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Eva Burešová
Slunečná je pro
mě zlomová.
Mnozí diváci
teprve zjistí,
že existuju

27. 3. 2020

…str. 4 a 5

Senioři, nejste sami.
Kde hledat pomoc?
Vlna pomoci ve
Středočeském kraji.
Obce, dobrovolníci
i charity pomáhají
seniorům s nákupy
potravin i léků.

KORONAVIRUS V ČESKU
SERVIS PRO SENIORY

Rady, jak nakupovat, lépe
odpočívat, kde hledat
konkrétní pomoc, ale
i jak trávit volný čas ...str. 6

PAVEL SVAČINA
STŘEDNÍ ČECHY | Senioři nad 65 let
by v těchto dnech na základě doporučení vlády neměli vycházet ze svých domovů. Případná nákaza novým tipem
koronaviru COVID-19 by na ně totiž
mohla mít vážné zdravotní dopady. Jenže, jak si mají starší lidé, kteří někdy nemají žádné mladší příbuzné, v takové situaci poradit? Co mají dělat, když je potřeba zajistit nákup, jídlo nebo vyzvednout léky?
Obecní a městské radnice i řada sociálních zařízení a dobrovolníků seniorům vzkazují: Nejste v tom sami! „Požádali jsme poskytovatele sociálních služeb, které se seniory pracují nejčastěji,
aby věnovali zvýšenou pozornost vyhledávání osamělých jedinců, zařadili je
do své služby, případně aby kontaktovali příslušnou obec nebo přímo kraj,“
uvedla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.
Kraj zároveň požádal pracovníky sociálních odborů obcí s rozšířenou působností, aby se věnovali všem zranitelným
skupinám. Již minulý týden osamělým
seniorům ve Středočeském kraji pomáhalo s hygienou, zajištěním nákupů
a léků 104 organizací. Pomoc využilo
kolem 5 800 seniorů.
Pro přímou pomoc by se měli obracet
zejména na svůj obecní nebo městský
úřad. „Již od pondělí 16. března nabízíme pomoc ve formě zajištění týdenních
nákupů základních potravin, hygienických prostředků a léků,“ uvedl primátor

KOMUNIKACE MEZI GENERACEMI

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
V obchodech se potkává více lidí na jednom místě, což je pro starší občany
rizikové. Mohou proto využít časový úsek vyhrazený pouze pro ně samotné.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

Kladna Dan Jiránek (ODS). Senioři si
službu mohou objednat na dispečinku
kladenského Senior Taxi v pracovní
dny od 7 do 15 hodin, a to na čísle
601 139 139. Pro rozvoz město vyčlenilo dvě auta s řidiči. Pokud má senior
pejska, může mu s venčením pomoci
Nadační fond Pes v nouzi, telefon je
775 566 136.

Zelená linka v Příbrami
Město Benešov zase pomáhá seniorům
prostřednictvím dobrovolníků. Lidé
nad 65 let si mohou zavolat na linku
734 574 658, a to ve všední dny od 8 do
15 hodin. Pokud by v nutných případech potřebovali zajistit nákup ještě tentýž den, měli by volat nejpozději do deseti hodin.
V Berouně nabízejí nákupy nebo roz-

voz obědů lidem nad 70 let a zdravotně
handicapovaným. Informační linky města 311 654 341 a 311 654 336 fungují
v pracovní dny od 8 do 14 hodin. Město
pro rozvoz jídla a nákupů také shání další dobrovolníky.
Bezplatnou zelenou linku 800 555
600 a 800 444 401 pak pro seniory zřídili v Příbrami. V provozu jsou sedm dní
v týdnu od 8 do 15 hodin. „Po prvním
dnu provozu je vidět, že zřízení této linky má smysl. Pokud tedy máte nějaké
nejasnosti, potřebujete pomoc nebo se
naopak chcete k pomoci připojit, volejte,“ uvedl místostarosta Příbrami Martin Buršík.
Lidé starší 70 let, kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl s nákupem, si
mohou zavolat o pomoc také v Rakovníku. V pracovní dny od 8 do 12 hodin je
jim k dispozici linka 313 259 249.

MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU

Proti nemoci COVID-19
nepomůže chlór ani
preventivní antibiotika,
varují odborníci
...str. 8
DOSTANETE ZPĚT PENÍZE?

Cestovky jsou s vracením
peněz za zájezdy opatrné,
některé nabízejí změny
termínů a vouchery ...str. 9
NETOČÍME, HLÁSÍ TELEVIZE

Ulice i Všechnopárty.
Tvůrci populárních
pořadů mají stopku,
premiéry se odkládají ...str. 12
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Jako vůdce zdolal vysoké hory,
Roman Kozelka ze
Slaného patří mezi první
lidi v České republice,
u kterých byl prokázán
koronavid.
Po dvou týdnech se
konečně cítí lépe.
ROBERT BOŽOVSKÝ
SLANÝ | Zavítal už do různých koutů
světa. Na své zatím poslední dobrodružství v gruzínských horách ale hned tak
nezapomene.
Profesionální horský vůdce Roman
Kozelka je sportovec každým coulem.
Jak ale sám přiznává, koronavirus, který se do jeho těla dostal v zahraničí počátkem března, mu dal pořádně zabrat.
Je jedním z mála lidí, kteří se o nemoci nestydí otevřeně hovořit. Do vlasti se
letecky vrátil 10. března.
„První zimnici jsem dostal o dva dny
dříve. Měl jsem teplotu, bolela mě hlava a nebylo mi dobře od žaludku,“ popisuje příznaky. Druhý den ráno se cítil
o něco lépe. Pak se mu však opět přitížilo. „Měl jsem horečku a občas jsem zakašlal. Další den, kdy jsme odlétali
domů, mi zase bylo mnohem lépe. Vyrazili jsme po obědě autem do Tbilisi
a pak autobusem do města Kutaisi, odkud nás čekal večerní let. Teplotu jsem
si měřil každou hodinu. Neměl jsem ji,“
říká.
V letadle se však příznaky nemoci začaly vracet. Po přistání v Praze zatelefonoval na informační linku, kde ho operá-

Vysoké teploty. Ospalost. Bolest hlavy. Značná únava. To jsou některé příznaky onemocnění COVID-19 popisované
profesionálním horským vůdcem Romanem Kozelkou ze Slaného.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
tor odeslal na záchrannou službu v Terminálu 1.

Z letiště sám na Bulovku
„Zde se mnou komunikovali jen přes
dveře. Nejprve mi řekli, že Gruzie není
koronavirem postižená oblast, ať jedu
domů, že jsem jen nastydlý. Měl jsem

vysokou teplotu a lékař, který se mnou
hovořil jen přes intercom, mi po mém
naléhání sdělil, ať si tedy zajedu do Nemocnice Na Bulovce, kde testy dělají,“
popisuje situaci Roman.
V tu chvíli už mu bylo hodně zle. Třem
lidem, kteří s ním byli v Gruzii, řekl,
jak nepořídil.
„Hledal jsem telefon na Bulovku. Po

různých peripetiích jsem se tam dovolal. Poradili mi, ať si v letištní záchranné službě vyžádám roušku a přijedu.
To už jsem doslova hořel a myslel
jsem, že omdlím. Znovu jsem tedy zazvonil na letištní záchrannou službu.
Tam mi ale řekli, že mi žádný zdravotnický materiál nedají, protože to mají
zakázáno,“ popisuje.

INZERCE

Průhonický park je kvetoucí
oáza klidu a zeleně
www.pruhonickypark.cz
Průhonický park najdete v Průhonicích
snadno, vstupní brána se nachází kousek od náměstí a zámecká věž je vidět už
z dálky. Park o rozloze 250 ha s 25 km cest
založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca
roku 1885 a budoval jej až do své smrti roku
1936. Vytvořil tak jeden z nejvýznamnějších
zámeckých parků v Čechách, vrcholné dílo
přírodně-krajinářského slohu. Využil členitého
údolí říčky Botiče, jeho rybníky i původní porosty s domácími dřevinami. Ty pak obohatil
množstvím cizokrajných dřevin. Jejich sbírka dnes představuje okolo 1500 druhů
a kultivarů. Nejznámější jsou zde rododendrony, najdete jich okolo 8000 kusů a rozkvétají v polovině května. Průhonický park byl zařazen v roce 2010 na seznam
světového dědictví UNESCO, spravuje ho Botanický ústav Akademie věd ČR.
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teď zdolává sám COVID-19
Mezitím mu jeho rodiče přistavili
auto s klíčky na parkoviště před terminál. S horečkou sám odjel na Bulovku.
Jeho stav se neustále zhoršoval. Do nohou ho začaly brát křeče. Špatně se mu
dýchalo.
„V nemocnici mě nechali čekat asi
půldruhé hodiny na chodbě na židli. Nikdo si mě nevšímal. Teprve pak mi zdravotní sestra řekla, ať si jdu lehnout na pokoj a po konzultaci s lékařkou mi dala
lék na snížení horečky. Na pokoji jsem
čekal další hodinu a půl. Sestra i lékařka
měly asi moc pacientů. Byly v pohodě,
ale očividně přepracované,“ konstatuje.
Po vyšetření a konzultaci s epidemioložkou nebyl indikován k odběru na koronavirus.
„Odebrali mi vzorky jen na chřipku
a běžná respirační onemocnění a poslali
mě domů do čtrnáctidenní karantény.
Prý když mi bude hůře, ať se ozvu. Nedokázal jsem si v ten okamžik představit, že by mi mohlo být ještě hůře,“ popisuje svůj neúspěch s požadavkem testu
na COVID-19, ačkoli argumentoval
tím, že v posledních týdnech navštívil
několik zemí, v nichž se setkal například i s Italy.
Test mu neprovedli, přestože si ho
chtěl sám zaplatit.

Pomoc nakonec přišla
až z hygieny
Roman Kozelka má vystudované obory
zdravotnický záchranář a všeobecná
sestra. Absolvoval celou řadu kurzů první pomoci. Rok pracoval u záchranné
služby. Nebývá i vzhledem ke své dobré kondici nemocný. Plně si tak uvědomoval, že se nejedná o normální chřip-

padá to, že se jeho odebraný vzorek
v panujícím chaosu někde ztratil. Byl
mu proto odebrán nový vzorek. Další
účastník výpravy z Prahy nikoho přes
své žádosti o vyšetření ani deset dní po
příjezdu vůbec nezajímal,“ uvádí.

Práce lékařů a sester
si velmi vážím

Roman Kozelka ve Slaném provozuje oblíbenou a vyhledávanou via ferratu
na Slánské hoře.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
ku nebo virózu. Z domácí karantény se
prostřednictvím elektronické pošty obrátil na kladenskou hygienickou stanici,
kde se mu poprvé dostalo konkrétní pomoci.
Hygienička Lenka Duchajová, které
velmi děkuje za její přístup, zprostředkovala do místa jeho pobytu v izolaci
výjezd odběrové sanity středočeské záchranné služby. Následný výsledek tes-

tu odebraného vzorku potvrdil u Romana přítomnost koronaviru.
Trable ale měli i ostatní členové expedice, kteří Romana do Gruzie doprovázeli.
„Například další člověk ze Slánska,
který se mnou spal sedm nocí na jednom pokoji, je v karanténě a naštěstí
žádné příznaky nemá. Na výsledky testu však čekal marně už několik dní. Vy-

„Přes všechno, co se mi přihodilo, si
ale práce všech lékařů, sester i nezdravotnického personálu velmi vážím.
Chtěl bych všechny požádat, aby k nim
byli trpěliví a slušní. Jsou to také lidé.
Stejně si myslím, že máme jedno z nejlepších zdravotnictví na světě. Kdo necestuje, nemůže porovnávat,“ prohlašuje zkušený horský vůdce.
Má štěstí, že mohl být v izolaci jinde,
než bydlí jeho nejbližší. Jeho stav se
i přes pokračující velkou únavu a ospalost stále zlepšoval. Teploty ustoupily.
Ztrátu deseti kilogramů tělesné hmotnosti za uplynulý týden lze opět dohnat.
„Po skončení karantény a když nebudu mít žádné příznaky, mě přetestují,
zda jsem zdráv. Rodinu, včetně dětí, už
jsem měsíc neviděl. Zásobují mě tak, že
mi nejnutnější věci nechávají přede
dveřmi. Už se na všechny moc těším,“
svěřil se ještě z nařízené izolace Roman.
„Nikdo v mém okolí nemusí mít
strach, že by se ode mě nakazil. S nikým jsem se do styku nedostal,“ rozptyluje zároveň případné obavy. „Chraňte
se a své rodiče predevším, dodržujte
všechna doporučení. Jsem si jistý, že
bude lépe,“ zveřejnil na sociálních sítích svou optimistickou vizi Roman Kozelka ze Slaného.

INZERCE

Nebaví Vás
platit poplatky
v bance?
Výnos až
6 % p.a.

Investice od
10 000 Kč

Bezpečná
investice

Volejte zdarma:

800 023 099
Nebo nás navštivte:
Olivova 2096/4, Praha 1
Bredovský dvůr, 1.patro
www.rondainvest.cz

Zajištění
Výnos
měsíčně
nemovitostí

Výnos
měsíčně
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Díky karanténě se třeba naučím
Před kamerami prorazila jako zpěvačka v talentové
soutěži, v seriálech Modrý kód a Slunečná však
na sebe Eva Burešová upozornila především jako
herečka. „Role Týny je pro mě zlomová. Spousta
lidí teprve zjišťuje, že v uměleckém světě existuju,“
říká hvězda seriálu, který ve sledovanosti poráží
i Ordinaci. Natáčení však nyní přerušila pandemie.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Týdny nuceně strávené více méně
jen doma jsou pro většinu lidí dosud nepoznanou zkušeností. Pro herečku Evu
Burešovou to však neplatí. Před čtyřmi
roky strávila kvůli neštovicím v karanténě dokonce týdnů šest.
Vzpomínáte v těchto dnech na tehdejší týdny v izolaci?
Vidíte, na to už jsem úplně zapomněla!
To byl pro mě celkově opravdu šílený
rok, neštovice a hned jak mě pustili ven,
tak jsem si na dalších šest týdnů poležela
se zlomenou nohou.
Čím jste tedy zaháněla chmury?
Vlastně to bylo dost podobné jako teď.
Četla jsem knihy, poslouchala písně, natáčela covery a hrála počítačové hry. Teď to
mám o něco zábavnější, protože mám vedle sebe syna, takže si hrajeme spolu.
Jak vám zatím současná situace ovlivnila život a vaše pracovní povinnosti,
když televize omezily výrobu?
Natáčení Slunečné bylo pozastaveno. Zrušila se nám také divadla, besedy, koncerty. Když nemyslím na to, že nám to vzalo
příjmy, tak to vlastně vítám. Tahle pauza
už myslím byla potřeba pro všechny lidi.
Všichni se někam honíme, spěcháme a nedokážeme být v klidu. S rodinou, sami se
sebou. Měla jsem menší krizi po pár
dnech, jelikož jsme kvůli karanténě zůstali na Moravě, kde jsme měli v plánu být
jen na víkend, a tak tady nemáme vůbec
nic. Počítač, knihy, deskové hry a vlastně
ani oblečení, takže vytahuju starší věci ze
základní školy. Naštěstí jsem se postavou
moc nezměnila. (smích)

V seriálu Slunečná se na obrazovkách
poprvé objevujete jako představitelka hlavní role. Vnímáte tuhle příležitost jako zlomovou?
Vnímám každou svou práci jako zlomovou. Každá mi ukazuje a dává něco jiného. Vážím si veškeré své práce. Role
Týny Popelkové je nádherná zkušenost a
určitě zlomová je. Vidí nás hodně lidí, pro
některé jsme úplně nové osobnosti, někteří nás vidí prvně a teprve teď zjišťují, že v
tom uměleckém světě vlastně jsme, ačkoliv už je tomu tak nějakou dobu.

Jistě. Tyto obory, herectví a zpěv, mě doprovázely od malička. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že by se mi to nevyplnilo. Tvrdě jsem pracovala a šla si za tím.
Pracuji na sobě stále a nepovolím. Nejsem
typ člověka, který by se dostal do určitého
bodu a pak si řekl: OK, teď už jsem dokonalá, už na sobě nemusím pracovat.

Nikdy jsem typicky městský člověk nebyla. V Praze žiju od patnácti, ale vyrůstala
jsem v malém městě a část rodiny mám
dokonce na Moravě, daleko od lidí v lese.
Celé mé dětství měli spoustu zvířat a mě
velmi bavilo se o ně starat. Jednou by se
mi líbilo mít přesně takový statek, jako
máme v seriálu Slunečná.

Ve Slunečné hrajete děvče z farmy.
Máte ráda venkov, nebo jste typicky
městský člověk?

Kdo je na place váš největší parťák, se
kterým sdílíte smysl pro humor?
Všichni. Opravdu. Máme tam skvělou partu, se kterou je vždy veliká sranda a zároveň se s nimi dají řešit i vážné
věci. Nejčastěji se potkávám
s Lucinkou Polišenskou.
To je úžasná ženská.
Skvělá herečka, herecká partnerka i kamarádka.

Ptám se proto, zda byste o sobě nyní
řekla, že jste zpěvačka a herečka,
nebo už je namístě ta pořadí obrátit?
Čím se cítíte být víc a co vás víc zaměstnává?
Pořadí teď klidně můžeme obrátit. Je pravda, že posledních pár let mě lidé mohou
více vnímat jako herečku, ale koncerty neopouštím. Stále zpívám na akcích, většinou charitativních. Minulý rok jsem ale například vystoupila na Prague Proms při programu
Beatles Night s dirigentem
Carlem Davisem. S tímto programem jsme
také zahajovali filmový festival v Karlových Varech. Letos
chystáme něco podobného, otázka
je, co nám bude
kvůli koronaviru
dovoleno.
Do širšího povědomí jste se před
lety
dostala
díky soutěži Česko
Slovensko má talent. Snila jste tehdy vůbec o kariéře
herečky?

Eva Burešová

Narodila se 22. července 1993 v Hlučíně.
Studovala konzervatoř Jaroslava Ježka, začínala v muzikálech
jako Jesus Christ Superstar a Vražda za oponou.
■ V roce 2011 se dostala do finále soutěže Česko Slovensko
má talent a hned následující rok získala roli Ofélie v muzikálu
Hamlet: The Rock Opera.
■ Muzikálům zůstala věrná, ale prosadila se i v televizních seriálech Gympl s (r)učením omezeným a hlavně Modrý kód a nyní Slunečná.
■ Předminulý rok skončila druhá v show Tvoje tvář má známý hlas.
■ Má dvouletého syna Nathaniela, s jeho otcem se rozešla.
■
■

FOTO | TOMÁŠ KRIST,
MAFRA
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ten nejlepší guláš na světě
Víte, že nám občas něco na plac napeče?
Lepší větrníky jsem snad neměla ani v žádné cukrárně!
V jednom z rozhovorů, z doby, kdy vašemu synovi nebyl ještě ani rok, jste
přiznala, že jste hodně úzkostlivá maminka a těžko snášíte chvíle, kdy nejste s ním. Jak jste na tom dnes, když
už je tříletý?
Úplně stejně. Jsem stále velmi úzkostlivá.
To mám prostě v povaze. Ale občas se nadechnu, vydechnu a nechám ho riskovat.
Ale s tím pocitem, že jsem stále na blízku,
abych mohla zasáhnout. Co se týče práce
a výčitek z toho, že jsem do ní nastoupila
po třech měsících, tak s tím už jsem dobojovala a zvítězila. Ty výčitky nebyly z mé
hlavy. Ale z tlaku okolí. Komentáře, zprávy. Tím, že jsme lidem na očích a často
tomu ještě chodíme naproti přes naše profily, dáváme lidem pocit, že jsme jejich
přátelé a někteří mají pocit, že nám mohou mluvit úplně do všeho. Samozřejmě
nejlépe z anonymních účtů. Už to házím
za hlavu, takové zprávy okamžitě mažu,
lidi blokuju. Je důležité si udržovat zdravou a pozitivní mysl. Proč mít kolem sebe
či na sociálních sítích někoho, kdo vám
INZERCE

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

Bylo to složité období. Jsem ráda, že je za
mnou. Ale všechno zlé je pro něco dobré... To platí vždy.

V čem vás mateřství překvapilo?
V tom, jak strašlivě samozřejmé mi přišlo.
Myslela jsem si, že to bude něco nového.
Že se budu muset učit spoustu věcí. Ale
ne, když jsem Nathanka poprvé držela
v ruce, měla jsem pocit, že ho znám celý
život. Byl celou dobu se mnou, jen jsem
teď poprvé viděla jeho tvář. To, že miluji
daleko více, intenzivněji a jinak, je jasné...
Rychleji řeším věcí, které mi vadí. Rychle
se rozhoduji. Dělám vše pro nás. Miluji
ho neskutečně. Denně mi ukazuje tolik
věcí, jsem nesmírně vděčná, že ta malá dušička přišla zrovna ke mně.
Po určitý čas byl jediným mužem
ve vašem životě právě váš syn. Jak
zpětně vzpomínáte na dobu, kdy jste
s ním byla na řadu věcí sama?
Pozitivně. Já se na vše snažím koukat pozitivně. Bylo to v něčem těžké období, ale
hodně věcí mi to ukázalo. Naučila jsem se
spoustu věcí dělat sama. Naučila jsem
se dělat tři těžké věci najednou a zároveň
se učit do práce nebo dodělávat make-up.
Poznala jsem sama sebe. Naučila jsem se

Jakou etapu prožíváte nyní? Minimálně podle pracovních příležitostí to vypadá, že šťastnou…
Jsem šťastná. Samozřejmě je to nahoru
a dolů. Já jsem citlivý člověk, takže se
mnohdy trápím i kvůli věcem, co se mě
vůbec netýkají, ale s tím pracuju také.
Jsem holt bojovnice za všechna možná
práva. Ale jsem šťastná. Velmi.

Týna Popelková ze Slunečné je
pro Evu Burešovou první hlavní
rolí, a to hned v nejsledovanějším
seriálu. FOTO | ČSFD.cz/ARCHIV FTV PRIMA
milovat i sama sebe, proto do našeho života už mohl přijít někdo nový. Přišel a my
jsme všichni šťastní.
Bylo tohle vaše zatím nejtěžší životní
období?

