky to hned předvedly. Což
se ve školičce normálně neděje. Říkala:
Tyhle by mohly jít nahoru rychleji, vem
si je ty. Vidíte, teď bylo sestrám Plíškovým tolik, co mně v době, kdy jsem je
začala trénovat. Tedy devětadvacet.
Dojížděla jste za nimi do Loun. Co
jim ty tréninky daly?
Ohromný náskok před ostatními. Viděla jsem potenciál a říkala jsem si, že by
bylo hrozně fajn, aby se dostaly do stovky. Byl to můj sen. Já jsem skromná!
(smích) Myslím, že nikdo nečekal, že
jednou bude Karolína první na světě.
Byl váš trénink až drilem?
Úplně tak drastické to nebylo. Nejdřív
hrála jedna hodinu, pak druhá, nakonec
jsme měly hodinu společnou. Trénova-

Kde má největší šanci?
Říkají, že by jí měl sedět rychlý Wimbledon, ale podle mě tam má z grandslamů nejhorší výsledky. Beton by mohl
být dobrý, antuku vždycky nesnášela,
že se moc běhá, že to je pomalé. A přitom v Paříži byla v semifinále. Podle
mě má ale největší šanci v Austrálii
nebo na US Open.
Úspěšná trenérka Zuzana Rolenčíková vedla sestry Plíškovy.

FOTO | O. BIČIŠTĚ

ly jsme každý den. A ony byly fakt jako
malí vojáci, protože na svůj věk makaly strašně poctivě. A soustředěně. Na
to, že jsou dvojčata, byly velké a fyzicky zdatné. Měla jsem kliku, že jsem je
chytla v nejlepším věku. Už hrají odzadu, dá se s nimi ještě něco tenisového
dělat, přitom poslouchají, jsou natěšené
ze všeho nového. Přidává se bekhend
čop, voleje, smeče, baví je to. Pak přišly
první zkušenosti ze zápasů. Nezávidím
těm, co je měli v pubertě. To už by samozřejmě mohly říct něco nehezkého.

mada lidí by se z toho podělala.

Pletla jste si je mimo kurt?
Jo. Na kurtě samozřejmě ne, protože
každá hraje jinou rukou, což je u dvojčat zvláštní. Mimo něj dost. Nezneužívaly toho, ony byly strašně hodné. Ale
úplně stejné nejsou. Tedy povahově, na
pohled ano.

Obětovali se jejich kariéře?
Určitě. Táta to platil, to se ví, můj velikánský obdiv má máma Martina. Co ta
na kurtech vyseděla hodin! Dělala jim
taxikáře, svačináře, připravovala jim
všechno. Ať si to někdo zkusí. Ne rok
dva. Začaly sem jezdit v šesti, a než
byly samostatné, oddřela to máma. Dennodenně, Vánoce Nevánoce, žádná dovolená neexistuje.

Byla mezi nimi závist, že jedna je
lepší než druhá?
Když byly malé, Kája cítila, že Týnce
to jde líp. Napsala mi i dopis, že by
chtěla, aby její trénink byl lepší. Takový, jako má Týnka. Pak se karty obrátily a musela s tím bojovat naopak Týna.
Jednak Kája je úspěšnější, ale také si ji
lidé pletli. Když šla z kurtu, gratulovali
jí k vítězství, přitom vyhrála Kája. Dětství bylo těžší pro Káju, pro Týnku dospívání, kdy se ta výkonnost přelomila.
Ale zatímco v prvním případě se to řešilo jen v rodině mezi nimi, mnou, tátou
a mámou, v dospívání už všechno veřejně. Za mě má ale i Týnka splněno, je
rovněž skvělá.
Proč se to otočilo?
Tenis není úplně jen o talentu. Myslím
si, že to je v hlavě. Kája tím, že hlavu musela odmalička zapojovat víc a víc, že se
na Týnu musela dotahovat, tak to asi
uměla líp zužitkovat. Říkám si, že musí
mít víc odvahy, zvládnout tuhle atmosféru. Musí být strašně silná osobnost. Hro-

Takže by si nikdo nevsadil, že Karolína bude jedničkou?
Nebyla jsem jediná, kdo si myslel, že
když už některá vleze do stovky žebříčku, bude to Týnka. Myslela si to hromada trenérů. Ale talent je jedna věc, druhá věc pohybové věci a musí k tomu být
i zázemí. Bez toho to nejde. Musíte nejen najít dobrého trenéra, ale mít i obětavé rodiče, aby se tomu věnovali jako například Plíškovi. A takových je málo.

