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Jaroslav Honců pracoval jako nosič tři sezony. Nevynechal jediný den a ještě stihl závodit, pátrat po ztracených turistech nebo pomáhat bratrovi nosit zboží na Labskou boudu. Více čtěte na straně 2.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ

„Vyrazíme na vzduch“

Spolky i školy připravují pro děti kvízy v přírodě, hledačky i sportovní výzvy
TOMÁŠ HEJTMÁNEK
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | Když to nejde
uvnitř, vyrazíme ven, řekli si už na podzim v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Zdejší dům dětí a mládeže (DDM)
připravuje už půl roku jednu venkovní
činnost za druhou. A zájem je značný.
Do výzev se zapojují desítky dětí i celých rodin. Pracovníci DDM tvorbou
venkovních dobrodružství reagovali na
nucené uzavření zájmových kroužků
kvůli pandemii koronaviru. Zpočátku
šlo o několik her, v posledních měsících
se však výrazně rozmnožily. Jen v těchto dnech zájemci mohou ve městě vyrazit na čtyři různé trasy.
„Teď jsou hlavním motivem čarodějnice, takže máme Čarodějnickou stez-

ku, pak obsáhlejší Čarodějnickou výpravu a o víkendu nově spouštíme hledačku Najdi skřítka. Kromě toho nám stále
běží Kolorodina. Ta měla původně být
jen minulý týden, ale kvůli špatnému počasí jsme ji prodloužili. Jde o cykloakci
v okolí Týniště, kdy lze o víkendu vyrazit na trasy do přírody,“ říká ředitelka
DDM Jana Kalousová. Činnosti v přírodě organizoval týnišťský dům už v minulosti, jenže šlo pouze o jednorázové
akce. Rozmach přišel až s podzimní vlnou koronaviru. První větší projekty přišly kolem halloweenu, když děti vyráběly strašidla do lesů kolem Týniště. Následovaly mikulášská či vánoční stezka.
Naplno se to rozjelo po Novém roce,
kdy už bylo jasné, že omezení provozu
jen tak neskončí.

„Když jsme zjistili, že nás opět neotevřou, děvčata začala vymýšlet hry motivované měsíci. V lednu byla tématem
zima a hrátky na sněhu, pak přišly jarní
prázdniny a Velikonoce,“ pokračuje ředitelka.
O Velikonocích zájemci hledali v lesích karty vysvětlující tradice nebo sváteční recepty. Děti se také mohly zapojit do lovu zlaté slepice a v přírodě hledat malovaná vejce. Za určitý počet získaly mapu vedoucí k hnízdu se zlatými
kraslicemi. „Pro větší děti jsme vytvořili hry na motivy Harryho Pottera. Teď
běží série Ohnivý pohár,“ podotýká Kalousová.
Za potterovskou ságou vyráží pravidelně student střední školy Dominik
Resl.
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„Byla to dřina za málo peněz,
ale svobodná,“ říká nosič
Na cestě z Horních
Míseček na Vrbatovo
návrší zná Jaroslav
Honců každý centimetr.
Tři zimy v 60. letech
tudy chodil několikrát
denně na lyžích
s desítkami kil v krosně.

Hřebeny poznal skrz na skrz, zažil i
drsnou tvář hor. „Pamatuju si mlhu, kdy
nebylo vidět na špičky lyží. Dostal jsem
se na Labskou louku, a za chvíli jsem nevěděl, kde jsem. Ztratíte pojem o prostoru,“ přiznává otec pěti dětí. Zimy, kdy
na hřebenech ležely metry snahu, byly
běžné. Vchod do boudy byl často zapadaný, že museli vykopat dvoumetrovou
díru a ze sněhu udělat schody. Nosičská
sezona trvala od listopadu do dubna, v
létě vozil proviant v gazíku.

Kasárna i stanice nacistů

TOMÁŠ PLECHÁČ
VRCHLABÍ | V roce 1961 ukončil kariéru Robert Hofer z Velké Úpy, který
byl považován za posledního horského
nosiče v Krkonoších. Přitom ještě dva
roky potom zásoboval potravinami bývalé Jestřábí boudy na druhé straně hor
pod Vrbatovým návrším Jaroslav Honců. Čtyři kilometry dlouhou trasu rodák
z Horní Branné zdolával v zimě na lyžích dvakrát i čtyřikrát denně. Jako nosič pracoval tři sezony, nevynechal jediný den a ještě stihl závodit, pátrat po
ztracených turistech nebo pomáhat bratrovi nosit zboží na Labskou boudu.
Dnes třiaosmdesátiletý Jaroslav HonINZERCE
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Ke Správě Krkonošského národního parku nastoupil Jaroslav Honců nedlouho po jeho vzniku. Sloužil 28 let.
FOTO | ARCHIV J. HONCŮ
ců nastoupil na pozici nosiče do podniku Restaurace Turnov, který Jestřábí
boudy provozoval, v roce 1960. Po vojně chvíli pracoval v JZD v Horní Branné. Práci v komplexu bud v nadmořské
výšce 1 380 metrů mu dohodil kamarád
ze Studence, který to už nechtěl dělat.
„Říkal, že je to dřina za málo peněz.
Byl jsem mladý, závodně jsme běhal na
lyžích, takže mi to tak nevadilo,“ vypráví někdejší dorostenecký mistr republiky v běžeckém lyžování. Jako syn kulaka si při volbě zaměstnání nemohl příliš
vybírat. Jeho rodiče komunistický režim několik měsíců věznil. Velký problém měl už při hledání střední školy,
přijala ho až zemědělská v Turnově.
Na boudách pod Vrbatovým návrším
byl poprvé na běžkách v jedenácti letech na lyžařském výcviku. Přestože už
ve 30. letech vznikla Masarykova horská silnice z Hrabačova na Zlaté návrší,
v zimě se auto se zásobami dostalo jen
na Horní Mísečky. Skútry a rolby neexistovaly, provoz bud byl proto zcela
závislý na nosičích. Na trase s převýšením 400 metrů po Staré vozové cestě
dnes vede turistická stezka.

Hostům zachránil život
V krosně nosil bochníky chleba, zeleninu, mléko, vajíčka, nápoje a hlavně
maso. Jestřábí boudy měly kapacitu asi
50 hostů a 10 zaměstnanců. „Většinou
jsem šel pro zboží dvakrát denně, ale někdy jsem se musel otočit i čtyřikrát.
Dolů mi to trvalo pět minut, nahoru sko-

ro hodinu. Cesta vedla traverzem, neustále jsem měl jednu lyži nahoře a druhou dole. Často byla večer vánice a velká zima. To se nechtělo, ale musel
jsem,“ vzpomíná. Svítil si obyčejnou baterkou, při jasné obloze ji nepotřeboval.
Nejlépe se nosil náklad do 50 kilogramů. „Když jsem krosnu nahoře sundal,
připadal jsem si tak lehký, že vyletím až
ke stropu,“ poznamenává. Výjimkou
ovšem nebylo ani víc jak sedmdesátikilové závaží, například cívka kabelu
nebo hovězí kýta. Za tři sezony nevynechal jediný den a nikdy nebyl nemocný.
Na Jestřábí boudy jezdily hlavně školní lyžařské výcviky. Coby výborný lyžař pomáhal jako instruktor. Energie
mu zbývala i na závody, účastnil se Krkonošské 70. V té době byl i dobrovolným členem horské služby a podílel se
na několika záchranných akcích. Jednou našel dva kilometry pod boudami
skupinu vysílených hostů, kteří se přijeli ubytovat, a zachránil jim život. Dvakrát ho v Kotli, nedaleko od Zlatého návrší, dokonce zasypala lavina. Z prachového sněhu se pokaždé vyhrabal sám.
Jeho bratr měl na starosti zásobování
Labské boudy, a tak když mu zbyl čas,
pomáhal mu vynášet náklad z nedaleké
Martinovky, kam potraviny dováželi
koně. „Dopoledne jsem nanosil zásoby
na Jestřábky, po obědě šel na Labskou
boudu a s bráchou jsme šli jednou dvakrát na Martinovku. Nosili jsme sudy
piva a na kanadských saních vozili pytle s koksem,“ vypráví Jaroslav Honců,
který dnes žije ve Vrchlabí.

Původní skupina pěti bud nedaleko Harrachových kamenů vznikla v roce 1936
jako kasárna Československé armády,
která na hřebenech stavěla vojenské
opevnění. Za druhé světové války nacisté v komplexu provozovali výzkumnou
polární stanici financovanou nadací
Hermanna Göringa. Po jejím konci už
boudy sloužily turistům. Jejich počet se
zredukoval na tři, jedna vyhořela v roce
1955, další o 15 let později.
I když nosičství bylo těžkou profesí,
Honců vzpomíná na tu dobu rád. „Bylo
to náročné a za málo peněz, ale zároveň
to byla svoboda. Nic moc jiného v té
době ani nebylo. Když jsem měl volno,
zase jsme vyrazili lyžovat, na Špindlerovku nebo na Sněžku,“ vzpomíná. Anebo si zajel do kina ve Špindlerově
Mlýně, jak jinak než na lyžích.
V roce 1964 Jaroslav Honců nastoupil ke Správě Krkonošského národního
parku, který vznikl rok předtím. Začínal
jako řidič, později měl na starosti zásobování a nakonec pracoval jako ekonom. V počátcích rozvážel po horách
značení a tabule při vytyčování hranic
národního parku. Ve státním podniku
vydržel 28 let, po sametové revoluci se
vrhl na podnikání a ve Vrchlabí otevřel
prodejnu s nábytkem.
Přestože nedávno oslavil 83. narozeniny, žije stejně jako v mládí. Jezdí na
běžkách, s přítelkyní podniká na horském elektrokole výlety do Krkonoš a v
létě brázdí ve člunu vrchlabský rybník
Kačák. Hory má pořád v srdci, rád se
prochází po hřebenech. „S dobou, kdy
jsem pracoval na Jestřábích boudách, se
to nedá srovnat. V zimě na hory jezdily
hlavně školy, jinak jsem tam nepotkal
ani nohu. Turistů přibývalo, dneska
jsou střediska plná. Ať jdete, kam jdete,
všude jsou průvody,“ porovnává.
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„Děti, vyrazíme na vzduch“
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Příběhy o kouzelnickém učni ho
baví, a tak nyní absolvuje už třetí potterovskou hru v týnišťských lesích.
„Je to dobrý způsob, jak se v této
době dostat ven. Všechny úkoly jsou zajímavě pojaté, teď třeba jsme měli najít
různé druhy stromů nebo nabrat vodu z
pěti různých vodních ploch,“ popisuje
Dominik.
Do přírody s ním vyrazila kromě maminky také teta s malou dcerkou. I ta si
pobyt v přírodě užívá.
„Alespoň se děti na chvilku dostanou
mimo město, mimo domov a do přírody. Sluníčko vymýšlí hodně zajímavých úkolů, dokonce i věci, které by si v
normálním životě nezkusily. Už jsme
absolvovali cestu vajíček, kokodák, karnevalovou cestu i další,“ vypočítává
Jana Gülle. Zájemce čeká i losování o
drobné ceny. Na jejich pořízení i přípravu stezek DDM vybírá poplatky, zpravidla okolo 50 korun měsíčně.
Týniště není žádnou výjimkou, podobné hry vymýšlejí i v dalších obcích.
Třeba ve Stěžerách na Hradecku se do
příprav zapojila základní škola i skaut-