Co je nyní vaše vysněná meta?
Zůstat šťastná. Samozřejmě bych si přála
hrát ve filmu, zpět se dostat na prkna činoherního divadla, pořídit si byt a vidět
mého syna stále se smát, vyjet do Izraele
a naučit se maďarský guláš. Ne nutně
v tomto pořadí. (smích) Uvidíme, co nám
ten nahoře přinese.
Máte vlastně ještě nesplněný sen?
Určitě se jich pár najde... Člověk nikdy
není úplně spokojen. Ale na všechny své
sny se připravuju. Pracuju na tom, aby se
mohly splnit. Zrovna teď se díky karanténě třeba naučím nejlepší guláš na světě!
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„Babi, dědo,
jsi v pořádku?“
Často se stydí si říci
o pomoc. Přitom senioři
jsou nejohroženější
skupinou obyvatel.
Radíme, jak nakupovat,
odpočívat i bavit se.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Omezený pohyb venku, takřka bez
kontaktu s ostatními a nástrahy tam,
kde to člověk nečeká. Jak se mohou senioři co nejsnáze poprat s aktuální situací, kterou poznamenal koronavirus?

Nákup díky dobrovolníkům
V době nouzového stavu se seniorům
nad 70 let radí vůbec nevycházet ven.
I návštěva obchodu s potravinami nese
riziko nákazy, a tak, pokud to jde, využijte pro nákup pomoci svých blízkých, rozvážkové služby či dobrovolníků. Jestliže za vás vyrazí nakoupit někdo jiný, přebírejte svůj nákup bezkontaktně. To znamená, že se s dotyčným
domluvte, aby zazvonil a nákup spolu
s účtenkou nechal například za dveřmi.
Až poté si jej vyzvedněte a popřípadě
stejným bezkontaktním principem také
zaplaťte. Pokud už přece jenom někomu
otevíráte dveře – nasaďte si vždy roušku, i když se nechystáte opustit byt.
V případě, že se chystáte na nákup sami,
využijte k tomu čas mezi 8. a 10. hodinou ranní, kdy větší prodejny s potravinami či drogerií slouží pouze seniorům.
Ti však v případě potřeby mohou mít doprovod osoby mladší 65 let. Do lékárny
můžete kdykoliv. U pokladny se radí dát
přednost platbě kartou před hotovostí, či
platit v rukavicích.

Návštěva u lékaře
Cesty k lékaři, které nejsou aktuálně nezbytné, nebo jsou pouze preventivního
charakteru, odložte.
Pokud máte zdravotní potíže, před
každou návštěvou lékaře nejdříve kontaktujte telefonicky a domluvte se na
dalším postupu i na možnosti a čase,
kdy můžete dorazit do ordinace. Bez
předchozí domluvy tyto cesty pokud
možno nepodnikejte.
Problém nenastává, ani když jde o
léky. „Pokud senior užívá léky pravidelně, může si zavolat praktickému lékaři
a on mu pošle recept do telefonu nebo
e-mailem. Poté mu může léky vyzvednout kdokoli, komu recept pošle,“ vysvětluje Hana Mezerová, psycholožka a
koučka společnosti Seniorem s radostí.

Co doma? Potěší i ČT3
I přes omezené možnosti pohybu je důležité udržovat se ve fyzické kondici. Inspiraci pro cvičení nabízí celá řada
webových stránek určených pro seniory. Cvičit v době karantény můžete i
paměť, a to luštěním křížovek, sudoku a
nebo například učením se cizích slov.
„Důležité je dodržovat pravidelný režim a vybudovat si své rituály: například čtení časopisu a čaj o páté,“ radí
koučka Mezerová.
Zpestření může přinést aktuálně také
televizní nabídka. Česká televize od
pondělí zprovoznila dočasně kanál ČT3
zaměřený na seniory. Denně od 9.00 do
17.25 hod. nabízí seriály, nostalgické
komedie, tematické pořady i lifestylový
magazín. Po patnácti letech se navíc na
obrazovku vrátily hlasatelky.

Nebojte se otevřít okno
Domnívat se, že dokonalé izolaci pomůže minimum
větrání,
je podle
všeho
nesmy-

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Po nákupu dokáže
doma zabavit třeba
pletení. FOTO | MAFRA
sl. Odborníci napříč obory totiž radí pravý opak.
Efektivní větrání je zvláště
v době karantény důležité
hned z několika důvodů.
V nevětraných prostorách
člověka začne bolet hlava a
rychleji se dostavuje pocit
únavy. Kromě kumulace pachů z nejrůznějších lidských
činností, jako je například vaření se z
obydlí stává pocitově ještě více stísněný prostor. V neposlední řadě roste vlhkost, která je často příčinou vzniku plísní. Optimální je s ohledem na svůj denní program větrat i vícekrát za den, a to
klidně i dvacet minut.

Dobrý spánek, ale v noci
Jedním ze základních pilířů zdraví je
kvalitní spánek. Zachovat si jej v době
izolace ale může být těžké. Aby byl noční spánek co nejvydatnější, snažte se nespat přes den, ačkoli mnoho volného
času k tomu vybízí. A jestli vás polední
šlofík přeci jen přemůže, dopřejte si jej
pouze krátce.
Vyvarujte se alkoholu, který sice v prvotní fázi může pomoci usnout, ale spánek po něm není kvalitní. Stejně tak se
v době před ulehnutím na kutě vyvarujte těžkým jídlům. Dejte svému dennímu
režimu řád. Choďte spát a vstávejte

v přibližně stejnou dobu,
aby tělo vašemu systému přivyklo.
Spánku napomáhá i psychická pohoda.
Proto si své starosti a problémy nenechávejte pro sebe. Zavolejte někomu ze
svých blízkých nebo využijte některou
z krizových linek.

S kým se poradit, kam volat
S veškerými otázkami ohledně koronaviru je možné se obrátit na bezplatnou
infolinku 1212. K dispozici jsou také tři
infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
Společnost Seniorem s radostí má k
dispozici linku 792 308 798. Na ni můžete volat, pokud potřebujete pomoci s
nákupem, venčením psa, nebo si například chcete jenom popovídat.
Bezplatnou a anonymní krizovou pomoc starším lidem nabízí linka seniorů
800 200 007 organizace Elpida.
Speciálně Pražanům slouží bezplatná
krizová linka organizace Život 90 na telefonním čísle 800 160 166.
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Jak nabídnout pomoc

P

ro řadu seniorů může být obtížné požádat blízké o pomoc. Proto by to měli být na
prvním místě právě děti, vnoučata
nebo jiní mladší příbuzní, kdo nabídne službu jako první.
Myslete na to, že vaši rodiče či
prarodiče se mohou cítit nesamostatně, mohou mít také dojem, že
vás obtěžují. Vaším úkolem je tyto
pocity vyvrátit.
„Vyhněte se zakazování nebo poučování. Raději nabízejte. Můžete
mít pocit, že se senior chová nerozumně. Seniora ale nepřesvědčíte
tím, že ho budete poučovat nebo s
ním mluvit jako s dítětem,“ radí ve
volně dostupném materiálu odborníci z Katedry psychologie FSS br-

ZDROJ | KATEDRA
PSYCHOLOGIE FSS,
MASARYKOVA
UNIVERZITA BRNO
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Přestaňte se nudit. Hry
pro prarodiče i vnoučata

K

něnské Masarykovy univerzity.
Naopak se zajímejte o názor seniora, zároveň se ale nenechte snadno odradit prvotním odmítnutím.
Dejte najevo, že jste rádi, že si od
vás váš příbuzný nechá pomoci.
A především, nezůstávejte u jednorázové aktivity. Nastavte si pravidla nákupů a pravidelného telefonického kontaktu.

vůli šíření koronaviru experti
doporučují co nejvíce omezit
přímé návštěvy a kontakty. I
přesto nesmí prarodiče „zmizet“ z
volného času svých vnoučat. Nenechte nudit děti a jejich babičku i dědu.
Pohrát si s nimi totiž mohou třeba po
telefonu. Zde je pár tipů.

Vyprávění příběhů i vtipů
Skvělý prostředek pro rozvinutí komunikace a pro předání zajímavých
zážitků ze života seniora i dítěte.
Dítě se může seniora ptát na jeho
dětství – s kým se přátelil, kam si
chodil hrát, co hráli, kde bydlel, kam
chodil do školy, co ho tam bavilo,
jestli zlobil. Senior se může dítěte
ptát na téměř totožné otázky. Fantazii se meze nekladou.

Vzájemné čtení knížek
Také předčítání knih – nejen na dobrou noc může po telefonu získat zábavný rozměr. Dítě se totiž s prarodi-

čem může ve čtení střídat. Pokud pořídíte dítěti i seniorovi stejnou knihu,
mohou si vzájemně ukazovat obrázky a rozprávět o příběhu.

Abeceda, zábavná hra
Zdánlivě banální, přitom až překvapivě zábavnou hrou po telefonu je takzvaná „abeceda“. Pravidla jsou jednoduchá. Hráči spolu vyprávějí příběh, přičemž se střídají po každé
větě. První věta musí začínat písmenem A, následující věta, kterou pokračuje protihráč, už musí začínat
písmenem B. Tímto způsobem se střídají a pokračují dál, dokud jim stačí
písmenka abecedy nebo fantazie.

Kvíz pro babi a dědu
Nechte dítě vyrobit kvíz pro seniora
na jakékoli téma – babička či děda zavzpomínají a dítě se rozhodně přiučí.
Co třeba něco o prezidentech, mistrovství světa v hokeji či o české kuchyni nebo zahradničení?
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Koronavirové mýty. Nepomůže
česnek, horká voda ani alkohol
Obavy lidstva z koronaviru jsou živnou půdou pro
šiřitele záměrných lží a výmyslů. Některé mýty už
oběhly doslova celý svět, byly mnohokrát vyvráceny,
ale přesto jim spousta důvěřivců věří dodnes.
Přinášíme přehled častých „zaručených“ tvrzení
o koronaviru, která odborníci označují za nesmysly.
Mýtus 1.: Virus zahubí
česnek, imunitu posílí
antibiotika

Koronavirus opravdu není upír, a tak na
něj neplatí česnek, jak někteří lidé radí. Totéž platí o používání očních a nosních kapek, kloktání ústní vody a ani o kouření
cigaret. Nikotin nám sice ničí plíce, koronaviru ale žádnou neplechu nenadělá.
Seriózněji se tváří metoda preventivního „dopování“ antibiotiky, jejichž předepsání požadovali někteří lidé po svých
praktických lékařích. Efekt takového zbytečného užívání antibiotik je přitom přesně
opačný. Zahlcení těla tímto lékem může
odolnost člověka naopak zhoršit.
Internet všude po světě je plný tipů na
přírodní alternativní léčbu. Zmiňována je
třeba údajná účinnost červených řas. Některé konkrétní druhy sice opravdu pomáhají lidskému organismu vyrovnávat se
s viry, ovšem v případě koronaviru není
nic takového prokázáno. Ve Francii zase
odborníci museli vyvracet fámu, že na vir
zabírá užívání kokainu. V Íránu jeden
vlivný klerik dokonce doporučoval potírat konečník vonným olejem, v Indii někteří politici tvrdili, že pomůže pomazání
se kravskou mrvou a pití kravské moči.

Mýtus 2: Bankovky a mince
přenášejí vir, vyhněte se jim
Banky a obchody se předhánějí v doporučení, že lidé mají při nákupech raději platit
bezkontaktně. To je nepochybně správná
rada, ovšem to neznamená, že by se koronavirus dokázal na papírové bankovce či
kovové minci udržet déle než na jiném
materiálu, například na klice či na madle
nákupního vozíku. Světová zdravotnická organizace na šířící se spekulace reagovala prohlášením, že „WHO netvrdila,

že by bankovky přenášely onemocnění
COVID-19, ani jsme v souvislosti s tím
nevydali žádná varování či vyjádření“.
Mluvčí organizace Fadela Chaibová dodala, že lidé by si měli po manipulaci s penězi umýt ruce, což je zkrátka vhodný hygienický návyk. „Peníze často mění majitele a mohou zachytit různé druhy bakterií
a virů a podobně,“ citoval na začátku března mluvčí deník The Daily Telegraph.
Podle aktuálních vědeckých studií se
koronavirus udrží na plastu, dřevě, sklu,
kovu a keramice až tři dny. Na kartonu
den, na oceli 13 hodin, na hliníku pouze
dvě až osm hodin a na zmiňovaných papírových bankovkách jeden den.
Jak však experti upozorňují, všechna
tato data jsou teoretická. Na povrchy totiž
působí spousta dalších vlivů a v žádném
případě tedy neznamená, že každý dotek s
daným povrchem na veřejných místech
okamžitě přenese nákazu koronavirem.

Mýtus 3: Domácí zvířata
mohou být riziko
O původu koronaviru není ve vědecké
obci ještě zcela jasno, mluví se hlavně o
tom, že původcem nákazy jsou netopýři.
WHO ovšem uklidňuje veřejnost, že neexistuje jediný důkaz, že by se mohla nemoc přenášet prostřednictvím domácích
zvířat, například psů či koček. Také u hospodářských zvířat není zatím žádný důkaz,
že by se vir mohl přenést třeba konzumací
masa. Stejně tak nepotvrzená je zatím teze,
že nákazu můžou přenášet komáři.

Mýtus 4: Balíky se zbožím
z Číny mohou vir přenášet
Češi rádi nakupují z čínských zásilkových
webů, avšak to, že by se virus udržel na
zboží nebo na samotném balíku při cestě

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

z Číny do Česka, je podle odborníků vyloučené. Neustálé proměny teplot a další
extrémy, které panují při dopravě mezi
kontinenty, viry spolehlivě zahubí, protože koronavirus nedokáže přežívat mimo
lidské tělo delší dobu.

Mýtus 5: Alkohol a chlór
fungují jako dezinfekce
Vnitřní užívání alkoholu skutečně
k ochraně proti koronaviru nevede. Zvláště sociální sítě na internetu přinášejí řadu
„babských“ rad, jak virus zničit domácími
prostředky. Jedním z častých tipů je značné množství chlóru. „Tímto způsobem je
možné čistit například různé povrchy, ale
postřikem takových látek si člověk může
poškodit oblečení nebo sliznice,“ varuje
na svých stránkách zdravotnická organizace, která tento mýtus považuje za jeden
z nejškodlivějších.

Mýtus 6: Pijte horkou
vodu, nebo se v ní koupejte
a virus zahubíte

V mailových schránkách mnoha pacientů
přistála před několika dny zpráva z důvěryhodného zdroje – z webu brněnské praktické lékařky Elišky Fuksové. Podle rad obsažených v mailu mají koronavirem ohrožení pít teplou vodu, neboť virus nesnáší vysoké teploty, respirátory i roušky prý fungují všechny bez rozdílu a viru se prý daří
na kovových věcech, kde přetrvá až 12 ho-

din. Nesmyslná doporučení se začala rychle šířit, načež lékařka popřela, že by cokoliv
takového rozesílala. Na její web se prý dostali hackeři, kteří mail rozesílali na adresy
pacientů. Jiný hoax také pracuje s vodou,
a to co možná nejteplejší, kterou snesete při
koupání. Odborníci varují, že tak jako tak
teplota lidského těla zůstává okolo 36,5 až
37 stupňů Celsia a koupel v horké vodě vás
může maximálně tak popálit.

Mýtus 7: Na COVID-19
už existuje lék, vlády nám
ho ale zamlčují

Žádný schválený lék ani vakcína zatím neexistují, alespoň to tak platilo do uzávěrky
5plus2 v úterý. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním
krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a
srdce. Dezinformátoři jako obvykle přispěchali s konspirací, že některé vlády mají už
účinný lék k dispozici, ale nepouští ho ven.
V Česku minulý týden Ministerstvo zdravotnictví řešilo přípravek
remdesivir. Ten je určen pro pacienty
s onemocněním COVID-19 v kritickém
stavu. Užití léčivé látky je posuzován
vždy pro konkrétní případ. Na vývoji vakcíny po celém světě pracují stovky vědeckých týmů, denně vznikají až desítky odborných textů a studií, které zákeřný vir
popisují.
(re, mb, iDNES.cz)

INZERCE

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

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Vrátí vám cestovky peníze? Není to jisté
Pandemie zastavila
dovolenkové cesty
do zahraničí. Cestovní
kanceláře jsou s vracením
peněz opatrné, některé
nabízejí změny termínů
a slevové vouchery.

Každý ze subjektů v cestovním ruchu se ve chvíli krize a hromadného rušení rozhodl pro trochu jiný přístup.
■ Mezi částí českých cestovek panuje názor, že náklady na zrušené cesty by v nastalé situaci měli nést na svých bedrech všichni: částečně
cestovky, částečně dopravci, ale i lidé, kteří si zájezd koupili. Cestovní kanceláře totiž už zaplatily desítky milionů na zálohách a nedaří
se jim je dostat zpět. „Hotely zaplacené zálohy nechtějí vracet, ale některé souhlasí s variantou posunutí termínů. Při zrušeném letu zase
platí, že se vrací peníze. Tato praxe se v této mimořádné situaci mění a aerolinky začínají umožňovat pouze změny termínů letů nebo
vystavování takzvaných kreditů k pozdějšímu využití,“ informuje Petr Kostka z Asociace českých cestovních kanceláří.
■ Portál Airbnb zase umožnil všechny rezervace stornovat zdarma, a to celosvětově. Ovšem pouze ty zamluvené nejpozději 14. března
2020 s datem příjezdu mezi 14. březnem a 14. dubnem 2020, na ostatní se (zatím) vztahují obyčejné storno podmínky. Rušení ubytování
na portálu Booking.com je také bezplatné, podmínky jsou ale konkrétnější, vždy na určitou zemi a období a vše se neustále aktualizuje.
INZERCE

ČR | Tisíce Čechů v těchto dnech ruší své
někdy i dlouho dopředu naplánované dovolené. Stornují letenky, jednotlivé rezervace v hotelích či na ubytovávacích portálech jako Airbnb a Booking, ale i celé zájezdy. „Úplné uzavření hranic a zákaz vycestování mimo území Česka je opravdu
mimořádnou situací, se kterou jsme se ještě nikdy v historii nesetkali. Chceme zákazníky požádat, aby poskytli cestovním
kancelářím čas na řešení,“ říká Petr Kostka z Asociace cestovních kanceláří.
V podobném duchu se teď vyjadřuje
většina cestovek. „Každý případ posoudíme individuálně, počkejte, až se vám ozve
náš zaměstnanec,“ radí jedna z nich na informační lince. Co je tedy možné očekávat? „Primárně se zaměřujeme na návrat

ILUSTR. FOTO | MAFRA

lidí do Česka a na storna nejbližších odletů a odjezdů. Pokud jsou v termínu vyhlášené vládní karantény či zákazu vycestovat, cestovky nabízí změnu termínu či vrácení peněz,“ tlumočí zaměstnanci infolinek rozhodnutí majitelů cestovek.

Květnová dovolená? Platí
běžné storno podmínky
Nakolik se ale budou peníze vracet, jisté
vůbec není. „Cestovní kanceláře nabízejí
hlavně změny termínu, některé i dárkové
poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami,“ upřesňuje Kostka.
Co dělat, když mám koupený zájezd třeba na květen? „Pokud by někdo chtěl teď
stornovat květnový zájezd, platí pro něho
obyčejné storno podmínky,“ znělo koncem
minulého týdne z infolinek s tím, že podmínky storna jsou takové: „V případě květnové dovolené se jedná o zrušení od 64. dne
do 30. dne před odletem, zde se tedy platí
storno poplatek minimálně 30 procent z celkové ceny zájezdu.“ V cestovním ruchu pracuje v ČR asi 240 tisíc lidí. Ministerstva doporučují, aby klienti cestovky podpořili
tím, že budou akceptovat vouchery a odlo(jos)
žené termíny zájezdů.

Jste milovníky aut?
Pak pro vás máme to pravé místo,
kam zajet – carjobs.cz!
Vyberte si ze široké nabídky pracovních příležitostí v autorizované prodejní
a servisní síti automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT a pracujte tam, kde
vás to bude skutečně bavit.
Díky našim nabídkám můžete pracovat s nejnovějšími modely aut na trhu,
setkáte se se skvělými klienty a vždy budete mít možnost posouvat se dál.
Ať už vás na autech baví cokoliv, u nás si vyberete práci na míru.
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Těžké začátky „branibor“ v zemích
V krizi umí nasytit davy. Chutnaly už Inkům před osmi
tisíci lety. Bramborami, dříve nazývanými „branibory“,
ale ještě před dvěma staletími Češi opovrhovali. „Ani
nejprostší čeledín nechtěl je pojídati,“ píše se v první
české kuchařce věnované čistě bramborám. Napsala
ji Hana Dumková, od jejíž smrti uplynulo 100 let.
JOSEF HORA
ČR | Žena, která naučila české hospodyně
vařit z brambor. Takový „titul“ náleží kuchařce a spisovatelce Haně Dumkové,
od jejíhož úmrtí v únoru uplynulo 100 let.
Byla totiž autorkou první rozsáhlé české kuchařky věnované výlučně bramborám, která se jmenovala Úprava jídel zemákových.
„Roku 1874 bylo tomu sto let, co zemáky do zemí Koruny české přineseny
byly,“ vyzdvihuje autorka jeden z důvoINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

dů, proč knihu začala psát. V té době se
ale bramborům říkalo hlavně branibory. Důvodem bylo, že se rostlina rozšířila z Německa, které Češi nazývali
Braniborsko. „Čechové, nazývajíce z
doby válek pruských všechny Němce
Branibory, pojmenovali tak i zemáky,“ vysvětluje v předmluvě slavné české kuchařky spisovatelčin manžel a též milovník brambor Josef Dumka. Jedna ze základních plodin českých polí byla přitom po
dlouhá léta předtím vnímána jako potrava
dobrá tak leda pro prasata.
Vraťme se ale ještě hlouběji do minulosti. Do doby, kdy se brambory teprve dostaly do Evropy a postupně do Čech. Jejich
prapůvod je třeba hledat v Jižní Americe,
kde je už před osmi tisíci lety pěstovali

Hana Dumková (15. 5. 1847 - 14. 2. 1920) v knize ukázala,
jak vypadal domácí pomocník pro olupování brambor.
lidé z civilizace Inků.
Ti si vyšlechtili desítky
odrůd, měli dokonce bramborové božstvo. Kdo plodinu dovezl do Evropy, se
už neví, možná Kolumbus, spíše ale až dobyvatelé ze Španělska. Jeden z nich, konkvistador Francisco Pizarro, zakladatel
dnešního hlavního města Peru Limy, je považoval za houby. Konkrétně za „chutné
a moučné lanýže“. Kromě Španělů se chtě-

li novou plodinou pochlubit i Angličané,
královně prý jako dar připravili z nevídané suroviny připravený salát. Jenže nikoliv
z hlíz, ale z jedovaté a nechutné bramborové natě. Entrée brambor v Anglii bylo tedy
neslavné. Tajemná nová rostlina se z počátku těšila zájmu především v zahradách bohatých Španělů, odkud poté pronikla do
Itálie coby vzácné „tartuffi“. V roce
1675 se jí začalo dařit v Irsku, roku 1717

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

Česká společnost
Nemáme žádné skryté poplatky
Bez ručitele a dalších závazků
Žádné poplatky dopředu
Úvěry ve výši od 5 000 do 70 000 Kč
Úvěr vyplatíme do 24 hodin

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

(podmínkou min. maturita nebo 3 roky praxe v oboru)

Poskytovatel úvěru je EC Financial Services, a.s. IČ: 242 43 744, držitel licence ČNB.

