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Lvíčata najdou domov ve Venezuele
DVEŘMI KADIBUDKY DO SITCOMU

V Břeclavi padla první
klapka Hovnaysových
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Mýty o nejslavnější odbojové
akci českých dějin
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Smetanově bílá čtyřčata lva jihoafrického se v srpnu 2020 stala největší atrakcí hodonínské zoo. Dnes už jsou z nich
dospělé šelmy a minulý týden své rodiště opustily, aby se vydaly na téměř devět tisíc kilometrů dlouhou cestu do nového domova ve Venezuele. Plánovanému transportu předcházelo mnoho příprav, kromě zařizování potřebných dokumentů se muselo správně načasovat třeba i krmení před cestou. Přechod lvů do transportních beden nacvičovali chovatelé několik měsíců.
FOTO | ZOO HODONÍN

Zapomenuté světici
postaví na Nákle sochu
Svatou Orosii zřejmě připomíná jízda králů.
Přesto mučednici oslavují víc ve Španělsku než u nás.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
RATÍŠKOVICE | Bylo to jen pár let poté,
co na Velkou Moravu přišli soluňští bratři Cyril a Metoděj, když osmiletá Dobroslava, nebo také Orosie, přišla o rodiče.
Sirotka se ujal český kníže Bořivoj a jeho

mladá žena, později svatá Ludmila. Tak
se Dobroslava stala členkou českého vládnoucího rodu a díky pokrevní příbuznosti
Bořivoje s moravským králem Svatoplukem také velkomoravskou princeznou.
Osud poněkud zapomenuté světice
bude připomínat socha v nadživotní veli-

kosti na vrchu Náklo nad Ratíškovicemi,
kde už stojí sochy kupce Sáma, velkomoravských knížat Rastislava a Svatopluka
i bratří ze Soluně.
„Ženský prvek tady dosud chyběl. Přitom Velká Morava tehdy neměla jen vladaře mužského pohlaví. Vladařství už
v pohanské kultuře bylo přijímáno vždy
tak, že stáli bok po boku muž a žena,“ vysvětluje Emil Kazík, člen Cyrilo-Metodějského spolku Náklo v Ratíškovicích.
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HROZBA PRO LIDSTVO
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MEZI NEJLEPŠÍMI NA SVĚTĚ

Přehledně: Kdo a jak
v Česku třídí odpad

...str. 22

4 27. května 2022

Břeclavsko a Hodonínsko

KRÁTCE
Koupaliště neotevře. Po
rekonstrukci má problémy
MIKULOV | Na koupališti Riviéra v Mikulově došlo k rozsáhlé havárii na bazénové technologii. Kvůli tomu koupací
sezona nezačne v plánovaném termínu
jako v předešlých letech. Kdy se lidé na
plovárnu, která v uplynulých dvou letech prošla rekonstrukcí za sedmdesát
milionů korun, dostanou, není zatím jasné. Vzhledem k rozsahu poškození, jež
se týká technologie strojovny, nelze termín odstranění závad, a tím pádem ani
termín otevření koupaliště přesně určit.
(sol)

Kvůli S - centru padlo
trestní oznámení
HODONÍN | Protikorupční organizace
Transparency International (TI) podala
trestní oznámení kvůli hodonínskému
S - centru, které před rokem poničilo
tornádo. Okresní státní zastupitelství
v Hodoníně má prověřit, zda nedošlo
ke spáchání trestných činů krádeže,
zpronevěry či poškození cizí věci. Zásadní pochybnosti podle organizace
vzbuzuje i přístup Jihomoravského kraje a ředitele S - centra Václava Polácha.
Vadí jí také absence plánu, co se má
s budovou dále dít. V současnosti nejsou podle TI dodržována ani základní
pravidla pro nakládání s veřejným majetkem. Mohlo tak dojít ke spáchání
trestného činu porušení povinnosti při
správě cizího majetku.
(sol)
INZERCE

Zvolí Stárka Podluží
Dva roky v kalendáři
chyběl. Teď se festival
Podluží v písni a tanci
vrací s folklorními
hvězdami i se soutěží
o nejlepšího verbíře.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
TVRDONICE | Tři roky je úřadujícím
Stárkem Podluží Marek Salay. Letos konečně může předat žezlo svému nástupci.
Po dvou ročnících, jež se kvůli koronavirovým restrikcím nemohly konat, se totiž
do Tvrdonic příští týden vrací festival
Podluží v písni a tanci. A jednou z divácky nejoblíbenějších součástí národopisných slavností je právě i soutěž o titul
podlužáckého stárka či nejlepšího verbíře.
Program, naplánovaný na 3. a 4. června, se tentokrát musel vměstnat do dvou
dní místo obvyklých tří.
„Stále se potýkáme s dopady koronavirových omezení. Když jsme začali
v zimě festival připravovat, nesměly ještě soubory ani zkoušet. A někteří pak
měli strach, zda stihnou nacvičit kvalitní
vystoupení,“ vysvětluje za pořádající Tvrdonice organizátorka slavností Zdena
Šlichtová.
Právě proto začali slavnosti připravovat v okleštěné variantě. Nicméně podaři-

Marek Salay získal titul Stárek
Podluží v roce 2019.
FOTO | TNS
lo se do nich vměstnat vše, na co jsou návštěvníci festivalu za téměř sedm desetiletí jeho konání zvyklí.
Páteční program bude věnovaný panu
Josefovi Konečnému, skladateli a muzikantovi z Čejkovic, jenž před dvěma lety
zemřel a který se podepsal pod písně
Anna polka, Až pojedu dědinú, Břeclavská děvčata, Čejkovická dědina, Nechoď

k nám, Pálavské vršky, Na lanžhotském
poli a mnoho dalších.
Na přehlídce dechových hudeb bude
hrát Túfaranka, Šohajka, Miločanka
a Weinviertler Mährische Musikanten.
Mimořádně na sobotu dopoledne je naplánováno tradiční sjíždění chas na vozech tažených koňmi. Po slavnostním
průvodu krojovaných bude následovat vystoupení folklorních souborů. „Pozvali
jsme některé soubory, s nimiž jsme se domlouvali už před dvěma roky. Přijede například dětský soubor ze Zlína nebo bratislavský mládežnický soubor,“ vyjmenovala organizátorka.
Následovat budou taneční i pěvecké
soutěže. „Měli jsme obavy, kolik budeme
mít soutěžících. Přece jen hlavně tanečníci z tréninku během uplynulých dvou let
trochu vypadli. Ale účast bude velmi slušná,“ naznačuje Šlichtová. O nejprestižnější titul Stárek Podluží se podle ní utká pětice chlapců.
Sobotní program dále připomene
95. výročí narození Vladimíra Hnátka
a 50. výročí založení jeho cimbálové muziky. „Lákavé a zajímavé bude jistě vystoupení Poddukelského umeleckého ľudového súboru, který jsme zvali na žádost lidí. Byl ve Tvrdonicích asi před čtyřmi lety a měl tady velký úspěch,“ vypichuje Šlichtová lákadlo slavností, na
nichž nemůžou chybět výtvarné dílny pro
děti, výstava ve Slovácké chalupě, ochutnávka vín a krajových dobrot, řemeslný
jarmark či lidová veselice.

Světici postaví na Nákle sochu
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
formou elektronické aukce
nebo dražby přes největšího
dražebníka v ČR
JURIS REAL Dražby a.s.
s databází 100 000
registrovaných,
poptávajících klientů.

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

Socha je autorským dílem místního sochaře Jiřího Šťastného. Dobroslavu vytesal z hořického pískovce. „Dbali jsme na
to, aby to byla mladá, hezká a milá žena.
Aby socha měla nádech jemnosti, tak
jako tato velkomoravská princezna,“ vysvětluje Emil Kazík, proč dostala podobu nevěsty v bílém.
Ostatně právě jako nevěstu ji potkal
tragický osud mučednice. Svatý Metoděj
ji doporučil jako manželku pro syna aragonského krále, dona Fortúna Garcése.
Byli oddáni na dálku v zastoupení. Teprve pak se šestnáctiletá dívka vydala
s velkým doprovodem na dlouhou cestu
do Španělska za svým mužem.
Španělští křesťané vedení ženichem
bojovali v té době tvrdě s muslimskými
Maury ovládajícími většinu země. I Orosiin průvod blízko aragonského města

Jaca přepadla maurská banda, kterou
vedl bandita a vrah Aben Lupo. Vůdci
Maurů se mladá dívka líbila. Snažil se jí
vlichotit do přízně. Chtěl, aby se zřekla
křesťanství, konvertovala k islámu a stala se jeho ženou, možná členkou harému.
Orosii chtěl ochromit strachy. Před jejími zraky zmasakroval celé poselstvo.
Ona ale na své křesťanské víře trvala.
Aben Lupo se rozlítil a poručil, aby
byla krutě mučena. Pálili ji pochodněmi,
polévali roztaveným olovem. Zaživa jí
usekali všechny údy a nakonec sťali hlavu. Don Fortún přijel na místo pozdě. Nechal svou milovanou ženu pohřbít přímo
na místě jejího umučení a vrhl se do boje
proti muslimům. Hnán žalem osvobodil
od Maurů celé Španělsko a ochránil před
nimi zbytek Evropy.
Po letech přišel na místo tragédie pastýř. U jeskyně už vytékala voda z pěti
pramenů, jež údajně vytryskly ze země

jako symbol uťatých končetin světice
a její mučednické krve. Pastýři se prý zjevili andělé a ukázali mu místo hrobu. Přikázali mu, aby hlavu odnesl do města
Yebra, zbytek těla do Jacy. Když se
k městu Jaca blížil, samy se v něm rozhoupaly zvony na znamení toho, že patronka města se blíží. Kudy procházel, tu
prý rozkvétaly květy a lidé kolem se zázračně uzdravovali. To vše bylo ve Španělsku impulzem ke každoročnímu slavení svátku svaté Orosie 25. června.
U nás jméno svaté Orosie tak trochu
upadlo v zapomnění. Nicméně honosný
průvod, odvážející mladou šlechtičnu
z Velké Moravy do Španělska, údajně
připomíná lidový zvyk jízda králů. „Nemůžeme to vyvrátit ani potvrdit, ale mně
to do sebe docela zapadá. Jízda králů by
mohla být družinou, která se vydala
z Velké Moravy do Aragonie,“ míní
Emil Kazík.
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Dveřmi kadibudky do
animovaného sitcomu
Po téměř dvou letech příprav
padla první klapka seriálu
Hovnays. Pro natáčení je
potřeba víc než šest stovek
plastelínových postaviček.

Autor Hovnaysových Cyril Podolský se kontroverzního tématu nebojí.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAV | S typickým zacinkáním projede tramvaj, rozevře se brána z hroznů
a révového listí a objeví se Brno. Se Špilberkem, katedrálou na Petrově i vilou Tugendhat. Uprostřed toho všeho stojí dřevěná kadibudka, jejíž dveře se pootevřou. V tu chvíli se diváci ocitnou v animovaném seriálu Hovnays, který se po
téměř dvou letech příprav konečně začal
natáčet v břeclavském ateliéru Cyrila Podolského.
Ten pro pohádkový sitcom s poněkud
kontroverzní tematikou získal řadu známých herců. Rodině hovínek propůjčí
své hlasy Lucie Vondráčková, Martin
Dejdar, Jaroslav Dušek, Jan Rosák, Michal Suchánek, Richard Genzer a další.
O hudbu se pak starají Tři sestry, které
uslyšíme v netradiční podobě s cimbálem. První díl půjde do kin už v září.
Jestli venku vládnou letní teploty, pak
v ateliéru, kde na celou scénu žhnou světla, je ještě mnohem tepleji. Právě proto
tady nesmí chybět lednička. V ní se chladí loutky rodinky Hovnaysových. Pro
celý seriál jich bude potřeba víc než šest
stovek. „Jakmile se jedna zdeformuje,
vyhodí se a vezme se další,“ popisuje
Cyril Podolský. Plastelíně, ze které je rodina hovínek vymodelovaná, světla nesvědčí. „Standardně je uvnitř loutek mechanická kostra. A bývají odlité z jiného
materiálu – například šlehaného latexu.

To všechno je ale výrazně prodražuje,“
vysvětluje, proč jdou cestou plastelínových figurek.
Dojem živosti jim pak dodává nejen
animace, ale i ručně vyráběná skleněná
očička od Aleny Sojkové z Liberce, která je tvořila už například do filmových
Ropáků Jana Svěráka. Pro všechny loutky jsou pak veškeré doplňky vyráběné
ve třech provedeních. Tchýně Helena
musí mít tři klobouky, puberťák Heřman
troje brýle a rodinný pes – prdbulteriér
Bobays – trojí obojek.

Stativ z Cesty do pravěku
Kromě scény tvořené brněnskými pamětihodnostmi zabírá nejvíc místa v ateliéru
kolejnice, po které se pohybuje kamera.
„Je to nejdelší animační jízda, která byla
vyrobená v Československu,“ ukazuje autor seriálu. A není to jediný poklad z jeho
studia. V pozadí stojí stativ na kameru,
který Karel Zeman používal při natáčení
legendární Cesty do pravěku.
Úvodní scéna Hovnaysů s Brnem už se
bourá a začínají se stavět ostatní scény.
„Dohromady jich bude šest. Jsou to místa, kde Hovnaysovi žijí. Teď budeme stavět vnitřek zadku,“ směje se Podolský.
Pak přijde na řadu křoví, stará televize i
vnitřní část kadibudky. A nebudou chybět cesty kolem brněnských památek, třeba slavného orloje.
Každý z deseti dílů by se měl objevit

s tím, že navzdory kontroverznímu tématu budou Hovnaysovi rodinným seriálem, kde budou příběhy komorní, přívětivé a pohádkové.
Ostatně i tehdy, když připravoval večerníček Krysáci, setkával se Cyril Podolský s rozporuplnými reakcemi. „Odehrávalo se to na smetišti, objevily se tam krysy, hudbu dělala punková kapela Už jsme
doma. To jsou všechno věci, které se k večerníčku nehodí. A dnes lidi říkají: Krysáci, to je večerníčková klasika,“ směje se
břeclavský tvůrce.

Govienka i Shitties

2x FOTO | IVANA SOLAŘÍKOVÁ

jako předfilm v kinech. „Tam budeme
zjišťovat, jak se lidem líbí, na co diváci reagují. Zároveň poběží na sociálních sítích a na YouTube. Pak chceme navázat
celovečerním filmem a druhou sérií seriálu,“ plánuje Cyril Podolský.
Pohádkový sitcom se dělá ryze soukromě. Bez přispění a dohledu jakékoliv televize, pouze za podpory privátních investorů, kteří věří tomu, že se seriál prodá.
„Díky tomu máme pouze autocenzuru.
Jen my sami rozhodujeme, co je ještě
vhodné, abychom nepřekročili nějakou
hranici. V televizi bývá tvorba velice
striktně hlídaná a tato cenzura někdy ze
skvělého udělá jen dobré. A my chceme,
aby náš seriál byl skvělý,“ říká Podolský

Teprve až bude seriál či film Hovnays
hotový, bude jej nabízet televizím. A to
nejen v Česku, ale i v zahraničí. Třeba
právě tam, kde si oblíbili Krysáky.
Ti běželi ve Finsku, Švédsku i dalších
zemích Evropy, ale třeba i v Americe či
v arabských státech. Proto i v cizích jazycích vznikly originální novotvary příjmení pohádkových hrdinů. Polsky se budou
Hovnaysovi jmenovat Govienka, anglicky Shitties, německy Scheiserlein.
Aby výdělečnost seriálu tvůrci podpořili, plánují i rozsáhlý merch. Hovnaysovi budou mít čaje, plastelínu ve svých
barvách, stavebnice nebo vlastní nápoj
„kakajo“. Vyjde i kniha jejich příběhů
nebo vyprávění na gramofonových
deskách. A spolu s natáčením vzniká
i film o filmu.
„Věnujeme se i zdravotní tematice.
Jedním z největších investorů seriálu je
slovenský lékař Igor Bukovský, který je
v oblasti střev a trávení oborovou špičkou. A spolupracujeme i s dalšími lékaři,“ naznačuje režisér a scenárista v jedné osobě.
Jak říká, spousta dětí i dospělých má
s vylučováním potíže. A v mnoha případech je to výchovou. „Tak od druhého
roku věku už je to hovínko škaredé, nesmí se o tom mluvit. A z toho pak vychází všechny problémy. My pomůžeme
tím, že to téma otevřeme a budeme
o něm mluvit. Samozřejmě že to vyvolá
kontroverzi, s tím my počítáme,“ říká
Podolský a jako vtipný příklad odporu
ke vzniku seriálu dává zamítnutí ochranné známky Hovnays ministerstvem průmyslu a obchodu. „Zdůvodnili to tak, že
název Hovnays jde proti výchově českého spotřebitele a proti zájmům České republiky. Takže jsme teď tak trošku vlastizrádci,“ směje se Podolský.