Proč se vaše cesty rozešly?
Ony pak šly do Německa, protože tady
měly náskok. Když jste u nás zaregistrovaní, můžete hrát turnaje až od deseti
let, a ony by ztratily rok. Byly tam s trenérem Petrem Vrchotkou a hrály turnaje, což je strašně důležité. Jen trénink je
špatně. Mohly začít soutěžit a soutěživé
byly. Na svůj věk i uvědomělé. Mně se
v tu dobu narodila dcera, takže kontakt
byl přerušen.
O Karolíně se říká, že je ledová královna. Jak to je ve skutečnosti?
Působí tak, ale určitě není. Obě holky
jsou fajnové, je s nimi i sranda. Při hře
se soustředí a v tu chvíli nemá další energii a myšlenky, aby hrála nějaké divadlo. Je ve své bublině. Nemá na to dávat
emoce. Není jí to přirozené.
Zatím nezískala grandslam, byť už
byla světovou jedničkou.

Tam se už v roce 2016 probojovala
do finále proti Němce Kerberové,
jak jste ho prožívala?
Byly to nervy! Fandila jsem u televize,
snažila se pozorovat, jestli je ready.
Říká se o ní, že není moc pohyblivá, ale
osobně si myslím, že je to optický klam.
Ona je strašně dlouhá a zdá se, že se téměř nehýbe. Jenže když žirafa a křeček
poběží stejnou vzdálenost, bude to vypadat, že křeček strašně maká, a žirafa udělá hop hop a je v cíli. Ať někdo udělá statistiku, kolik míčů vybrala. Ať se na mě
nikdo nezlobí, kolik let je už v desítce?
Šest? Asi jich pár vybrat musela. A strašně se zlepšila v tom, jak chodí do kolen,
škrtá s nimi o zem. Pokrčit ty dlouhé
nohy, to málokdo ocení. Tedy já jo, já
už se sotva zvednu, vždyť mi bylo již padesát. (smích)
Byla jste na grandslamu?
Ještě ne, ale chtěla bych. Do Wimbledonu jsem se dřív hlásila, ale tam je hodně
zájemců o volné vstupenky, co mají holky k dispozici. Zvaly mě do Austrálie, případně do Paříže, ale ta mě úplně neláká.
Jste s Plíškovými v kontaktu?
Občas si napíšeme, hlavně s mámou,
ale že bychom se viděli, to ne.
Sama jste to dotáhla na krajskou
přebornici. Chtěla jste víc?
V dospělosti jsem hrála 2. ligu, celostátně jsem byla do 10. místa v žácích, do třicítky v dorostu. Ale my
byli ještě dohromady se Slováky, což
bylo těžší. Bydlela jsem blízko kurtů,
tak jsem na nich trávila jako dítě hromadu času. A vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že bych byla trenérka, že by
mě to živilo. Za komunistů to ani nešlo, povolání trenér jste si nemohl
vysnít, to neexistovalo. Až po revoluci jsem začala dělat manažera, sháněla jsem peníze pro klub, tím jsem si
vydělala i na svou výplatu. Ze začátku
jste se jako trenér ani neuživil, byl to
jen přivýdělek.

Karlovarský kraj
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Galerie a muzea hlásí otevřeno