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

Vedoucí týmu – investiční specialista
Bankéř/ka Erste Premier – Plzeň

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

20 000 - 25 000 Kč / měsíc30 000 - 35 000 Kč / měsíc

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-

MAX.
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ks

osoba/den

24

ks

osoba/den

15

MAX.

Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ

osoba/den

MAX.

se brambory objevily v Sasku a o dvě desetiletí později v Prusku, odkud se ve velkém dostaly coby „branibory“ do Čech.

val bramborová pole nedaleko Paříže.
Lidé ale jím pěstovanou plodinu ignorovali, a tak nechal lékárník pole hlídat. Ale
jen přes den a co nejvíce nápadně. Tím vyvolal u vesničanů zvědavost, ti pak v noci
brambory kradli, doma je tajně jedli a postupně je začali sami pěstovat.
Byť obyčejní lidé a dokonce i chudina
zemáky z počátku odmítali, oblíbili si je
mniši. Zejména františkáni, kteří jimi zdobili klášterní zahrady. Právě ti je jako jedni z prvních přinesli během třicetileté války do Prahy. Po čase se k jedlíkům brambor přidali šlechtici i měšťané. O několik
desetiletí později už bývaly k vidění na polích častěji, ovšem nejdříve hlavně na horách, kde se jiným plodinám tolik nedařilo. „Horníci z Rudohoří (starý název pro
Krušné hory, pozn. red.) přinesli zemáky
do okolí jáchymovského a odtud octnuly
se přes slezské pohoří v našich Krkonoších. V horách českých nalezly záhy vděčných ochránců, zatímco ve středu země
bylo o ně velmi málo pečováno,“ vypravuje Dumka. „Mnozí hospodáři zasazovali
se sice o rozšíření jich mezi svými krajany, ale marně. Rolník, pěstoval-li je
takřka z donucení, krmil jimi jen vepřový
dobytek, lid však se jich ani nedotkl, ba
ani nejprostší čeledín nechtěl je pojídati.“
Když ještě nezvyklou plodinu občas zachvátila nějaká choroba, zhrozily se i úřady. Berlín, ale třeba roku 1806 i Praha, zakázaly například dobývat brambory rané.
„Válečná léta a mnohé neúrody ovšem
překonaly všelijaké předsudky a dopomohly bramborům k důstojnému postavení v našem polním hospodářství,“ uzavírá
Josef Dumek s poukazem na to, že se tak
stalo někdy kolem roku 1813.

ks

osoba/den

Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

Kuchařská kniha Hany Dumkové Úprava jídel zemákových vyšla v nakladatelství Františka Kytky
v roce 1880. Obsahuje 516 receptů včetně pokrmů jako toč, lepenice, pražená kaše, michanky
a další méně známá jídla dřívějších hospodyň. Třeba bramborové kaše byly levné a připravovaly se
na desítky způsobů, na sladko i na slano. Následující recepty přinášíme v původním dobovém znění.
Zemáková kaše pražená
„Zemáky oškrabané se dají do hrnce a vaří se s kmínem a solí. Zároveň se vezme 0,26 litru
(3/4 žejdlíku) krupičky dětské, dá se na rendlík, přidá se kus sádla a míchá se jí, až je do
zlatova opražena. Krupice tato se přidá k zemákům jemně rozmačkaným a poleje se
horkým sádlem nebo máslem.“
Zemáková kaše s jablky
„Vezme se stejné množství zemáků i jablek. Zemáky se uvaří, scedí, protlačí sítem, by
z nich povstala hustá kaše. Oloupaná jablka se uvaří a sítem protlačí. Jablka i zemáky se
smíchají s kusem másla, až vše hodně zhoustne. Na mísu se udělá z kaše homole a pokryje
se houskou na másle smaženou.“
Toč
„Oloupají a rozstrouhají se na struhadle velké zemáky syrové, kterým několik vařených
rozstrouhaných se přidá, načež přidá se mouky a mléka, z čehož udělá se řídké těsto,
kmínem a solí připravené. Na máslem vymazaný pekáč naleje se těsto a dá se do červena
upéci. Velmi chutné jesti jídlo toto — dokud je čerstvé.“
Lepenice
„Oloupají se velké syrové zemáky, uvařejí a rozmíchají na kaši. Uvařené zelí smíchá se se
zemáky společně, osolí a omastí se a lepenice hotová dá se na mísu.“
Omelety zemákové
„45 grammů másla, 2 celá vejce, několik strouhaných uvařených zemáků, půl litru smetany,
90 grammů cukru, kousek vanilky a půl litru bílé mouky se v hrnci smíchá, omeletová forma
se promastí, do formy po částkách lije, upečené se posypou skořicí a cukrem.“

PŘEPRAVKY
osoba/den

ks

osoba/den

CENA BEZ PENNY KARTY
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Rejžo, končíme!
Seriály Ulice či Slunečná, talk show Jana
Krause i Karla Šípa. Televize kvůli krizi
s koronavirem stoply natáčení mnoha
pořadů. Jak se mění jejich program?
Tvůrci seriálů mají pauzu, premiérových
dílů bude méně, nahradí je reprízy
Zkrátí vám čas karantény vaše oblíbené
seriály? Zatím ano, ovšem premiérových
dílů bude méně, protože štáby pozastavily
natáčení. Televize Prima dočasně stopla
natáčení dvou svých nejpopulárnějších
seriálů. Zatímco Modrý kód (na snímku)
stále zůstává na obrazovkách dvakrát
týdně, seriál Slunečná mohou nově diváci
sledovat pouze v úterý. Úspěšnou novinku
s Evou Burešovou a Markem Lamborou
v hlavních rolích nahradí ve čtvrtek repríza Vinařů. K různým
bezpečnostním opatřením přistoupily štáby už v počátcích krize, kdy
ještě nebyla tak přísná vládní nařízení. „Snížili jsme počet komparzistů
na minimum, ti zároveň před vstupem do ateliérů musí podepsat čestné
prohlášení navržené právníky o tom, že v posledních 14 dnech nebyli
v rizikových oblastech či nepřišli do kontaktu s osobou, která v těchto
oblastech byla nebo u ní byl prokázán koronavirus,“ uvedla tehdy
výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. Se seriály na Nově je to
obdobné. „Zdraví našich zaměstnanců, spolupracovníků a herců je na
prvním místě. V zájmu jejich ochrany
s okamžitou
platností dočasně pozastavujeme natáčení Ulice i
Ordinace v růžové zahradě
(na snímku). K obnovení natáčení dojde
v závislosti na vývoji situace v zemi,“ sdělila
ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.
Ulice se nyní vysílá pouze od pondělí do čtvrtka,
od 20. dubna ji nahradí repríza sitcomu
Comeback, který se zatím vysílá jen v pátek.
Premiéry Ordinace vydrží Nově do 9. dubna.
Veřejnoprávní Česká televize v současné době
přerušila výrobu seriálů i filmů, rovněž upouští
od natáčení veškerých pořadů, které se netýkají
zpravodajství či aktuální mimořádné situace.

Talenti musí počkat, nebude
ani evropské finále Eurovize
Vítěz národního kola Eurovize Ben Cristovao (na snímku)
se nakonec nevypraví reprezentovat Českou republiku do
evropského klání. 65. ročník slavné soutěže, jehož finále
mělo proběhnout v květnu, se letos ruší. „Samozřejmě, že s
rozhodnutím Eurovizi zrušit souhlasím. Myslím, že bychom
se všichni teď měli soustředit na aktuálnější témata jako je
zdraví, imunita a pomoc ostatním,“ dodává Ben. Počkat
musí také talenty, které jejich první chvilka v záři reflektorů
teprve čeká. Televize Prima ve spolupráci se slovenskou
TV Joj zrušila castingová kola nového ročníku Česko
Slovensko má talent.

Pauzu hlásí Šíp, Kraus i Pavlásek
Na čas vymizí z televizního éteru také rozpravy se známými
tvářemi v rámci nejrůznějších talk show. Ani legendární pan
Odvárka, který jako jediný usedl v publiku Show Jana Krause
bezprostředně po vyhlášení první velké vlny vládních opatření,
nedokázal oblíbený pořad před důsledky viru zachránit.
Na místo dalších dílů nasazuje televize Prima reprízy
povedených dílů. Pouze do 14. dubna zůstane ve vysílání talk
show Na Pavláska, v níž své hosty zpovídá komik, ale také
spisovatel Lukáš Pavlásek. Přerušení se dočkala také show
Karla Šípa (na snímku) Všechnopárty či Kabinet Dr. Honzáka.

Novinky jsou zatím u ledu
Jarní novinkové trumfy v programu českých televizí musely
rovněž ustoupit do pozadí, a tak se na obrazovkách ještě
nějakou dobu neobjeví Vojta Kotek jako nesnesitelný génius
v krimi seriálu Einstein. Stejně tak televize Prima zrušila
premiéru nového zábavného pořadu Zlatá maska, v jejímž
prvním díle měli diváky pobavit například Jakub Prachař
spolu s Jiřinou Bohdalovou.
TEXT: Veronika Strejcová, FOTO: archiv MAFRA, ČSFD.cz

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

Nadace Agrofert pomůže Buďte vstřícní, nedávejte Pohlreich vaří hasičům,
rodičům samoživitelům hned pokuty, vyzval ERÚ umělci vystupují na netu

O

mezení spojená s pandemií znamenají citelnou finanční zátěž pro už tak znevýhodněnou skupinu rodičů samoživitelů. Nadace AGROFERT proto přispěchala se záchranným programem. „Vyhlásili jsme mimořádný program, kdy mohou podat žádost na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru. Stačí
do naší nadace poslat elektronicky žádost z Fondu pro rodiče samoživitele a doplnit ji u zaměstnanců potvrzením o zaměstnání, u OSVČ co nejaktuálnějším výpisem z bankovního účtu s platbou záloh na zdravotní a sociální pojištění. Víc
není potřeba dokládat,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka nadace. Rodiče samoživitelé mohou získat příspěvek ve výši
několika tisíc korun. „Každou žádost budeme posuzovat individuálně,“ doplňuje Tornikidis. Žádosti s přílohou posílejte na e-mail zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz.
(re)

E

nergetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energií, aby při řešení možných problémů se
zákazníky přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií. Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží
své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku
zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni
smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli
odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu. „Vyzývám proto
všechny dodavatele energie, aby k zákazníkům přistupovali
skutečně vstřícně, byli co nejvíce shovívaví při řešení problémů – nyní i posléze,“ říká předseda Rady ERÚ Stanislav
Trávníček s tím, že dodavatelé energií by se v takových případech měli vyhnout okamžitému uvalení sankcí.
(re)

V

oborech, které jsou jim vlastní, se snaží pomáhat
i mnohé tváře známé z televizních obrazovek. Například šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář začali ve svých restauracích zdarma vařit a zavážet jídla pro pražskou záchranku, hasiče a policii. Komu chybí
živá muzika, může využít toho, že mnozí umělci streamují
své domácí živé koncerty na internet. Fanouškům už takto
zpívaly Lucie Bílá, Ewa Farna, hrál houslový virtuoz Jaroslav Svěcený, kapelyMirai či Vypsaná fiXa, respektive
frontman Márdi a bubeník Pítrs. „Odehráli jsme to v Pítrsově zkušebně a bylo to hrozně fajn, byly na to moc hezké
ohlasy. Proto jsme to taky dělali a hodláme v tom pokračovat,“ uvedl Márdi. Nelení ani herci, třeba Tereza Ramba,
čerstvá držitelka Českého lva, na svém instagramovém
účtu každý večer čte z knížek.
(re)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Podpořte své plíce lesní terapií
Jak dopřát v době
karantény restart plicím?
Pomoci může lesní
terapie, dechové cvičení,
ale i omezení vůní.

FOTO | SHUTTERSTOCK

...frekvence dýchání u dospělého je
v průměru 16 až 20 nádechů a výdechů
za minutu?

5plus2
■ ZDRAVÍ

...při kýchnutí plíce vytlačí vzduch
rychlostí až 160 km/h?
...při klidném nádechu a výdechu se
v plicích vymění asi 0,5 litru vzduchu?

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Procházky v přírodě jsou v těchto
dnech jednou z mála venkovních aktivit, kterým se člověk může s dobrým pocitem věnovat. Nejde však pouze o pocit, plicím totiž zejména pobyt v lese
prokazatelně prospívá.
Ostatně z hlediska produkce kyslíku
hovoří čísla jasně. Jeden jediný stoletý
buk vyprodukuje až tisíc litrů kyslíku
denně. Hektar smíšeného lesa pak ročně
„vyrobí“ v průměru 10 tun kyslíku.
Kam jinam tedy za čerstvým vzduchem
než právě do lesa?
Osmiletý výzkum japonských vědců,
který se zaměřoval na účinnost takzvané lesní terapie a jehož výsledky byly
publikovány před dvěma lety, význam
lesa coby přírodních lázní jen potvrdil.
Samotný pobyt v něm podle výzkumu
posiluje v těle tvorbu látek, které dokonce fungují jako přírodní zabiják nádorových buněk. Za vše podle vědců mohou
takzvané fytoncidy, což jsou látky, jimiž se stromy brání škůdcům. Vzduch

Víte, že...
...každou minutu plíce vdechnou až
8 litrů vzduchu?

...každý den plícemi vdechneme
a vydechneme až 10 tisíc litrů vzduchu?

v lese je jimi prosycený, což na člověka
působí blahodárně.

Posílíte i břišní svaly
Zásadní posilou pro kondici plic je zvýšení jejich kapacity. Tu představuje
množství vzduchu, které jsme schopni
vdechnout po maximálním nádechu.
Právě kapacita plic je totiž významným faktorem při nejrůznějších onemocněních. Přesto jde o velmi individuální
záležitost, a tak například ti, kteří pracují v kanceláři, budou mít s největší pravděpodobností výrazně menší kapacitu
plic než ti, kteří pracují manuálně a na-

víc ještě na čerstvém vzduchu. Rozdíl
je patrný samozřejmě také u sportovců.
Klíčem ke zlepšení je na prvním místě naučit se správně dýchat. Pokud se
vám při každém nadechnutí zdvihá pouze hrudník, aniž by se pohnulo břicho,
cosi je špatně. Zkuste se při nádechu
soustředit na to, aby se vzduch dostal až
do břicha. Výhodou takzvaného bráničního dýchání je mimochodem i posílení
svalů břišní stěny.
Základní dechová cvičení doporučují
hluboký nádech a výdech s rozpaženýma
rukama, čímž se ještě více otevře prostor
hrudníku. Možností je i trénovat vleže zadržovat dech. Speciální

INZERCE

Em-eukal prémiové pastilky proti kašli
Vás přesvědčí svou jedinečnou chutí a vysoce
kvalitními přírodními ingrediencemi
Zhluboka se nadechněte - s prémiovými
pastilkami proti kašli Em-eukal.
Střídavé teploty přicházejícího jara, dokáží potrápit
nejeden krk! Em-eukal je správným společníkem
kdekoli a kdykoli je to potřeba. Ať už vyberete jakoukoli
příchuť, každá Vám dodá jemnou úlevu pro hrdlo
a povzbuzení pro Váš hlas.
Dnes již v 10-ti variantách: od nezaměnitelného
eukalyptu po sametově jemnou šalvěj Em-eukal
/ ve variantách sáček, nebo krabička.
Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
přírodních surovin a esenciálních olejů.

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

dechová cvičení, nebo také dechovou
jógu se však doporučuje provádět alespoň z počátku pod dohledem další osoby. Snadno se totiž může stát, že se cvičícímu zatočí hlava a mohl by si ublížit.
Jestliže chceme co nejvíce zregenerovat své plíce, je také nasnadě vytvořit
pro to ideální vnější podmínky. V praxi
to znamená eliminovat co nejvíce vlivů,
které dýchací soustavu zatěžují.
A zdaleka přitom nejde pouze o to vyvarovat se smogu. Žádoucím krokem je
vyvarovat se také veškerým agresivním
vůním, parfémům, lakům na vlasy, prostředkům proti hmyzu nebo také vonným svíčkám. Při domácím úklidu zkuste chemické prostředky, které krom plic
dráždí i sliznice, nahradit šetrnější variantou. Dobrým služebníkem při úklidu může být například jedlá soda nebo
citronová šťáva.

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

Energie má zahřát
vás, ale nespálit
přitom peněženku
Změna dodavatele
energií může ušetřit
rodinnému rozpočtu
tisíce korun ročně.
Na co si dát pozor?

J

estliže chcete změnit dodavatele
energie, začněte tím, že si zjistíte, jakou úsporu vám změna přinese. Pokud se podíváte na nezávislé internetové
kalkulačky, třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo portálu TZB-info.cz, jednoduše získáte objektivní srovnání podle předem daných kritérií. K posouzení finanční výhodnosti budete potřebovat fakturu posledního vyúčtování, ze které zjistíte vaši spotřebu a tarif.

Zkontrolujte si podmínky
Ještě než se do změny pustíte, podívejte
se, jaký typ smlouvy máte uzavřený se
současným obchodníkem. V případě, že
máte smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět kdykoli a po uplynutí tříměsíční
výpovědní lhůty již šetříte s novým dodavatelem. Pokud je uzavřena na dobu určitou, uplatňuje většina obchodníků sankce
za její předčasné ukončení, podobně jako
je tomu ve spoustě jiných oborů. Nejprve
si tedy ověřte, kdy lze smlouvu vypovědět
a s případným převodem počkejte až do jejího vypršení.

Pozor na ceník i poplatky
Finanční úspora je důležitá, ale rozhodně
byste měli zohlednit i to, jestli je vámi vybraná společnost dostatečně silná a stabilní a jaké služby poskytuje. Zjistěte si také,
jaký zákaznický servis vám může nový dodavatel nabídnout. Dovoláte se například
zdarma a rychle na zákaznickou linku?
Vrátí vám přeplatek vždy, včas a bez vytáček? „Na popularitě rychle nabývá i online správa zákaznického účtu,“ uvádí Vít
Svoboda, brand manažer Europe Easy
Energy. Prostudujte si nejenom ceník, ale
i obchodní podmínky, které jsou součástí
smlouvy. Zajímejte se také, jak má dodavatel nastaveny jednorázové poplatky. Někde například neúčtují SMS upomínku, či
dokonce ani první upomínku.

Jaký typ smlouvy zvolit?
U smluv na dobu neurčitou se ceníková
cena mění zpravidla jednou za rok podle
toho, jak se vyvíjí situace na energetické
burze a jak na ni reaguje trh. Při zvýšení
ceny má zákazník možnost od smlouvy odstoupit a vybrat si jiný produkt nebo jiného
dodavatele. Smlouvy na dobu určitou s fixní cenou garantují neměnnou cenu na
dobu, na kterou jsou sjednány. Zpravidla
jsou to dva až tři roky. „Cena na dobu určitou může být v porovnání s cenou na dobu
neurčitou v momentě rozhodování výhodnější. Pokud by ale cena na trhu poklesla,
nemusí se již vyplatit. A v případě, že již

pouze poroste, tak se po uplynutí doby fixace ani tito zákazníci vyšší ceně nevyhnou,
a navíc mohou čelit třeba i skokovému zvýšení,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Bezpečnost a pohodlí
Kvůli změně dodavatele není třeba chodit
na pobočku. Avšak doby získávání nových zákazníků ve „dveřích“, kdy u vás zazvonil anonymní prodejce a zkoušel více
či méně poctivými způsoby uzavřít smlouvu, jsou dnes u solidních dodavatelů pryč.
Někteří dodavatelé nabízí zákazníkům
možnost sjednat si smlouvu také online.
„V Bohemia Energy nyní mohou zájemci
o výhodnější energie vyřídit smlouvu
a změnu dodavatele kompletně online. Potřebné dokumenty podepíší elektronicky
přímo na svém počítači, notebooku, tabletu či chytrém telefonu,“ uvádí Holub,

Nevyzpytatelné aukce
Zprostředkovatelé energií nabízejí, že spotřebitelům vyberou výhodnějšího dodavatele v aukci. Často tvrdí, že stačí pouze podepsat nezávaznou přihlášku. Ve skuteč-

nosti když se pak zákazníci rozhodnou
smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji zrušit, čeká je vysoká pokuta.
K nabídce svých služeb zároveň zpravidla
využívají problematický podomní prodej.
Zprostředkovatelé navíc nemusejí mít licenci od ERÚ a neřídí se tak energetickým, ale
pouze občanským zákoníkem. To se projevuje mimo jiné zejména v různých lhůtách
pro odstoupení od uzavřených smluv. Pokud si chcete dodavatele vybrat prostřednictvím aukce, požadujte možnost rozhodnout
se až po jejím ukončení. Tedy poté, co se seznámíte s podmínkami smlouvy, kterou budete s vítězným dodavatelem uzavírat.