Úvodní scéna seriálu začíná průjezdem brněnské „šaliny“ až ke kadibudce,
kterou obývají animovaní hrdinové.
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Česká republika

Mýty o útoku na „boha Smrti“
HLAVNÍ FAKTA

FOTO | ARCHIV AUTORA A MAFRA

Ačkoliv od atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha uplynulo právě 80 let, stále
o něm přežívá řada legend, které zakořenily především
na základě filmových zpracování. Samotný útok, který
vstoupil do dějin, se tak odehrál jinak, než jak známe ze
slavného snímku Atentát režiséra Sequense z roku 1964.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Likvidace fakticky třetího nejmocnějšího muže třetí říše SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda
Heydricha, jednoho z hlavních architektů
„konečného řešení židovské otázky“, byla
nejúspěšnější akcí svého druhu za celou
druhou světovou válku v Němci okupovaných státech Evropy. Spisovatel Jaroslav
Andrejs Heydricha dokonce označil
za „boha Smrti“. Atentát, k němuž došlo pět minut po půl jedenácté 27. května 1942, provedli parašutisté z výsadku
ANTHROPOID Josef Gabčík a Jan Kubiš, a i když se nikdy nedozvíme úplně
všechny detaily toho, co se tenkrát
na Kirchmayerově třídě odehrálo vteřinu
po vteřině, některé po desítky let zažité
představy o tom, jak vše probíhalo, jsou
historiky dnes už vyvrácené nebo upřesněné. Co se tedy před 80 lety v 10:35 hodin
v osudových chvílích (ne)odehrálo?

Valčíkovo zrcátko
Tu scénu ze snímku Atentát režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 si pamatují asi
všichni, kdo film viděli. V nervy drásajících chvílích očekávání zpožděného příjezdu Reinharda Heydricha k osudné zatáčce pod Vychovatelnou najednou zablikají do očí Josefa Gabčíka v podání Ladislava Mrkvičky sluneční paprsky odražené v zrcátku Josefa Valčíka, jehož ztvárnil
Jiří Kodet. Parašutista z výsadku SILVER A tak dal svým kamarádům signál,

že mercedes zastupujícího říšského protektora už je blízko a oni tak mají posledních několik vteřin na přípravu atentátu.
Jenže ve skutečnosti Valčík s pravděpodobností hraničící s jistotou v blízkosti místa útoku vůbec nebyl, natož aby dával signál právě zrcátkem, a to hned z několika
důvodů. Valčík byl v té době již v hledáčku gestapa, byť to po něm zpočátku pátralo
pod chybným křestním jménem Miroslav.
Také jeho tvář byla známa a byla k vidění
v policejních oběžnících a posléze i na veřejnosti. „Na jednom z oběžníků gestapa
se o pátrání po Valčíkovi psalo dokonce
i v nacisty taktéž okupovaném Holandsku,“ podotýká historik Eduard Stehlík
s tím, že přibrat do akce kamaráda, který je
dekonspirovaný, by bylo ze strany Kubiše
s Gabčíkem zásadní hazardování s úspěchem celé mise. Navíc K+G byli po celou
dobu přípravy a výcviku v Británii trénováni na akci ve dvou.
Co tedy ale
víme o Valčíkově
(na snímku) pohybu v den atentátu?
„Traduje se, že
v den atentátu byl
Valčík v bytě
u manželů Moravcových.
Jestli
tomu tak skutečně bylo, nepovažuji za jisté. Naopak za jisté považuji, že se atentátu
nezúčastnil. Nebylo to jeho úkolem,“ vysvětlil autorovi tohoto textu při natáčení
dokumentu o atentátu pro Český rozhlas
Plus historik a archivář Vojtěch Šustek.
A ještě detail na závěr – zkuste v pár vteřinách nasměřovat zrcátko tak, aby na ně-

kolik desítek metrů odraz na první dobrou
„zablikal“ přesně do tváře konkrétního
člověka, který nestál stále na stejném místě. Nemluvě o nejistém počasí, jež bylo podle zjištění badatele Jaroslava Čvančary
v Praze v době útoku podmračené.

Jak proběhl útok?
Další legendární filmovou scénou, kterou
potom nejen diváci, ale také různí publicisté převzali jako historický fakt, se týká samotného provedení útoku na Heydricha.
Gabčík ve filmu začne před mercedesem
pomalu vjíždějícím do prudké zatáčky přebíhat přes silnici, následně se postaví před
něj a pokusí se vystřelit ze Sten Gunu. Samopal ovšem selhal, nevystřelil, a tak Jan
Kubiš stojící vpravo od vozu na chodníku
urychleně vytáhl z aktovky bombu a hodil
ji na protektorův vůz.
Takto ale útok reálně neproběhl a samotné přebíhání Gabčíka před autem si
pro zdramatizování akce pro objektiv kamer vymysleli filmoví tvůrci, což badateli
Čvančarovi před řadou let potvrdil i sám režisér Atentátu Jiří Sequens.
Jak vysvětluje Eduard Stehlík, tímto způsobem se akce při výcviku v Británii navíc
rozhodně netrénovala. „Pokud by se Gabčík choval tak, že by vešel nebo skočil se samopalem do jízdní dráhy auta, tak si koleduje o to, že řidič dupne na plyn a srazí ho.
Naopak pokud bude střílet z chodníku, má
prakticky po celou dobu Heydrichovo auto
z boku na mušce. Provedení útoku na Heydricha zkrátka bylo velmi dlouho popisováno úplně špatně a je značně ovlivněné právě filmem Atentát,“ uvedl.

• O nutnosti zlikvidovat Reinharda
Heydricha rozhodly československé
zpravodajské a vojenské špičky
v Londýně hned poté, co
zastupující říšský protektor
po svém příjezdu do Prahy 27. září
1941 rozhodl o popravách mnoha
vlastenců včetně elity někdejší
čs. prvorepublikové armády.
• Výsadek ANTHROPOID seskočil
nad protektorátem v noci
na 29. prosince 1941 ve složení Jan Kubiš
(snímek nahoře) a Josef Gabčík (dole).
• Následovaly měsíce příprav, budování
sítě spolupracovníků z řad podporovatelů
odboje. Šlo o desítky statečných
vlastenců a jejich rodin, kteří věděli,
že v případě prozrazení čeká je
i jejich blízké jistá smrt.
• Samotný výbuch bomby
vržené Janem Kubišem nebyl
pro Heydricha smrtelný.
V Nemocnici Na Bulovce dokonce
začal úřadovat a přijímat návštěvy,
ovšem nečistota, kterou do jeho těla
vnesla střepina ze sedadla auta,
posléze vyvolala sepsi. Ani povolaní
němečtí lékaři už mu nedokázali pomoci.

S použitím bomby se od počátku počítalo, byla dokonce považována za primární
zbraň. Jelikož nešlo o granát, který šlo odjistit pouhým vytržením pojistky, jistě nemohlo jít ze strany Kubiše o improvizaci v momentě, kdy selhal Gabčíkův samopal. Oba
parašutisté tak útočili zřejmě souběžně
z chodníku (z pohledu šoféra vpravo od jedoucího mercedesu). Heydrichův řidič Johannes Klein nejprve spatřil Gabčíka, jak se
marně snaží vystřelit. a vykřikl: „Pozor, atentátník!“ Gabčíkovi se vzpříčil první náboj,
což byla relativně častá závada těchto výrobně levných samopalů. Heydrich navzdory
logice přikázal místo ujetí z dějiště útoku
auto zastavit, což Klein splnil. „Takový pokyn může dát v této situaci s prominutím jenom blbec. Z mého pohledu šlo zřejmě o nezvládnutí vlastního ega,“ míní Stehlík.
V tu chvíli už ale Kubiš hází již předtím
odjištěnou bombu, tedy upravený britský
protitankový granát vz. 73 Mk. 1. Vše se
odehrává v několika málo vteřinách a je
pravděpodobné, že oba čs. vojáci útočili
souběžně. Bomba dopadla a explodovala
na stupačce u zadního blatníku. Výbuch
prorazil zadní pneumatiku, vyvrátil pravé
dveře a roztříštil přední sklo.
Tlaková vlna také rozbila několik oken
v právě projíždějící zaplněné tramvaji
č. 3. Jedna ze střepin krvavě zranila Kubiše v obličeji. V tu chvíli oba parašutisté
ovšem nevěděli, že jeden úlomek vzniklý
explozí prošel opěradlem sedadla a Heydricha vážně zranil. Krvavý vládce nad protektorátem posléze zemřel ráno 4. června
v Nemocnici Na Bulovce. V knize německého matričního úřadu je jako čas úmrtí
uvedeno 9:00.
(mb)
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MASÁŽNÍ TRENAŽÉR
BORISE TICHANOVSKÉHO „JEŽEK”
•
•
•

působením na biologicky aktivní body podél páteře
aktivizuje a léčí vnitřní orgány
tvar ohybu křídel uvolňuje a protahuje páteř
plně respektuje přirozené anatomické vlastnosti člověka

Více informací o tibetské medicíně EPAM
najdete na www.epam.eu, tel.: 603 923 123
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Vždycky jsem se řídil svými
pocity, ty nikdy nezklamou

Na historickém snímku o mládí slavného husitského
vojevůdce Jana Žižky pracuje režisér a producent
Petr Jákl už 11 let, nedávno vypustil do světa první
ukázky. „O té době se moc neví, přesto jsem chtěl
vše natočit historicky co nejpřesněji,“ tvrdí filmař,
který pracoval s předními hollywoodskými hvězdami,
jakými jsou Al Pacino či Robert de Niro. V hlavě už
má ale i další film, tentokrát spojený s ekologií.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Snímek o Janu Žižkovi je bezpochyby dosavadním režisérským životním dílem Petra Jákla, byť na jeho představení fanouškům i kritikům si ještě musí počkat.
„Strašně už bych chtěl film všem ukázat,“
říká s nepředstíraným nadšením. Premiéra snímku, v němž se přestaví Ben
Foster, Michael Caine, Til Schweiger či
Sophie Lowe, je naplánovaná na 8. září.
Na filmu o Žižkovi pracujete řadu let,
s finálním zpracováním si dáváte opět
na čas. Posouvá tak dlouhá doba snímek správným směrem?
Film už připravuju jedenáct let. Natáčení
proběhlo podle plánu, ale covid pak výrazně ovlivnil časový harmonogram dokončení filmu. Strašně už bych chtěl film
všem ukázat. Už mě to dost štve, že ho nemůže každý vidět. Tak alespoň všem dokola opakuju, že jde o zrod vojevůdce a že
se vše odehrává v roce 1402 před husitskými válkami, ale že tam je vše, co by divák
měl o té době a o něm vědět.
Měnil jste významně scénář i v průběhu natáčení?
Scénář jsme významně měnili před natáčením, a to mi vlastně zabralo nejvíce času
v přípravách. Chtěl jsem, aby byl historicky

Petr Jákl

co nejpřesnější, a tak jsem spolupracoval
s historikem profesorem Čechurou. I kvůli
zachování historických faktů jsme scénář
hodně měnili. Z mládí Žižky se ale moc
neví, takže to bylo opravdu komplikované.
Během natáčení jsme už ale měnili spíše
jen některé dialogy nebo scény, které se musely odehrávat jinde, než bylo plánováno.
Filmový svět přitahuje snad každého,
nebo alespoň na okamžik v životě zatouží být filmovou hvězdou. Co si
však myslíte, že je největší mýtus, který o filmařích přetrvává.
Myslím, že skoro vše, co se o nich říká, je
pravda. (smích)
A co udělá z průměrného režiséra
toho skutečně dobrého?
Když dokáže z herců dostat
maximum. Přirozenost herců je pro mě strašně důležitá, a i dobří herci nehrají v
některých filmech dobře
a jsem přesvědčen, že to
je vedením režiséra.
V loňském roce se
všech velmi dotkla
velmi tragická událost při natáčení
westernu Rust, který jste produkoval.
Tehdy herec Alec
Baldwin nešťastnou náhodou za-

Narodil se 14. září 1973 v Praze.
Česko reprezentoval - stejně jako jeho otec Petr a strýc František v judu, je desetinásobným mistrem republiky.
■ Účast na olympijských hrách v Atlantě 1996 mu zhatilo až zranění,
kvůli kterému nemohl získat poslední bod nutný pro kvalifikaci.
O čtyři roky později ale do bojů pod pěti kruhy v Sydney už zasáhl.
■ Kvůli zdravotním problémům ukončil sportovní kariéru v roce 2001.
■ U filmu začínal jako kaskadér a herec, coby režisér natočil úspěšné
filmy Kajínek (2010) a Ghoul (2015).
■ Je producentem zahraničních filmů, spolupracoval s hvězdami
jako Samuel L. Jackson, Al Pacino, Michael Caine, Robert de Niro,
John Malkovich a mnoho dalších.
■ Jeho manželkou je moderátorka Romana Jákl Vítová, mají spolu
dvě dcery.
■
■

střelil kameramanku a postřelil režiséra zbraní, která měla být rekvizitou se
slepými náboji. Jenže nebyla. Jak se s
odstupem času díváte na tuto tragédii?
Je to pro mě stále nepochopitelné, jak se
něco takového mohlo stát. Já jsem na natáčení nebyl a měli ho na starosti jiní producenti, takže nemůžu přesně říct, jak to bylo.
Nicméně jsem přesvědčen, že šlo o lidské
pochybení. Je těžké kritizovat někoho
poté, co se něco stane, takže se do toho ne-

budu pouštět. Myslím, že všichni producenti včetně Aleca, co byli za natáčení zodpovědní, si tuhle otázku často pokládají.

Mluvil jste už s Alecem Baldwinem?
Ne. V podstatě jsem to s producenty od té
doby neřešil. Nebylo proč, protože to je
pouze jejich plná zodpovědnost a mě se to
vlastně netýkalo. Já byl zodpovědný pouze
za zajištění peněz a pak jsem měl pomáhat
se střihem, dokončením filmu a distribucí.
Je film Rust dotočený?
Není a nevím, zda někdy bude. Je to komplikované a tohle rozhodnutí není
na mně, ale myslím, že by bylo dobře
ho dokončit a nějak se vyrovnat s rodinou zastřelené kameramanky.
Tahle rozhodnutí jsou ale především na Alecovi.