Kouzelnické úkoly. Jana Gülle vyrazila s dcerou na kouzelnickou stezku do
okolí Týniště nad Orlicí na Rychnovsku.
FOTO | TOMÁŠ HEJTMÁNEK
ské středisko, které vytvořilo několik
kvízů, a to nejen pro skauty. Na lípu
uprostřed obce rozvěsili dřevěné placky
s pozitivními vzkazy pro zlepšení nálady kolemjdoucích. Virtuálně také cestují na britský ostrov Brownsea. Za každých deset minut pohybu si skauti připisují virtuální kilometr trasy dlouhé přes
1 500 kilometrů. Učitelé zase vytvořili

čarodějnickou stezku. „Jsou to dvě procházky, při kterých se vyplňují úkoly.
Další činností školy byla instalace obřích zdobených vajec na různých místech v obci,“ uvádí starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová. Stejně jako v Týništi i ve Stěžerách se absolventi tras mohou zúčastnit slosování o ceny.
Podobné hry organizují sokolové v

Potštejně na Rychnovsku, kteří kolem
obce vytvořili už několik stezek s různými motivy – sportovní, pohybovou, za
zvířaty nebo katastrální, jež odkazovala
na omezení pohybu na katastr obce. Aktuálně tam děti v terénu loví obrázky
známých sportovců, absolvují tříkilometrový běh nebo pěší či cyklovýlet v přírodě.
„Jsme rádi, že se dostaneme ven a že
děti jdou s námi do přírody. Objevujeme i místa, která jsme předtím neznali,“
pochvaluje si Ilona Matýsová z Potštejna.
Podobná výzva k venkovnímu pohybu vznikla i v Hořicích na Jičínsku. Vytvořil ji učitel tamního gymnázia Marek
Palouš. Lidé tam měli urazit 21 kilometrů pěšky, na kole či jinak. „Chtěl jsem,
aby se zvedli z gaučů, zaklapli laptopy a
vyrazili do přírody,“ vysvětluje Palouš.
Outdoorové hry nejsou jen doménou
obcí či menších měst. Vznikají také v
Hradci Králové, byť tam nejsou viditelné tak jako na vesnicích, kde většinou
působí pár spolků. Například pedagogové Základní školy Úprkova vytvořili
hru Poklad velikonočního zajíčka, kterou umístili do Malšovického lesíka.
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Česká republika

Před kamerou si jen zpestřím
mateřskou, mí kluci jsou priorita
Moderátorka televize CNN Prima News Gabriela
Lašková ví, že nejlépe se říkají pozitivní zprávy.
„Solidarita lidí mě nepřestává dojímat,“ komentuje
český rok s covidem. Teď se po porodu vrací do práce.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Řečeno s nadsázkou, Gabriela Lašková je s televizí CNN Prima News spojena pupeční šňůrou. Když zpravodajský kanál startoval, moderovala tam bývalá miss už jako těhotná. Pak si „odskočila“ k porodu, na čas zmizela z obrazovky, ale teď se vrací. Právě ve chvíli,
kdy televize slaví první rok existence.
„CNN Prima News dala prostor mnoha novým pořadům, jako je Interview,
360° Pavlíny Wolfové, K věci anebo
Nový den, který jsem si já osobně opravdu oblíbila a je součástí každého mého
dne, když zrovna není důležitější pohádka,“ usmívá se jednatřicetiletá rodačka
z Chotěboře.
Proč pohádka?
Protože jsem v době zrodu CNN Prima
News byla v pátém měsíci těhotenství. Měla jsem štěstí, že jsem
byla u prvního vysílání, nakonec jsem „vydržela“ na obraze
jen tři měsíce a pak nastoupila
na mateřskou dovolenou. (Gabriela Lašková porodila začátkem loňského září druhého syna
Vincenta, pozn. red).
Stále jste na mateřské, zatím to
tedy není návrat úplně naplno, že?
Aktuálně jsem si zpestřila mateřskou dovolenou o několik vysílacích dnů, takže ano - na obrazovky jsem se již
vrátila, diváci mě mohou
vidět po boku
mého no-

vého kolegy Marka Kafky v Hlavních
zprávách. Zatím však ne naplno. Až mladší syn trochu povyroste, ráda se na obrazovce ukážu častěji, ale na to je ještě čas.
Teď se chci věnovat především dětem.
Jak často zažíváte ve zprávách shon
a adrenalin, když dojde k nějaké nepředvídatelné události a je třeba
rychle jednat, vše
připravit?
Častokrát,
to je

kouzlo živého vysílání. Někdy jsou to
maličkosti, jindy aktuální dění, které obrátí vše vzhůru nohama, ale jsem součástí skvělého týmu, a tak se nebojím, že
by byla situace, kterou bychom nezvládli. Mám ráda výzvy, ale přeci jen mám
raději, když je vše připravené od začátku do konce bez větších změn. Mám
ráda ten pocit, když člověk zvládne krizovou situaci, ale nemohu říct, že bych
si krizové situace jako takové užívala.
Vnímáte nějaký rozdíl mezi dřívějšími zprávami na „velké“ Primě a na
CNN Prima News?
CNN Prima News přinesla zcela nové
ambice a možnosti. Vznikla úplně nová
zpravodajská platforma, která pokrývá
televizní vysílání a zpravodajský
web, jenž také umožňuje sledovat
vysílání online. Zprávy dostaly
nový vzhled, nové studio, ale
především jsou zcela aktuální, protože jsou vysílány v
průběhu celého dne.
Dříve jste tvořila oblíbenou
dvojici
s Romanem Šebrlem. Uvidí vás diváci ještě spolu?
Roman byl mým
první kolegou v
tehdejších Velkých zprávách. Po
návratu z mateřské s mým prvním synem
jsem dostala
nového kolegu, se kterým
jsem moderovala až do startu
CNN Prima News.
Tehdy jsem přijala výzvu
v podobě nové pozice
v ranním zpravo-

„

Opouštíme
Prahu. Bude
nám jistě chybět, ale
stěhujeme se na malou
vesnici. Ticho, klid
a výhled do přírody je
nade vše.
dajství v pořadu Nový den. Nicméně
mám velikou radost, že jsem dostala nabídku vrátit se k večerním zprávám, které jsou pro mě už tak nějak srdcovou záležitostí.
Jaké zprávy lidem ráda sdělujete?
Před zpravodajskou relací dostávám
mnoho připraveného materiálu, který si
musím upravit pro sebe. Někdy jsou
méně náročné, jindy více. Nejlépe se
píší a stejně tak říkají pozitivní zprávy.
Ráda lidem přináším radost a naději.
Které poselství ze zpravodajství za
poslední rok byste označila jako
„skvělou zprávu“?
Poslední rok byl v mnoha směrech náročný, ale přinesl mnoho zpráv týkajících se solidarity lidí, a ta mě nikdy nepřestane dojímat. Od šití roušek, výroby a distribuce štítů přes energii lékařům, materiální i finanční podporu samoživitelům – takových příběhů bylo a
je mnoho. Jsem ráda, že jsme se do několika také zapojili.
Lidé vás znají jako brunetu, ale vy
jste byla dlouho blondýnka, že?
Narodila jsem se jako blondýnka a dlouho jsem světlovláskou byla, ale vlasy
mi časem ztmavly a ke světlým odstínům jsem jim už nepomáhala. V Hlavních zprávách mě tak diváci budou znát
už jen a pouze jako brunetku.

Gabriela Lašková
Narodila se 11. února 1990 v Chotěboři.
Českou Miss 2013 vyhrála ještě s dívčím
příjmením Kratochvílová.
■ Věnovala se mažoretkovému sportu, v roce
2013 byla součástí týmu, který získal stříbrné
medaile na mistrovství Evropy.
■ Na rozdíl od mnohých missek a modelek si
udržela vztah, svého dlouholetého přítele
Filipa Laška si vzala v roce 2016. Má s ním dva
syny, Benedikta a Vincenta.
■ Umí anglicky, francouzsky a německy.
■ Na obrazovky se jako moderátorka vrací při
prvním výročí televize CNN Prima News.
■
■

FOTO | MAFRA
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Nejlepší moderátor
v Česku
„Libor Bouček.
Má neuvěřitelný
přehled, důvtip a
smysl pro humor.
Zároveň je velmi
pokorný a srdečný
člověk.“