Přechod bez starostí
Jestliže jste si vybrali renomovaného dodavatele, nemusíte se již o nic dál starat,
celou změnu vyřídí za vás. Stačí, když mu
udělíte plnou moc. Seriózní firma vás navíc bude o všech krocích průběžně informovat. „Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr,
nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu. I vyúčtování budete nadále
dostávat ve stejném období, jako jste byli
dosud zvyklí,“ ujišťuje Libor Holub. (ks)

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

Nic na vás nehrajeme
V rámci pravidelného vyúčtování vám bude
odečtena 1/12 ceny za odebranou silovou
elektřinu / zemní plyn a za stálý plat. Každý rok
tak od nás dostanete jeden měsíc zdarma.
Více informací a podmínky akce
na www.bohemiaenergy.cz.

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

Světlo nenápadného hitmakera
Michal Hrůza před pár
dny vydal novou desku
Světlo do tmy. Jaká byla
cesta talentovaného
muzikanta mezi českou
skladatelskou špičku?
JOSEF VLČEK

K

olem zpěváka a skladatele Michala Hrůzy se toho v poslední době
hodně děje. Ještě před tím, než byl
kvůli koronaviru nucen posunout termíny
jarního turné na podzim, změnil dlouholetý management. Očekávané nové album
Světlo do tmy vyšlo však už minulý pátek
a stejnojmenný singl již pár týdnů boduje
v rádiových žebříčcích. Při zkušenostech
s předchozími deskami je jisté, že to nebude jediná úspěšná skladba z nového
alba. Sám Michal při vysílání k nedávným 21. narozeninám Rádia Impuls s jistotou prohlásil, že on i jeho okolí mají pocit,
že to je „to nejlepší, co ze mě kdy vyšlo“.
Hrůza je neobvyklým zjevem na české
popové scéně. Od roku 2006, kdy opustil
pardubickou skupinu Ready Kirken, vydal
několik velmi úspěšných kolekcí písní, kte-

jeho písničky i po roce nebo po dvou relativně malou „ohranost“ a dají se pořád pouštět, aniž by šly většině publika na nervy.
Další specifickou vlastností písní Michala Hrůzy je jejich schopnost zklidňovat
emoce a přetavit osobní impulsy do obecnějších pocitů. Právě proto ho mají rádi
čeští režiséři, kteří z něj udělali nejúspěšnějšího současného autora filmových písní. Jeho písně najdete většinou v závěreč-

ných titulcích filmů Lidice, Martin a Venuše, Zakázané uvolnění, Padesátka nebo
Ten, kdo tě miloval. Zatím poslední byl
loňský Narušitel, z něhož pochází píseň
Nad světem (Nezapomínej!), která je také
součástí nové desky. Ostatně také zmiňovaný super úspěšný hit Pro Emu pochází
z filmu. Ten si naživo stejně jako další Hrůzovy filmové hity můžete na Impulsu poslechnout během večerního Živááááku Rá-

dia Impuls v úterý 24. března od 20:00.
Na první pohled se zdá, že letošní jaro
kvůli rušeným koncertům bude mít Michal
Hrůza volné. Není to tak úplně pravda.
V nejbližších dnech natáčí jeden z dílů připravované druhé řady talk show Doupě
Mekyho Žbirky. A pomalu si začne chystat
program na letní festivaly a pak na podzimní Český mejdan s Impulsem, který proběhne 17. října v pražské O2 areně.
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Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

ré obsahují skoro dva tucty většinou křehkých pop rockových hitů. Asi nejslavnějším z nich je Pro Emu, který se drží už
165 týdnů na žebříčku nejhranějších písní
v Česku. Neméně oblíbená je dodnes také
skladba Voda živá, kterou napsal v roce
2006 pro debut Anety Langerové. Svého
času se dokonce psalo o tom, že Voda živá
patří mezi nejčastěji hrané písně během posledních rozloučení, což jen potvrzuje
emocionální sílu, kterou Hrůzova kompozice v sobě má.

Songy na dlouhou trať
Přitom kvalita 48letého písničkáře je v nenápadnosti jeho písní. Bývají to jakési
„běhy na dlouhou trať“. Jsou občas i trochu
introvertní a tím pádem do mysli posluchačů pronikají pomalu a jen jakoby mimochodem, ale o to déle a pevněji se v ní drží. Rádiové výzkumy ukazují, že díky tomu mají

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Louny - Husova

Autodíly HP, Husova 2513,
tel.: 777 753 536

Louny - Zeměšská

HSQ centrum, Zeměšská 2787,
tel.: 732 500 962, 607 268 934

Litoměřice

SVOBA, s.r.o., Žernosecká 2226,
tel.: 721 648 110, 416 733 051

Plzeň 2 - Slovany

elektrokola-skutry.cz - ADOVE,
Koterovská 48,
tel.: 605 506 159

Plzeň 4 - Doubravka

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

Praha, Chomutov,
Teplice, Písek, Turnov a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

16 27. března 2020

Česká republika

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

pod tímto pojmem představuje to, co by
si představovat měl.
Skutečný pobyt v přírodě totiž neznamená vydat se na procházku do městského parku nebo odjet na chatu mimo městské prostředí. Zejména některé městské,
ale i zámecké parky parametry „pobytu
v přírodě“ nesplňují, a dvojnásobně je
nesplňují právě souvislosti s koronavirem. Nejde totiž o místa, kde by byl člověk sám nebo skoro sám, často je to naopak prostředí využívané ke společen-

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

ednou ze stále ještě povolených aktivit v současné době expanze koronaviru a s ní spojenému omezení pohybu lidí je „pobyt v přírodě“. Je
to po všech stránkách rozumné rozhodnutí, jak je ale z praxe vidět, ne každý si

ským setkáním, byť na čerstvém vzduchu v prostředí keřů, stromů, různých záhonků či uměle udržovaných vodních
ploch. To ale skutečná příroda není.
Tu představuje les, polní cesty nebo
rybníky přímo v krajině či některé naučné stezky, v nichž téměř nedochází ke
kontaktu s dalšími lidmi a kde si člověk
může na přírodu doslova sáhnout a být
alespoň na čas její součástí. Právě to je
přitom pro přirozené posilování imunity v současné době vhodné, bez rizika

potenciálního přenosu koronaviru. Bohužel je třeba konstatovat, že podoba
„pobytu v přírodě“ v podání nemalé části veřejnosti je důsledkem celkové odtrženosti společnosti od skutečné, „divoké“ přírody. Současná situace je tak
mimo jiné šancí tento deficit alespoň trochu napravit. Mohli bychom se proto
v budoucnosti zbavit třeba takových výstupů z anket mezi školáky, podle nichž
jablka rostou v lese. Když už se tedy ví,
že kráva na pastvě není fialová.

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 49 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického
průkazu pro provoz
na veřejných komunikacích

ČTENÁŘSKÝ RING
Čtenáře 5plus2 zaujal článek o české výrobě smrtícího jedu s názvem
Agent Orange, který byl použit ve
vietnamské válce. Přinášíme příspěvky z diskuze na serveru
www.idnes.cz, který článek převzal.
Až mě zaráží, kolik lidí dosud
neví, že vietnamskou válku začal severní Vietnam a jižní spolu s Američany byli ti napadení. Byl jsem v jižním Vietnamu a Američany tam lidé
vnímají pozitivně, tedy aspoň ti, se
kterými jsem se tam potkal. Samozřejmě to nic nemění na tom, že
Agent Orange byl strašné svinstvo.
Otázkou je, zda to Američané věděli, nebo ne, když to použili k odlesnění.
Jiří Pokluda
Moc děkuji za článek, rozšířil mi
obzory. Mám radost, že i někdo
z Česka pomáhá Vietnam od těch
chemikálií dekontaminovat.
Jan Pindlik
Agent Orange byl v té době oficiálně považován za naprosto neškodnou chemikálii. Byla to tekutina a američtí vojáci ji na letištích třeba používali jako prostředek na mytí
rukou. Bohužel pro jejich budoucnost.
Radim Polášek

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

Původní účel tohoto koktejlu bylo
odlistnění porostů, ve kterých se
skrývali vietnamští vojáci a partyzáni, čili původně jako zbraň nebyl určen.
Dan Vlk

HOLD TĚM, CO POMÁHAJÍ
ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 / Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T
491 462 802, 733 396 040 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 / Klášterec nad
Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK cs, a.s.,
Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 / Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV,
Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Nový Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna1735, T 495 490 047 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště
251/8, T 283 870 136 / Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 / Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494
371 301, 731 443 979 / Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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

Všem zdravotníkům, policistům,
hasičům, dobrovolníkům pracujícím nejen pro seniory, vojákům, celníkům a všem, co pomáhají ostatním proti nákaze koronaviru: Držte
se, hodně sil, zvládáte to na jedničku. Velká poklona vám patří.
Dagmar Macášová
Chcete i vy něco vzkázat lidem
z první linie boje s koronavirem? Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané vzkazy zveřejníme.

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN MF DNES A 5PLUS2 PRO STŘEDNÍ ČECHY

27. BŘEZNA 2020

KLENOT MEZI STROMY AREÁL JE PO VĚTŠINU ROKU UZAVŘENÝ A NEPŘÍSTUPNÝ, JE OHRAZENÝ ZDÍ S KOVANOU BRÁNOU. NEJBLIŽŠÍ TERMÍN, KDY BUDE OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST, JE
SOBOTA 25. DUBNA.

Putování krajem barona
Ringhoffera

Impozantní hrobka na Zaječím vrchu s křížem od slavného Myslbeka, ale i
Velkopopovický pivovar. Ringhofferové zanechali jižně od Prahy nesmazatelnou stopu.
TEXT: BOHUMIL BREJŽEK FOTO: ARCHIV MAFRA A ARCHIV AUTORA

K

dyž nastoupíte v Praze u stanice metra
Budějovická na autobus 337 nebo 339,
tak se po čtyřiceti minutách ocitnete
v Kamenici, v obci, s níž byl spojen život
dynastie Ringhofferů. Najdete zde i místo jejich posledního odpočinku, které je od roku
1958 kulturní památkou.

NÁŠ KRAJ
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K areálu hrobky v lese na Zaječím vrchu, dříve
nazývanému Štosov, vede z Kamenice lipová alej.
Hrobku dal v roce 1889 vystavět Emanuel
Ringhoffer dle návrhu Jiřího Stibrala označovaného za dvorního architekta Ringhofferů. Vysvěcení hrobky v roce 1893 se pak stalo velkolepou událostí, jíž byli přítomni čtyři kněží a celá rodina
Ringhofferova.
Samotná hrobka je tvořena půlkruhovou zdí
z šedé žuly, jejíž okraje zdůrazňují secesní pilíře
s kovanými mísami na řecký oheň s reliéfní plastickou ozdobou. Zvnitřku na zídku navazuje a obíhá ji žulová lavice. V hrobce s 27 boxy na uložení
rakví byli pohřbíváni členové rodu až do čtyřicátých let minulého století. Prvním pohřbeným byl
zakladatelův otec František Ringhoffer st., jehož
ostatky sem byly přeneseny dvacet let po jeho
smrti z těptínského hřbitova.
Dominantou hrobky je socha Ukřižovaný od českého sochaře Josefa Václava Myslbeka. Ringhoffer
si toto dílo objednal u Myslbeka již v roce 1887 za
cenu devět tisíc zlatých a jde o dílo vskutku unikátní. Množství cen, které za něj Myslbek posléze
získal, jej proslavilo prakticky po celém světě.
Nejprve v roce 1891 zvítězil na Jubilejní zemské
výstavě v Praze. Roku 1892 získává druhou cenu
pařížského Salonu, nejvyšší ocenění, jaké může
cizinec ve Francii získat. Slavný francouzský so-

chař August Rodin při této příležitosti prohlásil,
že „nikdo na světě nevytvořil Krista lepšího“.
S Kristem zvítězil Myslbek i na výstavách v Mnichově, Chicagu a Bruselu.
ZAPOMENUTÝ HŘBITOV
Kolem hrobky vede naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera. Začíná u železniční zastávky Mirošovice u Prahy, odkud pak vede přes Dolní a Horní Lomnici do Velkých Popovic, a dále oklikou
přes Kostelec u Křížků do Kamenice. Stezka má
délku zhruba 20 kilometrů a deset zastavení.
Jedna z nich je i v malebné obci Kostelec u Křížků, která má významnou památku, o jejíž existenci málokdo ví. V severozápadní části obce při silnici vedoucí do osady Chvátalka se zachoval židovský hřbitov založený v roce 1702, velký nejen rozlohou (v osmdesátých letech 19. století byl rozšířen do velikosti 2 510 metrů čtverečních), ale i
svým významem. V minulosti totiž sloužil židovským obcím od Prahy-Michle a Kunratic přes
Uhříněves, Stránčice a Pyšely až k Benešovu. Pohřbívalo se zde ještě před druhou světovou válkou, využívána však byla pouze severní polovina
vyhrazené plochy. Areál hřbitova je obehnán vysokou kamennou zdí, která je místy značně narušená. Nejstarší náhrobek, který zde lze nalézt, se datuje k roku 1724.

Náš kraj
Mimo něj je tu dodnes asi 280 více či
méně zachovalých náhrobních desek. Náhrobky jsou provedeny zčásti z pískovce,
zčásti z mramoru, některé bohatě členěné s náboženskou symbolikou. Na jihozápadní straně hřbitova stojí zchátralá obřadní síň.
V Kostelci u Křížků je také rotunda a
kostel svatého Martina. Rotunda je zvláštní tím, že z ní vyrůstá kostel, který ji po
staletí konzervoval.
Zastavit byste se měli rovněž u zámku
Štiřín. Na místě středověké tvrze ho v 18.
století vybudovali Salmové, od roku 1870
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ovšem patřil baronu Františku Ringhofferovi, jenž ho nechal přestavět ve stylu
anglické novogotiky. Do dnešní podoby
ho pak kolem roku 1900 upravil Jiří
Stibral. Rodina Ringhofferů zámek vlastnila až do roku 1945, kdy byl zestátněn.
A skoro povinností je pak Velkopopovický pivovar, jehož historie sahá až do
14. století. Jeho rozkvět je rovněž spojen
s rodinou Ringhofferů. František Ringhoffer ho koupil v roce 1870, kdy byl v úpadku, přebudoval ho s důrazem na moderní
technologie a dal mu tak šanci na nový začátek.

POSTUPNÉ ZNOVUZROZENÍ OD ROKU 1995 MÁ KOSTELECKÝ HŘBITOV V PÉČI PRAŽSKÁ ŽIDOVSKÁ
OBEC A V AREÁLU POSTUPNĚ PROBÍHAJÍ REKONSTRUKČNÍ A ÚDRŽBOVÉ PRÁCE.
INZERCE

14. 3.–30. 4. 2020

jaro na vsi
Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem
lidová architektura a kultura
středního Polabí
Tradiční velikonoční výstava v celém areálu
skanzenu s doprovodným programem.
otevírací doba skanzenu:
Otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin.
Pondělí velikonoční 13. 4. 2020 – otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.

www.polabskemuzeum.cz

POHLED NA KRAJ

U osady Kamenice-Ládví
byla ve výšce 488 metrů nad
mořem na vrchu Vlková
před devíti lety vybudována
kovová rozhledna s vnějším
točitým schodištěm, dobře
přístupná autem, na kole i
pěšky po modré turistické
značce z Ládví. Je zajímavé,
že z ní není vůbec vidět na
Prahu, kterou kryje vrch Mandava, naproti tomu poskytuje zajímavé výhledy směrem
k Benešovské pahorkatině a
Posázaví. Rozhledna je vysoká 45 metrů, k vyhlídkové
plošině ve výšce 25 metrů se
dostanete po zdolání sto padesáti schodů. V základně
věže je vodojem pro přilehlé
obce, na vrcholu pak vysílač
mobilního operátora. Pokud
byste pokračovali od rozhledny nahoru do kopce Vlková, po necelých dvou stech
metrech byste narazili na vrata do oploceného areálu,
v němž se nachází ještě jedna rozhledna, tentokrát dřevěná, ta je však veřejnosti nepřístupná.
Rozhledna na Ládví je otevřena od začátku března do
konce října každý den od devíti do devatenácti hodin,
vstupné se neplatí.
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Náš kraj

Za zvuky
Dalším výletním
tipem, při kterém
zabrousíte i do
historie, jsou
zvoničky na Slánsku.
Některé se
„narodily“ už v 16.
století.
TEXT: ROBERT BOŽOVSKÝ
FOTO: MICHAL ŠULA, MAFRA

J

sou ozdobou jedenácti vesnic
v okolí Slaného. Malebné dřevěné zvonice. Každoročně přilákají stovky turistů a zájemců
o historii. A vůbec nevadí, že
je možné si je prohlédnout pouze
zvenčí. Nejstarší z nich turisté naleznou v Kvílicích (foto vpravo). Stojí
nad obcí u kostela sv. Víta. Doba zho-

tovení zdejších zvonů a konstrukce
napovídá, že vznikla zřejmě už v 16.
století. Později byla stavebně upravena. Zvonice a prostředí okolního hřbitova upoutaly pozornost známého
kreslíře Josefa Šembery (1794–1886),
autora mnoha kreseb staré Prahy a
českého venkova. Scenerie zachytil v
roce 1822 včetně řady nápisů na dnes
již zaniklých náhrobcích.
Středověkou architekturu však ještě více symbolizuje zvonice v Neprobylicích. „Je ale už jen kopií stavby stržené v roce 1896. Je oproti kvílické
podstatně menší. Doprovázela dříve
na návsi stojící kostel sv. Ducha, který byl roku 1741 zbořen, když byl vystavěn nový chrám nad obcí,“ popisují neprobylickou zvonici autoři publikace Zvony a zvonice na Slánsku Petr
Janžura a Vladimír Přibyl.
Neprobylická zvonice pro změnu
inspirovala autora historických románů Václava Beneše Třebízského a stala se i vděčným námětem pro řadu
malířů včetně Karla Vika. Jeho akvarely zvonic si je možné prohlédnout ve
Vlastivědném muzeu ve Slaném.

INZERCE

Hrad Český Šternberk

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY:
Poznej rodové sídlo Sternbergů!

prohlídka s klíčnicí pro rodiny s dětmi
přibližuje historii hradu jednoduše,
srozumitelně a hravě
✹ doporučujeme dětem od 5 do 10 let
✹
✹

Každodenní život na hradě za první republiky

vypráví příběh hradu a jeho obyvatel
ve 20. a 30. letech 20. století
✹ přibližuje život rodiny Sternbergových, výchovu jejich
devíti dětí, povinnosti služebnictva, každodenní radosti
i starosti
✹

Komentovaná vycházka okolím hradu

seznamuje se stavebním vývojem hradu, barokními
sochami světců i dalšími zajímavostmi v okolí
✹ součástí je prohlídka běžně nepřístupné kaple sv. Jiří
✹

✹ jeden z nejstarších kamenných hradů v Čechách
✹ je zcela unikátní, že je dodnes v držení rodu Sternbergů,
který ho založil v r. 1241
✹ v období baroka byly středověké interiéry proměněny v zámecké
Kontakt: Hrad Český Šternberk, 257 27 Český Šternberk 1, tel.: +420 317 855 101, e-mail: hrad@zsternberg.cz, www.hradceskysternberk.cz

Náš kraj
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zvonů

Novější stavba si ale na druhou stranu zachovala
původní konstrukci i trojici zvonů, které unikly válečným rekvizicím. Šestibokou podezdívku navíc
zdobí dvojice náhrobků, Václava Pětipeského z
Chýš († 1602) a manželky Odolana Pětipeského
Mandaleny z Adlaru († 1604).
Dominantní polohu v krajině zaujímá i zvonice
stojící v rohu hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v
Přelíci.
V areálu starobylého hradiště u kostela sv. Jiří
nad Libušínem se nachází další zvonice, vybudovaná kolem roku 1500. Dva gotické zvony pro ni ulil
mistr Bartoloměj z Prahy. Mladší z nich (1526) byl
zrekvírován za první světové války, druhý (1504), jeden z nejstarších v kraji, byl ukraden v roce 1996 a
dodnes se ho nepodařilo vypátrat.
Ojedinělou zvonici vystavěnou na půdorysu tzv.
stlačeného šestiúhelníku naleznou turisté u kostela sv. Barbory v Nabdíně u Velvar. Další, která je ve
svém jádru pozdně gotická, pak u kostela sv. Petra
a Pavla v Hořešovicích.
Také siluetu zaniklého kostela sv. Bartoloměje
ve Skůrách doplňovala dřevěná zvonice. Na rozdíl
od něj se zachovala dodnes. Ze Skůr pochází i jeden z nejstarších zvonů kraje. V letech 1473 až
1483 jej ulil pražský zvonař Hanuš. Dnes je uložený
v Národním muzeu v Praze.
Podezdívku dřevěné zvonice u kostela sv. Kateřiny ve Velvarech tvoří mohutné pískovcové kvádry.

Téměř detektivním způsobem byl vypátrán jeden
ze zdejších původních zvonů, který v roce 1599 zhotovil proslulý zvonař Brikcí z Cimperka. Velvarští
totiž dostali roku 1640 zaplaceno za materiál z devíti zvonů pro válečné účely. „Radní tehdy slíbili, že v

klidnější době pořídí nové, což také později v baroku splnili. Jeden renesanční zvon však zjevně unikl
zkáze a byl v kostele sv. Mikuláše v Holešicích na
Mostecku, kde byl před 80 lety nalezen,“ popisují
pozadí příběhu Vladimír Přibyl a Petr Janžura.
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Spolehněte se na nejmodernější
technologie
Čtvrtá generace populárního modelu
ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než
kdy předtím. Nabízí až 14 úplně nových nebo
zcela inovovaných asistentů včetně rozpoznávání
dopravních značek. Pocit bezpečí celé posádky
navíc umocňují špičkové Matrix-LED světlomety
a až 9 airbagů.

NOVÁ
ŠKODA
OCTAVIA
Moje volba

novaoctavia.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 771
www.porsche-prosek.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA
JAKO VE VERSAILLES FRANCOUZSKÝ PARK NA ZÁMKU V DOBŘÍŠI JE BEZ OHLEDU NA OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU AŽ DO ČERVNA NEPŘÍSTUPNÝ KVŮLI
ROZSÁHLÝM STAVEBNÍM ÚPRAVÁM. Z CELÉ PAMÁTKY TAK ZŮSTÁVÁ V TĚCHTO DNECH OTEVŘENÝ POUZE SOUSEDNÍ PARK V ANGLICKÉM STYLU.