FOTO | HERMINAPRESS
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Neustále cestujete pracovně po světě, máte vůbec čas na rodinu a na své
koníčky?
Mám vlastně plno času na rodinu. V podstatě s ní trávím všechen volný čas a od té
doby, co produkuju především americké
filmy, tak se natáčení v podstatě nezúčastňuju, až na výjimky, kdy se například chci
potkat s herci jako De Niro, Al Pacino
nebo když se točí v zajímavých destinacích. Já samotné natáčení nemám rád, ani
jako režisér, protože je to velký stres. Miluju ale střižnu, a proto i jako producent se
věnuju hodně střihu.
Máte dvě dcery, jaké vlastnosti zdědily po vás a jaké po manželce?
Myslím, že od každého něco. Po mně myslím cílevědomost a humor, po Romče šikovnost a empatii. Ale určitě zdědily i nějaké naše špatné vlastnosti, tak jak tomu
už bývá.
Čím vás dokážou nejvíce rozzlobit?
Nejvíc mě naštve, když se někdo urazí. To
je pro mě červenej hadr. Oni jdou teď do
puberty a cloumají s nimi hormony, takže
někdy jsou to zajímavé situace. Naštěstí
ale máme v krvi to, že se rychle po každém problému nebo hádce uklidníme
a všechno si vyříkáme. To je myslím velmi důležité.
Myslíte, že půjdou ve vašich šlépějích?
No to nevím. Rozhodně je do toho nenutím, ale uvidíme. Starší Sofie dělá atletiku
a mladší Elisa teď začala dělat judo. Takže
možná trochu jo.
Čím jste chtěl být vy, když jste byl ještě malý kluk?
Chtěl jsem být judistou. Dal jsem si jako
předsevzetí vyhrát olympiádu v roce
2000. Ten rok jsem si zvolil, protože se mi
líbilo, že je kulatý. Nakonec jsem ji sice
nevyhrál, ale opravdu jsem se na olympijské hry do Sydney dostal. Takže to opravdu bylo splnění dětského snu.
Koho ve vás viděli rodiče?
Judistu. Táta byl prvním českým judistou
na olympijských hrách, takže to bylo
něco, co jsem sice neměl nijak nařízené,
ale jelikož jsem tátu strašně obdivoval, tak
sem nedokázal myslet na nic jiného než
na judo. Mamka to také brala jako samozřejmost, jen po prvním roce, kdy jsem dě-

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
26. 5. – 1. 6. 2022

Hlavní roli Jana Žižky svěřil
Petr Jákl hollywoodskému
herci Benu Fosterovi, rodákovi z amerického Bostonu. Ten
je známý například ze snímku
X-Men: Poslední vzdor.

SÝR
MASCARPONE
SAN FABIO
250 g

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

100 g 11,16 Kč

39,90

lal judo a nevyhrál ani jeden zápas, tak tátovi navrhla, že na to asi nemám geny
a možná by bylo lepší, abych toho nechal.
On jí na to řekl, že mě to dobře utuží.

100 g 9,97–9,40 Kč

32,90
42,90

Kdy jste se rozhodl, že byste chtěl filmy spíše režírovat a produkovat?
To bylo až v roce 2010, kdy jsme nemohli
sehnat vhodného režiséra pro film Kajínek. Můj koproducent mi tenkrát navrhl,
abych to natočil já. Byl to sice velký risk,
ale já měl jasnou vizi a velkých výzev v životě se nebojím, naopak je spíše vyhledávám. Takže jsem neváhal a šel do toho.
Přečetl jsem si nějaké knihy, ale stejně
jsem se jako vždy řídil svými pocity. Ty
nikdy nezklamou.

Můžete prozradit, jaké nové téma
máte v hlavě? Máte nějaký sen, co byste chtěl natočit jako režisér?
Hodně mě teď zajímá ekologie, udržitelnost a další věci týkající se naší planety.
Snažím se pro to udělat co nejvíc, aby lidé
nebyli lhostejní, a napsal jsem i námět
na film, tak uvidíme. Mým snem bylo natočit středověký epický film, což mi Žižka
splnil. Režírování je opravdu hodně náročné, a tak si chci dát chvíli čas a věnovat se
rodině, než děti úplně vyrostou a rozutečou se. Teď se soustředím na produkování, což mi nezabere tolik času a energie.

30%

PIZZA SAN FABIO
vybrané druhy
mražená | 330–350 g

Pamatujete si, kdy jste poprvé stál
před kamerou a jaký to byl pocit?
Poprvé to bylo ve filmu Cesta peklem, který táta napsal, produkoval a i v něm hrál
hlavní roli. Bylo mně 23 a byl jsem před
kamerou strašně nervózní. Začalo mě
z toho dokonce cukat i víčko.

Co vás kdysi vedlo k natočení filmu
Kajínek, který je vlastně portrétem polistopadové doby, organizovaného
zločinu a tak trochu i mapováním podsvětí?
Původně nás s tátou zaujal jeho útěk, ale
později po prostudování všech materiálů
byl ten útěk jen třešnička na dortu. Strašně
mě zajímalo propojení policie s mafií,
o kterém se do té doby veřejně nemluvilo,
což ale film změnil. Pro mě to nebyl film
o Kajínkovi, ale o tom celém systému korupce. Výpověď polistopadové doby.

27,90

23%

OVOCNÝ
JOGURT BONI
různé druhy
150 g
100 g 3,93 Kč

90 %
masa

17,90
28,90

DEBRECÍNSKÁ,
KLADENSKÁ PEČENĚ
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájená
100 g

RAJČATA
CHERRY
balená
250 g

100 g 5,16 Kč

38%

5,90
7,90

25%

12,90
29,90

ilustrační foto

56%

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

10 27. května 2022

Česká republika

Děs ze smrtelných chorob, které
Pandemie koronaviru rychle ochromila svět. Podle
oficiálních statistik na covid zemřelo šest milionů
lidí. Teď už s ním lidstvo bojuje a má proti němu
vakcíny, podobně jako na opičí neštovice, jejichž
šíření překvapilo mnoho států v posledních dnech.
Hrůzu však vzbuzuje řada jiných nemocí. Kam se
na ně koronavirus co do procenta úmrtnosti hrabe.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Opičí neštovice jsou v Česku, ale
není třeba panikařit. Podle odborníků
Evropě nehrozí jejich epidemie. Léčba
je známá a lidi by mělo chránit i očkování proti pravým neštovicím. Stále však
existují smrtelné choroby, na které je
lidstvo krátké.

Ebola zabije až 90 % pacientů
Jednou z největších hrůz afrických
zemí je ebola. Nemoc způsobuje virus
objevený v roce 1976, který napadá člověka a některé primáty. Některé kmeny
viru mají úmrtnost i 90 procent a pokaždé, když epidemiologové slyší jejich názvy jako ebola-Zair, ebola-Súdán a ebola-Bundibugyo, vědí, že je zle.

Virus eboly. Smrt nebo postupné
uzdravování nastává do deseti dnů.
Inkubační doba nemoci je pět až
10 dnů, objevuje se zvracení, průjem,
boláky v ústech a krvácení – proto se
ebole také říká krvácivá horečka.
První krev se objeví skrz trávicí ústrojí, posléze člověk krvácí ze všech tělesných otvorů. Ale i z vnitřcích orgánů,
ebola těžce poškozuje zejména játra.
Lékaři provádějící pitvu zemřelých
popisovali stav jejich jater slovy „jako
namixovaná“ či „krvavá kaše“. Smrt
nebo postupné uzdravování nastává obvykle v rozmezí šesti až deseti dnů.
Jméno ebola bylo převzato od řeky,
která protéká oblastí, v níž propukla první epidemie.

Neglerióza: Parazit, co
lidem požírá mozek
Za původem další nejsmrtelnější nemoci na planetě se můžeme vrátit do někdejšího Československa. V Ústí nad

Labem v letech 1962 až 1965 byl zjištěn dosud největší výskyt této choroby
na světě. Šlo o negleriózu, které se také
říká „primární amébová meningoencefalitida“. Jedná se o vzácný hnisavý zánět
mozkových blan a mozku.
Původcem je malý organismus, améba Naegleria fowleri, jejíž anglický název zní „brain-eating amoeba“, tedy mozek požírající améba. Zabíjí tak, že doslova požírá mozkovou tkáň nakažených. Lidstvo ji objevilo v 60. letech
20. století a její největší epidemie zasáhla tehdy nicnetušící Československo.

Lékaři hlásí pokrok v boji s ebolou. V Demokratické republice Kongo testovali čtyři léky a dva z nich se ukázaly jako vysoce účinné. Podle vědců by tak
mohly zachránit množství životů a při včasné léčbě je údajně až devadesátiprocentní šance na vyléčení. Na horní fotce očkování proti ebole ve městě
Goma. Na spodním snímku pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině chystá na vstup do zóny vysokého rizika, kde
leží nakažení. Zůstat tam smí pouze hodinu. FOTO | REUTERS, LÉKAŘI BEZ HRANIC

Parazit Naegleria fowleri způsobuje chorobu zvanou primární amébová meningoencefalitida.
Během pár let zemřelo v Ústí 16 mladých lidí na hnisavý zánět mozku. Dlouho čeští mikrobiologové a epidemiologové nedokázali přijít na to, že úmrtí
způsobovala améba, neustále totiž hledali bakteriologický původ nemoci.
Malý organismus nakonec objevili za
velmi zvláštních okolností.
Améba přežívala pouze v ústeckých
Lázních dr. Vrbenského. Když byly totiž jednou za čas závody vodního póla,
hladina se musela zvednout, aby se dalo
hrát i v mělké části určené dětem. Když
se pak hladina opět snížila, améby, žijící v prasklinách keramického obkladu,
se začaly vyplavovat.
V USA od roku 1962 dostalo tuto nemoc 132 lidí, přežili jen tři.

několik měsíců. U zvířat je nejčastější
tzv. „zuřivá forma“.
V 1. fázi se objeví apatie, deprese a
ochrnutí hltanu, což znemožňuje polykání a sliny tečou z úst ven.
Při 2. fázi nastupuje asi třídenní agresivita, napadání jiných zvířat i člověka,
zvíře se vrhá na stěny, okusuje či požírá
například kameny, silné svědění nutí
škrábat se do masa. Zvířata šilhají a
mají ochrnuté hlasivky.
Po třech dnech následuje poslední
stadium, ochrnutí končetin, močového

Vzteklina čili běsnivost
opředená pověrami
Na vzteklinu, které se také říká rabies (z
latinského rabhas – páchat násilí, pozn.
red.), běsnění či lyssa (z řeckého lud –
násilí), stále umírá kolem 55 tisíc lidí
ročně, zejména v Africe a Asii.
Původcem je virus (Rabies lyssavirus), který napadá centrální nervový systém všech teplokrevných živočichů
včetně lidí. Inkubační doba je 10 dnů až

Pes nakažený vzteklinou. Podobný výraz nasadil i herec Jack
Nicholson v úspěšném americkém romantickém hororu Vlk
(Wolf). Po kousnutí se měnil ve
vlkodlaka.
FOTO | ARCHIV MAFRA

měchýře i konečníku a následuje úhyn.
Podobné příznaky mají i lidé, na které
se nemoc přenáší zejména ze slin, nejčastěji po napadení nemocným zvířetem.
Záznamy o vzteklině jsou staré i pět
tisíc let. Produktem lidského strachu ze
vztekliny jsou nejspíš i vlkodlaci a upíři. Nemocní často končili upáleni na hranici, většina procesů spadá právě do období epidemií vztekliny. Když už se tehdy léčilo, doporučovala se konzumace
jater vzteklého psa, račích očí, kohoutích
mozků
nebo hřebínků.
Jakmile nemoc propukne,
končí vždy
smrtelně. Po
pokousání se
dá člověku
ještě pomoci
včasným očkováním,
protilátky
přítomné během inkubační doby
zabrání postupu viru do mozku.
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neumíme léčit
Nemoc zkamenělých lidí
Pokud člověk onemocní vzácnou genetickou poruchou zvanou FOP, což je
zkratka pro Fibrodysplasia ossificans
progressiva, je jisté, že zemře. Je to jediné onemocnění, kdy se jeden orgán
mění na jiný.
Nemoc se na počátku často projeví deformací palce u nohy. Následně dochází
k pravidelným otokům měkkých tkání.
Při postupné progresi se ale děje něco,
co nemá v lidském těle obdoby. Svaly,
šlachy, vazy a další měkké tkáně se postupně mění v kosti.

Svaly, šlachy i vazy se postupně
mění v kosti. Genetická porucha
FOP je smrtelná. Na fotografii jsou
záda pacienta se „zkamenělou“ páteří, změny v těle způsobila právě
tato choroba.
ZDROJ | BMC
Důvodem je mutace opravných mechanismů. Postupně tuhnou klouby, na
kost se mění například žvýkací svaly,
což znemožňuje příjem potravy, „zkamenělá“ páteř a hrudní koš naruší oběh

VÝKUP VOJENSKÝCH VĚCÍ

(helmy, bajonety, bodáky...) A VZDUCHOVEK

DÁLE PAROŽÍ, TROFEJE I CELÉ SBÍRKY

776 192 242

vykupparoziaeu@gmail.com

Internet
zdarma?
JJ Jdi na
mobil.cz, tam
se dozvíš víc.

krve a dýchání. I přes kůži jsou viditelné větší či menší přebytečné kosterní výrůstky, jejich odstranění ale vede k jejich ještě intenzivnějšímu růstu. Lidé se
dožívají kolem čtyřiceti let věku.

Prionové choroby a tkáň
děravá jak houba na nádobí
Mezi nejsmrtelnější nemoci na planetě
patří i onemocnění známé jako prionové choroby. V mozku savců včetně člověka existují tzv. prionové bílkoviny,
které se pravděpodobně podílí na výkonnosti dlouhodobé paměti, odpočinku a
spánku. Bílkovina se ale určitým mechanismem může přeměnit ve vadnou a
vznikne tzv. prion.
Ten je velmi odolný proti štěpným enzymům odklízejícím vadné bílkoviny –
tělo se ho prostě neumí zbavit. Priony
pak tvoří chuchvalce, které buňku nakonec zahltí a zahubí. V šedé hmotě vznikají mikrotrhliny, celková tkáň je pak
děravá jako houba na nádobí. Důsledkem je velmi rychlá progrese demence
a smrt. Vědci zjistili, že nemoc se může
u lidí šířit i potravou, což je dokázáno
pouze u kmene Fore z Nové Guineje. Je
to důsledek kanibalismu – pojídání mozků svých předků. Přenos mezi druhy,
třeba ze skotu na člověka, se zjišťuje.

Původcem nemoci šílených krav
jsou priony. Konzumování masa takových zvířat může člověku způsobit smrtelnou Creutzfeld-Jakobovu chorobu, kterou provází demence a degenerace.
FOTO | ARCHIV

Rostoucí inflace i horší dostupnost stavebních materiálů
prodražují škody na domech a bytech

Čas na kontrolu pojištění majetku je právě teď
Dění na českém trhu s nemovitostmi má jasné hybatele:
na jedné straně rostoucí inflace, kterou doprovází horší
dostupnost materiálů. Vliv na to, proč se výstavba,
rekonstrukce nebo jen oprava domů a bytů prodražuje,
má i válka a následky pandemie koronaviru. O to víc
je potřeba aktualizovat pojistné smlouvy pojištění
nemovitosti i jejího vybavení.