Nejhezčí žena v historii
českých zemí
„Česká země měla
vždy překrásné
ženy, těžko jmenovat jednu. Ale tělem i duší je a vždy
bude nádherná Tereza Maxová.“
Zažila jste kolektiv při soutěži krásy
i pracovní kolektiv v televizním zpravodajství. Kde jste se cítila lépe?
Obě pracovní prostředí jsem si zamilovala. S Českou Miss jsem se vrátila k
modelingu, poznala herectví a užívala
si, že mohu zkusit spoustu nových věcí.
Byla to pro mě fáze objevování a hledání sebe sama. Když jsem přijala nabídku na moderování večerních zpráv, brala jsem to nejdřív jako výzvu zkusit si
něco nového, ale nakonec se v tom našla. Zamilovala jsem si zpravodajství a
chtěla se mu věnovat. Bylo to, tuším,
rok po vítězství a já věděla, že touhle
cestou bych chtěla jít. Byla to seriózní
práce, která mě naplňovala, ale zároveň
jsem se při ní mohla věnovat i dalším
pracovním aktivitám. Časem jsem však
modeling zcela upozadila a soustředila
se jen na zprávy a moderování a později
na to nejdůležitější - vlastní rodinu.
Zaznamenala jste i odvrácenou tvář
soutěží krásy – vztahy, vysoké nároky, manipulace?
Řekla bych, že jsem měla v mnoha směrech štěstí, ale ani já se nevyhnula negativním zkušenostem. Je to práce, která nabízí hodně hezkého, ale umí také hodně
brát. Od začátku jsem ale věděla, co je pro
mě důležité, a tak jsem měla vždy jasné
priority – rodina a můj přítel (dnes manžel). Zároveň jsem se k lidem vždy chova-

Nejchytřejší muž, kterého
jsem potkala
„Vždy mi přišel nejchytřejší můj táta.
Měla jsem štěstí, že jsem mohla poznat mnoho mimořádně chytrých
osobností, ale když potřebuji radu,
jdu vždycky za svým tátou.“

Nejhezčí místo v Česku
„Místo, kde budeme bydlet. (úsměv)
Celá naše země je krásná, těším se, až
ji budeme moci znovu pořádně objevovat.“

Nejoblíbenější emoce
„Strašně ráda se směju a láskyplně dojímám - a za to vděčím každý den
svým klukům.“
la s úctou a pokorou a nikdy si na nic nehrála a to se mi, řekla bych, vrací dodnes.
Jak často na soutěž vzpomínáte?
Mám teď sice jiné starosti, ale minimálně 23. března si vždy připomenu výročí
svého vítězství a vždy jsem vděčná za to,
že mi lidé posílali hlasy. Bylo to tehdy
prostě úžasné, opravdu jsem to nečekala.
Dostávala jste bizarní nabídky, třeba od neznámých lidí k sňatku?
Nějaké bizarní nabídky chodily, ale přiznám se, že už si je nepamatuji. Pamatuji si jen tu nejdůležitější nabídku k sňatku a na tu jsem řekla „Ano“. (úsměv)
Právě se stěhujete, prozradíte kam?
Opouštíme Prahu a stěhujeme se kousek za ni na malou vesnici. Milujeme
Prahu a věřím, že nám bude chybět, ale
ticho, klid a výhled do přírody je nadevše. Moc si přeju, aby kluci vyrůstali na
zahradě, měli bunkr, hráli fotbal na louce. Těším se na to!
V Show Jana Krause jste nedávno
řekla, že byste ráda chovala slepice.
Láká vás vesnický život?
Ráda bych, abychom byli v mnoha směrech soběstační. Tedy alespoň, co se zeleniny, ovoce a vajíček týče. Plánujeme si
postavit skleník, záhonky a když sousedi
dovolí, tak si pořídíme slepice. (smích)

Pomůže kloubům
za 14 dní

BOJUJTE S KLOUBNÍ ARTRÓZOU
Už 89 500 Čechům se zmírnily
bolesti a ztuhlost kloubů

Nový prostředek, který pomohl už téměř 90 tis. lidí s kloubními
problémy, obnovuje kloubní chrupavku, zmírňuje loupání, bolesti a ztuhlost už za 24 hodin po aplikaci a co je nejdůležitější –
zmírňuje projevy revmatizmu a zpomaluje degenerativní změny.

Získejte volnost pohybu
V každém případě Hopkinsonův prostředek bleskově prospívá kloubní chrupavce, intenzivně ji vyživuje, posiluje
svaly a také podporuje produkci
tělesného kolagenu, čímž omezuje tření mezi kostmi.

POSTAVILA
JSEM SE NA
NOHY. Bolest

v kolenou ustoupila po 1. aplikaci!

Měla jsem potíže s chozením,
a dokonce s udržením hrnku
v ruce. Uvolňovali mi blokády, používala jsem různé mastičky – nic
moc nepomáhalo. Tento prostřeDůvěřujte přírodním
dek mě doslova postavil na nohy.
metodám
Už po 10 dnech kúry jsem šla na
první dlouhou procházku – jako
Profesor Luis Hopkinson,
autor inovativní metody pro znovuzrozená. Po pár dnech se mi
potírání degenerativních
zlepšilo i zápěstí. Jsem nadšená!
změn v kloubech
Johana P., 65 let, Dubí
Už 1 aplikace přípravku zaručuje
„promazání“ kloubů, což způsobí, Klouby vás nemusejí
že se kosti o sebe přestanou třít, omezovat
drobná poškození chrupavky se hojí 85 % lidí první efekty působení
a praskání a ztuhlost v kloubech zaznamená už po 24 hodinách
ustoupí za několik dní.

3

KROKYK PLNÉ
POHYBLIVOSTI

Jak to funguje?

1. Zmírnění bolesti,
zánětlivých stavů
a otoků
2. Regenerace kloubní
chrupavky – hojení
úbytků a štěrbin
3. Stimulace organismu
k zvýšení produkce
kloubního maziva

a 9 z 10 dotazovaných hlásí významné zlepšení pohyblivosti
už po 14 dnech kúry.

5 SUPER VÝHOD
Zmírnění bolestí kolen, kyčlí
a páteře
Větší produkce kolagenu
Posílení kloubů
Zmírnění „loupání“
v kloubech po 7 dnech
Zlepšení pohyblivosti

Povítej jaro s bezvadnou kondici a dokonalým zdravím.
Máme pro Tebe skvělou nabídku

ZDARMA PRODUKT
Prvních 100 osob, které zavolají do 19.05.2021,
obdrží od výrobce 100% REFUNDACI PRODUKTU.

Zavolejte:

564 600 385
Volejte: po-pa 8:00 - 20:00 sob: 8:00 - 16:00.
Běžně místní spojení bez příplatku

Moderátoři Gabriela Lašková a Marek Kafka.

FOTO | CNN PRIMA NEWS
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Neberu se vážně, říká Bohdalka
V pondělí 3. května slaví narozeniny herečka Jiřina
Bohdalová. „Bude mi devadesát a takový věk nepřináší
moc výhod. Jednu však má – už si nepotřebujete nic
namlouvat, nemusíte nic tajit ani se ohlížet na to, co
tomu kdo řekne,“ zamýšlela se populární Bohdalka
loni na podzim při křtu svých memoárů Mezi slzami
a smíchem.

Text: Iveta Benáková, Jan Korbel Foto: archiv MAFRA, archiv Jiřina Bohdalová, ČT

PRVNÍ ROLE? MOC SI NEPAMATUJI

JIŘINA BOHDALOVÁ

Na filmovém plátně bývala od útlého dětství. Za její kariérou stála v začátcích maminka. „Je pravda, že byla hnacím
motorem mé dráhy. Kudy se ubíraly maminčiny sny, to vůbec
nevím. Ale určitě se týkaly umění, protože ona byla vášnivá
ochotnice,“ vyprávěla později Bohdalová. Šestiletá Jiřinka
měla debutovat ve snímku z roku 1937 Pižla a Žižla na cestách. Jen pro vysvětlení, Jarka Pižla byl český kabaretní herec
Jaroslav Stehlík, známý z filmu Poslušně hlásím coby Pepek
Vyskoč. Ferda Žižla pak bylo jméno druhého herce. Z natočeného materiálu zbyl jen němý fragment, protože filmová
společnost zkrachovala. Malá hvězdička, kterou maminka
česala do stylu Shirley Temple, se ale brzy objevila ve snímcích Zlatý člověk (1939) a hlavně Madla zpívá Evropě (1940),
kde ztvárnila roli členky pěveckého sboru. „Byla jsem hodně
upovídaná, taková do života, temperamentní. Tak co se
mnou? Na svoje úplné začátky si nepamatuju, znám je spíš
jen z maminčina vyprávění,“ dodala.

Jako herečka debutovala v šesti
letech v roce 1937 v němém filmu
Pižla a Žižla na cestách. V roce
1985 byla jmenována zasloužilou
umělkyní, je držitelkou dvou Českých lvů za hlavní role ve filmech
Nesmrtelná teta a Fany, desetkrát zvítězila v anketě TýTý, kde
byla také uvedena do Dvorany
slávy. V roce 2010 převzala
cenu Thálie za celoživotní
mistrovství v oboru činohra
a o tři roky ji prezident
Miloš Zeman udělil Medaili
Za zásluhy.

JAK UDRŽET ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHU
„Mám smysl pro humor a neberu se vážně. Jsem za to pánubohu
vděčná, protože mi to pomáhá překonávat krize a udržovat nadhled
i životní rovnováhu,“ řekla herečka Jiřímu Janouškovi, autorovi své
loňské autobiografie. „Pozitivně si představuji i svůj odchod. Bude
to uprostřed vyprávění nějaké zábavné historky. Než dojdu k pointě,
sekne to se mnou. Dovyprávím to někde tam nahoře. Ti, kteří tam
také dorazí, o nic nepřijdou,“ je přesvědčená.

TÁTA VE VĚZENÍ, MANŽEL V UNIFORMĚ

MADLA ZPÍVÁ EVROPĚ. Jiřinka Bohdalová má
hlavu na rameni hlavního hrdiny Ladislava
Boháče.

VZNIKNE DOKUMENT
O legendě českého herectví měl loni
vznikat dokument pod taktovkou Jiřího
Stracha. „Covid nám odsunul i dokument o Jiřince. Začneme ho točit až
v létě. Čili letošní jubilantka už ho nedostane ke květnovým devadesátinám, jak
bylo plánováno, ale později. Ale jí to vůbec
nevadí. Vtipkovala, že si počká klidně až
ke stovce. Místo toho měla obavy, abych
se toho dožil já,“ úsměvně vypráví režisér
Jiří Strach.

Zásadní částí jejího života, kterou popisuje zejména v loňských
pamětech podrobně, je zatčení a odsouzení tatínka v 50. letech.
Tehdy studovala DAMU, čekala dítě – dceru Simonu Stašovou, muže
měla na vojně a padla na ni starost o obživu matky i mladší sestry.
V té době Jiřině pomohl profesor Radovan Lukavský, jenž místo
hrozícího vyloučení
„dcery politického
nepřítele“ navrhl jen
roční přerušení studia
kvůli těhotenství.
Přidali se i spolužáci
v čele s Luďkem Munzarem.