Odloženo? Nepřijdete
o nic, hlásí zámky

Na zámcích Dobříš a Konopiště mohou v době uzavření památek lidé navštívit
tamní parky. Speciální akce i klasické prohlídky spustí, jakmile to bude možné.

J

e to tak, jak to je. Prosté konstatování konopišťské kastelánky Jany
Sedláčkové naznačuje, že start letošní sezony je naprosto výjimečný. Nejprve stav nouze, nyní celostátní karanténa. Na hradech a zámcích
v kraji tak mají až do odvolání zavřeno.
„Zrušené jsou rovněž všechny přednášky, konference, semináře, besedy a vzdělávací a edukativní aktivity,“ upřesnila
mluvčí Národního památkového ústavu
(NPÚ) Jana Hartmanová.
Na speciální akce si počkají i na Konopišti. „Myslím, že nařízení mají své opodstatnění a je třeba je respektovat. Až přijde sezona, budeme připraveni a můžeme začít. Pouze všechno posuneme, včetně speciálních večerních prohlídek. Návštěvníci o nic nepřijdou,“ ujišťuje Jana
Sedláčková. Na mysli má například novinku zaměřenou na život někdejšího majitele Konopiště Albrechta z Valdštejna.
Ten tamní panství vlastnil v pobělohorské době. Premiéra speciální prohlídky

po stopách života geniálního vojevůdce
se uskutečnila v den výročí jeho zavraždění, 25. února. Na další dobrodružství v sešeřelých komnatách si ale musejí zájemci počkat. „Valdštejnovi chceme věnovat
celou sezonu. Lidé uvidí například tři utajovaná schodiště a projdeme rovněž tajnou chodbou z harému,“ líčí atrakci kastelánka.
Zatím ale zůstává uzavřený nejen
zámek, ale i bezprostřední okolí a růžová
zahrada. Pokochat se pohledem na Konopiště z malebného parku ale lidem nikdo
nebrání. „Park zůstává přístupný. Třeba
k rybníku se lidé dostanou, hodně sem
chodí například pejskaři,“ říká Jana Sedláčková.
STŘEDOČESKÉ VERSAILLES
K obdobným opatřením musela na základě nařízení vlády přistoupit i Správa zámku Dobříš. Na čas tak utichlo rovněž oblíbené místo svatebních obřadů a koncertů vážné hudby. „Uzavírá se návštěvní

centrum, prohlídkové okruhy, zámecký
hotel a zámecká restaurace,“ konstatovali správci zámku na webových stránkách
památky s tím, že lidé dočasně nesmějí
ani na nádvoří.
Sídlo šlechtického rodu Colloredo-Mannsfeldů mnozí pro jeho francouzský park označují za středočeské Versailles. Skvost plný květinových ornamentů a sousoší je však do června letošního
roku v rekonstrukci. V případě zájmu lze
ale vyrazit na procházku přilehlým anglickým parkem. Také z jeho zákoutí je možné dobříšský zámek alespoň zdálky spatřit.
Jakmile pominou mimořádná opatření, nabídnou v Dobříši prohlídku jedenácti komnat v klasicistním a rokokovém
stylu. Za pozornost stojí rovněž zámecké
muzeum hraček. A pro zájemce o podporu sbírky na obnovu varhan v nedalekém
kostele Nejsvětější Trojice budou v zrcadlovém sále zámku pokračovat až do konce roku dobročinné koncerty.

>

Chcete poznat místo,
kde si užijete spoustu
zábavy, odpočinete si
a prožijete FAJN den?

Přijeďte
do FajnParku
v ChlumCi
nad Cidlinou
Fajnpark je největší zábavní park ve východních Čechách. Najdete v něm Hopsálkov,
největší venkovní trampolínové centrum
v Česku, písečné hřiště, vodní a vzduchová
děla, Mini cars, Miniměsto neboli hřiště pro
nejmenší, úžasný Dinoprales plný pohybujících se a řvoucích prehistorických ještěrů,
Hmyzákov, kde potkáte hmyz z naší tuzemské přírody, avšak v obřím provedení, Zvířátkov a Kozov, kde je možné procházet se
přímo výběhem s ovcemi, oslíky i klokany,
Koukálkov (10D kino) a Bosov – stezku bosou
nohou a poklidnou relaxační zónu. Nechybí
ani animační programy v podobě vystoupení
maskotů (Mimoňi, zvířátka). Cestovat po parku můžete vláčkem.

www.fajnpark.cz

Ve Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou
strávíte den,
na který bude Vaše rodina
dlouho vzpomínat.
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Do kuchyně, na lov
či do království knih

Na možnost rozjet sezonní
program čekají také další
památky v kraji.
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
FOTO: MICHAL RŮŽIČKA, MAFRA

Z

hmotnění všech pohádek a romantických
snů. Motto webových stránek zámku Žleby
se může zdát nadnesené. Ale pouze do té
doby, než návštěvník stane před impozantní siluetou honosného paláce. Sídlo rodu
Auerspergů, v němž se dodnes nacházejí rozsáhlé
sbírky zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby, také čeká na lepší časy. Zámek,
který nabízí výpravu do života šlechty v 19. století,
najdou turisté pár kilometrů od Čáslavi.
Nicméně ani na Žlebech nadcházející Velikonoce
neoslaví. Mimořádné prohlídky spojené s oslavou
svátků jara už zrušili. Zatím ale plánují oživit o pár
týdnů později (8. až 10. května) zámeckou kuchyni.
„Vařit a péct budou kuchtičky a kuchtíci v historických kostýmech,“ zve správa žlebského zámku. Stejnou možnost nabídnou hostům ještě o víkendu 25. –
27. července. A před prázdninovými termíny oživených prohlídek otevřou zámek také v noci.
Není náhodou, že další zastavení v kraji opět
upomíná na rod Valdštejnů. Řeč je o zámku v Mnichově Hradišti. Původně renesanční sídlo nechal
postavit diplomat Václav Budovec z Budova. V pobělohorském období panství přešlo do vlastnictví

Z PECE ROVNOU NA TALÍŘ VAŘIT A PÉCT SE MÁ LETOS V ZÁMECKÉ KUCHYNI NA ŽLEBECH HNED NĚKOLIKRÁT.
NÁVŠTĚVNÍKY PŘIVÍTAJÍ KUCHTÍCI A KUCHTIČKY V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH.

Albrechta z Valdštejna, jehož ostatky jsou uložené v
tamní kapli svaté Anny. Na konci 17. století dali Valdštejnové zámeckému areálu barokní podobu a zůstal jim až do roku 1946.
Příchozím na zámku představí nezvykle bohaté
sbírky. Uvidí třeba delftskou fajáns, míšeňský, japonský a čínský porcelán, kostýmy, zbraně, ale také unikátní historické divadlo s funkční mašinerií či
knihovnu s 22 tisíci svazků. Od začátku června navíc
na zámku plánují dopolední prohlídky pro nejmenší, hlavně děti z mateřinek a základních škol. Chybět

nebude divadélko ani výtvarná dílna. Prohlédnout si
nádvoří a zahradu. Prozatím vše, co nabízí výlet na
zámek v Brandýse nad Labem. V někdejším letním
sídle císaře Rudolfa II. přitom v případě obnovení
provozu mohou nabídnout pestré vyžití. Na jaře to
jsou Brandýské lovy, tradiční akce s mysliveckou tematikou, kde si lidé vyzkoušejí lukostřelbu a uvidí
výcvik dravců. Každoročně se v květnu koná i Audience u císaře Karla I. Historická akce připomíná
dalšího panovníka z habsburského rodu, tentokrát
posledního vládce monarchie.

Co čeká za hradbami: Karlštejn, Křivoklát a Točník

R

ovněž mohutná věž Karlštejna se
musí na čas sklonit před realitou
21. století. Na rozdíl od jiných hradů
v někdejším sídle Karla IV. ruší „jen“ tradiční prohlídkové okruhy. „Omezení sezony
se nás tolik nedotkne, mám tedy na mysli
speciální programy. Na Karlštejně totiž nemáme třeba velikonoční akce, jako je
tomu u jiných kolegů na hradech a zámcích v kraji. Vracíme samozřejmě vstupenky zakoupené on-line a čekáme, kdy budeme moci znovu otevřít brány,“ líčí nezvyklou situaci, kdy zároveň na hradě startuje několikaletá rekonstrukci za 150 milionů korun, karlštejnský kastelán Lukáš
Kunst. Pro letošek ale přece jen přichystali
pro milovníky dávných časů jednu lahůdku –
a osazenstvo hradu pevně věří, že ji představí ještě na jaře, nejpozději v létě. Každý první
víkend v měsíci čeká příchozí novinka. Dostala název Karlštejn vlastním tempem a premiéru měl mít začátkem března. „Vycházíme
tím vstříc četným žádostem ze strany veřejnosti právě o tuto formu prezentace. Křížem
krážem hradem bez průvodce umožní všem
zájemcům projít interiéry vlastním tempem,“

vysvětluje správa hradu s upozorněním, že
tato možnost se vztahuje pouze na I. základní okruh. Prohlídka zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a následně
také spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. až 19. století.

DOUFAJÍ V MÁJOVÉ SLAVNOSTI

0želet část přes zimu připravovaného programu musí rovněž na Křivoklátě. Už nyní je
jisté, že letos nebudou Hraběcí Velikonoce.

Optimistický scénář ale počítá s tím, že se
lidé na hrad dostanou už začátkem května. To se mají na křivoklátských nádvořích konat Valdštějnské májové slavnosti.
Od pátku 8. do neděle 10. května čeká příchozí noblesní jarmark s doprovodným
programem. Vše v duchu znovuprobuzené přírody, mládí a jarní svěžesti. „Na počátku roku 1685 převzali Valdštejnové
hrad Křivoklát z majetku koruny, když
panství v roce 1684 vyplatili,“ vysvětlují
pořadatelé, proč letošní květnovou akci
zasvětili podobně jako na Konopišti rodu
Valdštejnů.
Pouze medvědi z večerníčků a několik
osob pečujících o hrad budou až do odvolání
pobývat na Točníku (viz. foto). Sezona tam
má začít v sobotu 4. dubna, ale termín je stejně jako jinde nejistý. Pravděpodobněji obsadí poprvé návštěvníci hradby později. Když
ne koncem dubna, kdy jsou v plánu Mamuti
na Točníku, mohli by se lidé potkat na návrší
nad městysem Žebrák třeba těsně před letními prázdninami. Tradiční červnový festival
Slunkatoč se má uskutečnit 27.–28. června.
Jak jinak, hýřit se začne se slunce západem.

VáclaV Špála: piVoňky, olej na plátně, 1938, 100 x 73 cm • vyvolávací cena: 900 000 Kč, dosažená cena: 1 600 000 kč

koDl – TRaDicE oD RokU 1885

přijímáme obrazy
do jarní aukce.
Národní 7, Praha 1
tel.: +420 251 512 728, +420 602 327 669

www.galeriekodl.cz
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Bájná
vojska
vyjedou na
Velký pátek
TEXT: JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
FOTO: MICHAL SVÁČEK, MAFRA, ČTK

Šternberku stojí za prohlídku. A kdybyste se ji
chtěli připomenout teď hned, tak ve zdejším Rytířském sále natáčel před 40 lety režisér Václav Vorlíček seriál Arabela a před patnácti lety ve šternberských interiérech pro změnu natočil řadu záběrů
Jiří Strach do prvního dílu pohádky Anděl Páně.

Jednou za rok se otevře
Velký Blaník i Oškobrh a
bájná vojska, která v nich
dřímají, mohou na pár
okamžiků ven. Podle legend
se při pašijích otvírají i cesty
k pokladům, ukrytým v
hloubi skal a kopců.

V

elký pátek. Třetí hodina odpoledne. Čas,
kdy měl podle Nového zákona zemřít Ježíš na kříži na Golgotě. A také čas, kdy
se na krátkou dobu otvírají hory, skály a
vstupy do podzemí k pokladům. Poklady má podle pověstí označovat světýlko, případně kvetoucí nebo zářící zlaté kapradí. Ze svých
mokrých příbytků mají také vycházet vodníci a
prohánět se po souši na koních. Podle pověstí se
rovněž na krátký okamžik otvírají hory, v jejichž
nitru spí bájná vojska blanických a slavníkovských rytířů.
Poklady nedozírné ceny se podle legend ukrývají třeba ve zřícenině starého hradu Mydlovary u
Kostomlátek na Nymbursku. Pěšky se k němu dá
dojít po modré turistické značce od cyklostezky,
která vede podél pravého břehu Labe.
Další poklad ukrývá skála, na níž stojí hrad Český Šternberk. Podle místní pověsti kamenná stěna puká při čtení pašijí a sypou se z ní zlaté pení-

POD KNÍŽECÍ KOROUHVÍ VELITELEM BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
JE PODLE POVĚSTÍ PATRON ČESKÉ ZEMĚ – SVATÝ
VÁCLAV.

ze rovnou do řeky Sázavy. Český Šternberk se zde
tyčí už skoro 800 let. Jakmile budou hrady a zámky opět přístupné, pohádkové interiéry Českého

AŽ BUDE NEJHŮŘE...
Při pašijových zpěvech se na Velký pátek krátce otvírá Velký Blaník, v jehož nitru spí legendární blaničtí rytíři. Jejich velitelem je patron české země
svatý Václav. Jeho vojsko je připraveno vyjet, „až
se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé
království roznesli na kopytech svých koní“, píše
Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Pak se
zazelená suchý dub na Blaníku a pramen pod
ním bude mít tolik vody, že se studánka přeplní a
voda poteče až ze stráně dolů. Tehdy se hora otevře a rytíři na koních vyjedou splnit svou povinnost.
Na vrch Velký Blaník se můžete vypravit z parkoviště na východním okraji Louňovic pod Blaníkem po červené turistické značce – cesta je dlouhá přibližně kilometr. Delší trasa, zhruba dvouapůlkilometrová, vede od louňovického kostela kolem dřevěné zvoničky po Poutní cestě Říp–Blaník
(zelená turistická značka), která vás dovede k parkovišti a dál pokračujete po červené. Jít se dá i z
opačné strany od Kondrace.
Odměnou za výstup do nadmořské výšky 638
metrů vám bude pohled do půvabné podblanické
krajiny. Pokud bude otevřená třicet metrů vysoká
dřevěná rozhledna, dostanete se nejen do výklenku, kterému se říká oltářní mensa a kde se konají
svatební obřady, ale za dobré viditelnosti můžete
dohlédnout až na samý okraj Prahy.

Náš kraj
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RYTÍŘÍ SPÍCÍ POD OŠKOBRHEM

D

římající „armádní rezervy“ se ve středních Čechách mají
skrývat nejen pod Velkým
Blaníkem, ale také pod kopcem Oškobrhem v Polabské
nížině u Poděbrad. Podle
pradávné věštby kněžny Libuše, až bude české zemi
nejhůře, strhne se na poli
pod Oškobrhem poslední
velká bitva. Blaničtí rytíři vyjedou ku Praze. Nepřítele
přitom zatlačí nebo lstí přivedou právě pod vrch Oškobrh. Z něj pak vyrazí čerstvé
slavníkovské vojsko a nepřítele dorazí.
Legendy dále praví, že kněžna Libuše (na snímku v mozaikové lunetě od Maxe Švabinského věští slávu
Prahy) jezdila na Oškobrh sbírat léčivé byliny.
Aby se ke kopci dostala, nechala přes mokřiny
vystavět haťový most, a dokonce snad i podzemní chodbu. O té se však nikde podrobnosti
nedočtete. Věrohodnější je spíše informace, podle níž z Oškobrhu dováželi opuku stavitelé do
blízké Libice na stavbu zdejšího hradiště a libické tvrze. Opuka se skutečně na Oškobrhu vysky-

tuje a v minulosti, konkrétně v 10. století, ji zde
naši předci i těžili.
Poměrně nenápadný kopec Oškobrh poznáte
podle dvou vrcholů. Vyšší (285 metrů n. m.)
osídlili v prvním století před naším letopočtem
Keltové. Na nižším vrcholu se v 5. a 6. století
rozkládalo sídliště Slovanů. Nyní se na něm nacházejí pozůstatky středověkého kostelíku, přeměněného v baroku na poutní místo a za Josefa

II. na vilu. V té je dnes pracoviště Archeologického
ústavu Akademie věd České republiky.
Hledače velikonočních pokladů by mohla ještě zajímat
pověst z časů třicetileté války. Je o kanovníkovi, který
se na útěku před Švédy snažil zachránit zlaté monstrance. Jak prchal přes mokřiny
u Oškobrhu, monstrance se
mu rozsypaly. Místo, kam dopadly, okamžitě zalila voda
a vzniklo zde jezírko zvané
Kal, které v pozdější době
překryla zemina. A doplňující informace pro hledače –
místo, kde svěcené nádoby
spočívají, není údajně porostlé trávou. Na Oškobrh se můžete vypravit
hned z tří obcí. Z Opolan, Oškobrhu a z Vlkova.
Od vlkovského památníku Božím bojovníkům
vede žlutě značená odbočka k vyhlídce pod
Oškobrhem. Přibližně po 200 metrech dojdete k
vyhlídce u brány do mufloní obory. Výhledy do
Polabské nížiny od severozápadu po jihozápad
jsou lehčí ochutnávkou toho, co uvidíte z vyššího
– jihozápadního vrcholu Oškobrhu.

INZERCE

KOVOBAZAR
KORONA S.R.O., STAROKOLÍNSKÁ 966, KOLÍN

LEVNĚJŠÍ NEŽ SUPERMARKET
- OD HŘEBÍKU PO TRAMVAJ
Pro drobné řemeslníky, stavebníky, kutily,
údržbáře, zahrádkáře i ostatní

NABÍZÍME ZA VÝHODNÉ CENY
Plechy, proﬁly, trubky, výztuže, sudy, bedny a ostatní...
Z nerezu, železa, hliníku i plastu

Pracovní doba: 6.30 až 16.00 a sobota 7.00 až 11.00
Tel.: 734 642 026 www.kovobazarkolin.cz

Zámek Zruč nad Sázavou
V nově zrekonstruovaném zámku je možné navštívit dva prohlídkové okruhy, kde se můžete například zaposlouchat do
hrající orchestrionu z roku 1885 a vystoupat na zámeckou věž.
K procházkám vás zláká zámecký park s naučnou stezkou a výstupem na Kolowratskou věž nebo nedaleko stojící rozhledna
Babka. Interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy vám představí zaniklá řemesla na vodě například voraře, ledaře, hamerníka
nebo pradlenu a pobaví vás krátkým kresleným ﬁlmem vytvořeným pouze pro tuto expozici. Vodácké muzeum připomene
historii i současnost tohoto unikátního sportu. Děti jistě přiláká dětské hřištěm, kuličková dráha nebo projížďka šlapacími
autíčky. Sportovci mohou zavítat na seniorské hřiště, workout
nebo se projet po zručské cyklostezce, která se vine kolem řeky
Sázavy. Návštěva malého městečka v Posázaví vás určitě mile
překvapí.

Kontakty:
Zámek 1, Zruč nad Sázavou
tel: +420 327 531 329
infocentrum@mesto-zruc.cz
www.zamek-zruc.cz
FB: Zámek Zruč nad Sázavou
Instagram: Zámek Zruč nad Sázavou
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Někdy už se nedá
s člověkem mluvit
jinak, než že je
postaven před
výjimečnou situaci,
říká farářka Martina
Viktorie Kopecká.
TEXT: IVO HORVÁTH
FOTO: DAVID NEFF, MAFRA

P

„Krize je pro nás
výjimečná šance“
odle farářky Martiny Viktorie Kopecké,
která působí v kostele svatého Mikuláše
na Staroměstském náměstí v Praze si duchovní teď musí uvědomit, že je potřeba,
aby nedřímali na farách.