Podíváme-li se na situaci na našem
trhu s bydlením i jeho výstavbou, signály jsou jasné – náklady na postavení
rodinného domu za posledních deset
let vzrostly o 34 procent. To rozhodně
není zanedbatelná hodnota. Jen cena
zděného domu za poslední rok narostla
o 15 procent. Je vhodné proto adaptovat na novou situaci i pojištění majetku.
„Věnovat se stavu svého majetkového
pojištění je nyní důležitější než kdy jindy – proto by si každý měl svoji smlouvu vzít do ruky, projít si její nastavení
a zaměřit se zejména na výši pojistných
částek,“ vysvětluje Jana Flajšarová, senior manažerka majetkového pojištění
z Generali České pojišťovny. Podle jejího názoru je to zvlášť důležité pro ten
případ, že by došlo ke škodě, po které
by musela být nemovitost znovu postavena. Právě v takových případech se
rozevírají nůžky mezi tím, co za pojistné
částky mají lidé ve smlouvě a jaké jsou
reálné náklady právě teď. Výsledkem
totiž bývá podpojištění.
Podpojištění představuje strašáka
Podpojištění je stav, který se začal často
skloňovat po následcích tornáda na již-

ní Moravě. Jde o situaci, kdy pojištění
neodráží aktuální hodnotu nemovitosti. Vyplacená částka při pojistné události pak nebude stačit k znovupostavení
nemovitosti nebo na opravu poškozené
stavby. To se dá vztáhnout i na vybavení domácnosti.
Podpojištění se netýká jen totálních
škod, kdy dochází ke zničení celé
stavby, ale může nastat i v případě
škod dílčích. Poškozený pak dostává
výrazně méně než je skutečná výše
škody. Významně se na riziku vzniku
podpojištění nyní podílí zejména inflace. „Ta zvedá ceny nejen stavebních
materiálů, ale také stavebních prací. Příklad za všechny – jestliže metr krychlový
klasických střešních latí stál ještě loni 6
tisíc, dnes se prodává za téměř 11 tisíc,“
upozorňuje Jana Flajšarová z Generali
České pojišťovny.
Aktualizujte nyní a pravidelně
Jedinou relevantní možností, jak se
s aktuální situací popasovat, je aktualizace pojistných smluv. „Dlouhodobě
říkáme, že by si čas na svoji pojistnou
smlouvu k majetku měli lidé udělat minimálně jednou za dva roky nebo když
dojde k jakémukoliv významnějšímu
zhodnocení – třeba vyměníte okna nebo

nakoupíte nový nábytek. Zkrátka platí,
že pojištění může být dobře funkční, když
se s ním průběžně pracuje,“ radí Jana
Flajšarová.
Využívejte indexace
Pojišťovny obvykle samy vyhledávají
ve svých systémech déle neaktualizované smlouvy, aby se s klienty následně
spojily a nabídly jim řešení. Nejčastěji
má podobu tzv. indexace. Jde o užitečný mechanismus, kdy se původní
pojistná částka aktualizuje v závislosti
na pohybu cen v daném oboru, např.
ve stavebnictví. Jedná se o automatický
proces. „Klientům indexaci nabízíme při
uzavření smlouvy, a dále také aktivním
přístupem v rámci cílené komunikace
tam, kde sjednána dosud není. Stačí
jednoduše „zapnutí indexace“ v námi
zaslaném návrhu akceptovat. A je to
vyřízené,“ vysvětluje Jana Flajšarová
z Generali České pojišťovny.
Indexace zaručí, že smlouva bude
v souladu se současnou ale i budoucí
ekonomickou realitou. Zkrátka, že pojistná částka vždy odpovídá hodnotě
pojištěného majetku.

MAFRA

INZERCE

BALKONOVÁ
SOUPRAVA SARAH
souprava obsahuje 2x křeslo,
stolek ø 48 cm a 60 cm, vč. polstrů

6.350,-

Tato nabídka platí od 27. 5. 2022 do vyprodání zásob, nejdéle však do 12. 6. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Nakupte
on-line na
bauhaus.cz
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Šup k ohýnku:
místo buřtů
opečte hady
Trápení špekáčků nad plameny je sice klasika, která
nikdy nezklame, ale potěšte sebe i děti tentokrát
jinak. Chvíle u ohniště ozvláštní pečení kynutí hadi
na klacku či kukuřice v popelu. A víte, jak si opéct
sýr, aby se neroztekl a nespadl do žhavých uhlíků?
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Královéhradecká coolinářka a
foodblogerka Svatava Vašková radí zkusit trochu jinou pochoutku. „U nás měli
u dětí velký úspěch pečení hadi na klacku z kynutého těsta. Bude je bavit proces ‚tvorby‘ a moc si pochutnají,“ tvrdí.

Hadi z kynutého těsta
pečení na klacku
Suroviny: 400 g hladké mouky, 1 lžička soli, 1/3 kostky droždí, 1 lžička cukru krupice, 150 ml vlažné vody, 50 g olivového oleje, 1/2 lžičky granulované sušené cibule. Postup: Nejprve metličkou
rozmícháme droždí s krupicovým cuk-

rem, vznikne řídká kašička. K ní přidáme hladkou mouku, olivový olej, vlažnou vodu, sůl a sušenou cibuli. Hnětením v robotu vypracujeme hladké nelepivé těsto. To rozdělíme na osm dílů, vytvarujeme bochánky a ty necháme pod
utěrkou kynout asi 60 minut. Připravíme si čerstvé klacky nejedovatého stromu nebo keře (například vrbové). Nemusíme je loupat z kůry. Po hodině kynutí z každé části těsta vytvarujeme
hada, kterého namotáme na klacek, aby
špičku překrývalo těsto. Opékáme je
nad ohněm dozlatova. Upečené je můžeme pomazat česnekovým olivovým olejem. Opatrně je sundáme z klacku a sníme. Klidně místo chleba ke špekáčkům,
aby nám ta klasika nechyběla.
Coolinarka.cz

Odpočiňte si od buřtů. Spoustu legrace u ohně užijete při opékání hadů z
těsta, ještě víc, pokud vyzkoušíte sýrové koule.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Napíchněte kouli sýra

O

Kukuřice v listech upečená v popelu
Suroviny: 8 klasů kukuřice (nejlépe sladké v mléčné zralosti), olivový olej nebo
máslo, sůl a pepř, 4 limetky nakrájené na čtvrtky. Postup: Celou kukuřici na 20 minut
namočíme do vody. Pak svlékneme listy tak,
abychom je úplně neutrhli, odstraníme „fousy“ a
vlákna, kukuřici potřeme olivovým olejem či
máslem, dochutíme solí a pepřem. Přetáhneme
slupku zpátky přes klas. Rozhrábneme oheň a
kukuřici položíme na uhlíky. Asi 15 minut ji
necháme v popelu a obracíme. Kukuřici můžeme
podávat s měsíčky limetky. Je to pikantní.

pékání sýra na klacku jen
tak – bez alobalu – už
navždycky zůstane velkou
zkouškou vaší obratnosti. Ale jde
to. Zkušení borci vědí, že stačí mít
buď větší kostku, kterou napíchneme na klacek či opékací jehlu, a postupně, jak se sýr nad ohněm dělá,
ukrajujeme a uždibujeme z něj rozehřáté očouzené kousky.
Nebo vyzkoušíme recept Martinky z Mikulovic? Ta vždycky ze sýra
uhněte velkou kouli, zpravidla používá eidem 30 % (nebo jiný podobný s nižším obsahem tuku), bylinky
a trochu oleje. Napíchne ji a opéká,
ale nikdy v přímých plamenech, aby
se nespálila.
Grilovaný hermelín ale asi stejně
nemá konkurenci. Na gril se obecně
hodí sýry s pevnější strukturou, tak-

že na čerstvé a tavené sýry raději zapomeňte. Skončily by roztavené na
uhlících. Raději sáhněte po tradičním hermelínu nebo kozím sýru.
Grilovat je můžete klidně i bez
alobalu, pokud je celé obalíte plátky
chutné slaniny. Sýry také můžete zabalit do vinných listů. Ty, které jsou
v dřevěné krabičce, postavte i s ní
nad menší žár a grilujte, dokud nezměknou.
(kor, jpz, iprima.cz)

CNN PRIMA NEWS
PŘEDSTAVUJEME

Po stopách největších zločinů
H

eparinový vrah, lesní zabiják nebo
student z Ameriky, který vyvraždil brněnskou rodinu. To všechno
jsou zločiny z posledních třiceti let, které
se zapsaly nejen do dějin české kriminalistiky, ale díky novinářům i do paměti mnoha čtenářů novin či televizních diváků.
Právě na takové případy se zaměřil mode-

rátor a reportér Krimi zpráv CNN Prima
NEWS Václav Janata ve svém seriálu
Zvlášť závažné zločiny, který mohou pravidelně číst uživatelé zpravodajského
webu CNNPrima.cz.
„Seriál nabízí zajímavé detaily známých i téměř zapomenutých kauz, o kterých diváci a čtenáři slyšeli. A každý pří-

pad je doplněn dobovou reportáží, takže
na vás dýchne atmosféra dané doby,“ vysvětluje Václav Janata, který se novinařině
s krimi tematikou věnuje už dlouhé roky.
„Jsem vášnivý čtenář detektivek a zároveň
jsem se mnohým z těch nejzávažnějších
případů v Krimi zprávách věnoval. Přiblížit je čtenářům na webu CNN Prima

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry

NEWS je tak pro mě zajímavou výzvou,
jak uplatnit svou zálibu i zkušenosti,“ říká.
Chtít se ohlédnout za starými kauzami
je jedna věc. Získat veškeré potřebné podklady už je ale něco jiného. Naštěstí mají
reportéři Krimi zpráv kam sáhnout. „Nejčastěji čerpám informace přímo v našem
archivu z reportáží, které jsme já, moji kolegové a naši předchůdci natočili do Krimi zpráv či do zpravodajských a publicistických pořadů CNN Prima NEWS a Primy,“ popisuje Václav Janata (na snímku).
FOTO | CNN PRIMA NEWS

SLEVA 33 %

Testovací jízda ZDARMA

„V českých věznicích jsou desítky lidí,
kteří se pravděpodobně už nikdy nedostanou na svobodu a za každým z nich je děsivý příběh. Těžko se hodnotí, který může
čtenáře zaujmout víc a který méně. Ambicí seriálu Zvlášť závažné zločiny není jen
připomenout ty nejznámější případy, ale
přiblížit také ty téměř zapomenuté,“ vysvětluje moderátor Krimi zpráv.
Nejde přitom jen o připomenutí, ale
také zhodnocení celého případu očima
dnešní doby a pohledem člověka, který točil už o tisících závažných zločinů.

Elektromagnetická brzda

Tváří v tvář vrahům

SELVO 4250

49 490 Kč

32 990 Kč
Dojezd na nabití až 20 km
0,10 Kč / km

Rozměry i pro malý výtah 110cm
Smí na chodník, silnici i do obchodu
Nový výrobek
Technický průkaz vydán Ministerstvem
dopravy v kategorii invalidní vozík
Zlín - K Pasekám

MARTONI.cz s.r.o., K Pasekám 5680,
tel.: 792 304 293, 608 445 559

Třebíč - Trnava a Znojmo-Hakenova 21
Autobaterie Kopečný s.r.o., Trnava 215,
tel.: 724 319 325, 568 823 537

Zlín - Vršava a Vizovice-Zlínská 703

Brno - Černovice

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294

Další nejbližší prodejny:

Agro Smetana, Vršava I 4975,
tel.: 577 101 606, 604 605 288

Hodonín

Elektrokola - Radim Čevela,
Masarykovo nám. 395/6,
tel.: 723 315 779

Přerov, Olomouc 2x, Boskovice,
Brtnice, Konice a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Práce reportérů Krimi zpráv je dost specifická. Musí si například zvyknout na to, že
někdy přijíždí k nehodám či na místa přírodních katastrof jako jedni z prvních a někdy tam vidí věci, které nejsou pro slabé
povahy. Zahrnuje to mimo jiné i soudy,
kde se setkávají s pohledy vrahů a násilníků. Václav to ale vidí o něco jednodušeji
a s nadsázkou říká: „Kdo si v dětství hrál
rád na policisty a zloděje, má ideální předpoklady pro tuhle práci,“ směje se.
Za posledních třicet let se nezměnil jen
svět kolem nás, ale změnila se také práce
policistů, kteří mají k dispozici stále modernější technologie, včetně DNA testů,
všudypřítomných kamer či dronů. A rovněž práce novinářů. „Nemůžu mluvit
za kriminalisty, ale naši, také tak trochu
detektivní, práci v Krimi zprávách změnily sociální sítě. Stejně jako je používáme
my, orientují se na ně i pachatelé. O nich
pak na různých profilech hledají informace jak sami policisté, tak i my reportéři,“
říká Václav Janata a potvrzuje to, že
na rozdíl od divokých 90. let dnes žijeme
v bezpečnějším světě.
Zvlášť závažné zločiny od Václava Janaty najdete na webu CNNPrima.cz. (ms)
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HUDEBNÍ IMPULSY

UPŘESNĚNÍ
V minulém vydání 5plus2 jsme v rubrice Hudební Impulsy v textu jednou omylem
uvedli místo správného jména Jiřího Štědroně nesprávné křestní jméno Miloš.
Za tuto nešťastnou chybu se čtenářům i oslavenci velmi omlouváme.
Redakce
INZERCE

Slavíci z Frýdku v Doupěti
JOSEF VLČEK

FOTO | J. ZÁTORSKÝ, MAFRA

R

ádio Impuls zve posluchače na další ze série Živááááků největších
hvězd českého popu. Poslední
květnový den zahájí Letní Doupě v přímém přenosu vítězná kapela Českého slavíka, frýdecko-místecká skupina Mirai.
Čtyřčlenná poprocková skupina je jedním z představitelů „severomoravského
popového zázraku“. Velká část představitelů současné pop music mladé a střední
generace totiž pochází z oblasti mezi Olomoucí a ostravskou aglomerací. Existují
dvě teorie, proč tomu tak je. První říká, že
do téhle oblasti jezdilo tak málo pražských kapel, že si místní mládenci museli
založit vlastní. A druhá odkazuje na historické souvislosti – na severní Moravě se
už od 60. let dařilo pop music. Počínaje
trojhvězdím Rottrová – Špinarová – Zagorová až po havířovský Kryštof.
Právě Kryštof byli něčím jako kmotry
Mirai. Byl to Richard Krajčo, kdo inspiroval člena skupiny Dolls In The Factory,
dnes frontmana kapely Miraie Navrátila,
aby začal psát české texty. A byli to také
Kryštof, kdo v začátcích Mirai brali jako
předkapelu na svá turné.
Navrátil založil Mirai v roce 2014 a už
o rok později na sebe upozornil písní Dítě
robotí, které se dostalo do spodní části rozhlasových žebříčků. Jméno kapely pak
shodou okolností zpropagoval mimohudební jev. V roce 2016 se totiž objevil stejnojmenný počítačový malware, který napadal operační systém Linux. Hodně se
o něm psalo, a tak slovo, které v japonštině znamená budoucnost, získalo všeobecnou pozornost. Osm měsíců poté, co se objevil virus, přišla skupina s obrovským hi-

tem Když nemůžeš, tak přidej. Motivační
song se hudebně inspiroval aktuálně nejmodernějším zvukem amerických pop
rockových kapel typu One Republic nebo
Imagine Dragons a stal se jednou z nejúspěšnějších domácích písní druhé poloviny desátých let. Po zátopkovské hymně
nasázeli Mirai do rádiových žebříčků do
současnosti tucet dalších hitů a vydali čtyři komerčně úspěšná alba. Z jejich pozitivních hudebních poselství, plných radosti
a životního elánu se stal jeden ze symbolů
životního stylu dnešní mladé generace:
„Život je pohoda, život je fajn...“
V průběhu posledních let se z Mirai stala jedna z nejlepších koncertních kapel
v republice, která přidává druhý podzimní
koncert v naší největší vysočanské areně.
Tady si poprvé zahrála před pár lety
na Českém mejdanu s Impulsem a mohla
si tak její možnosti osahat. Jejími přednostmi jsou dokonalý zvuk, nápaditá aranžmá,
energie a suverénní sehranost. A zajímavé
je, že to oceňují nejen fanoušci, ale i odborná kritika, která letos udělila kapele
i cenu Anděl. Mirai to tedy naživo rozbalí
na Impulsu v úterý 31. května od 20 hodin a hity jako Chci tančit, Yahoda,
I přesto všechno, Volám nebo nejnovější Vedle tebe usínám z posledního alba
Maneki Neko, chybět určitě nebudou.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

JARO

v plné síle

Odrazte se
od DNA a žijte
naplno
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě on
stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být nepřirozené vylučování kyseliny močové. Poté
se vytvoří jehličkovité krystalky, které
se postupně usazují v kloubech.

Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nedejte alergiím
šanci!

Oční kapky
OCUTEIN
ALLERGO lze
aplikovat
i při
p nošení
kontaktních
čoček.

Práce na zahrádce, slunce, prach, pyly… toť každoroční
těžká zkouška pro náš zrak. Slzení, pálení a štípání očí
jsou poté nepříjemnou daní za příjemně strávený den.