KONEC V DIVADLE

STRACHŮV DOKUMENT.
Režisér Jiří Strach oznámil
natáčení filmu o Jiřince.

Nejnovější hra, kterou herečka
nastudovala, je tragikomedie Gin
Game v Divadle Na Jezerce, v níž
hraje s Milanem Kňažkem. Nejde
jen o jedno z dalších představení. „Rozhodla jsem se, že to bude
,“ promoje poslední divadelní role,“
hlásila Jiřina Bohdalová jednoznačně.

S DCEROU. Při přebírání ceny
Thálie 2011 se Simonou Stašovou.

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6 %

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ
ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční
strategií e-Finance je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

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

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

ZAŘÍZENÉ BYTY 1+KK a 2+KK V CENTRU BRNA
K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU OD 10 200 KČ MĚSÍČNĚ
•
•
•
•
•

Výměra 24 – 45 m2, umístění 2. – 5. NP
Kuchyňský kout v každém apartmánu
Příjemné zázemí a komfortní postele
Prostorné koupelny v moderním stylu
K dispozici ﬁtness, wellness, restaurace,
venkovní bazén
• Parkování na uzavřeném parkovišti
• Dostupnost do centra pěšky 10 minut,
MHD 2 zastávky
Pronájem bytů 1+kk od 10 200 Kč/měsíc
Pronájem bytů 2+kk od 13 300 Kč/měsíc
Prohlídky možné kdykoli po domluvě

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno +420 720 220 760, hanzelkova@eﬁhotel.cz, www.eﬁhotel.cz
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Česko jako ráj smrků. Co s nimi?
Monokultura smrku čili smrkové plantáže jsou
neudržitelná forma českých lesů. Brojil proti ní
i jeden z nejvýznamnějších českých lesnických
odborníků Zdeněk Poleno. Od jeho narození
právě dnes uplynulo 100 let.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Vychoval generace lesníků, coby
starý kantor stál v kabátě a holinách
v lesní školce a ukazoval o desítky let
mladším studentům, jak pěstovat les.
Pro špičky v oboru je dodnes „lesnickým guru“, podílel se na rozvoji českého lesního hospodářství po celou druhou
polovinu 20. století. Profesor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Zdeněk Poleno se narodil 30. dubna 1921 a
život zasvětil českým lesům.
„Zatímco ve své době byl v mnoha
směrech průkopníkem, v dnešní éře přírodních i společenských změn se jeho
koncept bere jako východisko, jak lesy
obhospodařovat,“ vzpomíná na svého
učitele Jiří Remeš z Fakulty lesnické a
dřevařské, Katedry pěstování lesů
ČZU. Sám u věhlasného Polena absolvoval výuku a zkoušky. „Byl naprosto
zaujatý svým oborem, kterým bylo pěstování lesa. Skládat u něho zkoušku znamenalo zpravidla minimálně hodinovou, často ale výrazně delší komplexní
prověrku všech znalostí týkajících se

pěstební problematiky,“ vzpomíná prorektor zemědělské univerzity Remeš.
Věhlasná byla i Polenova terénní cvičení, která razil dle hesla: „Zahoďte rozskřípané pero, jděte do lesa a učte se z
knihy přírody.“ Právě do hvozdů, lesů,
remízků, luhů a hájů stovky studentů
hnal. „Profesor Poleno nebyl ochoten
obor pouze přednášet, ale naopak všechna praktická i terénní cvičení osobně za
účasti docentů a asistentů vedl. Také vybudoval řadu výukových objektů, na
kterých se dodnes výuka staví. Vyznával totiž zásadu, že nejlepší možnou
učebnou i laboratoří je nakonec sám
les,“ vzpomíná Remeš.
Zdeněk Poleno se výuce věnoval až
do úplného stáří a zemřel v roce 2002.
Jeho metody dodnes pomáhají řešit problematiku tuzemských lesů, které pokrývají více než třetinu českého území. Například i největší kůrovcovou kalamitu
v novodobé historii.

Kůrovce bude téměř
nemožné zastavit
Když se podíváme na dnešní lesy, vidíme převahu smrkových porostů. Jenže
než začal českou krajinu obhospodařovat člověk, lesy byly jiné.
Dokladem může být Zlatý Kopec,
malá víska ukrytá ve smrkových
hvozdech Krušných hor. Sice se tu těžilo v potocích zlato, název ale prý odkazuje na tamní bukové lesy.
„Zlatý Kopec se místu začalo říkat
podle podzimu, kdy zdejší bukové lesy
zezlátly a zářily do daleka,“ přibližuje
jedna z informačních tabulí místního
přírodního parku dobu před třemi sty a
více lety. „V našich lesích před tím, než
je začal člověk svojí činností výrazně

Vlevo nahoře na
černobílém snímku profesor Zdeněk Poleno.
Vlevo dole při terénním
cvičení
v roce 1997.
Vpravo
dole
s ing. Skalskou
v Rožnově pod
Radhoštěm.
FOTO | ARCHIV
RNDr. STANISLAVA
VACKA, DrSc.

Kvůli produkci dříví vznikaly smrkové plantáže. Lesní rovnováha se postupně narušila, což zřejmě přineslo současné kůrovcové kalamity. FOTO | MAFRA
ovlivňovat, dominoval buk lesní. Jeho
předpokládané zastoupení bylo v rozmezí 35 až 40 procent,“ vysvětluje Jiří
Remeš.
Smrk se stal velmi oblíbenou dřevinou a začal se pěstovat ve velkém. Postupně rostly obří smrkové lesy – smrkové plantáže. „Smrkové porosty, které se
u nás dříve masivně pěstovaly téměř ve

všech polohách, skutečně odpovídaly
plantážím – byly to stejnorodé a stejnověké porosty, kde hlavním důvodem
byla produkce dříví,“ poukazuje Remeš
na minulá desetiletí a staletí.
Lesní rovnováha, kdy mizely často
převažující listnáče, se postupně narušila, a i to může být jeden z důsledků současných kůrovcových kalamit.
„Ta poslední je svým rozsahem bezprecedentní, protože probíhá na plošně
velmi rozsáhlém území a trvá již řadu
let. Zkušenosti ukazují, že když se taková kalamita rozvine do takovýchto rozměrů, je ji téměř nemožné zastavit. Dřívější kalamity v historii byly také velké,
ale jejich dosah byl mnohem více lokální,“ popisuje Remeš katastrofu, během
které musely být v posledních letech vykáceny obří lesní plochy.

„Musíme zvýšit odolnost
lesa,“ tvrdil Poleno
Pěstování smrkových monokultur fungovalo už za Marie Terezie, ovšem ještě pár let po sametové revoluci se příliš
nedařilo tento koncept změnit.

INZERCE
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Vysadit do hor
„V roce 1990 se vysazovalo 84 procent jehličnanů a pouze 16 procent listnáčů, a ještě v roce 2010 byl podíl vysazených jehličnanů téměř 64 procent,“
vysvětluje Jiří Remeš a dodává: „Pěstování monokultur přitom není již dlouho
cílem lesního hospodaření, prakticky od
roku 1996, kdy začala platit nová lesnická legislativa. Je
však pravda, že posun byl relativně pomalý.
Probíhající
kůrovcová kalamita
tento proces pravděpodobně skokově
urychlí.“

také šanci na to, aby se dokázaly vyrovnat se změnami prostředí. Tento trend
se postupně prosazuje, dnes 51 procent
vysazovaných stromů tvoří listnáče a
49 procent jehličnany.“
A jaká je tedy budoucnost smrků? „Budoucí role smrku se
nyní hodně diskutuje,
předpokládá se vzhledem k probíhajícímu
oteplování posun jeho
pěstování do poloh
nad cca 800 až 900 m
n. m. V nižších polohách by mohl mít šanci
ve směsi s listnáči, a
především na vodou
ovlivněných stanovištích,“ podotýká Remeš
a uzavírá: „Odkaz proNová šance
fesora Polena a jeho
díky více
myšlenky jsou stále
druhům
velmi aktuální a od
Jednou z cest, jak lednešních mladých vědsům vrátit jejich odol- Jiří Remeš, Fakulta lesnická ců či lesníků se zase tonost, je zvýšit v nich a dřevařská Katedry pěstování lik neliší. V dnešní
podíl dříve původ- lesů ČZU Praha.
době se mnohem více
ních listnáčů. To proakcentuje problém klisazoval i Zdeněk Poleno a tvrdí to i jeho
matické změny a adaptace na ni, nicméžák Jiří Remeš: „Větší druhová pestrost
ně postupy, které se dnes v tomto směru
lesních porostů je jednoznačně cesta,
doporučují, se od pojetí pěstování lesa
jak zvýšit jejich odolnost, stabilitu a
profesora Polena neodchylují.“

29. 4. – 5. 5. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY
1. 5. OTEVŘENO

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

54,90

30 ks

OKURKY MACHLAND
670 g, PP 350 g
100 g 6,26 Kč

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené | cena za 1 kg

99,90
21,90
25,90

LIMONÁDA TANJA
různé druhy
1,5 l
1 l 3,93 Kč

5,90
7,90�

15%

PIVO
BRANÍK 11
0,5 l

1 l 17,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

25%
BIO CITRONY
MY BIO
balené | 500 g

8,90
13,90

35%

100 g 4,38 Kč

21,90
39,90

Ve Voděradských bučinách u Prahy před „rektorskou“ chatou na břehu rybníka Švýcar stojí pomník, který nese nápis: Prof. Ing. Zdeněk Poleno, DrSc.,
1921-2002, profesor pěstování lesů, ČZU v Praze.
FOTO | ARCHIV S. VACKA

45%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Vstávej, kdopak
Pořádek zůstává v českých domácnostech nadále
doménou žen. Muži mají na starosti hlavně odpadky,
řada z nich se snaží pomoci s mytím nádobí.