Začalo postupné otevírání turistických cílů v Karlovarském kraji. Pořád ale platí přísná hygienická pravidla
LUCIE PROTIVANSKÁ
KARLOVARSKÝ KRAJ | Po dlouhé koronavirové pauze se díky postupnému
rozvolňování otevírají muzea, galerie a
také některé památky, kde nejsou hromadné prohlídky.
Retromuseum v Chebu sází po vynucené koronavirové pauze na milovníky
snowboardingu. Svůj provoz v úterý zahájilo výstavou s názvem Od pravěku k
fenoménu, která mapuje historii českého snowboardingu v socialistickém Československu, kdy si zdejší nadšenci začali podomácku vyrábět napodobeniny
prken podle fotografií ze zahraničních
časopisů. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.
Otevřená je také expozice Muzea
Cheb spolu s výstavou Lidová architektura Chebska. Muzeum je možné v květnu navštívit od středy do neděle od 9 do
17 hodin. Pro návštěvníky obecně platí
limit jedna osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a povinnost udržovat rozestupy alespoň dva
metry, nejedná-li se o členy jedné do-

mácnosti. Chebské Art Centrum Galerie 4 je otevřené rovněž od úterý a vedle stálé expozice je pro návštěvníky připravena výstava Jan Šibík, 30 let a rovněž výstava, která vzešla z workshopu
vedeného Robertem Vanem v galerijním klubu nazvaná Platinotypie. Otevřeno je kromě pondělí od 10 do 17 hodin.
První návštěvníky už přivítalo i Muzeum porcelánu v areálu novorolské
porcelánky Thun 1794, zatím však jen v
odpoledních hodinách od jedné do tří.
„Od prvního června už budou, doufám,
možné i komentované prohlídky výroby porcelánu, na které už nyní přijímáme rezervace,“ dodal provozovatel Návštěvnického centra Thun 1794 Jaroslav Dolina. Skupinové prohlídky totiž
ještě povoleny nejsou.

Loket ano, Kynžvart ne
Hrad Loket, jedna z nejvýznamnějších
a nejnavštěvovanějších památek kraje,
je už otevřený denně od 9 do 17 hodin.
„Od úterý mohou lidé navštívit i hrad
Cheb. Otevřeno budeme mít od 10 do

Muzeum porcelánu v areálu novorolské porcelánky je zatím přístupné jen v
odpoledních hodinách.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
17 hodin,“ uvedl kastelán Tomáš Dostál. V sobotu 8. května pak budou mít
návštěvníci možnost poprvé nahlédnout
i do interiérů hradu Seeberg.
Například zámek Kynžvart ale zůstane veřejnosti i nadále uzavřen. Důvo-

dem je, že stát organizované prohlídky
skupin návštěvníků zatím ještě nepovolil. Naopak zámek Valeč na Karlovarsku už je díky tomu, že se zde komentované prohlídky neorganizují, v provozu
naplno.

INZERCE

Dveře, které ušetří prostor i bez stavebních úprav
Řeč je o dveřích posuvných, které na rozdíl od klasických otočných
dveří nezasahují do prostoru místnosti a šetří tak místo. To oceníte
zejména v malých interiérech. V prostorných interiérech si tento
praktický designový prvek také oblíbíte, protože díky němu místnosti elegantně propojíte.

Posuvné dveře na zeď, model DOMINANT SKLO v dekoru CPL kamenná,
bezobložkové řešení, foto SEPOS spol. s r.o.

Pokud si chcete pořídit posuvné dveře do již hotového interiéru, je
pro vás ideálním řešením varianta posuvných dveří, které se pohybují v garnýži podél zdi. Tento posuvný systém vyniká svojí univerzálností a originální myšlenkou, jak ušetřit místo i bez stavebních
úprav. Posuvné dveře na zeď sice vyžadují volný prostor na stěně
vedle dveří, ale místnosti snadno propojíte, aniž by dveřní křídlo