N

enechte si slunné dny pokazit a zamiřte do nejbližší
lékárny pro OCUTEIN ALLERGO oční kapky z prémiové řady Da Vinci Academia, které poskytují potřebnou úlevu a osvěžení pro vaše oči při projevech senné rýmy
a alergií. Složení tohoto zdravotnického prostředku obsahuje
j tekutý extrakt rostliny Helichrysum italicum, jenž má protizánětlivý
a stahující účinek. Kapky je možné dávkovat dle
t
aktuální potřeby, bez denního omezení dávek.

Ř

ešení představuje posílený doplněk
stravy z lékárny Enzycol® DNA*. Jeho
unikátní složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje její lepší
vylučování z těla2. Přípravek obsahuje komplex přírodních látek Multi CleanUPTM, kde
původní trojkombinace extraktu z 1kyselé
višně, 2celeru a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt z
pistácie a kurkumin. Díky
přidanému
*zinku je DNA
pod kontrolou.

Mravenčí vám nervy?

S pocity mravenčení, štípáním či brněním končetin, zhoršenou citlivostí prstů nebo přecitlivělostí
nervových buněk se setkává velká část populace. Nenápadné příznaky mohou postupně dorůstat
těžko snesitelných rozměrů. Nenechte nervové obtíže zaútočit naplno!

Úlevu
od mravenčení,
štípání, pálení
a zhoršenéé citlivosti
itlivosti
nervové soustavy
žádejte v lékárně.

U

nikátní doplněk stravy Neuromedic kombinuje vysoké dávky kyseliny alfa-lipoové, vinnou révu, fosfolipidy a vitaminy skupiny B, díky čemuž efektivně regeneruje
a zlepšuje funkci i citlivost nervové soustavy a vyživuje nervové buňky. Obsažený
silymarin navíc chrání nervy před poškozením toxiny. Neuromedic je díky vysokým dávkám vitaminů B ideální ochrana nervů při jejich nedostatečné výživě, vystavení toxinům
či vedlejším účinkům některých tablet nebo mechanickém poškození samotných nervů.

Zvedá se vám tlak? Sáhněte po konopí!
Nečekejte na neblahé následky vyššího krevního tlaku a doživotní
užívání tablet s vedlejšími účinky. Sáhněte po konopném řešení!

R

evoluční doplněk stravy Hypetezin využívá spojenou sílu konopí, hlohu
a vinnou révu pro efektivní modulaci krevního tlaku a zachování dobrého stavu srdce, cév a celého kardiovaskulárního systému. Unikátní složení je navíc doplněno o šafrán, jenž omezuje nervové napětí a podrážděnost,
které mohou vyšší tlak způsobovat. Funguje efektivně a bez vedlejších účinků.
AKTIVNÍ
KO N O P Í

Revoluční, maximálně účinné přípravky CannamediQ využívající
aktivní konopí najdete ve své lékárně.
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VYRAŽ DO
HORNBACHU.

DŘÍV NEŽ TVOJE ZAHRADA.

STAVBA A ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Práce svépomocí i chytrá volba
dodavatele energií zlevní bydlení
Na něčem se škudlit nevyplácí, na jiném však ušetřit
můžete bez toho, abyste později litovali. Odborníci
upozorňují, že při stavbě domu je potřeba už od
počátku myslet i na to, jaké náklady budou poté
s vaším novým domovem spojené. S tím souvisí i volba
velikosti objektu či to, zda bude přízemní, nebo patrový.
5plus2
■ RÁDCE
Zvažte, co zvládnete sami
Místo domu na klíč roste mezi Čechy v posledních letech zájem o stavbu nového domova takzvaně svépomocí. Důvod je jasný, rostoucí ceny nemovitostí i služeb stavebních firem. Ušetřit se tak dají minimálně stovky tisíc korun, nemálo lidí dokázalo díky šikovnosti vlastních rukou uspořit
i víc než třetinu financí, které by jinak vyinkasovaly stavební firmy. Pomáhají
k tomu různé komunitní weby, jež krok
po kroku radí, co, kdy a jak postavit, kde
získat vhodný materiál a podobně. Obvykle vybudování vlastního rodinného domku
bez stavební firmy trvá okolo dvou let.
Naproti tomuto trendu jdou také výrobci stavebních materiálů, které už mnohdy
připomínají skládačku. Stačí se poradit
s výrobcem a pak už vše dokážete sami.
Většinou si lidé bez pomoci „profíků“
zvládnou postavit základovou desku, obvodové i vnitřní zdi, naopak odborníkům svěřují střechu, instalaci oken a samozřejmě
rozvody vody, elektřiny, plynu a další podobně sofistikované nezbytnosti.

Využijte každý metr
Na velikosti záleží. Je jasné, že každý „kubík“ obestavěného prostoru stavbu zdražuje, na druhou stranu náklady na jeho pozdější vytápění nestoupají úměrně v duchu – co metr čtvereční navíc, to XY korun provozních nákladů navíc.
Důležité je, aby byla dobře navržená dispozice a aby na sebe jednotlivé prostory logicky navazovaly bez zbytečných chodeb.
Ty jsou totiž obvykle málo využívanými
prostory, bez kterých se můžete obejít.
Při přípravě stavby odborníci doporučují
do projektu od začátku zahrnout také předpokládané konkrétní vybavení nemovitosti, aby se zjistilo, kde bude potřeba prostoru více a kde by byl naopak nevyužitý.
S ohledem na budoucí provozní náklady je důležitý také tvar domu. Při stejných
obvodových konstrukcích totiž může být
potřeba tepla na vytápění na metr čtvereční v přízemním domě oproti patrovému až
dvojnásobná.

Modulové domy jsou trend
Hrozivě zdražující hypoteční úvěry nutí
lidi spěchat se splněním svého snu o vlastním bydlení. Roste proto zájem také o tak-

FOTO | SHUTTERSTOCK

zvané modulové domy. Ty jsou takřka
celé ze dřeva, a jeřáb je dokáže osadit na
určenou parcelu během pár hodin. Cena
se obvykle pohybuje okolo dvou a půl až
tří milionů korun bez DPH. Jiří Klein, jednatel výrobce takových domků, k tomu
v rozhovoru pro Lidovky.cz mimo jiné
řekl: „Všímáme si nárůstu poptávky
po takzvaně doplňkovém bydlení, tedy zejména rekreačních objektech pro soukromé či komerční využití. Typicky jde o jednomodulový apartmán 2+kk o obytné ploše do 40 metrů čtverečních nebo 1+kk
s plochou do 25 metrů čtverečních. Preferovaným řešením začíná být také koncept
takzvaného rostoucího domu, kdy podoba
modulární dřevostavby kopíruje životní
etapy toho kterého zákazníka.“ Jak dodal,
na počátku se obvykle řeší obytný prostor
kupříkladu o velikosti například 70 až
90 metrů čtverečních s tím, že v rámci etapizace je připraveno budoucí rozšíření
o další moduly, jako jsou dětské pokoje,
relaxační zázemí, pracovny a podobně.

Zavčasu si zařiďte energie
Dopředu je třeba také myslet na připojení
nového objektu k energetické distribuční
soustavě. U distributora je třeba vyplnit žádost, což lze i online. Ta je nejprve posouzena, přičemž můžete být kontaktováni ohledně ověření nebo doplnění údajů. Pokud je
žádost schválena, obdržíte takzvanou
Smlouvu o připojení, na jejíž potvrzení
máte 60 dní. Poté si srovnejte nabídky jednotlivých dodavatelů energií a s tím pro
vás nejvýhodnějším uzavřete smlouvu,
v případě plynu se jmenuje Smlouva o sdružených službách dodávky plynu. Vámi zvolený dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Technik distributora přijede, zkontroluje, zda jsou splněny všechny
technické podmínky připojení, k čemuž je
nutné předat kopii revizní zprávy na odběrné plynové zařízení, a namontuje plynoměr. Podepíšete montážní protokol (může
tak učinit i zástupce s plnou mocí) a můžete začít odebírat plyn.
(re, iDNES.cz)
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NECHTE SI ZDARMA VYZNAČIT PLYNOVODY
Počet jejich poškození při stavebních pracích roste

V roce 2021 došlo během stavební sezony k 585 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly řádu
miliónů korun. Zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební ﬁrmy,
aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.
Vytyčení provádí plynaři z GasNetu zdarma
a může se tím zabránit zbytečným škodám.
„Proti roku 2020 došlo v loňském roce
k nárůstu těchto případů o cca 8 %. Apelujeme proto na stavebníky a ﬁrmy, aby
podobným situacím předcházeli. Zbytečně
tak vznikají situace, které mohou ohrozit
zdraví či způsobit materiální škody. Tyto
případy dále předáváme na Energetický

regulační úřad, který rozhoduje
podle závažnosti havárie o výši pokuty,“
uvádí provozní ředitel GasNetu Petr
Koutný a pokračuje: „Bez vytyčení
a přesného určení polohy plynovodu
nesmí být stavební činnosti zahájeny.“
Pro stavebníky i odbornou veřejnost
provozuje GasNet na svém

webu www.gasnet.cz portál Distribuce
plynu online. Zde si lze jednoduše objednat
vytyčení i následnou kontrolu stavby.
Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vydání stanoviska a vytyčení
plynovodů provádí GasNet zdarma.
GASNET.CZ | 555 90 10 10

INZERCE

22 27. května 2022

Česká republika

Mistři ve třídění. Češi mají k dispozici
téměř 700 tisíc barevných kontejnerů
Kdyby šlo v Česku vše tak, jako třídění odpadu,
mohla by si republika gratulovat. Češi v této
oblasti stále patří ke světové špičce a každý rok
postupují ve využívání žlutých, modrých, zelených
a mnoha dalších barevných kontejnerů o další
krůčky výš. Tímto způsobem prospívá ekologii
Ilustrační foto: Shuttestock, Profimedia
73 procent lidí.
kračovala už druhým rokem, Češi svůj
třídicí elán znovu nejenže neztratili,
ale dokonce ještě vylepšili. Loni vytřídil každý obyvatel země v průměru
71,8 kilogramu odpadu. „To je meziroční růst o pět kilogramů,“ vypočítali
odborníci ze společnosti EKO-KOM,
která třídění odpadu v tuzemsku zajišťuje, propaguje a monitoruje.
Tomuto záslužnému fenoménu napomáhá i fakt, že se v Česku vloni o další
metr snížila docházková vzdálenost
k barevným sběrným nádobám, neboť
se počet kontejnerů neustále zvyšuje.
Je jich už téměř 700 tisíc. Přispěla také

skutečnost, že 10 procent domácností si
doma udělalo na roztřídění odpadu více
místa. Zkrátka Česko pomalu míří k tomu
stát se v této „disciplíně“ světovými mistry alespoň co se domácností týče.
Výhody tohoto úsilí jsou zjevné.
„Díky tomu se 77 procent z celkových
zhruba 1,33 milionu tun obalů uvedených na trh v ČR loni vytřídilo a předalo
k recyklaci nebo k energetickému zapracování,“ uvádí EKO-KOM.

Méně skládek v krajině
Celá Evropa v posledních letech tlačí
na rušení skládek. Jednou z cest, jak tuto

678 tisíc

Takový je počet barevných kontejnerů
a menších nádob na tříděný odpad, které
jsou v Česku aktuálně k dispozici. Je to
o 120 tisíc více než v roce 2020. Třetinu tvoří
nádoby do 240 litrů, dvě třetiny pak kontejnery. Nádobový sběr je v některých obcích doplněn či nahrazen sběrem pytlovým. A kdo jsou
lidé, kteří ke kontejnerům pravidelně chodí?
Podle průzkumu jsou to respondenti z vyšší
třídy, dále vlastníci zahrady, pak ti, kteří mají
své kontejnery na tříděný odpad, a nakonec
environmentalisté, tedy lidé, již se zabývají
a obhajují ochranu životního prostředí.

980 tisíc tun

Češi, kteří třídí odpad, ušetří
tolik tun CO2 ročně. Je to
hodně, nebo málo? Představte si obchodního cestujícího, který každý rok najezdí
zhruba 30 000 kilometrů,
má osobní vůz a průměrnou spotřebu 5 litrů nafty
na 100 kilometrů. Ročně
po sobě zanechá uhlíkovou
stopu zhruba 5,4 tun CO2.
Když tedy v ČR tříděním
ročně ušetříme zhruba
980 000 tun CO2, v podstatě tím smažeme podobnou uhlíkovou stopu, jakou
do ovzduší vypustí na svých
ročních cestách zhruba 181
tisíc obchodních cestujících.

vizi prosadit, je právě třídění odpadu.
Stále soﬁstikovanější technologie dokážou z dobře roztříděných odpadků vytvořit zcela nové výrobky, nebo je umí
i energeticky zpracovat, třeba na teplo.
Jak se to dělá?
Odpady z barevných kontejnerů míří
nejprve na třídicí linku. Tady jsou dotříděny a upraveny na surovinu pro recyklační průmysl – například z použitého

Díky dalšímu zahuštění
sběrné sítě se loni zkrátila docházková vzdálenost meziročně o další
metr – k nejbližším
barevným kontejnerům
to měli lidé ze svých
domovů v průměru
89 metrů (zhruba 127
kroků). Pro srovnání
– průměrná docházková vzdálenost Čechů
do nejbližších potravin
je 576 metrů, ke kontejnerům na směsný
odpad je to 34 metrů.

89 metrů

ČR | Přestože epidemie koronaviru po-

kancelářského papíru se vyrobí obaly
na vejce. Během třídění vznikají i složky
odpadů, které jsou materiálově nevyužitelné, ty se pak mohou použít na výrobu
alternativních paliv nahrazujících fosilní zdroje nebo jako jiný zdroj energie.
„I takové využití odpadu má ale smysl,
protože pomáhá redukovat množství odpadu končícího na skládkách,“ uzavírají
experti z EKO-KOM.
(jos)

Tolik obyvatel Česka třídí odpad
pravidelně. Každý pak v loňském
roce v průměru vytřídil 71,8 kilogramu
plastů, papíru, skla, nápojových kartonů
a kovů. Dokonce 77 % z celkových zhruba 1,33 milionu tun obalů uvedených
vloni na trh v Česku bylo vytříděno
a předáno k recyklaci nebo energetickému zapracování. A kdo se přiznal, že
netřídí, ale mohl by začít? Například
majitelé rodinných domů či obyvatelé
obcí s 3000 až 23 999 obyvateli.

73%

30m

2

Právě takovou rozlohu
přírody ročně Češi zachrání tříděním odpadu,
následnou recyklací a dalším využitím. Je to jako
rozloha Litomyšle, Nové
Paky či Rokycan. Třídění
šetří přírodní zdroje surovin, vodu i energii. Výroba
z druhotných, tedy recyklovaných, surovin je totiž
méně náročná než výroba
z primárních surovin.

678 446
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Karl van Beethoven,
univerzální dědic
slavného hudebního
skladatele, strávil
ve městě na Vysočině
pět let a našel si tam
i manželku.

Česká republika

Beethovenův synovec
žil v Jihlavě jako voják

ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČR | Gustav Mahler, Jan Václav Stamic
i Bedřich Smetana. Všichni tito tři významní hudební skladatelé mají určitou
spojitost s Jihlavou. Všichni tam totiž
nějakou dobu pobývali.
Ale Beethoven a Jihlava?
Pro mnohé to může být překvapení,
přesto je slavné jméno spojené s tímto
místem. Nejedná se však přímo o světoznámého hudebního skladatele
Ludwiga van Beethovena, ale o jeho jediného synovce a zároveň univerzálního dědice Karla van Beethovena.
Jak zjistili jihlavský badatel Zdeněk
Geist a ředitelka státního okresního archivu Renata Pisková, Karl van Beethoven v Jihlavě strávil pět let ve vojenské
uniformě a našel si tam i manželku.
Podle Zdeňka Geista to měly být
roky, jež do jisté míry zklidnily do té
doby poněkud neuspořádaný a bouřlivý

Karl van Beethoven, synovec slavného hudebního skladatele.