CO DĚLAJÍ ŽENY
A CO MUŽI V DOMÁCNOSTI
ŽENY

1. mytí nádobí
2. výměna ložního prádla
3. čištění kuchňské linky
4. utírání prachu
5. vytírání podlah

MUŽI

1. vynášení odpadků
2. mytí nádobí
3. vynášení tříděného odpadu
4. vysávání
5. zametání podlahy

98 %
95 %
95 %
95 %
94 %

90 %
83 %
80 %
75 %
70 %

Zdroj: Nielsen Admosphere

JOSEF HORA
ČR | Víte, kdo doma uklízí a čemu se
při smýčení a dělání pořádku více věnují ženy a čemu muži? Ani v dnešním rovnoprávném světě pánové své drahé polovičky v žádné úklidové činnosti nepředčí, skóre vyrovnají jenom ve vynášení
odpadků. Plyne to z jarního průzkumu
týmu Nielsen Admosphere.

93

procent domácností
uvádí mytí nádobí jako
hlavní úklidovou práci.

Jedna ze stěžejních otázek odhaluje,
která úklidová činnost v českých domácnostech kraluje. Je to mytí nádobí – zmínilo ho 93 procent respondentů. V pracích vykonávaných denně nebo vícekrát týdně následuje na druhém místě
vynášení odpadků (66 %), zametání
podlahy (54 %) a čistění kuchyňské linky. „Mezi nejčastějšími činnostmi prováděnými jednou týdně jsou pak typické ‚víkendové činnosti‘ jako výměna

ručníků a osušek (58 %), utírání prachu
(53 %), mytí koupelny (51 %), mytí
toalety (48 %) a vysávání a vytírání
(obojí shodně 47 %),“ vypočítávají statistici závěry svého projektu.
Další dotazy směřovaly na dlouhodobější činnosti. „Mezi měsíční úkoly patří hlavně výměna ložního prádla, jednou měsíčně to udělá 43 % respondentů. Ovšem 33 % jich postele převléknou
dvakrát nebo třikrát do měsíce,“ informuje tým výzkumníků s tím, že k měsíčním pracím patří i mytí lednice a trouby. „Čtvrtletní činnost jsou hlavně mytí
oken a praní záclon a závěsů,“ doplňuje
jejich zpráva.

Ženy v úklidu drtivě vedou
Co doma sami dělají ženy a co muži?
„U všech zkoumaných úklidových prací převládly ženy nad muži a zároveň u
žen jen zřídka narazíme na činnosti, kterým se osobně věnují méně než v 80 procentech případů. To samo o sobě naznačuje, že je úklid v českých domácnostech stále ženskou doménou,“ vyhodnocují tvrdá
data statistici.
A které činnosti dělají
ženy nejčastěji a muži
nejméně? „Je to mytí zrcadel,
výměna ručníků, mytí trouby,
praní záclon a závěsů, žehlení
nebo mytí koupelny,“ ukazuje
aktuální průzkum.
Muži se na partnerky alespoň dotahují ve vynášení odpadků, tuto činnost mají s ženami rozdělenou rovnoměrně. Podobné to je u tříděného odpadu
a také u mytí nádobí, kde jsou
muži pozadu jen nepatrně.

Česká republika
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ROZDÍLY VE VYKONÁVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH
ČINNOSTÍ MEZI MUŽI A ŽENAMI
ŽENY

MUŽI
největší rozdíl
mytí zrcadel 37 %
výměna ručníků 46 %
mytí trouby 35 %

91 %
94 %
83 %

nejmenší rozdíl
90 %
88 %
98 %

90 %
80 %
83 %

vynášení odpadků
vynášení tříděného odpadu
mytí nádobí

Zdroj: Nielsen Admosphere
INZERCE

ZÁ
SPOK RUKA
OJEN
OSTI

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR

BIO & EKO
VÝROBKŮ
Z CELÉHO SVĚTA

Více než 3500+
položek skladem

www.alpik.cz

helios.eu

Lidská řešení
pro úspěšná podnikání
DŮVĚRA

RESPEKT

TÝMOVÝ
DUCH

INOVACE

Zdroj: Nielsen Admosphere

20 %

20 %

vysávání podlahy

výměna ručníků

21 %
vynášení odpady

jaký úklid vykonáváme nejraději. „Nejlépe zde vyšlo praní prádla, na druhém
místě mytí nádobí, dále vynášení tříděného odpadu, vysávání a výměna ručníků
a osušek,“ popisuje průzkum, kterého se
zúčastnilo pět set respondentů starších
15 let. Zpráva doplňuje, že za čisticí prostředky do domácnosti utratí Češi v průměru 555 korun měsíčně.

26 %

mytí nádobí

Respondenti měli také rozdělit jednotlivé činnosti na „mužské“ a „ženské“.
„Za nejvíce ‚ženské‘ je považováno žehlení, následuje praní záclon a závěsů, třetí je mytí zrcadel. Za ‚mužské‘ pak odpadky. Většina činností ale byla vysokým počtem respondentů označena ani
za typicky mužské, ani typicky ženské,“
říkají statistici. Sběr dat se zabýval i tím,

28 %

praní prádla

u nás teď uklidí?

TOP 5 ÚKLIDOVÝCH ČINNOSTÍ
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Letní, či zimní čas? Shoda není
Před 105 lety Německo
a Rakousko-Uhersko,
jehož součástí byly i
české země, zřejmě jako
vůbec první na světě
zavedly letní čas. Byl
vyhlášen od 30. 4. 1916.

ČR | Už jsme si dávno neměli přetáčet
hodinky sem a tam. V únoru 2018 totiž
vznikla výzva poslanců Evropského parlamentu k vyřešení věčného střídání letního a zimního času.
Nejprve chtěla Evropská unie střídání ukončit v roce 2019, pak odložila rozhodnutí na rok 2021. Jenže koronavirus
z Wu-chanu ovládl svět a na letní či zimní čas si nikdo už ani nevzdychl. Kritici
prohlašují, že jde o přežitek. Před více

než sto lety mívala změna smysl, protože měla šetřit tehdy nedostatkové energie, ale dnes jí chybí prokazatelný účinek, tvrdí. A co na to občan? Podle agentury STEM/MARK bylo v Česku v roce
2019 proti střídání zimního a letního
času 70 procent dotázaných, přičemž
44 procent lidí si přálo celoročně letní
čas a 24 procent čas zimní.
A to je kámen úrazu i v Evropské
unii. Zatímco severské země by si rády
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
A
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZT
TP
a ZTP/P
Nový výrobek
Police nad Metují

Týniště nad Orlicí - Voklik

Jičín

Klášterec nad Orlicí

Marian Rudolf AUTO-RAMAX,
Masarykovo nám. 96,
tel.: 608 111 830
AB PROFI s.r.o.,
M. Koněva 199,
tel.: 602 303 359, 493 525 565

AGRICO, s.r.o.,
Voklik 976,
tel.: 731 443 979

ŽIVA z.o., a.s.,
Klášterec n. Orl. 120,
tel.: 723 533 780, 606 640 063
Další nejbližší prodejny:

Turnov, Liberec,
Ústí n. Orl. a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

ponechaly zimní čas, jižní státy jsou spíše pro letní. „Bez vzájemné shody tuto
situaci nevyřešíme, neumím si vůbec
představit, že by na území Evropské
unie nepanoval jednotný čas,“ kroutí
hlavou senátor Petr Šilar, který dlouhodobě usiluje o zrušení letního času.

Dlouhé pohodové večery
letních prázdnin
Jenže většina Čechů upřednostňuje celoročně právě čas letní. Lidé touží po dlouhých pohodových teplých prázdninových večerech. Odborníci ale mají jiný
názor. Docentka Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR dokonce tvrdí, že zůstat u letního času je
pro zdraví horší než střídání.
„Pro tělo je důležité ranní světlo, podle kterého se vnitřní hodiny seřizují
s denní dobou. A právě proto je mnohem zdravější zavedení zimního času.
Pokud bychom zavedli trvalý letní čas,
budeme mít sice více světla během letních večerů, ale zároveň to bude znamenat více tmy po ránu během podzimních
a zimních dní. A to je problém,“ vysvětluje Alena Sumová.
Dana Hamplová ze Sociologického
ústavu Akademie věd ČR má ještě pádnější argumenty. Uvádí, že nesoulad
mezi sociálním a biologickým časem
vede ke snížení produktivity práce, nižším příjmům a ke zhoršení studijních výsledků. „Pokud je večer déle světlo, lidé
si to užívají na úkor spánku,“ seznamuje se závěry svého bádání Hamplová.
„Díky dennímu světlu během vstávání jsme výkonnější, cítíme se odpočatě,
jsme čilejší a lépe nám to přemýšlí. Ranní světlo je pro člověka mnohem důležitější než prodloužený večer,“ podporuje
názor vědkyň také senátor Šilar.

Bez verdiktu. Do ztracena
Plán zrušení střídání času uváznul kvůli
pandemii koronaviru na mrtvém bodě.
Jednotlivé státy Evropské unie zastávají
příliš rozdílná stanoviska a eurobossové
teď nemají čas se handrkovat o to, zda
napříč starým kontinentem bude platit
letní či zimní čas. Mají jiné starosti – shánět vakcíny, utahovat a rozvolňovat
opatření proti covidu. Je proto dokonce
možné, že k potížím se střídáním času se
Rada Evropské unie už nevrátí. Nechá
rozhodnutí na každé ze zemí.
(kor)
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Když před 75 lety začal
Tokijský proces, mezi
obžalovanými Japonci
chyběl císař Hirohito.
Pro USA bylo výhodnější
jej díky sporné vině
nechat na trůnu.
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Účtování s japonskými
zločinci se císaři vyhnulo

ZÁBLESK
HISTORIE
JAPONSKO | Pro většinu přeživších ze zajateckých táborů či z obsazených měst to
působilo jako výsměch. Když 3. května
1946 začal Mezinárodní vojenský tribunál
pro Dálný východ, který soudil japonské válečné zločince, mezi obžalovanými chyběl
nejvýše postavený představitel země vycházejícího slunce – císař Hirohito. Stála za tím
politika v rozbíhající se „studené válce“.
Podobně jako se v Evropě účtovalo s nacisty během Norimberského procesu, představitelé japonského císařství byli hnáni
před spravedlnost v rámci Tokijského procesu. I přes protesty zástupců některých vítězných států ale nebyl před tribunál, jemuž předsedal australský soudce Sir William Webb, postaven císař. Hlavně Američané argumentovali, že Hirohito byl pouhou figurou a zvláště v závěru války se zasazoval o její ukončení. „Císař neměl vůINZERCE

Tribunálu v roce 1946 předsedal
australský soudce William Webb.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG

bec žádnou reálnou moc. Rozhodnutí jít do
války učinila vláda. Když v roce 1931 vyjádřil opatrný nesouhlas s vůlí vlády táhnout do
Mandžuska, byl upozorněn, že by mohl být
zabit, pokud by vyjadřoval názory, které se
odchylují od převažujících přání armády,“
uvedl v 70. letech nizozemský odborník na
mezinárodní právo B. V. A. Röling. Jenže
jak upozorňují současní historici, jde do

značné míry o falešný výklad dějin. „Hirohito do dění aktivně zasahoval, někdy i úkoloval vojenské velitele. Obraz císaře jako neschopné loutky uzavřené v paláci je falešný.
Je to mýtus, který po roce 1945 pomáhala
stvořit americká vojenská správa s tím, aby
Hirohita ochránila a trochu vyvinila z možných obvinění z válečných zločinů,“ řekl
pro Český rozhlas historik Jan Adamec.
Pro Američany bylo totiž z pragmatických důvodů výhodné využít autoritu Hirohita – který jistě nebyl tím, kdo by inicioval
či schvaloval masakry na dobytých územích či kruté zacházení se zajatci – k rychlému přechodu poraženého Japonska k zemi,
jež bude pro USA v počínající „studené válce“ klíčovým spojencem v tomto regionu.