jakkoli překáželo. Posuvné dveře, hovorově často nazývané šoupačky, jsou zavěšené v kolejnici ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru. Přímočarý pohyb dveří zajišťuje vodící trn přišroubovaný do podlahy a drážka vyfrézovaná ve spodní části dveří.
Stavební otvor se i v případě posuvných dveří může obložit zárubní. „Nejčastěji používanou variantou je kombinace posuvných dveří
s obložkovou zárubní, která obsahuje svislý dorazový hranol. Díky
dorazovému hranolu nezůstává mezi zárubní a dveřním křídlem
v zavřené poloze žádná mezera a dveře je možné zamykat,“ říká
Mgr. Lumír Kozubík, hlavní manažer ﬁrmy SEPOS, předního prodejce dveří a zárubní s celorepublikovou sítí prodejen. Na výběr je také
řešení bez obložkové zárubně, kdy je stavební otvor pouze takzvaně začištěný, viz foto. Další variantou je instalace posuvných dveří
na stávající kovovou zárubeň. Nevzhledné kovové zárubně můžete
zakrýt obkladem ve stejném dekoru jako je garnýž a posuvné dveře.
Vybrat si můžete jak jednokřídlé, tak dvoukřídlé provedení, možnosti modelů dveřních křídel, stejně jako povrchových úprav, barevných
variant a dřevodekorů jsou prakticky neomezené. Stačí navštívit
specializovanou prodejnu, kde vám kvaliﬁkovaní odborníci poradí
s designem i výběrem praktických doplňků. „Pokud ale stavíte nebo
rekonstruujete, zvažte variantu posuvného systému do pouzdra. Budete překvapeni, jaké možnosti tento systém nabízí například při
použití dvojitého nebo paralelního stavebního pouzdra,“ doplňuje
Lumír Kozubík.
Pobočka ve vašem regionu:
DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Karlovy Vary, Sokolovská 149,
m: 725 895 700,
karlovy.vary@sepos.cz

Francouzský dramatik Moliére: Lehko se dáme oklamat…

Tajenka: … tím, co milujeme.
INZERCE

NABÍDKA

VOLEJTE
ZDARMA

DUBEN / KVĚTEN 2021

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1
11 12

PILSNER
URQ
QUELL
ležák 0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

BIRELL
Bezovka 0,5
5l

BIRELL
Citronádaa
0,5
5l

BIRELL
Ledový čaaj
0,5
5l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
SEMTEX
Orig
ginál 0,,5 l

RADEGAST
Rázná 10 0,5 l

BIRELL
Cola 0,5 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
originál 2 l

BIRELL
L
zelený
ječmen
n 0,5 l

BIRELL
Malina &
Limetka 0,5 l

BIRELL
světtlý 0,5 l

VP KOZ
ZEL
11
řezaaný
0,,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní 0,5 l
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

VP KOZEL 11
me
edium 0,5 l

BIRELL
Pomelo &
Grep 0,5 l

NOVINKA

KLÁŠTO
ORNÁ
KA
ALCIA
sycen
ná 1,5 l
BIRELL
Hrozno 0,,5 l

BIRE
ELL
pollottmavýý 0,5
5l

MÉNĚ PENĚZ

150
0 MB
měsíčně
čně (69 Kč)

199 Kč
1 GB = 299 Kč
- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 4. 2021 do 31. 5. 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

(1 GB = 89,80 Kč)

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

OO
IC

JTE

5 GB

jednorázově
norázově

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 01042021 12345)

PU

VÍCE DAT

KLÁ
ÁŠTORNÁ KALCIA
jem
mně
ě sycenáá 1,5
5l

VP KOZEL
L
černý 0,5 l

S

BIRELL
Polotmavý
citrón 0,5 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
Červený
pomeranč 0,5 l

Karlovy Vary, Sokolov a Cheb
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Volejbalisté získali druhý titul

„Z mladých kluků jsme dokázali vytvořit další kvalitní mužstvo,“ říká trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák
PAVEL MRHÁLEK
KARLOVY VARY | Volejbalisté Karlovarska se podruhé v sedmileté historii
klubu vyšplhali až na vrchol. V uplynulém ročníku extraligy napočítali celkem
osmadvacet výher a na trůnu vystřídali
své finálové protivníky z Českých Budějovic. „Těší mě, že jsme vytvořili z mladých kluků další kvalitní mužstvo, které
se týmům z české špičky dokáže rovnat,“ prohlásil Jiří Novák, trenér VK
ČEZ Karlovarsko.
Po třech letech slavíte s Karlovarskem další titul. Má pro vás jeden z
nich větší váhu?
Ten první je vždycky větší euforie, je to
prostě poprvé. V našem případě byl ten
mančaft před třemi lety, dá se říct, složený na to, aby titul získal. Byla to skladba zkušených hráčů a výborných cizinců. Po tom titulu jsme nastartovali novou éru, většina hráčů odešla nebo úplně skončila. Takže mě těší, že jsme za
dva roky vytvořili z mladých kluků další kvalitní mužstvo, které se týmům z
české špičky dokáže rovnat. Už proto je
teď titul jiný než předtím.
Čím se vítězné týmy lišily?
Dám jedem příklad za všechny. Vzali
jsme Patrika Indru z lavičky Liberce, a
on se stal pilířem týmu, byl jedním z lídrů a uhrál klíčové zápasy. Nebo Luky
Vašina, mladý kluk, který se vyhrál. Angažovali jsme Vojtu Patočku, který
toho do té doby taky moc nenahrál. Marca Wilsona jsme přetáhli z Ústí nad Labem, ten odvádí vynikající výkony. Poctivou prací a pílí to tihle kluci dotáhli
až takhle vysoko.
V čem byl současný tým Karlovarska lepší než jeho extraligoví soupeři?
Mě hrozně těšilo, že byl tým ve všem