Strýc Ludwig van Beethoven Karla
všemožně podporoval.

život Karla van Beethovena. „Vedle
známé korespondence, kterou odsud
vedl se svým slavným strýcem, se podařilo nově objevit doklad o jeho člen-

ství v proslulém jihlavském Hudebním
spolku. Podle Karlových společenských aktivit je také možné vysledovat, jaké domy zde za účelem návštěvy

koncertů, divadel
či bálů navštěvoval. Zajímavé jsou
rovněž okolnosti,
za nichž došlo
k pozdějšímu sňatku s jeho jihlavskou manželkou
Badatel Zdeněk Karolinou BarbaGeist.
FOTO | rou, s níž se zde seARCHIV MAFRA (3x) známil a s níž tu
počal svou první,
tehdy ještě nemanželskou dceru,“ popisuje badatel.
A jaký byl Karlův vztah se strýcem
Ludwigem? „Vřelý a komplikovaný zároveň. Skladatel byl jeho starostlivým
i bouřlivým poručníkem, Karlův osud
mu velmi ležel na srdci. Ten mu ale
svým chováním v dospívání a v mládí
působil četné starosti. Přesto mu
Ludwig opakovaně pomáhal, odpouštěl
a myslel na jeho budoucnost,“ připomíná Zdeněk Geist.

INZERCE

Vstupte do největšího světa prémiového obsahu

Vyzkouše
jte
pouze za

1 Kč
na první
měsíc

Prémiový obsah

Noviny a časopisy

Přednostní vstupenky na akce

Knihy a audioknihy

Filmy a video

Výhody pro zdraví

Automaticky získáte neomezený přístup na

Vstupte na idnes.cz/premium

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DLUHOPISY
E-FINANCE

%
8

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy jsou vydávány
na období od dvou do tří let

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

DVOULETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 8 %
Skupina e-Finance, a.s., více jak 20 let
investuje do nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky. Díky tomu
disponuje stabilním portfoliem zejména
nájemních nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

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

OXYGENOTERAPIE dobývá Brno
Léčba

kyslíkem

je

stále

více

vyhledávaná

Brno – V poslední době je stále populárnější léčba kyslíkem neboli hyperbarická oxygenoterapie
jako součást zdravého životního stylu. Účastník terapie dýchá čistý kyslík pod atmosférickým
tlakem, a přitom pohodlně leží v přetlakové komoře v prostředí se zvýšeným tlakem okolního
vzduchu. Brno není v tomto trendu výjimkou.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET
HYPERBARICKOU
OXYGENOTERAPII

www.efispa.cz

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

KONTAKTY:
EFI SPA Hotel**** Superior
nám. 28. října 23, BRNO
recepce@efispahotel.cz
+420 515 557 557

Doporučujeme navštívit barokomoru OXYLIFE ve Wellness centru nového brněnského
hotelu EFI SPA Hotel**** Superior na nám. 28. října 23. Hyperbarická komora OXYLIFE pomůže prokrvit tkáně a zlepšit okysličení celého organismu. Díky tomu se zlepší vitalita, kvalita
dýchání, a harmonizuje se spánek.
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Česká republika

Alena vs. Maria,
válka seniorek
Televizní Prostřeno! na severní Moravě postaví proti
sobě zastánce tradiční a moderní kuchyně. Rozhoří
se taktický boj a dojde na vyřizování účtů soupeřů?
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Moravskoslezském kraji. V pondělí se jako
první k plotně postaví důchodkyně Alena Czakóová (62 let). Vsadí na českou
kuchyni, když připraví hovězí vývar, sýrovou roládu, svíčkovou a tiramisu. Ne
všechno půjde sice jako po másle, ale
nakonec si Alena poradí i s úkolem týdne. Zabrat jí dají všetečné otázky hostů.
Jsou zvědaví, čím se živila, a budou překvapeni, že vlastně pořádně ničím. Alena se svěří, že si žila nádherně, ale teď
už je to horší. Na první pohled si Alena
nesedne s Mariou. Aleně totiž neunikne, že Maruška se na všechno netváří
zrovna nadšeně, a rozhodne se, že si to
zapamatuje a také jí to oplatí.
Maria Gorolová (66) uvaří v úterý.
V Prostřeno! to pro ni není poprvé. Jednou tu už štěstí zkoušela. A rozhodla se
ho zkusit znovu. Tentokrát ji přihlásil
její vnuk. Maria si postěžuje, že poprvé
neměla vůbec dobrou partu, zvlášť na
jednu osobu z ní se jí nevzpomíná
dobře. Těší se, že tentokrát to bude jinak. To ale netuší, že Alena si na ni
brousí zuby a je rozhodnuta jí pondělní
kritiku oplatit. Také Maria sází na domácí kuchyni, když připraví chlebíčky, vývar, řízky se salátem a koláče. A všeho
bude mít víc než dost. Stůl se bude pod
množstvím jídla doslova prohýbat, ale
hosté si řeknou, že někdy méně je více.
Ne všechno jídlo jim zachutná a podle
nich místo na kvantitu by měla Maria
vsadit na kvalitu. A Alena si nenechá
ujít příležitost, aby svou neoblíbenou
soupeřku u bodování „zařízla“.

Ve středu předvede, co u plotny dovede, benjamínek týdne studentka Lucie
Hajduchová (19). Překvapí moderní kuchyní. Podává šlehaný balkánský sýr,
polévku z pečených rajčat, lasagne a
churros s čokoládou. Alena s Mariou některé chody ani neznají a mají problém
je vyslovit. Bude se dnes hodnotit podle
chuti, nebo pokračuje taktická hra? Aleně jde o vítězství hodně a zřejmě si myslí, že účel světí prostředky, a s body si
hlavu neláme. Co na to ostatní? Pojmou
podezření, že mezi sebou mají taktika?
Čtvrteční soutěžní menu nachystá aktuálně malíř, jinak muž mnoha profesí
Tomáš Renta (39). Nachystá tři kanapky, rajčatovou polévku se snítky bazalky, chilli con carne s rýží, ovocný
dortík ve skle. Co na jeho menu řeknou
soupeři? Bude chutnat i to neznámé?
Nebo zastánce tradičních chutí otráví
moderní gastronomie? A dojde k odhalení taktika mezi soupeři, nebo bude pokračovat jeho hledání?
V pátek hosty k sobě domů pozve finanční poradce Vojta Stec (27). Žije v
krásném domě se ženou a dětmi. Hosté
budou zaskočeni z věkového rozdílu,
který je mezi ním a jeho manželkou.
Vojtěch sází na klasiku, když připraví
domácí paštiku s domácí bagetou,
zelňačku, kachní stehno, knedlíky, zelí
a frgále. V kuchyni se umí otáčet. Připraví hned dva druhy knedlíků a frgále
budou dokonce tři! Podaří se Vojtovi zazářit? A jak dopadne Alenčina taktická
hra? Sledujte Prostřeno! každý všední
den na Primě od 17:50 hodin.
(kot)

Zleva Maria Gorolová, Tomáš Renta, Vojtěch Stec, Lucie Hajduchová a Alena Czakóová nad poklicemi s výhrou 60 tisíc korun.
FOTO | FTV PRIMA
Předkrm: Šlehaný balkánský sýr
Ingredience:
125 g měkkého balkánského/feta sýra,
100 g ricotty,
100 g krémového sýra/žervé, 3 PL medu, 5 PL olivového oleje, citronová šťáva, tymián
dle chuti, chilli. Postup: Všechny suroviny spolu vyšleháme dohladka. Podáváme s pečivem.
Chilli con carne, rýže

Ingredience: 800 g hovězího mletého
masa, 1 cibule, 1 červená paprika,
malá plechovka kukuřice, 2 stroužky
česneku, 1 ML mletého chilli, 1 ML
sladké papriky, 1 ML uzené papriky,
špetka skořice, 1/2 ML římského kmínu, zeleninový vývar, 1/2 ML majoránky, 400 g loupaných rajčat, 1 PL
třtinového cukru, 2 PL rajčatového
protlaku, 400 g konzervovaných červených fazolí, 400 g konzervovaných bílých fazolí, 3 kostky hořké čokolády,
petrželová nať, sůl, pepř. Postup: Necháme zesklovatět cibuli, přidáme červenou papriku nakrájenou na tenké
plátky. Poté přidáme najemno nakráje-

ný česnek, mleté chilli, papriku sladkou a uzenou, skořici, římský kmín a
pepř. Vše zarestujeme a přidáme
namleté hovězí maso a necháme za stálého míchání zatáhnout. Podlijeme vývarem, přidáme loupaná rajčata, majoránku, třtinový cukr, rajčatový protlak
a povaříme do měkka. Nakonec přidáme kukuřici, fazole a rozpuštěnou čokoládu. Při servírování ozdobíme petrželovou natí.
Dezert: Frgále
Ingredience: 450 g hladké mouky,
2 žloutky, 75 g másla, citronová kůra,
kvásek, sůl. Na náplně: 2 vaničky tvarohu, 50 g cukru, citron, rum, domácí
povidla, borůvky. Drobenka: 75 g
másla, 60 g cukru, 50 g mouky. Postup: Ingredience smícháme dohromady a vypracujeme hladké a lesklé těsto. Necháme v teple hodinu odpočívat.
Těsto rozdělíme na bochánky a na pomoučeném vále rozválíme do kruhu o
průměru 30 cm. Přeneseme na pečicí
papír a okraje potřeme rozpuštěným
máslem. Na každý pak naneseme náplň a dobře rozetřeme, posypeme drobenkou a necháme v teple asi hodinu
kynout. Pečeme v rozpálené troubě při
200 °C asi 8 až 9 minut.
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Bezpečnost, ostraha

Telekomunikace

Ochrana osob

Senior technik

Specialista BOZP a PO se skutečným home officem v Plzni!

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Technik BOZP

Specialist(k)a IT

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista požární ochrany (35-50000 KČ)

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Technik/technička bezpečnostních systémů

ESH k
di át
BOZP
Více na www.jobdnes.cz

T h i i
bl ti i f
č í h
Více na www.jobdnes.cz

Marketing, reklama, public relations

Řemesla, výroba

Kampaňový specialista

Brigádník - třídění zásilek

50 000 - 65 000 Kč / měsíc

Marketing Specialist

Nástrojař 40000Kč

Event Specialist in Pharmaceutical company

Jednorázová brigáda - 250 Kč/hod.

Trainee - Leader interních Digi Gurus
Více na www.jobdnes.cz

ů

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Obsluha plastikářské výroby
Více na www.jobdnes.cz

27 000 Kč / měsíc
45 000 65 000 Kč /

ě í
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. května 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.20 Třetí sudička 8.05
Třeboňská pohádka 8.50 Příběhy slavných...
Otto Šimánek 9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown
VIII 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Třetí noc pro čaroděje 13.45 Až já budu
královna 14.30 Důvod k rozvodu 16.10
Hercule Poirot 17.55 Ke štěstí 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

6.10 Looney Tunes: Nové příběhy 7.05 Scooby-Doo znovu na stopě (1, 2) 7.55 O statečném
krejčíkovi 9.05 Šaman 11.15 Koření 12.15 Volejte
Novu 12.50 Rady ptáka Loskutáka 13.45 Tipy
ptáka Loskutáka 14.00 Výměna manželek XIV
15.20 Já, kocour 17.00 Dítě Bridget Jonesové
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 6.30
M.A.S.H (31) 6.55 M.A.S.H (32) 7.25
Cyklosalon.tv 7.55 Výměna aut limited edition
8.30 Autosalon.tv 9.45 Poklad z půdy 10.55
Máme rádi Česko 12.45 Vraždy podle Agathy
Christie 14.50 Léto s kovbojem. Komedie (ČR,
1976). Hrají D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Vízner,
M. Rosůlková, D. Medřická a další. Režie
I. Novák 16.45 Bílá paní. Komedie (ČR, 1965)
18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi
zprávy 19.55 Showtime

5.35 Umění je cool 6.30 Pevnost Boyard (1) 9.05
Mezi COOLky 9.45 Re-play 10.20 Re-play: Tutorial
10.55 Futurama V (27, 28) 11.55 Simpsonovi XXVII
(3-6) 13.50 Temný rytíř povstal 17.15 Futurama VI
(1, 2) 18.15 Simpsonovi XXVIII (9) 18.45
Simpsonovi XXVIII (10) 19.15 Simpsonovi XXVIII
(11) 19.45 Simpsonovi XXVIII (12) 20.15 Shrek:
Zvonec a konec 22.05 Útok z hlubin 0.20 Simpsonovi XXVIII (9) 0.50 Simpsonovi XXVIII (10)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 S láskou... královny popu
Pocta legendárním hitmakerům,
kteří obohatili českou populární
hudbu o nesmrtelné hity
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Maigret a společnice
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
2004). Hrají B. Cremer,
V. Larréová, V. Vilersová,
T. Fortineau, V. Winterhalter.
Režie F. Apprederis
0.05 Místo činu – Berlín
Dokonalý zločin. Krimiseriál
(N, 2020)
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Banánové rybičky
3.15 Sama doma
4.45 Ovce proti kozám
5.10 V kondici

Joj Family
SOBOTA 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.05 Policisté

v akci 6.50 Bez ubrousku 7.50 Bez ubrousku 8.45
Bez ubrousku 9.45 Na chalupě 10.45 Nové bydlení
11.50 Druhý dech (13) 13.25 Miliarda 15.30
V sedmém nebi 17.55 Nové bydlení – Deign 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nemocnice, seriál (SR,
2021) 22.40 30 případů majora Zemana (21),
krimiseriál (ČR, 1978) 0.20 Dr. Ludsky (1/10)

NEDĚLE 5.20 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Policisté v akci 7.40 Bez ubrousku 8.40 Bez
ubrousku 9.45 Miliarda 11.50 IQ TAXI CZ 12.55
30 případů majora Zemana (22) 14.50 Kukačka
v temném lese 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Nejmladší z rodu Hamrů (5)
23.20 Policisté v akci 0.15 Nemocnice

PONDĚLÍ 5.00 Krimi 5.20 Noviny 5.55 Krimi
6.20 Noviny 6.50 Nemocnice 7.55 Soudní síň
11.00 První oddělení II 11.55 Bez ubrousku 12.55
Nemocnice 14.00 Soudní síň 16.00 Ochránci 17.00
Bez ubrousku 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Miliarda 22.30 Kukačka
v temném lese 0.30 První oddělení

sérum pravdy

AKČNÍ

20.20 Greenland: Poslední úkryt
Akční film (USA/VB, 2020)
22.40 Útok na Bílý dům
Akční film (USA, 2013)
1.10 Dáma a Král III (9)
2.15 Specialisté (85)
3.05 Život ve hvězdách
3.55 O statečném krejčíkovi
4.55 Novashopping

ÚTERÝ 11.10 První oddělení 12.05 Bez ubrousku

13.05 Nemocnice 14.10 Soudní síň 15.50 Ochránci
16.50 Bez ubrousku 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (22) 22.05 Skutečné příběhy 23.10 První
oddělení 0.00 Nové bydlení

STŘEDA 10.50 První oddělení 11.45 Bez ubrou-

sku 12.45 Nemocnice 13.50 Soudní síň 15.50
Ochránci 16.50 Bez ubrousku 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nejmladší z rodu
Hamrů (5) 21.25 Doktor z vejminku (1) 22.25 První
oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Divocí koně (66)

ČTVRTEK 8.05 Soudní síň 11.05 První oddělení
11.55 Bez ubrousku 12.55 Nemocnice 14.05 Soudní
síň 16.00 Ochránci 16.55 Bez ubrousku 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (23) 22.00 Dr. Ludsky (2) 23.10
První oddělení 0.05 Nové bydlení
PÁTEK 9.10 Soudní síň 11.05 První oddělení

12.05 Bez ubrousku 13.05 Nemocnice 14.10
Soudní síň 15.50 Ochránci 16.55 Bez ubrousku
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ta naše písnička česká II 22.25 IQ TAXI CZ
23.30 První oddělení 0.20 Nové bydlení