Doživotní tresty i šibenice
Tokijský proces nesoudil jen za zločiny
spáchané Japonci během 2. světové války,
ale také za výboje odehrávající se už od
roku 1928. Obžalováno bylo 28 představi-

telů armády, politiky a diplomacie. Zpovídali se například za do té doby nevídaně
brutální masakry civilního obyvatelstva.
Soud se odehrával symbolicky v budově někdejšího ministerstva války nedaleko
centra Tokia. Všichni obžalovaní prohlašovali, že se cítí nevinní. Zároveň ale ve
svých výpovědích vyjmuli z jakékoliv zodpovědnosti za rozkazy císaře a korunního
prince Asaku, jenž také nebyl obžalován.
Žalobci nejprve do ledna 1947 předkládali důkazní materiály, obhajoba pak
měla čas na prokázání neviny dalších
11 měsíců. Předvolány byly stovky svědků. Vyhlášení verdiktů se nakonec týkalo
jen 25 mužů. Dva obžalovaní během procesu zemřeli, hlavní ideolog japonského
militarismu Šúmei Ókawa byl po několika extempore před soudem prohlášen za
nepříčetného a všech obvinění zbaven.
K trestu smrti oběšením, který byl vykonán v prosinci 1948, bylo nakonec odsouzeno sedm obžalovaných, většina ostatních
obviněných dostala doživotní trest. (mb)
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Bezzubý Kawi už si
podmaňuje zahradu
ČR | Už téměř pět měsíců bude samečkovi orangutana sumaterského Pustakawanovi, zkráceně Kawimu. Zatímco ještě nedávno se tenhle miláček návštěvníků pražské zoo nehnul od své matky
a pevně se jí držel, teď si ji troufá alespoň na chvilku opustit. Dokonce už
zkouší ochutnávat zeleninu, kterou dostávají ostatní orangutani.
Před nedávnem jeho matka Mawar
půjčovala Kawiho své starší dceři Diri,
která jej směla chovat, teď se podle chovatelů snaží, aby se malý samec nosil co
nejméně a hlavně se sám pohyboval po
expozici. Mawar je zkušená matka a tak
přesně ví, v jaké chvíli mládě učit samostatnému pohybu. Mládě nehlídá tak úzkostlivě a umožňuje mu získávat nové
zkušenosti a dovednosti.
„Sice ještě nemá zuby a je stále krmený mateřským mlékem, ale už zkouší
ochutnávat krmení ostatních orangutanů. Už okusil avokádo a jarní cibulku,“
chválí Kawiho vrchní chovatel primátů
Martin Vojáček.
Nová hvězda pražské zoologické za-

INZERCE

126. SEZONA

Česká filharmonie
Semjon Byčkov šéfdirigent
PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN
W W W. C E S K A F I L H A R M O N I E . C Z

hrady přišla na svět 17. listopadu 2020.
Matka Mawar od něj zpočátku jeho sestru Diri nemilosrdně odháněla. Postupně
ale začali fungovat všichni dohromady v
těsné blízkosti.
„Diri od Mawar získává zkušenosti a
učí se, jak s mládětem zacházet,“ vysvětluje chovatelka Bára Jedličková. „Poprvé jsme viděli, že si Diri vzala Kawiho na chvilku do náručí, když byla
uvnitř v boxu s Mawar. To bylo na konci února,“ upřesňuje. V březnu se už
Diri pohybovala se „sametovým“ bratříčkem v náručí nahoře ve větvích. A
teď už začne Kawi konečně řádit „po
svých“.
(ška)
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ROZBITÉ ČELNÍ SKLO NEMUSÍ BÝT
PRO ŘIDIČE ČERNÝ PETR
Průměrná výše škody na čelních sklech dosahuje (po zohlednění spoluúčastí, je-li aplikována) kolem osmi tisíc korun. I malý kamínek,
odražený od kol protijedoucího vozu na dálnici, který poškodí čelní
sklo, může způsobit kolotoč nepříjemností, pokud vlastník nebo provozovatel vozidla nemá sjednané adekvátní pojištění anebo nedokáže prokázat vznik škody tak, aby bylo možné úspěšně nárokovat tuto
škodu z institutu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla škůdce
(z tzv. povinného ručení).
Nicméně tzv. důkazní břemeno, tedy
prokázání skutečnosti, že – v tomto
případě čelní sklo – poničil předmět
odražený z daného vozidla, je plně na
poškozeném. A pokud poškozený není
schopen toto nezpochybnitelně prokázat, např. záznamem z palubní kamery, z povinného ručení škodu uhradit

Lucie Žulavská
Řidiči se často ptají v poradnách
nebo na infolinkách pojišťoven,
kdy mají nárok na odškodnění při poškození čelního skla,
a velmi často se mylně domnívají, že v tomto případě zcela
vždy zafunguje nárok z pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla.
Na tento předpoklad pak doplácí
jejich vlastní peněženka. Lucie
Žulavská, právnička a gestorka
neživotního pojištění z České
asociace pojišťoven, k tomu říká:
„Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla ze své podstaty pokrývá škody,
které provozem vozidla vznikly třetí
straně. Tedy i případně událost, kdy
při provozu vozidla od něj odlétne kus
předmětu a poničí tak jiné vozidlo.
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nelze. Na tuto úhradu pak může ale
využít havarijní pojištění či připojištění skel u vlastního vozidla.“ Na
havarijní pojištění bohužel myslí

Pokud pojišťovna
v některých případech
odmítá plnění z povinného ručení viníka, tak
je tomu tak právě proto,
že se poškozenému
nepodařilo řádně
prokázat onu příčinnou
souvislost.
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ná smlouva dostatečně pokrývala případné náklady na opravu
vozidla, resp. uvedení vozidla do
původního stavu. Výhody připojištění čelního skla pak lze spatřovat zejména v tom, že zde ve
valné většině případů není aplikována spoluúčast a zároveň případná škoda nemívá vliv na bonusový systém. Vždy je však třeba
se detailně seznámit s pojistnými
podmínkami dané pojišťovny pro
tento segment pojištění.
Co je pro pojišťovnu rozhodující při řešení škody u čelního
skla
Pokud škodu na čelním skle způ
způsobí řidiči třetí strana v důsledku
provozu vozidla – tedy jiný

motorista –, tak se sice na tyto
škody vztahuje povinné ručení,
ale velmi těžce se prokazuje příčinná souvislost provozu tohoto
vozidla škůdce a poškozeného
čelního skla. Pokud pojišťovna
v některých případech odmítá
plnění z povinného ručení viníka, tak je tomu tak právě proto,
že se poškozenému nepodařilo
řádně prokázat onu příčinnou
souvislost. Vzhledem k tomu,
že u povinného ručení je přímý
nárok poškozeného vůči pojišťovně viníka, je nutné, aby poškozený prokázal, kdo a jakým způsobem mu škodu způsobil. Pokud

se to nepodaří, pojišťovna viníka
nemůže tuto škodu uhradit.
Časté podvody na škodách čelních skel
Velmi mnoho pojistných podvodů se podle statistik bohužel odehraje právě v oblasti poškození
čelních skel. Pojišťovny jsou proto v procesu likvidace těchto typů
škod velmi obezřetné. K výplatě
pojistného plnění z titulu povinného ručení musí mít pojišťovna absolutně průkazné důkazy.
Pokud tomu tak není, z povinného ručení poškození čelního skla
hradit nelze.

stále málo motoristů a i přesto, že
počet klientů s havarijním pojištěním meziročně mírně stoupá,
stále se jedná o podceňovaný
produkt, a to i přesto, že může
motoristovi často zachránit mnoho tisíc z vlastní peněženky. Ze
současného počtu přes 8,5 milionu pojištěných aut povinným
ručením je totiž jen kolem 2,6
milionu z nich pojištěno i havarijním pojištěním. Při sjednávání
připojištění na škodu u čelního
skla nebo havarijního pojištění je
důležité si správně nastavit limit
pojistného plnění tak, aby pojist-

Průměrné pojistné
u havarijního pojištění
(průměrné pojistné
na jedno pojištěné
vozidlo týkající se rizika
havárie – hlavní riziko):

Nedělejte kompromisy

mezi BEZPEČÍM a CENOU.