Chceme spolu mluvit o Velikonocích, ale rozhovor
vzniká v době všeobecné karantény. Napadne vás
něco, co současný stav s Velikonocemi propojí?
Velikonocům předchází 40 dní postního času. Začal
Popeleční středou a končí pašijovým týdnem a Božím hodem velikonočním, kdy si připomínáme Ježíšovo vzkříšení. Těch šest týdnů je mimořádnou příležitostí k tomu, abychom se dotkli hloubek našeho života, sestoupili do vlastního pomyslného sklepa, zkusili se tam nebát, rozsvítit tam a vyvětrat. Tedy provést inventuru našeho mentálního nastavení i životního stylu, vyklidit prostor, aby se v našem těle – a životě – dalo být a volně dýchat. Jenže obvykle se v postním čase musíme k těm niterným úvahám trochu nutit. Žijeme blahobytně a najednou si máme něco odpírat a postit se: věnovat se duchovnímu životu, uvažovat nejen nad konečností života – Popeleční středa
a její „... a v prach se obrátíš“… Ale taky si víc všímat,
zda žiju smysluplně, v souladu se svým svědomím,
připravená pomáhat druhým a převzít zodpovědnost
za své činy.
Pokaždé zhruba se stoletým odstupem přišel mor,
cholera, pak španělská chřipka teď COVID-19.
Považujete to za dílo náhody?
Všechno na Zemi i ve vesmíru, v přírodě spěje k rovnováze. Koneckonců i rodina a národ nebo samotné lidstvo je živý organismus, který se neustále dolaďuje, tepe, dýchá a vyvíjí se. Jednotlivost dokáže

ovlivnit funkci celku. Někdy už se s člověkem nedá
„mluvit“ jinak, než že je postaven před výjimečnou
situaci, kdy najednou nemusí (tak trochu z donucení) přemýšlet o životním smyslu a smrti – prostě
tomu všemu hledí do tváře. Evropa zažívala donedávna stav naprosté suverenity, pocit neohrozitelnosti. A dnes nemůžeme jet tramvají, aniž bychom
měli roušku. To není výraz Boží krutosti, to je odraz
toho, že takto se dál chovat nemůžeme. Nerespektujeme přírodu, těžíme na dluh, chceme víc a víc,
jsme ochotni přivírat oči nad devastací zdroje života – přírody a opět děláme z člověka otroka nedůstojnými ;;a nebezpečnými pracovními podmínkami. Víme o šílených podmínkách uprchlíků, ale
přesto tím směrem nenapínáme své úsilí. Nežijeme
vědomě v souladu se Zemí, s vírou, žádná tradice
nám není dost svatá, žádný vztah nepovažujeme za
natolik cenný, že bychom kvůli němu přemýšleli
nad svým chováním. Stávají se z nás sebestřední
egomaniaci, kteří neznají pokoru. Na druhou stranu, při každé krizi se mobilizuje cosi vzácného v člověku, který najednou altruisticky myslí na druhé a
dokáže to, co by za běžných okolností nebylo snad
ani možné. Krize, a to jakákoliv, je výjimečná šance.
A jak vypadá služba farářky, které zavřeli kostely a
nemůže sloužit mše?
Nikdy by mě nenapadlo, že pojedu vylepovat cedule
„bohoslužby do odvolání zrušeny“. Březen jsem
měla procestovat, od Turína, kde se měli sejít mladí
lidé svolaní papežskou radou pro mezináboženský
dialog, po Ženevu, kde jsme měli zvolit nového tajemníka nebo tajemnici Světové rady církví. Také
bych nemyslela, že si tolikrát vzpomenu na výcvik telefonické krizové intervence, který se mi teď dost

hodí. Někteří moji kolegové připravují přenosy bohoslužeb, já píšu kázání na blog a dostupná jsou i jako
videa. Při přípravě ke křtu třinácti dospělých a několika dětí se ze mě stal dočasně farář youtuber a zpovědník na telefonu. Nechci rezignovat a říct „teď to
nejde“. Naopak, teď by si měli duchovní uvědomit,
že je potřeba, aby nedřímali na farách, ale byli k dispozici. Koneckonců, vybrali jsme si službu, která
není vždycky procházkou růžovým sadem. Ježíš se
při svém působení nikdy nestranil lidí, nemocných
se dotýkal, s hříšníky stoloval, kudy chodil, tudy byl
plně přítomen, přijímal všechny okolnosti života.
První dny, kdy se teprve začínalo mluvit o možných
opatřeních, jsem si uvědomila, jak vděčná jsem za
čas, který jsem zcela nečekaně dostala. Najednou
jsem neměla žádnou výmluvu nedělat právě to, o
čem každou neděli kážu. Zavřela jsem se do ticha,
modlila jsem se, četla, psala, prohlížela jsem si svůj
život, svoje myšlenky.
Sama máte internetový blog i účet na Instagramu.
Dokonce jste prohlásila, že kdyby dnes žil Ježíš,
pravděpodobně by používal sociální sítě. Co je ale
zdravá míra, kdy technologie ještě pomáhají, a co
už je podle vás škodlivé?
Jsme jako společnost bezpochyby tak trochu digitálně oploštělá, jen máloco nám zabrání se nedívat
neustále do mobilu. Ale to neznamená, že bychom
měli sociální sítě a vůbec technologie považovat za
zlo. Musíme se s nimi učit pracovat, abychom se nestali jejich obětí. Ale jako se Ježíš nevyhýbal lidem
na okraji společnosti, naopak, šel přímo k nim, myslím, že by se nebál ani sítí – koneckonců rybáři byl
obklopen od začátku svého působení. Ale asi by
spíš zval k osobnímu setkání.

>

Šance vybrat si pohled na svět
J

e vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte?
Pak by vás mohl trápit šedý zákal. Toto časté oční
onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se
dá jednoduše vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému
zákalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního
centra Praha, které se na léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

AdvertoriAl

je úžasný bonus

Co je to šedý zákal a podle čeho pacient pozná, že má
šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení
průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji v důsledku
stárnutí. většinou se objevuje ve věku 60 až 75 let
a příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění
na blízko i do dálky a také citlivost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje
jiný způsob jeho léčby. Pacient by tedy operaci neměl
zbytečně odkládat a měl by ji podstoupit ve chvíli, kdy
jej šedý zákal omezuje v běžném životě.
Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rychlý chirurgický zákrok, kterého není třeba se obávat. Během
operace se lidská oční čočka nahrazuje umělou čočkou. operace trvá asi 15 minut a provádí se v místním
znecitlivění kapkami. oko je do druhého dne zakryto
náplastí a po jejím sejmutí již pacient na oko vidí. v očním centru Praha je operace šedého zákalu hrazena
všemi zdravotními pojišťovnami.
V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená lidská
oční čočka nahrazuje umělou nitrooční čočkou, která
zůstává v oku natrvalo až do konce života. typ nitroočních čoček se volí s ohledem na problém a požadavky
pacienta na vidění. Čím dál více pacientů si uvědomuje,
že díky operaci šedého zákalu mají možnost si vybrat,
jak se budou dívat na svět po zákroku. i proto mnoho

z nich na svých očích nešetří a při operaci si připlatí
za multifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám pak
často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.
Ovlivňuje operaci odstranění šedého zákalu roční doba?
vůbec ne. operaci šedého zákalu lze podstoupit

ONeMOcNěNí síTNice Je Třeba PODchyTiT Včas,
hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je
vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až
ke ztrátě zraku. Důležitá je
včasná diagnostika a neodkladné zahájení léčby.
Řada onemocnění sítnice ve svém počátku probíhá skrytě a až v pokročilém
stádiu se projeví zhoršeným viděním, které v tu chvíli
už však nelze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35.
roce života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření sítnice (tzv. oCt angiograﬁi), která dokáže odhalit

Věkem podmíněná makulární
degenerace (VPMD)
Patří k nejzávažnějším onemocněním sítnice a je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku až slepoty u starších lidí. Při makulární degeneraci dochází k postižení
tzv. žluté skvrny (centrální části oční sítnice).

Diabetická retinopatie
Je závažné onemocnění cév oční sítnice v důsledku
špatně léčené cukrovky. vysoká hladina cukru v krvi
způsobuje ucpání či poškození drobných cév, kterými
je sítnice protkána. dochází tak k nedostatečnému
prokrvení či otoku sítnice, které způsobuje zhoršené
vidění až po ztrátu zraku.

Odchlípení sítnice
Je poměrně časté a velmi nebezpečné onemocnění,
které většinou způsobuje trhlina v sítnici. odchlípení
sítnice zhoršuje její výživu a funkci. Čím je větší jeho
rozsah, tím je menší naděje na zlepšení vidění.

mnoho očních onemocnění v počátečním stádiu, kdy
ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.
„OCT angiograﬁe je revoluční zobrazovací metoda
sítnice, která oproti standardnímu OCT zobrazuje nejen
stav jednotlivých vrstev sítnice, ale zároveň i funkčnost
všech jejích struktur.” vysvětluje MUdr. dana Černohubá, odborná lékařka očního centra Praha. Speciální skenování sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka,
věkem podmíněná makulární degenerace, cévní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), onemocnění
makuly, odchlípení sítnice a další degenerativní změny
na sítnici. vyšetření pomocí oCt angiograﬁe je rychlé
a bezpečné, navíc zcela bezbolestné a bez nitrožilního
použití kontrastních látek.
v očním centrum Praha máme specializované centrum pro léčbu onemocnění sítnice (tzv. vitreoretinální
centrum), v rámci kterého pacient získá komplexní péči
na jednom místě – od diagnostiky až po následnou laserovou léčbu. „Pracovišť, zabývajících se komplexní léčbou sítnice, je v současné době velmi málo a pacienti tak
často musí čekat až půl roku na objednání. Bohužel při
onemocnění sítnice si pacienti čekání nemohou dovolit.
V našem nově otevřeném centru pro onemocnění sítnice
máme pro pacienty minimální objednací lhůty a nejmodernější diagnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní
doktorka Černohubá.
Nově jsme se stali specializovaným pracovištěm,
které může poskytovat biologickou léčbu sítnice pomocí tzv. anti-veGF látek (nitrooční injekce do sklivce).
rozšiřujeme tak péči pro naše pacienty a nabízíme
moderní možnost léčby vážných onemocnění sítnice. Biologická léčba je cílená, maximálně efektivní a její
včasná aplikace může zastavit či významně zpomalit
postup onemocnění.

v kteroukoli roční dobu. dokonce již ustupuje i trend,
kdy pacienti na operace nechtěli v létě. Po operaci je
nutno dodržovat sice klidový režim, ale to nijak nebrání
běžným každodenním aktivitám.

KoMPLeXnÍ PÉČe HRaZenÁ
ZDRaVoTnÍMI PojIŠŤoVnaMI
na jeDnoM MÍsTĚ
- Centrum pro léčbu
šedého zákalu
- Centrum pro léčbu sítnice
- refrakční a laserové centrum
- Aplikace nitroočních injekcí

voleJte:

220 807 757
recepce@ocp.cz
www.ocp.cz
Oční centrum Praha, a.s.

lighthouse tower
Jankovcova 1569/2c, Praha 7

30 27. března 2020

Náš kraj

„Krize je pro nás
výjimečná šance„
VÍRA V ČASECH
VIRU
RÁDIO PROGLAS

Tato stanice nabízí řadu možností
prožití duchovních zážitků. V současné výjimečné situaci lze až do
odvolání každý všední den a v sobotu poslouchat mše svaté, a to od
18.00. Každou neděli tato stanice
kromě pravidelné bohoslužby, přenášené v 9.00, nabídne také mimořádnou mši svatou od 19.30.
Nedělní bohoslužby ze studia Maria
lze sledovat také na YouTube.
Proč na vašem webu narazíme na heslo #husitkatolik?
Je to spojení slov husitka a katolík. Což je složení
týmu, ve kterém realizujeme s Davidem Mackem
svou potulnou talkshow. Je to místy nekorektní dialog o životě, víře, cestách a setkáních z různých úhlů
pohledu. Díváme se na svět z různých úhlů pohledu,
muž – žena, otec – bezdětná, katolík – husitka, jižní
Morava – severní Čechy. Dotýkáme se poměrně nebojácně témat, která nás rozdělují, a nemáme potřebu
být u toho lhostejně zdvořilí. Projekt #husitkatolik
vznikl jako výsledek roční práce v rámci příprav roku
smíření.
Jak vidíte dnešní roli náboženství a jak se mění
během krizových situací? Přibývá lidí, kteří se na vás
nyní obracejí?
Náboženství, víra a církev nám mohou poskytovat
dobré zázemí pro život. Pro život v 21. století se vším
všudy, co nám realita přináší. Liturgický rok, který pro
křesťany začíná první adventní nedělí, nám připomíná tradice naší víry, ale také dobře kopíruje dění v přírodě. V postní době, kdy se máme zaměřit na vlastní
nitro, modlitby, setkání se sebou a Bohem a taky očistný půst, je půda zamrzlá a ve spíži není moc jídla, náš
duchovní život může jít ruku v ruce s tím, co se děje v
přírodě, a není to špatně. Hodně lidí, kteří nesměle
přicházejí do kostela, mluví o obavách, že nebudou rozumět jazyku církve, mají předsudky a nevědí „kudy“.
Chodí k nám i rodiče, kteří sami pokřtění nejsou, ale
chtějí nechat pokřtít své děti a také hledají způsoby,
jak se sami o křesťanství, víře, Bohu a duchovním životě dozvědět co nejvíc, aby mohli odpovídat na otázky
svých dětí. Věřím v Boha slitovného a doufám v církev, která bude umět otevřít dveře všem, kteří jsou v
jakékoliv krizi a potřebují útěchu, společenství, aby
mohli získat opět pevnou půdu pod nohama.
Mnoho lidí se bojí nákazy, vidíte ale na té současné
situaci také něco pozitivního?
Ano, je to mimořádná příležitost prožít postní čas
opravdu realisticky a naplno. Jsem si vědoma toho,
že život v naší společnosti se ocitá v situaci, na kterou
jsme nebyli připraveni, řešíme existenční problémy a
v mnoha oblastech balancujeme na hraně přežití. Ale
přesto věřím, že se tohle všechno neděje ke zkáze člověka. Vidíme najednou dobro a naději tam, kde byla
dřív schovaná v pohodlnosti normality. Vnímáme na-

jednou sílu společenství, můžeme pracovat na vztazích, ve kterých někdy velmi nepřítomně žijeme.
Pro řadu z nás příchod svátků ohlásí spíše letáky
obchodních řetězců. Co vás napadne, když takový
leták zahlédnete?
Že Velikonoce jsou v naší zemi vnímány jako „svátky
jara a mláďátek“ a dál se už málokdo odváží jít. Jistě,
na letáku z potravin by ani tak nebyly kříže odkazující ke vzkříšení, ale jako společnost vidíme pouze určitou výseč toho, co jsou Velikonoce. Aby byl život životem, který symbolizuje vajíčko, musí v něm existoval
i rozměr smrti, bolesti a bezesných nocí. Pro některé
rodiče dětí je velký oříšek vypravovat svým potomkům, co se to vlastně stalo během velikonočního týdne, který končí Bílou sobotou a vrcholí Velikonoční
nedělí. Vánoce jsou na interpretaci jednodušší.
Jaký slogan byste napsala na leták, který by měl lidi
nalákat do kostela místo obchodního centra?
Církve zvou do svých kostelů i tím, že dávají do venkovních vývěsek pozvání na bohoslužby a sváteční
události. Důležité je vědomí, že k Velikonocům patří
mláďata – beránek Boží, ožívání přírody a oslavy jara,
jenže tím to nemá končit, tady se nemáme zastavit.
Hloubka příběhu Velikonoc je v kroku důvěry, který Ježíš jako Syn Boží učiní, když kráčí ke kříži, na kterém
umírá a vykupuje tím hříchy člověka. Bůh sám sebe
vydává na smrt, aby dal člověku život. Mysterium Velikonoc spočívá v oběti, ve skutečné smrti a skutečném
životě, Ježíš není resuscitován – byl mrtev a nyní žije.
V neděli brzy ráno se zjevuje ženám, které běží tuto
zprávu povědět Ježíšovým učedníkům, kteří se bojácně ukrývají za mohutnými dřevěnými dveřmi. A teď
ten slogan: Život je teď. V tom je tak nějak všechno, život jako dar, stvoření jako Boží dílo, přítomný čas slovesa být odkazuje na přítomnost Boha, a časové určení jasně říká, že nikoliv včera nebo zítra, ale – teď.
Terčem kritiky není jen velikonoční konzum, v
zahraničí se dokonce psalo o českých barbarských
výprascích pomlázkou. Jak se na tyto tradice, které
stejně postupně mizí, díváte vy? A troufne si někdo
naplácat farářce?
Doma prostě člověk farářem není, a tak jako žena tyhle tradice vlastně docela ráda podstupuji. Samozřejmě si u toho neodpouštím emancipované řeči.

TV NOE

Televizní stanice přináší duchovní
vzpruhu v podobě rozšířených přenosů ze svatých mší. Aktuální program lze najít na stránkách www.tvnoe.cz.

DOMÁCÍ LITURGIE

Postup, jak vést domácí katolickou
bohoslužbu ať již
v rodině s dospělými, anebo s dětmi, najdete na stránkách
www.pastorace.cz. Noty pro hudební doprovod nahrazující varhany, ať
již na klavír, anebo na kytaru, jsou k
dispozici na www.kancional.cz.
Pražská arcidiecéze další informace
nabízí na webu www.apha.cz. Žádost o radost anebo pomoc lze v
pražské arcidiecézi, zahrnující metropoli i střední Čechy,
směřovat mimo jiné třeba na adresu maltézské mládeže
mladez@maltezskamladez.cz.

STUDENTSKÝ KOSTEL

Církev československá husitská nabízí informace také na sociálních sítích, na Facebooku lze odkaz na
chrám na pražských Vinohradech
nalézt pod adresou StudentskyKostelHTF. Informace přináší také web
husitské církve www.ccsh.cz.

PROFIL
Martina Viktorie Kopecká (33) je farářkou
Církve československé husitské. Vystudovala teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, dále psychologii a speciální
pedagogiku. Pracovala v nadnárodní korporaci a v roce 2011 byla pokřtěna v husitské
církvi. Působí jako duchovní v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v
Praze a také ve Strašnicích.

zlato

INZERCE

Bezpečná investiCe,
která se vyplatí

Staré zlaté a stříbrné šperky či mince, ale třeba i stříbrné příbory po prarodičích nebo zlaté zuby. Máte něco z toho
doma a nevíte co s tím? V kolínské Zlaté Bance od vás tyto kousky rádi vykoupí. A nejen to. Můžete zde i výhodně
investovat.
Pokud se totiž právě zamýšlíte nad tím, jak
zhodnotit své úspory, zajímavá možnost se
nabízí právě v oblasti obchodu se zlatem.
„Na světě neexistuje žádná měna, která by
sloužila jako všeobecně respektované platidlo tak dlouho jako zlato,“ vysvětluje jednatel společnosti Zlatá Banka Matěj Šalátek.

Cena zlata roste

Koupě zlata je podle něj velice atraktivní
třeba pro ty, kteří mají nějaké úspory, ale
ještě to není tolik, aby si za ně například pořídili byt. „V takové chvíli je škoda, aby peníze jen tak ležely na účtu,“ vysvětluje bankéř. Investovat do zlata je podle něj nejen
výhodné, ale zároveň bezpečné. „Zlato je
komodita, která jednoduše řečeno neztrácí
svou cenu, platí to samozřejmě z dlouhodobého hlediska. Jeho hodnota naopak
mírně roste, a tak se na něm dá spolehlivě vydělat,“ popisuje Šalátek s tím, že loni
cena zlata rostla rychleji než v jiných letech,
a to téměř o patnáct procent.

Podle něj má investice do zlata větší smysl
než třeba vklad úspor do různých fondů či
koupě akcí, což se nemusí úplně vyplatit.
„Lze takhle výhodně investovat i peníze
z životního pojištění či penzijního spoření,“
dává příklad Šalátek.
Lidé obvykle investují částky v řádech statisíců korun. „Lze však koupit zlato třeba
už od dvou tisíc korun anebo investovat
miliony. Záleží na finančních možnostech
každého jedince,“ říká Šalátek.

kurzu na světové burze ihned dostanete
peníze na ruku.
V případě, že byste chtěli koupit zlatou cihličku, aktuální ceník a podmínky naleznete na webu společnosti: www.zlatabanka.
store. „Můžeme nabídnout nejlepší ceny
ve středních Čechách,“ ujišťuje jednatel
společnosti.

ohodnotí minCe

Zlatá Banka v Kolíně funguje již pátým rokem. Její pobočku najdete v blízkosti Karlova náměstí, v Kurnohorské ulici. Vykupují
zde zlato, stříbro a platinu ve všech podobách, a to i když je třeba výrobek poškozený nebo mu chybí punc. Přinést sem
můžete i dentální a investiční slitky, technické kovy a zlomkové kovy, věnují se zde
i ohodnocování mincí. Podle aktuálního

www.zlatabanka.store

Výkup zlata a stříbra za nejlepší ceny
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI

VYKUPUJEME ZUBNÍ ZLATO, ZLOMKY, POŠKOZENÉ I NENOŠENÉ ŠPERKY, MINCE,
PŘÍBORY, TABATĚRKY, PUDŘENKY apod.
Prodej zlata je při dnešních cenách velmi výhodný způsob znovu zhodnocení peněz.

ZDARMA

ODBORNÉ POSOUZENÍ ŠPERKŮ,
URČENÍ RYZOSTI POMOCÍ
SPEKTROMERTU

Cena zlata se odvíjí od cen
na světové burze drahých kovů
Naši pobočku naleznete na adrese:
Kutnohorská 41, Kolín I – Na pěší zóně
z Karlova náměstí směrem k divadlu
Otevřeno je:

Po – Pá 8:30–12:00 a 12:30–17:00
V sobotu je otevřeno pouze po předchozím
ústním nebo telefonickém objednání na čísle:
374 449 073 (www.zlatabanka.com)

INZERCE

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

V České republice je téměř 145 000
provozovaných vozidel bez povinného ručení a o tom, jaké množství
škod způsobí, vypovídají statistiky
a data České kanceláře pojistitelů,
které zaznamenaly za loňský rok
celkem 3 186 nepojištěných škod při
dopravních nehodách. V průměru tak
v celé České republice na každých
10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 3,75 nepojištěných škod ročně.

rančního fondu, pokud je jejich auto
zapsané v registru vozidel a není pojištěné. Sazby příspěvku do garančního fondu stanovuje ministerstvo
financí podle typu vozidla. Garanční fond slouží k úhradě škod, které
nemůže platit žádná pojišťovna. Jde
zejména o újmy (ať už na zdraví či
majetku) způsobené nepojištěnými
vozidly, případně o újmy na zdraví
způsobené nezjištěným pachatelem
a vozidlem.

Důvodů, proč lidé porušují zákon
a nemají zřízeno povinné ručení,
je celá řada. Někteří si své jednání
dobře uvědomují, zatímco jiní o porušení zákona možná ani nevědí.
Jedná se např. o vozidla, která nikdo
nepoužívá, může to být například
i starý vrak, který majitel nezlikvidoval a nenechal vyřadit z registru
vozidel. Pozor by si měli dát i ti,
kteří se rozhodnou své auto prodat
a zapomenou se při prodeji dohodnout s novým majitelem na postupu přepisu auta v registru a změně
povinného ručení. Od 1. ledna 2018
totiž lidé zaplatí příspěvek do tzv. ga-

Důvodů, proč lidé porušují
zákon a nemají zřízeno povinné ručení, je celá řada.
Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco jiní
o porušení zákona možná
ani nevědí.
Při prodeji vozu se prodávající
často spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka v registru vozidel na základě
pokračování na další straně

UNIQA SafeLine - unikátní
služba pro motoristy
 záchrana při nehodě
 dohled nad vozidlem
 platba pojistného podle ujetých km
 slevy za maximální zabezpečení
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Mýty

o povinném ručení
Stále si mnoho řidičů plete rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinným ručením
a havarijním pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného ručení nebo nevědí, že i staré
auto musí mít povinné ručení.