20.15 Temný Kraj (1)
Čarodějnice 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 V. I. P. vraždy (15)
Zločiny na pokračování.
Detektivní seriál (ČR, 2016).
Hrají S. Norisová, P. Děrgel,
M. Vladyka, M. Myšička,
J. Sedláčková. Režie K. Šulajová
22.55 Polibek draka
Thriller (USA, 2001). Hrají J. Li,
T. Karyo, B. Fondaová, B. Kwouk.
Režie Ch. Nahon
1.10 22 výstřelů
Thriller (Fr., 2010). Hrají J. Reno,
K. Merad, M. Foisová. Režie
R. Berry
3.40 Zběsilý únos
Thriller (USA, 2017).
Hrají H. Berryová, S. Correa
5.35 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20 Vaříme! 15.55 Osudová láska 17.55
Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Byli jednou
dva písaři 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 9.20 Zvěřinec
9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55 Byli
jednou dva písaři 15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá
vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Skrytá

vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň
19.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.35 Zátah 9.05 Mentalista V (5) 10.05 Vánoční
prázdniny 12.00 Letiště 14.30 Příběh žraloka
16.05 Mustang, hřebec ze Cimarronu, animovaný
film (USA, 2002) 17.35 Druhá, nebo první, komediální drama (USA, 1998) 20.00 Dokonalá lež,
mysteriózní drama (USA, 2019) 22.15 Birds of Prey
(Podivuhodná proměna Harley Quinn), akční film
(USA, 2020) 0.30 Poldův švagr, akční komedie
(USA, 2016)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 M.A.S.H 7.15
Námořní vyšetřovací služba VII (17, 18) 9.10 Kráska
mezi muži 11.05 Ledově ostří 12.50 Vesmír mezi
námi 15.20 Pod toskánským sluncem, komedie
(USA/It., 2003) 17.40 Příliš osobní známost,
komedie (ČR/SR, 2020) 20.00 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka, dobrodružné fantasy
(USA, 2010) 22.20 Jurassic Games, akční sci-fi
thriller (USA, 2018) 0.10 Útok z hlubin

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago,
syn džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20

Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Byli jednou
dva písaři 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Byli jednou dva písaři 15.55
Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxuss tore 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago,
syn džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

číslo 408

neděle 29. května 2022
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Důvod
k rozvodu 8.10 Úsměvy Karla Effy
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Příkopy (2/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O labuti
Pohádka (ČR, 1982)
14.05 Kryštof a Kristina
Pohádka (ČR, 1993)
15.00 Konec starých časů
Komedie (ČR, 1989)
16.35 Pošta pro tebe
17.40 Puma Fotbalista roku 2021
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Bourák
Komedie (ČR, 2020)
22.00 168 hodin
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Po stopách krve
Detektivka (ČR, 1969)
0.10 Případy detektiva Murdocha XIV
1.00 Gejzír
1.30 Za minutu 12

Nova
6.00 Holčička z iglú
6.10 Looney Tunes: Nové příběhy
(22, 23)
7.05 Scooby-Doo znovu na stopě (3-5)
8.25 Šípková Růženka
Pohádka (N, 2009)
9.35 Královské zásnuby
Romantická komedie (USA,
2018)
11.25 Dům u jezera
Fantasy film (USA, 2006)
13.20 Chlapci a chlapi (7)
14.30 Chlapci a chlapi (8)
15.45 Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989)
17.50 Obušku, z pytle ven!
Pohádka (ČR, 1955)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Jak se zbavit nevěsty
Romantická komedie (ČR, 2016)
22.10 Střepiny
22.40 Tajný agent Jack T.
Akční thriller (USA, 1997)
0.40 Dům u jezera
Fantasy film (USA, 2006)
2.15 Kriminálka Anděl III (13)
3.05 Volejte Novu

6.20
6.35
8.15
8.45
9.15
9.40
10.15
11.00
11.50
12.40
12.55
13.35
13.55
15.15
16.30
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.25
2.40
4.45

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (32-34)
Prima Mazlíček
Prima Svět
Prima ČESKO
DO MONTÉREK
Jak to bylo, šéfe?
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Temný Kraj (1)
V. I. P. vraždy (15)
Příliš osobní známost
Komedie (ČR/SR, 2020)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
Jako pavouk
Thriller (USA, 2001)
Vraždy podle Agathy Christie
Jak se staví sen

5.20 Jersey Boys 7.20 O statečném krejčíkovi 9.10
DC Super Hero Girls: Legendy Atlantidy 10.30
Mustang, hřebec ze Cimarronu 12.00 Příběh žraloka
13.35 Druhá, nebo první 16.00 Zachraňte Willyho
4: Útěk z pirátské zátoky 18.00 Aljaška 20.00
Dokonalé repliky 22.00 Boeing 747 v ohrožení
0.30 Peppermint: Anděl pomsty

Prima cool
7.05 Top Gear XX (4) 8.20 Pevnost Boyard (2)
10.55 Výměna aut limited edition 11.25
Autosalon.tv 12.40 Futurama VI (1, 2) 13.30 Simpsonovi XXVII (7-10) 15.20 Shrek: Zvonec a konec
17.15 Futurama VI (3) 17.45 Futurama VI (4) 18.15
Simpsonovi XXVIII (13) 18.45 Simpsonovi XXVIII
(14) 19.15 Simpsonovi XXVIII (15) 19.45 Simpsonovi
XXVIII (16) 20.15 Ostrov 23.00 Polibek draka

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.15 M.A.S.H 7.45 Námořní vyšetřovací služba VII
(18, 19) 9.40 Skutečné vraždy: Záhada starého
domu 11.25 Bílá paní 13.30 Pod toskánským
sluncem 15.50 Nechápu, jak to dokáže 17.40
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 20.00
Twilight sága: Nový měsíc 22.45 Špinavé metody
0.30 Okrsek 13: Ultimátum, akční film (Fr., 2009)

pondělí 30. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(6/13) 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 Jak se žije na Posázavském
pacifiku podle Věry Chytilové
14.15 Po stopách krve
Detektivka (ČR, 1969)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky VIII
(1/8)
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 Případy 1. oddělení (8/22)
21.15 Reportéři ČT
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
21.55 Život a doba soudce A. K. (21)
22.55 Místo činu – Frankfurt
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.35
9.30
10.55
11.45
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.20
0.15
1.05
1.45
2.25
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4280)
Utajený šéf IV
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (73)
Mentalista V (6)
Kriminálka Las Vegas V (14)
Kriminálka Las Vegas V (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4281)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (168)
Specialisté (86)
Policie Chicago V (5)
Kriminálka Las Vegas V (14)
Kriminálka Las Vegas V (15)
Mentalista V (6)
Policie Chicago V (5)
Střepiny
Na lovu

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
9.20
10.35
11.30
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.20
0.25
1.25
2.20
3.20
4.35

M.A.S.H (34)
Nový den
M.A.S.H (35)
M.A.S.H (36)
Temný Kraj (1)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger II (17)
Jake a Tlusťoch V (4)
Kriminálka Montpellier IV (1)
Námořní vyšetřovací služba VI
(2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Farmář hledá ženu
Poklad z půdy
Jak to bylo, šéfe?
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(2)
Jake a Tlusťoch V (4)
Kriminálka Montpellier IV (1)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.05 Zátah 6.40 Vánoční prázdniny 9.05 Šípková
Růženka 10.10 Aljaška 12.15 Teleshopping 12.35
Královské zásnuby 14.20 Šaman 16.15 Slunce, seno
a pár facek 18.25 Já, kocour, komedie (Fr./Kan.,
2016) 20.00 Greenland: Poslední úkryt, akční film
(USA/VB, 2020) 22.20 Rapeři z Comptonu, životopisné drama (USA, 2015)

Prima cool
7.05 Like House 3 8.05 Top Gear XIX (7) 9.20 Top
Gear XX (5) 10.35 Hvězdná brána IX (19, 20) 12.35
Futurama VI (3, 4) 13.25 Simpsonovi XXVII (11-14)
15.10 Hvězdná brána X (1, 2) 17.15 Futurama VI (5, 6)
18.15 Simpsonovi XXVIII (17-20) 20.15 Prima
Partička 21.15 Partička 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (8) 23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi
XXVIII (17) 0.10 Simpsonovi XXVIII (18, 19)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.25 M.A.S.H 7.55 Námořní
vyšetřovací služba VII (19, 20) 9.50 Ohnivé peklo
11.40 Velký dar 13.45 Nechápu, jak to dokáže 15.30
Vražda mé matky, drama (USA, 2018) 17.20
Twilight sága: Nový měsíc, fantasy film (USA,
2009) 20.00 Záměna, romantická komedie (USA,
2010) 22.00 Doblba!, komedie (ČR, 2005) 0.30
Ostrov, sci-fi film (USA, 2005)

úterý 31. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VIII (1/8) 9.55 První republika III (8/13) 10.50 Štafle. Komedie
(ČR, 1974) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.40 Konec starých časů
Komedie (ČR, 1989)
16.20 Zavolejte porodní sestřičky VIII
(2/8)
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 Důvěrný nepřítel
Mysteriózní thriller (ČR/SR, 2018)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Ach, ty vraždy!
23.35 Místo činu – Berlín
1.05 Kolem Pražského hradu
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.35
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
23.05
23.55
0.45
1.40
2.20
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4281)
Specialisté (168)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (74)
Mentalista V (7)
Kriminálka Las Vegas V (16)
Kriminálka Las Vegas V (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4282)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf IV
Kriminálka Anděl III (14)
Víkend
Kriminálka Las Vegas V (16)
Kriminálka Las Vegas V (17)
Mentalista V (7)
Víkend
Na lovu
Doktoři z Počátků (74)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
2.55
3.55
5.40

M.A.S.H (36)
Nový den
M.A.S.H (37)
M.A.S.H (38)
Farmář hledá ženu
Poklad z půdy
Walker, Texas Ranger II (18)
Jake a Tlusťoch V (5)
Kriminálka Montpellier IV (2)
Námořní vyšetřovací služba VI
(3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (34)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(3)
Jake a Tlusťoch V (5)
Kriminálka Montpellier IV (2)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Druhá, nebo první 8.35 Mustang, hřebec ze
Cimarronu 10.00 Mentalista V (6) 10.50 Královské
zásnuby 12.50 Šaman 14.50 Dům u jezera 16.40
Obušku, z pytle ven! 18.05 Pozdravy ze spermabanky 20.00 Dítě Bridget Jonesové, komedie
(USA/VB/Fr./Čína, 2016) 22.20 Vše o Nině, drama
(USA, 2018) 0.15 Tajný agent Jack T.

Prima cool
8.15 Top Gear XX (1, 6) 10.30 Hvězdná brána X
(1, 2) 12.35 Futurama VI (5, 6) 13.25 Simpsonovi
XXVII (15-18) 15.10 Hvězdná brána X (3, 4) 17.15
Futurama VI (7, 8) 18.15 Simpsonovi XXVIII (21, 22)
19.15 Simpsonovi XXIX (1, 2) 20.15 Simpsonovi
XXXIII (16) 20.45 Mezi COOLky 21.20 Show Jana
Krause 22.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (9)
23.35 Re-play: Tutorial 0.10 Simpsonovi XXVIII (21)

Prima Max
6.15 M.A.S.H 6.45 Námořní vyšetřovací služba VII
(21) 7.45 Útěk na Athénu 10.20 Temný rytíř povstal
13.45 Vražda mé matky, drama (USA, 2018) 15.30
Pochoduj, nebo zemři, válečné drama (USA, 1977)
17.55 Záměna, romantická komedie (USA, 2010)
20.00 Joe Kidd, western (USA, 1972) 22.05
Smrtonosná zbraň 4, akční thriller (USA, 1998)
0.40 Doblba!, komedie (ČR, 2005)

středa 1. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (2/8) 9.55 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 11.00 13. komnata
Simony Votyové 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 Ke štěstí
14.30 Ecce homo Homolka
15.50 Zavolejte porodní sestřičky VIII
(3/8)
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 Četnické humoresky (22/39)
21.10 13. komnata Jana Vlasáka
21.40 Hercule Poirot
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Maigret a společnice
1.10 AZ-kvíz
1.40 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.50
23.45
0.40
1.35
2.15
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4282)
Specialisté (86)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (75)
Mentalista V (8)
Kriminálka Las Vegas V (18)
Kriminálka Las Vegas V (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4283)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIV
Malé lásky
Mentalista V (8)
Kriminálka Las Vegas V (18)
Kriminálka Las Vegas V (19)
Koření
Rady ptáka Loskutáka
Na lovu
Doktoři z Počátků (75)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
23.55
1.05
2.05
3.00
4.10

M.A.S.H (38)
Nový den
M.A.S.H (39)
Zoo (34)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger II (19)
Jake a Tlusťoch V (6)
Kriminálka Montpellier IV
(3)
Námořní vyšetřovací služba VI
(4)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (38)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(4)
Jake a Tlusťoch V (6)
Kriminálka Montpellier IV (3)

Nova Cinema
5.25 Druhá, nebo první 8.10 Mentalista V (7) 9.00
Aljaška 11.00 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské
zátoky 12.55 Teleshopping 13.20 Dům u jezera
15.15 Dítě Bridget Jonesové 17.35 Sexmise,
komedie (Pol., 1984) 20.00 Talisman, romantické
drama (USA, 2012) 21.55 Šéfka, komedie (USA,
2016) 23.50 Dokonalé repliky, sci-fi film (USA, 2018)

Prima cool
8.05 Partička 8.15 Top Gear XX (2) 9.25 Top Gear XXI
(1) 10.30 Hvězdná brána X (3, 4) 12.35 Futurama VI
(7, 8) 13.25 Simpsonovi XXVII (19-22) 15.10 Hvězdná
brána X (5, 6) 17.15 Futurama VI (9, 10) 18.15
Simpsonovi XXIX (3-6) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Výměna aut limited edition 22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (10) 23.05 Cyklosalon.tv 23.35
Simpsonovi XXIX (3) 0.05 Simpsonovi XXIX (4)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.45 M.A.S.H 9.20 M.A.S.H 9.50
Námořní vyšetřovací služba VII (21, 22) 11.45 Bílá
paní 13.50 Pochoduj, nebo zemři, válečné drama
(USA, 1977) 16.15 Narozeninové přání, romantický
film (USA, 2017) 18.10 Joe Kidd, western (USA,
1972) 20.00 Dvojí obvinění, thriller (USA, 1999)
22.15 Zlato, dobrodružný film (USA, 2016) 0.40
Smrtonosná zbraň 4, akční thriller (USA, 1998)

čtvrtek 2. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (3/8) 9.55 Pošta pro tebe
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 Kluci v akci
14.30 Po stopách hvězd
14.55 Profesionálové
15.50 Zavolejte porodní sestřičky VIII
(4/8)
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 První republika III (9/13)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Místo činu – Berlín
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.25
0.20
1.15
1.55
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4283)
Malé lásky
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (76)
Mentalista V (9)
Kriminálka Las Vegas V (20)
Kriminálka Las Vegas V (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4284)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chlap (13)
Dáma a Král III (10)
Život ve hvězdách
Kriminálka Las Vegas V (20)
Kriminálka Las Vegas V (21)
Mentalista V (9)
Život ve hvězdách
Na lovu
Doktoři z Počátků (76)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
23.55
1.05
2.00
3.00
4.10

M.A.S.H (39)
Nový den
M.A.S.H (40)
M.A.S.H (41)
1. MISE (38)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger II (20)
Jake a Tlusťoch V (7)
Kriminálka Montpellier IV (4)
Námořní vyšetřovací služba VI
(5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (35)
Inkognito
Inkognito
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(5)
Jake a Tlusťoch V (7)
Kriminálka Montpellier IV (4)