UNIQA SafeLine – unikátní
telematické pojištění pro motoristy

Rok

Průměrné pojistné
u havarijního pojištění

2008

12 122 Kč

2009

11 442 Kč

2010

10 631 Kč

2011

9 408 Kč

2012

8 819 Kč

platba pojistného podle ujetých km: sleva až 25 %
z povinného ručení i havarijního pojištění

2013

8 252 Kč

2014

8 246 Kč



záchrana při nehodě

2015

8 145 Kč



nepřetržitý dohled nad vozidlem

2016

8 243 Kč



okamžitá pomoc při defektu nebo nevolnosti

2017

8 249 Kč



a mnoho dalších užitečných možností

2018

8 281 Kč

2019

8 616 Kč

2020

9 007 Kč



www.uniqa.cz

Komentář hlavního analytika
ČAP Petra Jedličky:
I přesto, že počet klientů s havarijním pojištěním meziročně mírně
stoupá, stále se jedná o podceňovaný produkt, a to i přesto, že může
motoristovi často zachránit mnoho desítek i stovek tisíc z vlastní
peněženky. Ze současného počtu
přes 8,5 milionu pojištěných aut
povinným ručením je totiž jen
kolem 2,6 milionu z nich pojištěno
i havarijním pojištěním. Nemusí
se jednat pouze o úhradu opravy
poškozeného vozidla nebo náhradu za odcizené vozidlo, ale například i škody způsobené přírodními
živly, jako je vichřice, kroupy nebo
povodeň, nebo například poničení
předních skel se šplhají do desítek tisíc a více a vlastnící vozidel
bez havarijního pojištění je potom
musí hradit ze svého.

Havarijní pojištění - komerční příloha
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1224. ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ PRO
PŘÍPAD NEHODY A PORUCHY AUTA

Víte, jak postupovat při nehodě? Co když si nemůžete při nehodě
vybavit, u které pojišťovny jste pojištění, a vůbec si nejste jistí, koho
máte zavolat kvůli odtahu auta? Autonehoda je bez diskuse nepříjemný zážitek, a to i v případě, když u ní nejsou žádní zranění. I když
se nemusí volat záchranka a řešit zraněný spolucestující nebo řidič,
nebo když záchranka se zraněnými odjede, zbývá na místě v lepším
případě nabourané auto, v horším případě nepojízdný vrak. V tu chvíli řidič začne řešit otázky ohledně odtažení auta, které může v tu chvíli mimo jiné překážet provozu. A v Zelené kartě najde číslo 1224.
Linka pomoci řidičům 1224 je
provozovaná Českou kanceláří
pojistitelů už několik let, od té
doby pomohla už statisícům českých řidičů. Během jednoho roku
na linku zavolá v nouzi při nehodě kolem sto šedesáti tisíc řidičů,
aktuálně jich volá průměrně za
den až pět set.
Pokud zavoláte na číslo 1224,
budete v průměru za 6 vteřin
spojeni s operátorem. Nahlásíte
název pojišťovny, u které je dané
auto pojištěno. Pokud to nebudete vědět, operátor tuto informaci
vyhledá podle registrační značky
vašeho auta. Poté vás přepojí na

smluvní asistenční společnost
vaší pojišťovny, která na místo
nehody okamžitě vyšle vůz a zaří-

Linka pomoci řidičům
1224 je provozovaná
Českou kanceláří
pojistitelů už několik
let, od té doby pomohla
už statisícům českých
řidičů.

Auto si můžete sami nafotit,
ušetříte čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění auta?
Pak možná oceníte neomezenou asistenci, nebo
on-line sjednání, které
Vám ušetří čas,” radí ředitel Úseku pojištění motorových vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V dnešní době se všichni snažíme
omezit osobní setkání, pokud možno
vše řešit on-line, nabízí tyto služby
i Kooperativa?
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv pracujeme již několik
let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní pojištění,
což i s ohledem na epidemiologickou
situaci využívá stále více klientů. Součástí havarijního pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení
je i povinnost vstupní prohlídky, proto
roste i počet vozidel, která chceme
fyzicky zkontrolovat. Abychom celý
proces zjednodušili, připravili jsme
novinku, která klientům umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem
v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Dříve byla nezbytná odborná prohlídka
technikem společnosti Global Expert
a tedy i „fyzický“ kontakt. Následovat
bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné události.

Upravovali jste i další služby nebo
produkty v pojištění vozidel?
Každoročně evidujeme nárůst asistenčních zásahů, náš nový unikátní
asistenční program MAX+ proto cílí
na motoristy, kteří v těchto případech
nechtějí nic řešit a vše ponechají na
pojišťovně. Oproti ostatním asistenčním programům totiž nabízí bezlimitní asistenci při poruše, havárii, řádění
živlu, vandalismu, částečném odcizení, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.
A také zapůjčení náhradního osobního vozidla v ČR i v zahraničí až na 7 dní
či jeho úschovu až na 15 dní. Ale není
to jediná novinka, rozšířili jsme i krytí
u pojištění skel. Nově jsem do něj začlenili i skla v pevné, skládací nebo
odnímatelné střeše, a dokonce i zrcadlová skla zpětných zrcátek. Navíc
můžou klienti, kteří si sjednají povinné
ručení s limity minimálně 150/150 milionů Kč, získat garanci ceny na 3 roky.
A pokud si k tomu sjednají i havarijní
pojištění, tak jim u povinného ručení
stačí limity 100/100 milionů Kč.

koop
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dí opravu nebo odtažení auta do
servisu. A to vše v rozsahu sjednaném v povinném ručení či havarijním pojištění.
Pomůže nejenom při nehodě,
ale i při poruše auta
Linku pomoci řidičům 1224
můžete volat kdykoli, nezáleží na
tom, zda vám auto nejede z důvodu nehody, či poruchy. Povin-

Linku pomoci řidičům
1224 můžete volat
kdykoli, nezáleží na tom,
zda vám auto nejede
z důvodu nehody,
či poruchy.
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nárok v rámci pojištění zdarma,
případně je mu za výhodnějších
podmínek nabídnuta pomoc nad
rámec služeb zahrnutých v pojištění. Podle typu poruchy asistenční společnost závadu vyřeší na
místě nebo zajistí odtah.
12 měsíců v roce, 24 hodin
denně
Číslo 1224 je dostupné nonstop,
12 měsíců v roce, 24 hodin denně.
Číslo si díky tomu snadno zapa-

matujete, ale v případě potřeby
ho naleznete právě i na Zelené
kartě pojištěného vozidla, na
Evropském záznamu o dopravní
nehodě nebo na webech pojišťoven.
S čím linka 1224 nepomůže
Linka 1224 je určena pouze pro
případ nehody či poruchy v České republice. Pokud budete
potřebovat asistenci v zahraničí,
je nutné volat na telefonní číslo

uvedené pro tyto účely na Zelené kartě. Prostřednictvím čísla
1224 je možné se dovolat jen
na příslušnou asistenční společnost pojišťovny, která poskytne
pomoc s opravou či odtahem
nepojízdného vozidla. V případě,
že budete chtít nahlásit škodní
událost pojišťovně nebo získat
informace o pojištění, je nutné
kontaktovat přímo infolinku vaší
pojišťovny.
www.1224.cz

né ručení či havarijní pojištění
obvykle obsahuje určitý balík
asistenčních služeb, které řidičům v nesnázích pomohou. Řidič

Číslo 1224 je dostupné
nonstop, 12 měsíců
v roce, 24 hodin denně.
se po identifikaci své pojistné
smlouvy na lince dozví, na co má

Miloš Velíšek z České podnikatelské pojišťovny o trendech v autopojištění:

Povinné ručení v kombinaci
s další pojistnou ochranou

uvedl Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Miloš Velíšek,
foto: ČPP
Motoristů, kteří si sjednávají pro své vozidlo pouze povinné ručení, je čím dál
méně. Většinu dnes už tvoří ti, kteří si vedle tohoto zákonného pojištění smluvně
zajistili i další pojistné doplňky. Přibývá
také motoristů, kteří zaplatí raději o něco
více, aby získali povinné ručení s vyššími
limity plnění.
Pojištění auta, to není jen povinné ručení.
Majitelé nových a novějších vozidel si sjednávají také havarijní pojištění kryjící škody,
které si na vozidle způsobí sami. Kryje i riziko
řádění vandalů, střet se zvěří a v neposlední
řadě krádež vozidla. Pokud si motoristé přejí
ještě vyšší pojistnou ochranu, ale zároveň
nechtějí investovat do havarijního pojištění,
mohou si vybrat z bohaté nabídky doplňkových připojištění. „Protože o naši nabídku
pojistných doplňků určenou pro motoristy je
značný zájem, pravidelně ji rozšiřujeme. Téměř
70 procent našich klientů si vedle povinného
ručení sjednalo ještě něco navíc. Mají z čeho
vybírat, neboť v nabídce máme šestnáct nejrůznějších připojištění. Největší zájem zaznamenáváme o připojištění skel, ale řidiči si hodně sjednávají i rozšířené varianty asistenčních
služeb nebo připojištění střetu vozidla se zvěří,“

Podle Miloše Velíška se u motoristů z hlediska kvality pojistné ochrany projevuje
také další trend, a tím je povinné ručení
s vyššími limity plnění. Jednoduše chtějí být
pojištěni na vyšší částky, tedy pro případ
závažnější dopravní nehody. „Přibývá nehod, kdy zákonem stanovený minimální limit
pojistného plnění pro újmu na zdraví a majetku ve výši 35 milionů korun přestává stačit,“
vysvětluje Miloš Velíšek. ČPP proto vloni
na podzim limity zvýšila. „Nejvyšší limity pro
újmy na zdraví a majetku jsou nyní 200 milionů korun,“ dodal Velíšek. Při vážné nehodě
může řidič způsobit jinému člověku zranění
s trvalými následky, takže zejména v případech, kdy je obětí mladý člověk, pojišťovna
vyplácí peníze po mnoho let. Pojistné limity
200 milionů korun pro újmy na zdraví a pro
majetkové škody nabízí ČPP v produktu
SUPERPOV. Od dubna spustila ČPP svou
jarní kampaň na prodej autopojištění, s volbou SUPERPOVu získají motoristé navíc slevu
20 procent na havarijní pojištění. Těmto
klientům nabídne ČPP jako speciální dárek
také slevovou
kartu Sphere.