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

Povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je dána zákonem. Fakt, že Česká kancelář pojistitelů
(ČKP) každoročně vyplácí z garančního fondu škody způsobené
nepojištěnými řidiči v řádu stovek milionů Kč, svědčí o tom, že
i pro zkušené a dlouholeté řidiče může mít tento předpoklad
fatální důsledky.

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech, ale
– a to hlavně – na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí
pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení,
ztížení společenského uplatnění aj.

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

Nikoli. Škodu způsobenou na vlastním vozidle kryje havarijní
pojištění, a proto není od věci jej mít sjednané. Povinné ručení –
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje jen ty
škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například
i spolucestujícímu, a dále pak škody na věcech, které má řidič
a spolucestující u sebe.

Pokud s autem nejezdím, případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí

Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je ze zákona povinné a každé vozidlo zapsané v registru
vozidel jej musí mít sjednané. Zákon také stanovuje, že tuto
povinnost musí splňovat každé vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci. Pokud nemáte pojištění sjednané, hrozí vám vysoké pokuty a sankce. Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatí majitel či provozovatel vozidla příspěvek do garančního
fondu ČKP.
Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat,
pak máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí
na veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit
pojistné, ovšem jen za předpokladu, že také dočasné vyřazení
oznámíte své pojišťovně. Dočasně vyřadit vozidlo z registru je
však možné max. na dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

5)

Po zániku povinného ručení je odevzdání tabulek SPZ
a osvědčení o registraci na registr vozidel dobrovolné

Pokud povinné ručení zanikne, je podle zákona povinností
vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení
vozidla z provozu. Nejde o dobrovolnost, ale o zákonem uloženou povinnost. V případě, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto skutečnost oznámit také, aby ji
v evidenci vozidel vyznačil.

6)

U starších vozů se povinné ručení již nemusí a nevyplácí
sjednat
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné, a to jak
pro nové, tak pro starší vozy.

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

Aby pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
v případě prodeje vozidla zanikla, musí pojistník – původní
vlastník – své pojišťovně písemně oznámit, že vozidlo prodal.
Pojištění tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti o prodeji
vozidla pojišťovně.

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

plné moci. Jenže co když to neu
dělá a přestane například s prodávajícím komunikovat? „Prodávající se
pak bez dokladů a bez auta dostává do
pasti. Musí složitě dokazovat, že už není
vlastníkem vozu, když dostane pokutu
od policie nebo výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu,“ upozorňuje
Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů, a dále říká: „Velmi
doporučujeme všem prodávajícím, aby si
zápis na registru vozidel zařídili sami,
předejdou tím mnoha problémům v budoucnu.“
Lidé si také často neuvědomují, že
porušují zákon, i když mají doma
v garáži staré auto, se kterým už nejezdí. Myslí si totiž, že nemusí platit povinné ručení. Ale to je omyl.
Podle zákona musí mít povinné ručení všechna vozidla registrovaná
pro provoz, tedy i ta, která nejezdí
v silničním provozu. „Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může
odevzdat značky do depozitu a odstranit
ho z pozemní komunikace. Pokud to udělá, příspěvek nepojištěných do garančního fondu se ho netýká,“ radí Vladimír
Krejzar. Výhodou je, že značky lze
odevzdat na kterémkoli registru
vozidel i mimo trvalé bydliště.
Povinnost přitom dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí předložit doklad
o jeho ekologické likvidaci, aby

mohlo být vozidlo v registru zapsáno jako zaniklé. Pokud si není majitel vozu jistý, jestli má auto řádně
pojištěné, jednoduše zadá svou registrační značku do formuláře na
webu www.ckp.cz.
Co dělat, když přišla výzva
k úhradě příspěvku do garančního fondu?
„Pokud lidé tuto výzvu obdrží, je to pro ně
signál, aby si dali povinné ručení do pořádku a předešli násobně vyšším částkám
v případě škody, kterou by nepojištěným
vozidlem mohli způsobit,“ doplňuje
Vladimír Krejzar a dále radí: „Platbu za nepojištěné období může každý
provést jednoduše pomocí mobilního
bankovnictví a QR kódu či klasickou složenkou. Výši příspěvku určuje vyhláška
Ministerstva financí ČR podle druhu
vozidla. Pokud s příspěvkem řidič nesouhlasí, stačí doložit potřebné dokumenty,
které dokazují skutečnosti vylučující vznik
nároku na příspěvek.“
Pozor – příspěvek ale nenahrazuje
pojištění. Pokud bude nepojištěným
vozidlem způsobena škoda, viník ji
zaplatí do výše jedné třetiny z celkového nároku, a to může být až
300 000 Kč. Tento limit, který zavádí
novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, má zabránit
likvidačním finančním dopadům na
viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly.

UNIQA nabízí úrazovou asistenci
po nehodách pro motoristy
UNIQA nabízí užitečný
doplněk k pojištění aut
– úrazovou asistenci pro
motoristy, kteří se zranili
v souvislosti s nehodou
anebo užíváním vozidla.
Připojištění s asistencí doplňuje
paletu krytí jak
k havarijnímu
pojištění, tak
i povinnému ručení. Poúrazová
asistence je dostupná 24 hodin denně
a není omezena věkem pojištěného.
Připojištění s touto speciální asistencí
lze uzavřít buď pro řidiče auta, anebo
pro celou posádku. Je určena pro osobní,
užitková a terénní vozidla. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem
po autonehodě, které nejsou schopné
během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně
až do celkového limitu 10.000 korun pro
každou pojištěnou osobu s omezenou
pohyblivostí.
Cena úrazového připojištění včetně úrazové asistence je 300 korun pro řidiče
vozu a 130 korun pro každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). U prémiových produktů havarijního pojištění
UNIQA je cena poloviční.

Co kryje úrazová asistence
pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace
a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence,
konkrétní zdravotní problém apod.).
• Doprava z a do zdravotnického
zařízení (do a z bydliště pojištěné
osoby; sanitka nebo taxi).
• Dovoz léků, nákup potravin
a hygienických potřeb. Dovoz
jednoho teplého nebo zmrazeného
jídla denně do bydliště pojištěného.
• Běžný úklid domácnosti
(luxování, vytření, umytí nádobí,
praní, žehlení apod.)
• Asistence – pomoc při osobní
hygieně, s přípravou jídla apod.
• Opatrování dětí a seniorů
ve společné domácnosti (dohled
a pomoc s běžnými denními úkony).
• Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo
zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.
Služba je dostupná nepřetržitě
na telefonu 272 10 10 20.

Povinné ručení
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Vyšší limity u povinného ručení
přinášejí zajímavé beneﬁty
Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném
ručení proto klientům doporučujeme zvolit vyšší limity,
alespoň 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů
na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro ty, kteří

tráví za volantem více času,
najezdí hodně kilometrů
nebo často vyrážejí do zahraničí. Například u trvalých
následků na zdraví může
pojišťovna odškodnění vyplácet i několik desítek let.
Zájem klientů naznačuje,
že podpora vyšších limitů
formou zajímavých beneﬁtů
se osvědčila, neboť více než
tři čtvrtiny si volí limity 70/70
milionů a vyšší. Důležitý je

také servis, který pojišťovna
v případě nehody zajistí.
Povinné ručení nabízí i nějaký servis pro majitele
vozu?

Ano, například komfort přímé likvidace
pro situace, kdy
jste poškozeným při
dopravní nehodě
způsobené jiným
vozidlem – nemusíte nic složitě řešit
s pojišťovnou viníka,
obrátíte se na svoji pojišťovnu a ta
s vámi vše vyřeší.
Při sjednání povinného ručení s limity
100/100 milionů korun a vyššími u nás
získáte automaticky
i přímou likvidaci
v ceně. V novém
produktu, který jsme
na konci loňského
roku uvedli na trh,
pak klienti s vyššími
limity získávají i další beneﬁty, např. úrazové pojištění
řidiče. Při sjednání s havarijním pojištěním zdarma
získají i pojištění VÝMOL,
tedy škody, kterou si způso-

bí na neoznačeném výmolu v silnici. Klient by se měl
zamyslet i nad rozsahem
asistenčních služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla
při záměně paliva? Zaplatí
odtah vozidla při poruše?
Doveze palivo, když dojde?
To jsou praktické věci, které
mohou pomoci.
Pojištění poškození vozidla vjetím do výmolu není
úplně obvyklé, jak si ho
máme představit?
Je to novinka. Vjetím
do neoznačeném výmolu
na vozovce si většinou motorista poškodí pneumatiku
a disk, tomu také odpovídá
limit 10 000 Kč, který jsme
u tohoto pojištění stanovili na pojistnou událost.
Na druhou stranu, budeme
po klientovi vyžadovat podrobnou fotodokumentaci
výmolu a poškození vozu
s celkovou dispozicí místa,
kde k poškození došlo.
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Povinné ručení

Jak postupovat při nehodě? Zavoláním Záchranky to nekončí.

Důležité je přeDejít sekunDární nehoDě
Víte, jak postupovat při nehodě
a jak zabránit sekundárním škodám na zdraví a majetku? A co
když si nemůžete při nehodě vybavit, u které pojišťovny jste pojištění, a vůbec si nejste jistí, koho
máte zavolat kvůli odtahu auta?
Autonehoda je bez diskuse nepříjemný zážitek, a to i v případě,
když u ní nejsou žádní zranění.
I když se nemusí volat záchranka a řešit zraněný spolucestující
nebo řidič, nebo když záchranka se
zraněnými odjede, zbývá na místě
v lepším případě nabourané auto,
v horším případě nepojízdný vrak.
V tu chvíli řidič začne řešit otázky
ohledně odtažení auta, které může
v tu chvíli mimo jiné překážet provozu a způsobit sekundární nehodu.
Jaký je tedy správný postup po
nehodě nebo při poruše vozu?
Nejprve by si řidič i spolujezdci
měli obléct reflexní vestu a opustit
vozidlo. Dále je potřeba umístit výstražný trojúhelník na dálnici nejméně do vzdálenosti 100 metrů, na
jiných silnicích alespoň do 50 m
od vozidla. Poté musí neprodleně
opustit vozovku, ideálně do vzdáINZERCE

lenosti alespoň 5 metrů od silnice,
a zavolat na Linku pomoci řidičům
na číslo 1224, která je propojí s asi-

Linka pomoci řidičům 1224
je provozována Českou
kanceláří pojistitelů už
téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům
českých řidičů.
stenční službou pojišťovny a situaci pomůže vyřešit. V případě
zranění někoho z místa nehody

samozřejmě řidiči kontaktují nejprve linku 112 a přivolají pomoc.
Linka pomoci řidičům 1224 je provozována Českou kanceláří pojistitelů už téměř pět let, od té doby
pomohla už statisícům českých
řidičů. Pokud zavoláte na číslo
1224, budete v průměru za 6 vteřin spojeni s operátorem. Nahlásíte název pojišťovny, u které je dané

auto pojištěno. Pokud to nebudete
vědět, operátor tuto informaci vyhledá podle SPZ vašeho auta. Poté
vás přepojí na smluvní asistenční
společnost vaší pojišťovny, která
na místo nehody okamžitě vyšle
vůz a zařídí opravu nebo odtažení
auta do servisu. A to vše v rozsahu
sjednaném v povinném ručení či
havarijním pojištění

Povinné ručení
férově a se slevou

V povinném ručení patří mezi tři největší hráče v ČR. ČPP celkem pojišťuje přes
1, 3 milionu vozidel. „Abychom se udrželi na špici, naši nabídku stále inovujeme. Letos do
prodeje uvádíme již čtvrtou generaci produktu AutoCombi Plus,“ říká Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel ČPP. Zásadní změnou je navýšení limitů pojistného plnění
u všech tří typů povinného ručení. „Náš SPOROPOV má limity pro újmu na zdraví a majetku navýšeny na 45 milionů korun, nejprodávanější SPECIÁLPOV na 75 a stále častěji vyhledávaný SUPERPOV na 130 milionů korun,“ doplňuje Miloš Velíšek. K dalším změnám ČPP
přistoupila v oblasti segmentačního kritéria bonus/malus. Podle statistik míru rizikovosti řidiče ovlivňují především škody z nejbližší doby, na rozdíl od těch z dávné historie.
Právě tuto skutečnost ČPP nově zohledňuje v ceně pojistného. A jako první na trhu začala ČPP vázat bonus/malus na osobu provozovatele, který s vozidlem nejen jezdí, ale za
jeho provoz také plně zodpovídá. ČPP tak pokračuje na cestě ke spravedlivým sazbám
a férovému přístupu k těm, kteří ze systému odčerpávají méně prostředků. Sjednejte si
povinné ručení pohodlně a bezpečně ze svého domova. ČPP slaví 25 let svého působení
na trhu a při sjednání smlouvy přes své webové stránky vám nyní nabízí slevu 25 %.

Česká republika
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Vrtěti zadkem

Televizní Prostřeno! opět v Praze a nejbližším okolí
ČR | Soutěžní Prostřeno! zamíří znovu
do Prahy a střední Čech. O výhru 60 tisíc korun bude hned v pondělí bojovat
šéfcukrářka Dominika (23 let). Její česká kuchyně vyvolá řeči, zda žena dokáže udělat správný guláš a jestli buchtičky s vanilkovým krémem patří i jinam
než do školní jídelny. Dominika není
žádný stydlín, takže se ke všem překážkám postaví hezky energicky.
Úterní večer bude patřit mamince na
mateřské dovolené Karolíně (23). Vsadí na mini bramboráčky s kuřecím masem, hovězí vývar s domácími nudlemi,
vepřové kostky na divoko a krtkův dort.
Soupeře tím příjemně překvapí.
Ve středu se předvede Adrian (25).
Specialista odbytu ve stavebninách nachystá italskou kuchyni. Stres ale udělá
svoje. Navíc parta si myslí, že pasta je
krém… Jak hostitel ustojí vlnu kritiky?
Čtvrteční večer bude v režii Evy (35),
maminky na mateřské. Jako dezert je banánové chimi, naservíruje kohoutí vývar a steak z krkovičky. David dostane
upřímnou náladu. Co bude mít na srdci?

A při zábavě bude legrace. Úkol zní jasně – zadkem vyvrtět kuličky z krabičky.
Jako poslední se k plotně postaví podlahář David (47). Coby milovník myslivosti do menu zařadí zvěřinu. A také
rybu. Vyhraje dobré jídlo, nebo zvítězí
jiné pohnutky? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin.
Předkrm: Kuřecí paštika s mandlemi
a brusinkami, bagetka
Ingredience –
paštika: 400 g
kuřecích jater,
3 stroužky česneku, 1 velká
cibule, 150 g
másla + 50 g na zalití, 100 ml smetany,
velký panák whisky, brusinky, mandle,
sůl, pepř. Bagetka: 1/2 kostky droždí,
3/4 kg hladké mouky, 1 lžička soli, 1 lžíce oleje, špetka soli. Postup: Játra očistíme, nakrájíme na menší kousky a na cibulce a česneku orestujeme. Játra by
měla být opečená do hněda a uprostřed
ještě na omak pružná. Osolíme, opepří-

U Evy (vzadu uprostřed) si soupeři zavrtí zadkem.
me, přidáme koření dle chuti, nasekané
brusinky a mandle, přilijeme whisky a
necháme odpařit alkohol. Poté vše rozmixujeme na jemnou pastu. Přidáme
máslo a smetanu a nalijeme do malých
formiček, ozdobíme ještě pár kousky
brusinek a mandlí a zalijeme rozpuštěným máslem. Dáme vychladit. Na
bagetky si z droždí, cukru a 250 ml teplé vody uděláme kvásek. Smícháme si
mouku se solí a přidáme kvásek a olej.
Vyrobíme těsto, které necháme vykynout. Vytvarujeme bagetky, do nichž
podélně uděláme zářezy, osolíme, posypeme kmínem či různými semínky dle
chuti. Pečivo lehce potřeme vodou a
dáme na dvacet minut péct do trouby vyhřáté na 220 °C.

FOTO | FTV PRIMA

Hlavní chod: Vepřové kostky na divoko, šťouchaný brambor
Ingredience: 1,5 až
2 kg vepřového plecka, 1 cibule, slanina,
máslo, divoké koření, sůl, pepř, 1 kg
brambor, jarní cibulka, slanina, smetana. Postup: Nakrájíme maso na kostky,
osolíme, opepříme, ochutíme divokým
kořením, promícháme. Nakrájíme si slaninu, cibuli, kterou promícháme s masem, a dáme do pekáče, přidáme máslo a
dáme péct na 180 až 200 °C, pečeme asi
hodinu a půl. Brambory si uvaříme doměkka v osolené vodě, přidáme osmaženou slaninu s jarní cibulkou, smetanu a
rozšťoucháme.

INZERCE

ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Nejnovější

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

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

Máte v Brně a okolí rodiče,
přátele nebo zde bydlíte?

INZERCE

Hotová jídla k uskladnění v lednici, vakuově balená, Vám přivezeme až domů
Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.e-ﬁnance.eu/jidlo,
telefonicky na tel. 515 555 500, 515 555 555 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

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

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

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

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

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

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

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

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

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Tlapková patrola (20, 21) 7.00 Looney
Tunes: Úžasná show (2) 7.25 Kačeří příběhy
(19, 20) 8.10 Hvězdné tolary 9.20 SuperStar
11.20 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 14.00 Výměna manželek IX
15.20 Co je šeptem... 17.05 Mumie 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (7) 6.30 Ninjago VIII (3)
6.55 M.A.S.H (63) 7.25 M.A.S.H (64) 7.55
M.A.S.H (65) 8.30 Autosalon.tv 9.45 Tlouštíci
EXTRA 10.20 Máme rádi Česko 12.15
Vražedné záhady slečny Fisherové III (3) 13.25
Vražedné záhady slečny Fisherové III (4)
14.45 Tulipány pro Rose. Romantický film
(Kan., 2016) 16.40 Limonádový Joe. Filmová
komedie (ČR, 1964). Hrají K. Fiala, R. Deyl ml.,
M. Kopecký, K. Fialová 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (6) 8.05
Top Gear 2011 9.20 Pevnost Boyard (10) 11.50 Replay 12.25 COOL e-sport 12.55 Futurama VI (13)
13.20 Simpsonovi XX (13-16) 15.20 Futurama VI
(14) 15.40 COOLfeed 15.50 Flynn Carsen: Honba
za Kopím osudu 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XX (17-20) 19.50 COOLfeed 20.00
Sahara 22.40 Skautův průvodce zombie apokalypsou 0.35 Pod černou vlajkou II (6)

20.05 Zázraky přírody
Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout
a bavit se. Dále účinkují: I. Šmoldas, A. Hemala, J. Šídlo a P. Nečas
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.20 Amadeus
Drama (USA, 1984). Hrají
F. Murray Abraham, T. Hulce,
E. Berridgeová, S. Callow,
R. Dotrice. Režie M. Forman
0.15 Detektiv Endeavour Morse II
Dávné hříchy. Seriál (VB, 2014).
Hrají S. Evans, R. Allam
1.45 Manéž Bolka Polívky
Spoluúčinkují: Z. Stivínová,
Z. Korčián, „český Elvis Presley“
V. Lichnovský a Českomoravská
hudební společnost (2001)
3.55 Sama doma
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

v akci 8.25 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Na chalupě 11.30 Nové bydlení 12.30 O zvířatech a lidech (12) 13.35 Synové a dcery Jakuba
Skláře (1) 15.05 IQ Taxi CZ 16.50 30 případů majora Zemana (4) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře
(2) 21.30 IQ Taxi CZ 23.25 Dědictví (25, 26)

NEDĚLE 6.55 Noviny 7.40 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 Policisté v akci 10.50 Soudní
síň – cz 11.35 Soudní síň – cz 12.30 Jsem máma (4)
13.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 14.45 Tři
chlapi na cestách 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Jsem máma (5) 23.35
Všechno, co mám rád 0.55 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45
Záchranáři v akci 12.40 Zoo (55) 13.50 Zoo (56)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Tři chlapi na cestách 22.20 Policisté v akci
23.20 Na chalupě 0.15 Ve jménu zákona (103)

SÉRUM PRAVDY
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ČT1
7.25 Komu straší ve věži 8.15 Gejzír 8.45
Durrellovi II (1/6) 9.35 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Čertův
švagr 14.15 Pavouk se smaragdovýma očima
14.55 Perinbaba 16.30 Eva tropí hlouposti.
Komedie (ČR, 1939) 18.00 Co naše babičky
uměly a na co my jsme zapomněli 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
Fantasy (USA, 2017)
22.40 Prci, prci, prcičky: Svatba
Komedie (USA/N, 2002)
0.25 Mumie
3.50 Víkend
4.35 Volejte Novu
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.40 Zoo (57, 58) 14.55
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Všechno, co mám
rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25 Policisté v akci
23.30 Na chalupě 0.25 Ve jménu zákona (104)
STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (59, 60) 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
O zvířatech a lidech (13) 21.20 IQ Taxi CZ 22.25
Policisté v akci 23.20 Na chalupě

ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň

10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Zoo (61, 62) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Soudní síň –
cz 22.25 Policisté v akci 23.25 Na chalupě

PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.25 Zoo
(63, 64) 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.15 Synové a dcery Jakuba Skláře
(3) 21.30 Smrt stopařek 23.30 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj (2)
Čarodějnice (2/2).
Krimiseriál (ČR, 2016). Hrají
L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský.
Režie J. Bártů
21.45 Jak básníkům chutná život
Filmová komedie (ČR, 1987).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
E. Vejmělková, J. Hlaváčová,
R. Hrušínský.
Režie D. Klein
0.00 V řetězech
Thriller (USA, 2006).
Hrají S. L. Jackson, Ch. Ricciová,
J. Timberlake.
Režie C. Brewer
2.25 Nepoučitelní
Krimikomedie (USA, 2013).
Hrají J. Anistonová, T. Robbins,
J. Hawkes.
Režie D. Schechter
4.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně
8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.35 Zvěřinec 15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Top Relax 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