Nova Cinema
5.30 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky
7.05 Královské zásnuby 9.15 Mentalista V (8) 10.05
Sexmise 12.35 Teleshopping 12.55 Obušku, z pytle
ven! 14.20 Mstitelé 16.00 Talisman 18.00 50 k 1,
drama (USA, 2014) 20.00 Taxi 5, akční komedie
(Fr., 2018) 22.05 Cellular, thriller (N/USA, 2004)
23.50 Šéfka, komedie (USA, 2016)

Prima cool
7.05 Like House 3 8.10 Re-play 8.45 Top Gear XX
(3) 9.50 Top Gear XXI (2) 11.00 Hvězdná brána X
(5, 6) 12.55 Futurama VI (9) 13.25 Simpsonovi
XXVIII (1-4) 15.10 Hvězdná brána X (7, 8) 17.15
Futurama VI (11, 12) 18.15 Simpsonovi XXIX (7-10)
20.15 Partička XXL 21.40 MAGIC SHOW 22.05
Smrtelná aliance 23.55 Simpsonovi XXIX (7) 0.25
Simpsonovi XXIX (8) 0.50 Simpsonovi XXIX (9)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.10 M.A.S.H 8.40 M.A.S.H 9.05
Námořní vyšetřovací služba VII (22, 23) 11.00
Ostrov 13.50 Narozeninové přání, romantický film
(USA, 2017) 15.45 Téměř bez šance, thriller (USA,
1999) 17.50 Dvojí obvinění, thriller (USA, 1999)
20.00 Fešák Hubert, filmová komedie (ČR, 1984)
22.00 Ctihodný občan, thriller (USA, 2009) 0.15
Zlato, dobrodružný film (USA, 2016)

pátek 3. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (4/8) 9.55 Jak se žije na
Posázavském pacifiku podle Věry
Chytilové 10.10 Půjčka 11.00 Hobby
naší doby 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.40 Na stopě
15.15 Neobyčejné životy
16.10 Polopatě
17.00 Bydlet jako... v tichu
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Poldové a nemluvně (7/13)
21.10 Všechnopárty
22.05 Profesionálové
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Místo činu – Frankfurt
0.30 Případy detektiva Murdocha XIV
1.15
Toulavá kamera

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.50
3.10
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4284)
Chlap (13)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (77)
Mentalista V (10)
Kriminálka Las Vegas V (22)
Kriminálka Las Vegas V (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4285)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991)
Tajemství jejich očí
Krimidrama
(Šp./USA/VB/J. Kor., 2015)
Kriminálka Las Vegas V (22, 23)
Mentalista V (10)
Na lovu
Doktoři z Počátků (77)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.15
0.25
1.20
2.20
3.20
4.35

M.A.S.H (41)
Nový den
M.A.S.H (42)
Zoo (35)
Inkognito
Walker, Texas Ranger II (21)
Jake a Tlusťoch V (8)
Kriminálka Montpellier IV
(5)
Námořní vyšetřovací služba VI
(6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Tátové na tahu (13)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(6)
Jake a Tlusťoch V (8)
Kriminálka Montpellier IV
(5)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.20 O statečném krejčíkovi 6.20 Sexmise 9.00
Mentalista V (9) 9.55 50 k 1 11.55 Teleshopping
12.20 Talisman 14.15 10 dní bez mámy 16.10 Taxi 5
18.15 Bláznivá dovolená v Las Vegas 20.00
UglyDolls 21.40 Nico – víc než zákon, akční film
(USA/HG, 1988) 23.35 Greenland: Poslední úkryt,
akční film (USA/VB, 2020)

Prima cool
6.05 Autosalon.tv 7.10 Like House 3 8.10 Re-play:
Tutorial 8.47 Top Gear XX (4) 9.55 Top Gear XXI (3)
11.00 Hvězdná brána X (7, 8) 12.55 Futurama VI (11)
13.25 Simpsonovi XXVIII (5-8) 15.10 Hvězdná brána
X (9, 10) 17.15 Futurama VI (13, 14) 18.15 Simpsonovi
XXIX (11) 18.45 Simpsonovi XXIX (12) 19.15
Simpsonovi XXIX (13) 19.45 Simpsonovi XXIX (14)
20.15 Star Trek 22.50 Poslední průzkum

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 M.A.S.H 7.45 M.A.S.H 8.10
Námořní vyšetřovací služba VII (23, 24) 10.00
Shrek: Zvonec a konec 11.55 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka 14.10 Téměř bez šance
16.25 To je vražda, napekla 18.15 Kocour v botách
20.00 Bezva ženská na krku, romantická komedie
(ČR, 2016) 22.10 Barbar Conan, akční film (USA,
1982) 0.50 Ctihodný občan, thriller (USA, 2009)
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Nové Téma:
Jak chemií
měníme přírodu

U

čeně se tomu říká estrogenizace životního prostředí.
V přírodě se prostě začaly
hromadit chemické látky, podobné
ženskému pohlavnímu hormonu estrogenu, a ovlivňují tím i hormonální systémy organismu živočichů
včetně člověka.
„Některé jsou přírodní, jiné ale
do přírody zanesli lidé a dnes
máme velké problémy s tím, co
nám mohou způsobovat a jak se
jich zbavit,“ říká dlouholetý ředitel
Národního centra pro toxické látky
prof. RNDr. Ivan Holoubek. A nejde jen o pesticidy či dioxiny, ale i
o hromadu denní kosmetiky, vitaminových doplňků, hormonální antikoncepci či různé léky. To vše se
dostává do vod, do půdy a tím do celého potravního řetězce. Co vše
nám přemíra chemikálií způsobuje? Do jaké míry se podílejí na vzniku rakoviny, neplodnosti, alergií?
A stanou se kvůli tomu jednou z
lidí hermafrodité, jako už se to děje
u některých druhů zvířat? Čtěte
v novém vydání týdeníku Téma.

Česká republika

Dáda Patrasová zase bourala,
dechovou zkoušku odmítla
ČR | Zpěvačka a herečka Dagmar Patrasová (66) nabourala do zaparkovaného
auta a betonových zábran nedaleko svého domu. Podle policie odmítla dechovou zkoušku.
„Řidička měla kolem 14:30 nabourat
do zaparkovaného vozidla a betonových zábran v Ruské ulici na Praze 10.
Podrobnosti nehody policisté vyšetřují,
nicméně řidička se odmítla podrobit dechové zkoušce,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk. Patrasové manžel Felix Slováček (79) podle webu
aktu.cz nehodu řešil na místě s policisty. Při bouračce nebyl nikdo zraněný.
Dagmar Patrasová měla blízko svého
bydliště na Vinohradech nehodu i na Vánoce 2018. Tehdy v ní hrál roli alkohol.
Při orientační dechové zkoušce jí naměřili 2,5 promile. Herečka přitom rázně
popřela, že by pila. Až později přiznala,
že byla v době nehody pod vlivem alkoholu, čehož lituje. „Ano, pila jsem. A
přiznávám, že jsem pila hodně. Byla to
jedna z největších pitomostí, které jsem
v životě udělala. Nevím, jak mě mohlo

Zpěvačka a herečka Dagmar Patrasová v pondělí bourala blízko svého
bydliště v Praze. Na malém snímku
s manželem Felixem Slováčkem.
FOTO | JIŘÍ MEIXNER, iDNES.cz, PROFIMEDIA

napadnout řídit po flámu. Někdy nad ránem jsem si šla lehnout, nemohla jsem
usnout, a když jsem konečně usnula,
probudil mě syn s tím, že dnes hrajeme,“ řekla Patrasová v lednu 2019. Kuriozitou bylo, že policisté díky bouračce
zajistili dalšího účastníka nehody, mezinárodně hledaného Ukrajince.
(zar)

INZERCE

ELEKTŘINA I PLYN
OD ČEZ NOVĚ
I NA VAŠÍ POŠTĚ
Přejděte k nejdůvěryhodnějšímu dodavateli.
Na ČEZ spoléhá nejvíce zákazníků v Česku.
Rádi vám pomůžeme se změnou dodavatele
i dalšími požadavky.

Nejbližší pobočka České pošty,
na které vyřídíte vše ohledně energií:

Břetislavova 1945/1
690 02 Břeclav
Více na www.ceskaposta.cz/cez

Jihomoravský kraj
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Rozpadající se most
je průjezdný. Dočasně
Po provizorní úpravě
se řidičům znovu otevřel
most v Tetčicích u Brna.
Kvůli uzavírce museli
po dlouhé objížďce.
MAREK OSOUCH
TETČICE | Náhle a zcela nečekaně museli před třemi týdny jihomoravští silničáři uzavřít polorozpadlý most v Tetčicích na Brněnsku. Do koryta potoka se
totiž zřítilo jedno z mostních křídel.
Pro mnoho řidičů ale uzavírka znamenala výrazné komplikace, protože tudy
pro ně vede hlavní cesta na dálnici D1
a na Brno. Po provizorních úpravách se
na konci minulého týdne autům znovu
otevřel. „Prohlídka dopadla dobře, takže jsme tam mohli znovu pustit auta,“
uvedl šéf krajských silničářů Roman Ha-

Rekonstrukce mostu se plánuje už
deset let.
FOTO | A. VAVRÍKOVÁ
nák. Podle něj bylo nutné opravit právě
rozpadlé mostní křídlo. „Byla tady postavena gabionová stěna a dosypáno kamení,“ přiblížil úpravy.
Bezproblémový provoz ale řidiči nemohou čekat. Most je na tom stále špatně, takže stejně jako před uzavírkou
tady platí hmotnostní omezení a je tady
povolen jen kyvadlový provoz, který
řídí semafory.

INZERCE

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

AUTOCENTRUM HAKR

Koliště 59, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 446
mobil: +420 777 800 304, e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz

www.hakrbrno.cz

Ty sem silničáři dali přitom už před
dvěma roky. Navzdory očekávání se ale
za tu dobu k žádné rekonstrukci nepřistoupilo, přestože je most ve špatném
stavu už více než deset let a zhruba stejnou dobu se také připravuje jeho rekonstrukce.
„Vyprojektována je dlouho, problém
byl s majetkoprávním řízením. Byli tam
zemřelí, změna majitelů, napadnutí od
aktivistů. Potom bylo potřeba vše dořešit s Povodím Moravy, které to ještě muselo poslat na ministerstvo zemědělství,
jež to odsouhlasilo a vracelo na Povodí.
To jsou měsíce, které se sčítají,“ popisuje Hanák, jenž měl řadu let na starosti
dopravu jako náměstek hejtmana.
Oprava se ale podle něj skutečně blíží. Dělníci už pracují na průtahu Tetčicemi, na podzim se pak dostanou k demolici mostu. Řidiči se tak znovu vydají po
objížďkách. Nový most už tady nebude,
protože se koryto potoka zasype a silnice povede po rovině.

Parkovací dům
pro stovky aut
bude příští rok
BRNO | Už letos v září nebo říjnu
by mohl v Brně začít růst zatím největší parkovací dům pro 411 aut na
rohu ulic Veveří a Šumavská, další
dvě stovky vozů najdou místo venku. Díky tomu se výrazně znásobí počet míst, která jsou na stávajícím parkovišti hojně využívaném řidiči, a to
včetně místních.
Proměnou projde celá plocha mezi
trojicí výškových budov na Šumavské a ulicí Veveří. Aktuálně už běží
výběrové řízení na stavební firmu,
která získá tuto zakázku odhadem za
více než 300 milionů korun. Práce
by měly být hotové do konce příštího
roku.
(mos)

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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www.5plus2.cz

6×
LUŠTĚTE A VYHRAJTE!

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU RETRO
na čtvrt roku
Výherci obdrží zdarma 3 vydání měsíčníku RETRO až do schránky.

Tajenku posílejte formou SMS na číslo 900 11 do 2. 6. 2022 ve tvaru: 5PLUS2 vypiste zneni tajenky JMENO PRIJMENI ULICE
CISLO POPISNE MESTO PSC. Text pište BEZ diakritiky. Cena SMS je dle tarifu vašeho operátora. Vyhrává každá 10. správná
odpověď do vyčerpání výher. Technicky zajišťuje ATS Praha, infolinka 296 363 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.atspraha.cz.
Kompletní pravidla soutěže a informace k výhrám najdete na www.casopisy.mafra.cz/soutez.

Italský spisovatel Giovanni Boccaccio: Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, ...

INZERCE

SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.
V loňském roce jsme klientům zainvestovali více než
2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností nechává své úspory ležet ladem?

Břeclavsko a Hodonínsko
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Titul čtyři měsíce po porodu
Stolní tenistky Hodonína
zdolaly ve dvou utkáních
Moravský Krumlov a jsou
po roce opět na trůnu
mistryň ligy. O titulu
rozhodla Karin Grofová.
JIŘÍ ČERNÝ
HODONÍN | Loni se musely stolní tenistky Hodonína sklonit před odvěkým
rivalem z Břeclavi, tuto sezonu už si
vzít nenechaly. Finálový souboj extraligy proti Moravskému Krumlovu, hraný
na dva vítězné zápasy, zakončily na
půdě soupeře vítězstvím 5:4 a vzaly si
tak po roce titul zpět. Rozhodující bod
přidala Karin Grofová, která se stala
hlavní hvězdou play off, i když do něj
nastupovala necelé čtyři měsíce od porodu syna Dominika.
„Slíbila jsem, že se pokusím dát co
nejdříve dohromady, abych týmu mohla pomoci. Snad jsem to dokázala,“ směje se obhájkyně loňského titulu, neboť
do Hodonína před sezonou přišla z Břeclavi. To už byla těhotná. „Měla jsem
s Hodonínem tehdy už dva měsíce podepsanou smlouvu, že se přesunu sem.
Hezky jsem tu vedení zavařila hned po
příchodu. Také jsem ale slíbila, že se pokusím dát dohromady alespoň na play
off,“ popisuje Grofová.
Do zápasů vyřazovací části skutečně
naskočila po pár trénincích, hned po
konci šestinedělí. „Konzultovala jsem
to i s trenérkou Alenou Vachovcovou.
Měly jsme podobný porod, a tak jsem

Vítězky z Hodonína: zleva Linda Záďerová, Markéta Ševčíková, Karin Grofová, Natalia Partyková, trenér Jaroslav Mikeska a Lucie Látalová.
FOTO | PING-PONG.CZ
se ptala, zda ji návrat bolel, co a jak pomáhá,“ líčí Grofová. „Má hra je jiná.
Chybí mi rychlost a reakce. Přijdu si pomalá, není to jako předtím,“ dodává sebekriticky.
Čísla však její slova nepotvrzují. Ve
finále přemožitelku nenašla, za celé
play off ztratila jen tři zápasy proti Ostravě a statisticky byla třetí nejúspěšnější hráčkou celé extraligy.
Druhý finálový duel hraný v Moravském Krumlově zdramatizovala trenérská rošáda domácího kouče, který opro-

ti prvnímu duelu nasadil Japonku
Mitsuki Yoshidovou, která vyhrála oba
své zápasy. Poslední tah – opět ji posadit na lavičku a vrátit na rozhodující klání do hry Rusku Jekatěrinu Černavskou
– už však takový úspěch neměl. Černavská podlehla Grofové 1:3 a Hodonín
mohl slavit. „Krumlov vždy umí překvapit, a tak jsme něco čekali. V Hodoníně
kvůli tomu skrečovali náš zápas právě
s Ruskou, aby si zachovali dojem vyrovnaného zápasu,“ míní Grofová.
Hodonínské hvězdné trio Karin Gro-

fová, Natalia Partyková a Markéta
Ševčíková se po sobotním klání etablovalo na čele. Všechny tři jsou mezi pěti
nejlepšími hráčkami extraligového ročníku a v Hodoníně platí za dream team.
„Musím poděkovat Naty Partykové
a Markétě Ševčíkové, že to celý rok táhly i za mě. Známe se už strašně dlouho,
byť jako soupeřky. Teď už si zajdeme
na kafe, jsme v kontaktu. Jsme super
tým,“ hlásí Grofová. Jejím hlavním cílem je nyní zahrát si ligu mistryň, do které zatím nikdy nezasáhla.
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