kompaktní. Když mu nešla jedna činnost, pomohl si jinou. Mužstvo bylo silné v ofenzívě. A když ofenzíva zrovna
nešla, pomohli si kluci jinak. Teď mě napadá například semifinále v Praze a našich třiadvacet bloků. Tým vždycky našel cestu, jak utkání zvládnout.
Kdy vám bylo v sezoně nejhůř?
Jako každý tým jsme si prošli horšími
momenty. Ale snažili jsme se pracovat
tak, aby to v těžkých okamžicích kluci
unesli v hlavách. Herně ne, tam je to
dané, ale hlava je někdy víc než výkon.
Na tom jsme pracovali důkladně po celou sezonu. Důležitou službu odvedli v
klíčových zápasech Pepe (Daniel Pfeffer) a Lukáš Ticháček, kteří toho mají
na rozdíl od ostatních kluků hodně za sebou. Před pátým zápasem ve finále
jsme si řekli: okay, stojí proti nám zkušený soupeř, ale co, my jsme určitě stejně dobří jako oni. A nakonec i v hlavě
jsme byli silnější než Jihostroj.
Kdybyste mohl, udělal byste v uplynulé sezoně něco jinak?
Důležitá rozhodnutí se nám spíš povedla. Našli jsme adekvátní náhradu za Ticháčka, který se zranil v průběhu sezony. Taky jsme si vzali ponaučení z finále poháru. Tam jsme si uvědomili, že nemusíš hrát play off na sto třicet procent,
ale musíš hrát efektivně. Nevím, jestli
bych měl dělat něco jinak v sezoně, ve
které jsme jako klub dosáhli takového
posunu.
Jaký teď bude další program vašeho mužstva?
Někteří kluci se připojí k reprezentačnímu týmu, někteří cizinci ke svým nároďákům. Starší hráči odjeli domů, ti
mladší budou ještě trénovat. Není tajemství, že Lukáš Ticháček se vrací do Polska. Jinak se snažíme udržet kádr pohromadě.

Kateřina Smutná ukončila
svou lyžařskou kariéru
KARLOVARSKO | V ukončeném ročníku dálkových běhů na lyžích Visma Ski
Classics skončil Bauerův eD system
Team na 15. místě a jeho jednička, Kateřina Smutná, brala skvělou čtvrtou příčku.
Jak se ukázalo hned po skončení letošního ročníku, pro Kateřinu Smutnou to
byla zároveň poslední sezona, po které se
rozhodla svou kariéru ukončit.
„Chceme se pokusit o dítě, tak snad
nám to vyjde!“ vzkázala Smutná po posledním závodu, 100kilometrovém
Arefjällsloppetu. „Katka o tom mluvila
už v průběhu posledních let, teď se defini-

tivně rozhodla jít novou životní cestou.
Za mě to byla výborná spolupráce, Katka
měla skvělou kariéru a dosáhla toho dost
i ve Světovém poháru. Maratony jí sedly
a byla výraznou postavou Ski Classics i
našeho týmu. Bylo to fajn a já jsem rád,
že poslední roky patřila k nám. V její další životní etapě jí samozřejmě přeju hodně štěstí!“ okomentoval konec Smutné
Lukáš Bauer.
Tomu kromě české jedničky udělal v
letošní sezoně velkou radost i nejmladší
člen týmu Adam Matouš (22 let), který si
troufl na téměř všechny závody. (pmk)
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