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

Nova Cinema
5.10 Podraz 7.25 Mentalista VI (18, 19) 9.05 Vidláci
11.50 Nesvatbovi, romantická komedie (USA)
14.00 Koralína a svět za tajemnými dveřmi, animovaný film (USA, 2009) 15.55 Zachraňte Willyho 3,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.25 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)
20.00 Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.05
Parchanti, akční film (USA, 2010) 23.50 Tajemná
řeka, krimidrama (USA, 2003)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.05 Ninjago VIII (2) 8.35 Max
Steel II (6) 8.55 Námořní vyšetřovací služba II
(4, 5) 10.50 Švec, komedie (USA, 2014) 12.55 Emma,
romantická komedie (VB, 1996) 15.30 Žít a nechat
zemřít, akční film (VB, 1973) 18.15 Divoké vlny, anim.
pohádka (USA, 2007) 20.00 Slečna zamilovaná,
komedie (USA, 2009) 22.00 Monstrum, horor (USA,
2008) 23.45 Skautův průvodce zombie apokalypsou, komediální horor (USA, 2015)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

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

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.55
22.34
22.35
0.15
1.45
2.30

Krásné živé památky 6.25 Pomeranč
a kachna 6.45 Eva tropí hlouposti
8.10 Úsměvy Karla Smyczka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
F. L. Věk (13/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Tom v kozí kůži
Královny kouzelného lesa
Sardinky aneb Život jedné rodinky
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
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
Zrádci (6/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Pátek čtrnáctého
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (3/6)
Banánové rybičky

Nova
6.10
6.30
7.25
7.45
8.35
8.55
10.05
11.55
13.55
16.15
17.45
19.30
20.20
22.15
22.45
0.25
1.50
3.50
4.45

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola (22, 23)
Looney Tunes: Úžasná show (3)
Kačeří příběhy (21, 22)
Malý Sheldon II (9)
Jak princezny
po nocích tancovaly
102 dalmatinů
Jsem číslo čtyři
Sci-fi (USA, 2011)
Láska přes internet
Romantická komedie (USA, 1998)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Co je doma,
to se počítá, pánové...
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Křižovatka smrti 2
Akční komedie (USA/HG, 2001)
Jak napálit advokáta
Co je šeptem...
Jak princezny
po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.10
6.35
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.10
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
1.00
4.45

Max Steel II (8)
Ninjago VIII (4)
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
Přírodní vesmír (15)
Prima ZOOM Svět
Polda (3)
Partie
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak básníkům chutná život
Filmová komedie
(ČR, 1987)
Kurz sebeovládání
Komedie (USA, 2003)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Bezva ženská na krku
Romantická komedie
(ČR, 2016)
Základní instinkt
Thriller (USA, 1992)
Kmotr III
Drama (USA, 1990)
Přírodní vesmír (15)

Nova Cinema
5.55 King Kong 8.20 Zachraňte Willyho 3 9.55 Co
je šeptem... 12.15 Koralína a svět za tajemnými dveřmi 14.00 Sufražetka 16.00 Klokan Jack 17.45 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, fantasy (USA, 2017)
20.00 Wild Wild West, sci-fi (USA, 1999) 22.00
Nenarození, horor (USA, 2009) 23.40 Rychle a zběsile 7, akční film (USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)

Prima cool
7.25 Top Gear 2011 8.40 Pevnost Boyard (1) 11.05
Partička 11.55 Jak se točí pohádka (5) 12.25
Futurama VI (14) 12.55 Simpsonovi XX (17-20)
14.50 Futurama VI (15) 15.10 COOLfeed 15.20
Sahara 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XX (21)
18.30 Simpsonovi XXI (1-3) 19.50 COOLfeed 20.00
Kurýr: Restart 22.00 Narcos III (5) 23.20 Vikingové
V (15) 0.25 Pod černou vlajkou II (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 Ninjago VIII (3) 7.40 Max
Steel II (7) 8.00 Námořní vyšetřovací služba II (5, 6)
10.05 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 12.00
Limonádový Joe 14.15 Divoké vlny 15.55 Slečna
zamilovaná 18.05 Tajemství zakázaného lesa
20.00 Pomsta Růžového pantera, komedie (VB,
1978) 22.05 V řetězech, thriller (USA, 2006) 0.30
Základní instinkt, thriller (USA, 1992)

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (1/6) 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(12/13) 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 Kapesníček
14.20 Perinbaba
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (13/13)
21.10 Sestřičky (4/6)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Kriminalista II
23.55 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.55
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.45
1.30
1.45
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Comeback
Specialisté (61)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (669)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3859)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (63)
Specialisté (64)
Smrtonosná zbraň (14)
Mentalista VI (20, 21)
Dr. House III (23)
Malý Sheldon II (10)
Specialisté (62)
Střepiny
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Ninjago VIII (5)
M.A.S.H (66)
M.A.S.H (67)
M.A.S.H (68)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Láska žije dál
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (17)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Walker, Texas Ranger V (18)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (240)
Modrý kód (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (18)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Flintstoneovi: Mela doby kamenné 6.30 102
dalmatinů 8.15 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
11.05 Sufražetka 13.40 Láska přes internet 15.50
Wild Wild West, sci-fi film (USA, 1999) 17.50
Mumie, dobrodružná komedie (USA, 1999) 20.00
Špionáž, thriller (USA/Fr., 2013) 22.05 Instinkt,
thriller (USA, 1999) 0.20 Krásná a zvrácená, thriller

Prima cool
12.15 Futurama VI (15) 12.45 Simpsonovi XX (21)
13.10 Simpsonovi XXI (1-3) 14.40 Těžká dřina 15.10
Re-play 15.45 Futurama VI (16) 16.05 COOLfeed
16.10 Hvězdná brána II (9) 17.05 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI (4-7) 20.15
Po hlavě (9) 20.50 Teorie velkého třesku VIII (14,
15) 21.45 Experiment 21 22.20 Partička 23.00
Cesty k úspěchu 23.05 Úplně debilní zprávy

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.20 Ninjago VIII (4) 7.45 Max
Steel II (8) 8.10 Námořní vyšetřovací služba II (6)
9.05 Námořní vyšetřovací služba II (7) 10.10
Květiny od vraha 12.05 Hříšný tanec 2 13.45
Tajemství zakázaného lesa 15.45 Pomsta Růžového
pantera 17.50 Nadějný rok, komedie (USA, 2011)
20.00 Nahoru, dolů, romantický film (USA, 2000)
22.05 Rudý orel (2/2) 0.20 Kurýr: Restart

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Úsměvy Mileny Steinmasslové
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 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 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.05 Kabinet dr. Honzáka
0.50 AZ-kvíz
1.25 Krásné živé památky
1.50 Zahrada je hra
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.20
0.10
1.00
1.40
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3859)
Specialisté (62)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (670)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3860)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Víkend
Smrtonosná zbraň (17)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Dr. House III (24)
Malý Sheldon II (11)
Specialisté (64)

Prima
6.10
6.35
7.20
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel II (10)
Ninjago VIII (6)
M.A.S.H (68, 69)
M.A.S.H (70)
Prostřeno!
Inga Lindströmová:
Elin má každý rád
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (18)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Walker, Texas Ranger V (19)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (23)
Na Pavláska
Polda (3)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (19)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 King Kong 7.45 Mentalista VI (20, 21) 9.20
Láska přes internet 12.05 Wild Wild West 14.35
Mumie 16.50 Co je doma, to se počítá, pánové...,
komedie (ČR, 1980) 18.35 Jak napálit advokáta,
komedie (ČR, 1980) 20.00 Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 22.10 Tombstone, western
(USA, 1993) 0.30 Prci, prci, prcičky: Svatba

Prima cool
11.20 Po hlavě (9) 11.55 Těžká dřina 12.25 Futurama
VI (16) 12.55 Simpsonovi XXI (4-7) 14.50 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 15.45 Futurama VII (1) 16.05
COOLfeed 16.10 Hvězdná brána II (10) 17.05 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(8-11) 20.15 Teorie velkého třesku VIII (16-19) 22.10
Partička 22.50 Úplně debilní zprávy 22.55
Americký chopper IV (9) 23.55 Partička

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.25 Ninjago VIII (5) 8.55 Max
Steel II (9) 9.25 Námořní vyšetřovací služba II (7)
10.15 Námořní vyšetřovací služba II (8) 11.20
Tulipány pro Rose 13.15 Nadějný rok 15.20 Nahoru,
dolů, romantický film (USA, 2000) 17.35 Škola
ro(c)ku, hudební komedie (N/USA, 2003) 20.00
Prvotní strach, thriller (USA, 1996) 22.45 S.W.A.T. –
Jednotka rychlého nasazení, akční film (USA)

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 První pohled
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (13/22)
21.15 Musím tě svést
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kobova garáž (1/2)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Na stopě
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
1.25
2.05
2.45
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3860)
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3861)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Výměna manželek IX
Smrtonosná zbraň (18)
Mentalista VII (2, 3)
Dr. House IV (1)
Smrtonosná zbraň (16)
Malý Sheldon II (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (671)

6.15
6.40
7.25
8.50
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.10
1.05
2.05
3.05
4.05
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (11)
Ninjago VIII (7)
M.A.S.H (70, 71)
M.A.S.H (72)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Ten pravý
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (19)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Walker, Texas Ranger V (20)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (241)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (2)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (20)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.50 Jsem číslo čtyři 7.45 Mentalista VI (22) 8.35
Mentalista VII (1) 9.25 Klokan Jack 11.35 Špionáž
13.50 Co je šeptem..., komedie (USA, 2005) 15.40
Zpátky ve hře, sportovní drama (USA, 2012) 17.45
Řeka, drama (USA, 1983) 20.00 Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20 Maminčin mazánek,
komedie (USA, 2007) 0.05 Křižovatka smrti 2

Prima cool
12.20 Futurama VII (1) 12.45 Simpsonovi XXI (8-11)
14.45 Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 15.40
Futurama VII (2) 16.00 COOLfeed 16.05 Hvězdná
brána II (11) 17.00 Top Gear XVII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXI (12-15) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 22.00 Star
Trek: Discovery (1) 22.55 Úplně debilní zprávy
23.00 Americký chopper IV (10)

Prima Max
6.15 Ninjago VIII (6) 6.40 Max Steel II (10) 7.05
Námořní vyšetřovací služba II (8, 9) 9.05 Falešný
příběh 10.55 Limonádový Joe 13.10 Škola ro(c)ku
15.30 Ve jménu krále, fantasy film (USA/Kan./N,
2006) 18.05 Poslední tah štětcem, krimifilm (Austr.,
2004) 20.00 Tristan a Isolda, dobrodružný film
(USA, 2006) 22.30 Spletenec, sci-fi horor
(Kan./USA, 2009) 0.45 Prvotní strach

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Kapesníček. Komedie (ČR,
1984) 10.10 Komici na jedničku 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 Škola doma
14.45 Světáci
15.10 To je vražda, napsala III
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 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.45
9.00
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.05
0.40
1.20
2.05
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3861)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (672)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3862)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň II (1)
Mentalista VII (4, 5)
Dr. House IV (2)
Smrtonosná zbraň (12)
Malý Sheldon II (12)
Kolotoč
Co na to Češi

6.15
6.45
7.25
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20
4.25
5.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (12)
Ninjago VIII (8)
M.A.S.H (72, 73)
M.A.S.H (74)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Čas na lásku
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (20)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Walker, Texas Ranger V (21)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinaři (2)
Tlouštíci
Tlouštíci EXTRA
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (21)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

5.45 Hvězdné tolary, pohádka (N, 2011) 6.55
Mentalista VII (2, 3) 8.30 Řeka 11.20 Zpátky ve hře
13.50 Co je doma, to se počítá, pánové... 15.30
Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 17.45
Batman, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 20.00
Piráti na vlnách, komedie 22.35 Vraždy na domácí
půdě 0.25 Maminčin mazánek

Prima cool
11.15 Star Trek: Discovery (1) 12.20 Futurama VII (2)
12.50 Simpsonovi XXI (12-15) 14.45 Teorie velkého
třesku VIII (20, 21) 15.40 Futurama VII (3) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (12) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(16-19) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (22, 23) 22.15 Námořní pěchota 0.30
Americký chopper IV (11)

Prima Max
8.10 Ninjago VIII (7) 8.40 Max Steel II (11) 9.00
Námořní vyšetřovací služba II (9, 10) 10.55 Emma
11.35 Poslední tah štětcem 15.35 Tristan a Isolda
18.05 Henry ze zkumavky, komedie (USA, 2011)
20.00 Strach, krimifilm (ČR, 1963) 22.15 Borat:
Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku
slavnoj kazašskoj národu, komedie (USA, 2006)
23.55 Spletenec, sci-fi horor

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 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
20.10 Poldové a nemluvně (13/13)
21.15 13. komnata Marka Výborného
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
22.25
0.10
1.35
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3862)
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (673)
Mentalista VII (6, 7)
Dr. House IV (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comebeck
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
R.I.P.D. – URNA: Útvar
rozhodně neživých agentů
Akční komedie (USA, 2013)
Mentalista VII (6, 7)
Smrtonosná zbraň (18)
Malý Sheldon II (13)
Kolotoč

6.15
6.45
7.25
8.20
8.55
9.25
10.25
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (13)
Ninjago VIII (9)
M.A.S.H (74)
M.A.S.H (75)
M.A.S.H (76)
Prostřeno!
Inga Lindströmová: Smím prosit?
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (21)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Walker, Texas Ranger V (22)
Policie v akci
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Poslední zúčtování
Akční film (VB, 2018)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (22)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.15 Batman 8.35 Mentalista VII (4, 5) 10.10 Lego
DC Superhrdinové: Vesmírný souboj 12.05 Souboj
Titánů 14.40 King Kong žije 16.40 Nominace na
Oscara 18.20 Báječná dovolená, komedie (USA,
1988) 20.00 Lego příběh, animovaný film
(Austr./Dán./USA, 2014) 21.55 Hra o přežití, thriller
(USA, 1994) 23.40 Vraždy na domácí půdě

Prima cool
8.55 Top Gear XVII 10.05 Hvězdná brána II (12)
11.05 Autosalon.tv 12.20 Futurama VII (3) 12.50
Simpsonovi XXI (16-19) 14.50 Teorie velkého třesku
VIII (22, 23) 15.40 Futurama VII (4) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (13) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(20-23) 20.15 Legenda o strážci hrobky 22.00
Poslední průzkum 0.10 Americký chopper IV (12)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.55 Ninjago VIII (8) 7.25 Max
Steel II (12) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II (10,
11) 9.45 Pomsta Růžového pantera 11.50 Falešný
příběh 13.50 Henry ze zkumavky 15.45 Ranč
nových začátků 17.40 Vynálezce her 20.00 Muž se
zlatou zbraní, dobrodružný film (VB, 1974) 22.45
Vrahova múza 0.40 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

INZERCE

INZERCE

INZERCE

Ředitelé nejsou podle šablony
Ten projekt nese nezvykle stručný název „Šablony“ (s římskou
číslicí označující pořadí výzvy) a je součástí operačního programu
Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Základní školy mají se šablonami, tedy „projekty zjednodušeného vykazování“ zkušenost již
z předchozího období 2007-2013, pro mateřské školy byla první
vlna šablon v roce 2016 novou zkušeností a v druhé vlně, spuštěné
v únoru 2018, jsou oprávněnými žadateli i základní umělecké školy
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání, jako jsou střediska volného času, školní družiny nebo školní kluby.
Na projektu se metodicky podílí Národní institut pro další vzdělávání a především místní akční skupiny, jejichž pracovník poskytuje
školám bezplatný servis. A je to servis potřebný, protože každá dotace přináší peníze, ale také administrativu a starosti.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
spravují jako místní akční skupina rozlehlé a hlavně hustě osídlené území
na severozápad od Prahy s 90 obcemi
a městy a více než 92 000 obyvateli,
a tak i počet škol je v tomto území vysoký. Téměř všechny prostředky ze šablon využívají, zhruba polovině pomáhá místní akční skupina, větší
základní i mateřské školy spoléhají většinou na vlastní síly, několik
vyhledalo i placenou pomoc komerčních firem.
O jaké šablony je největší zájem? Obecně jsou nejčastějším typem
projektů (tedy šablon) různé formy vzdělávání pedagogických pracovníků, časté je sdílení zkušeností mezi školami, větší školky a školy, s vyšší alokací, dosáhnou i na různé formy personální podpory
– mohou ze šablon zaplatit školního psychologa, speciálního pedagoga nebo školního asistenta.
Vlastní pomoc školám je administrativní práce, ale „šablonář“ je
především muž – u Přemyslovců žena – v terénu. Na svých cestách
po školách poznává nejen panoramata krajiny a díry a objížďky
středočeských silnic, ale také školní budovy, od těch pamatujících
monarchii po objekty zcela nedávno otevřené.
A poznává také ředitele. Feminizace ve školství pokročila a z mateřských škol muži takřka vymizeli. V čele mateřských škol stojí většinou učitelky, které se přiučily manažerským dovednostem, vesnické
mateřské školy připomínají však často velkou rodinu a občas se mezi
ředitelkami objeví i osoba, které byste na první pohled „nedali dítě
do ruky“, ve skutečnosti si však se svými svěřenci náramně rozumí.

Každá škola získá z programu určitou sumu peněz
(např. v druhém kole šablon základní školy
a mateřské školy 300 000 korun jako základ
+ 2500 korun na každého žáka/dítě) a může volit
projekty složené ze šablon až do této výše.
Také pratyp ředitele základní školy zosobňující váženého pána
mohutné postavy, který si volné neděle zpestřuje – samozřejmě vítěznými – mači na tenisových kurtech, je už případem muzeálním.
Ředitel či ředitelka základní školy je dnes hlavně šéf, manažer, který
musí zvládnout tisíc jiných povinností než jen dobře učit, pohříchu
zpravidla povinností administrativních a technických. Ale i mezi
řediteli základních škol se najdou svérázní jedinci s bytostným odporem k formulářům v tištěné i elektronické podobě, a návštěva
takové školy je pro šablonářku dobrodružstvím a každý úspěšně
uzavřený „projekt zjednodušeného vykazování“ dobytím osmitisícovky.
A právě na těchto cestách po školách vzniká to, čemu se dnes říká
„síťování“, ale co bylo a stále ještě v mnoha vesnicích přetrvalo –
sousedská pomoc, dobrá parta, vědomí, že se může jeden na druhého spolehnout. A to je na šablonách možná cennější než „další
vzdělávání pedagogických pracovníků“ nebo získaná personální
podpora.
Jaroslav Huk

Činnost Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a realizace
strategie MAS je spolufinancována z projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009280 – Přemyslovci 2023.
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Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.
INZERCE
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Rytíři oznámili první jména
Kladno musí po sestupu
z hokejové extraligy
postavit nový kádr.
Je jasné, že největší
opory kývnou na lákavé
nabídky.

Denis Godla, kanadští obránci Brady
Austin s Brendonem Nashem ani útočníci Ladislav Zikmund s kapitánem Jakubem Strnadem.
„U českých kluků to ještě není potvrzené,“ sdělil Čermák.

Jak to bude s Jágrem?

PETR PROCHÁZKA
KLADNO | Sestup si nikdo nepřál, konec hokejové sezony byl pro Kladno
hodně smutný. Rytíře v příštím ročníku
čekají boje v první lize, na které klub
musí postavit dostatečně kvalitní kádr.
Tak aby se tým mohl porvat o okamžitý
návrat do nejvyšší soutěže.
Tento týden byla oznámena první
jména. Klub uplatnil opci na smlouvy
čtyř hráčů. Pokračovat tak budou brankář Adam Brízgala, obránce Martin Kehar a útočníci Jakub Hajný se Štěpánem
Bláhou.
„Řada hráčů si v extralize udělala
jméno a leží jim na stole nabídky ze zavedených týmů. Je jasné, že o nejlepší
hokejisty přijdeme,“ uvedl kladenský
INZERCE

Kanadský obránce Brady Austin letos v kladenském dresu okouzlil extraligu
vysokou produktivitou. U Rytířů nezůstane.
FOTO | STANISLAV HELOŇA, MAFRA
trenér David Čermák. „Po posledním zápase s Litvínovem jsme se se všemi sešli, Jarda Jágr chtěl jako majitel od kluků vědět, s kým může do další sezony
počítat a naopak kdo má nabídky z ex-

traligy a chce odejít. Teď jsou kluci
doma, rozeslali jsme jim tréninkový
plán,“ prozradil Čermák.
V Kladně s největší pravděpodobností nebude pokračovat slovenský brankář

Fanoušky samozřejmě zásadně zajímá,
zda bude v prvoligovém kádru Rytířů
nadále figurovat i Jaromír Jágr. Na odpověď si však musejí ještě počkat. Slavný útočník se vyjádřil nepříliš konkrétně, nejprve prý musí zjistit, zda najde
pro účinkování ve druhé nejvyšší soutěži motivaci.
Jágr ale není pro klub důležitý zdaleka jen na ledě. „Hodně spolu mluvíme
o taktice i trénování. Konečná rozhodnutí v zápasech byla na nás, ale konkrétní
situace jsme třeba probírali i později,“
prozradil David Čermák.
I Kladno nyní řeší potíže s pandemií
koronaviru, takže hráči mohou plnit jen
individuální tréninkové plány.
Je to těžké z mnoha stran, vypadnou
milionové příjmy, sponzoři,“ lituje trenér Čermák.

Symbolicky 100 za 100!
Emise:
Exkluzivní měděná replika legendární 100 Kčs
Důležité:
Pouze 1 replika legendární 100 Kčs pro každého zákazníka
Téma:
Výročí československé
měny

Distributor:
Národní Pokladnice

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.slavnastokoruna.cz; tel.: 810 50 50 20

Pozor:
Symbolicky 100 za 100
pro každého

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

Provázela nás přes třicet let, byla zvolena čtvrtou nejkrásnější
bankovkou světa. Dokonce sám československý národ si
tuto bankovku vybral ve veřejném hlasování za své platidlo!
Národní Pokladnice se rozhodla uctít její odkaz na věčné
mědi, a to za symbolických 100 Kč.
Využijte příležitost vlastnit, díky symbolické nabídce
100 za 100, trvalou upomínku na nejpamátnější bankovku,
kterou všichni známe a máme s ní spjaté své vzpomínky!

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72014462

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks repliky legendární 100 Kčs.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.
Garantujeme Vám právo na vrácení repliky legendární 100 Kčs
ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka
níkka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm

Kov:

Měď

Cena:

100 Kč (poštovné a ba
balné
alnéé ZZDARMA)
alné
al
DARM
DA
DAR
RMA)
A)

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