S telematickým pojištěním UNIQA
klient ušetří a získá anděla strážného
Čím méně motorista usedá
za volant svého vozidla, tím
více se mu vyplatí mít takové
pojištění, kde se sleduje
nájezd kilometrů. Pomůže mu
telematické pojištění SafeLine
od UNIQA, a ještě přidá
nejvyšší stupeň bezpečí.
UNIQA nabízí toto
pojištění přes 10 let.
Zákazníci dostanou
do svého vozidla
palubní jednotku,
která sama hlídá nájezd kilometrů.
Ušetřit mohou v rámci povinného
ručení i u havarijního pojištění.
„Motorista s telematickou palubní jednotkou SafeLine ušetří na povinném
ručení 5 až 25 procent, pokud najede
méně než 20 tisíc km ročně. Nájezd
na dálnicích se přitom započítává jen
z poloviny, protože jde o nejbezpečnější
druh komunikací. I to si hlídá telematika sama,“ uvádí Eva Svobodová,
mluvčí pojišťovny UNIQA. Odpočet
kilometrů provede UNIQA automaticky jednou ročně a podle toho vypočte sazbu.
Telematická jednotka SafeLine je
současně nejvyspělejší aktivní asistence pro jakýkoli druh nouze na
silnici. Při nehodě registruje centrá-

la díky nárazovému čidlu
kolizi a ihned
se aktivně zapojí do řešení
– telefonicky dohodne
s řidičem potřebné kroky.
Pokud se ho
nedaří kontaktovat, pošle na přesně
určené místo záchranné složky. Pro
případ defektu nebo nevolnosti za
jízdy je k dispozici nouzové tlačítko
ke spojení s asistencí.
„Při krádeži auta SafeLine zase dokáže
vůz lokalizovat a ve spolupráci s policií
ho majiteli vrátit. Tímto způsobem bylo
v minulosti dohledáno již nemálo vozidel a některá i v zahraničí,“ popisuje
Svobodová.
Další funkcí je indikace slabé baterie
na mobil. SafeLine umí vést i knihu
jízd, a také lze na mobilu v aplikaci
provést zpětnou analýza jízdy (brzdění, akcelerace apod.). Tyto údaje
jsou dostupné jen pojištěnému pod
jeho heslem.
Palubní jednotka se do vozidla pronajímá zdarma k pojištění UNIQA. Roční náklady na provoz SafeLine podle
šíře služeb činí pro klienta zhruba
1 400 korun.

ZDRAVOTNÍ PORADNA
SPECIÁLNÍ TÉMA

Při záchraně zraku se hraje o čas

S

trach z nakažení koronavirem
vede mnoho Čechů k odkládání
preventivní návštěvy očního lékaře. Tím ale riskují. U řady očních onemocnění je včasnost zásadní.
„Vyšetření u očního lékaře v případě
zhoršení zraku určitě není dobré odkládat, protože některé zavčas neléčené nemoci, jako jsou např. makulární degenerace, zelený zákal nebo postižení sítnice
cukrovkou, mohou zrak nevratně poškodit. Navíc zhoršený zrak může být příčinou úrazu nebo dopravní nehody,“ řekl
Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních
klinik Gemini.

xový laser od firmy Keranova byly poprvé na světě použity právě v Česku, na
naší klinice,“ dodal Pavel Stodůlka.

Příčiny šedého zákalu

Jako by se člověk díval
přes špinavé sklo
Například věkem podmíněná makulární
degenerace a především její vlhká forma dokáže velmi rychle připravit o
zrak. Pokud nemoc propukne naplno, s
následky si současná medicína poradit
nedokáže. Včas zahájená léčba přitom
dokáže postup vážné nemoci velmi výrazně zpomalit. Totéž platí pro zelený
zákal. Ten je nebezpečný především
tím, že nebolí a člověk si nemusí dlouho
všimnout, že je s jeho zrakem něco v nepořádku.
Nejrozšířenější oční onemocnění je
šedý zákal neboli katarakta. Nejčastěji
se projevuje zhoršeným a rozmazaným
viděním, jakoby se člověk díval přes špinavé sklo, nebo dvojitým viděním na
jednom oku. Většinou se začíná projevovat okolo 50. roku života a s narůstajícím věkem jeho výskyt přibývá. Až poINZERCE

Preventivní kontroly rozhodně neodkládejte, radí lékaři oční kliniky Gemini.
lovina lidí nad 65 let má určitý stupeň
zakalení čočky a mezi 75-85 lety je
šedý zákal diagnostikován až u 90 % populace.
„Léčit se dá jen operativně, tedy vyjmutím zakalené čočky a nahrazením
umělou nitrooční čočkou. Nejmodernějším postupem je laserová operace. Laser provádí některé kroky operace, které se při klasické metodě provádějí ručně mikrochirurgickými nástroji,“ vysvětlil Pavel Stodůlka.
Zákrok laserem je šetrnější, bezpečnější a preciznější. Česká oční chirurgie
patří mezi nejlepší na světě a zdejší lékaři pomáhají vyvíjet nové lasery i pro
operace šedého zákalu. „Dva nové revoluční lasery CAPSULaser a femtomatri-

Zajímavosti o šedém zákalu
operace šedého zákalu je
nejčastějším zákrokem na světě
■ ženy jsou postiženy kataraktou
častěji než muži
■ příčina vzniku vrozené katarakty
je z jedné třetiny neznámá
■ u některých nitroočních čoček
probíhá tzv. neuroadaptace až
půl roku, kdy si mozek na nové
vidění postupně zvyká
■ první operaci šedého zákalu
laserem CAPSULaser provedl
primář Stodůlka jako první
na světě
■

Získaná katarakta v dospělosti má pravděpodobně více příčin. Vliv má stárnutí, oxidační stres i biologické změny
uvnitř oka. Vznik šedého zákalu mohou
ovlivnit i jiná onemocnění, jako jsou
cukrovka nebo nitrooční záněty. Vyvolat ho může i dlouhodobé užívání některých léků, nejčastěji kortikosteroidů.
Šedý zákal může být způsoben i úrazem, vzácně i působením chemických
látek či rentgenovým zářením. Dalším
významným rizikovým faktorem je kouření a zvýšená konzumace alkoholu.
„Mezi lidmi koluje mýtus, že šedý
zákal potřebuje takzvaně uzrát, aby
byla čočka tvrdší a lépe se s ní lékařům
pracovalo. Při současných postupech je
to ale nesmysl. Naopak, když pacient
otálí, zvyšuje se riziko pooperačních
komplikací,” upozornil Pavel Stodůlka.
I starší pacienti jsou dnes díky internetu a médiím více informovaní. Proto naštěstí častěji podstupují zákrok ve fázi
počínajícího šedého zákalu. Zároveň nechtějí být závislí na nošení brýlí, proto
se často rozhodnou pro trifokální čočky, se kterými vidí ostře na všechny
vzdálenosti. „Jakmile začne šedý zákal
zhoršovat zrakovou ostrost, která vadí
pacientovi v jeho běžných aktivitách, je
čas na výměnu zkalené čočky za umělou,” uvedla Eva Tihelková, primářka
oční kliniky Gemini v Průhonicích. (ks)

Kotle na dřevo a pelety
Dřevozplyňující kotle na dřevo
Kombinované kotle na dřevo a pelety
Automatické kotle na pelety
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Společnost BLAZE HARMONY nabízí inovativní kotle na spalování kusového dřeva, pelet
a dřevní biomasy. Promyšlená konstrukce kotlů společně se 3 patenty zajišťuje vysokou
účinnost spalování a velmi komfortní a ekologický provoz. Vysoká účinnost se projeví
v nižším objemu spáleného dříví za sezonu. Mechanická detekce paliva zajišťuje stáložár
několik hodin. Uživatel tedy není nucen přikládat palivo tak často, jako je tomu u běžných
kotlů. Snadnou obsluhu doplňuje možnost vzdálené správy a ovládání kotle přes internet.

Telefon: +420 583 034 591

Vytápějte úsporně, chytře a ekologicky!

www.blazeharmony.com

IT - správa systémů a služby

Automobilový průmysl

Systémový inženýr / inženýr infrastruktury na globální úrovni

Automechanik - Praha

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

SharePoint specialista na globální úrovni

Specialista oceňování ojetých vozů - praha …

33 000 - 35 000 Kč / měsíc

Operátor/ka kontroly kvality (26 000 - 31 000…

26 000 - 31 000 Kč / měsíc

Správce produktové databáze (30 - 35.000 Kč)

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Servisní technik CNC obráběcích strojů (30-55… 30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Excel specialista programování maker/ VBA (40…
40 000 50 000 Kč / měsíc

D i
bil í ří
í
Více na www.jobdnes.cz

Výroba, průmysl

S
i í t h ik CNC b ábě í h t
Více na www.jobdnes.cz

jů (30 55

30 000 55 000 Kč /

ě í

Strojírenství

Inženýr/ka do výroby junior (30 - 35.000 KČ)

CNC Frézař (38-42000 Kč)

38 000 - 42 000 Kč / měsíc

Výrobní kontrolor pro kovovýrobu s praxí - finančně velice dobrá nabídka

Konstruktér kusovníků (30.000 Kč)

29 000 - 35 000 Kč / měsíc

Aplikační inženýr orientovaný na business

Dělník elektromontáže

Operátor výroby

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

18 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Obsluha montážní linky
Více na www.jobdnes.cz

KOTLÍKOVÁ
DOTACE OD A-Z
Jsme specialisté na dotace,
na peletové kotle nebo tepelná čerpadla
✔ Máme komplexní
řešení pro
snížení nákladů

✔ Instalujeme v rodinných
a bytových domech, školách,
komerčních objektech i na úřadech

✔ Celkově vyřídíme
žádost o dotaci

✔ Zajišťujeme servis 24/7
po celé ČR

VOLEJTE ZDARMA
800 900 370
www.kotelzakotel.cz

Vytápění - komerční prezentace
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Ceny pelet jsou nejnižší
za deset let
Může za to Covid i kůrovec
Další vlna koronaviru
uzavřela přes zimu skoro
celý sektor služeb. V Česku
i Evropě se proto spotřebovalo
výrazně méně dřevěných
pelet na vytápění. Výrobci teď
mají plné sklady a zlevňují.
Suroviny pro jejich výrobu
je obrovské množství, i díky
doznívající kůrovcové
kalamitě. V Česku jsou pelety
k dostání za rekordních
5 Kč za kg, ovšem nízké ceny
nevydrží déle jak do léta.
Zatímco cena uhlí roste a jeho dostupnost klesá, stále oblíbenější
jsou dřevěná paliva, jejichž cena
je nízká a jsou dostupná v různých
formách. Vhodným řešením jsou
hlavně dřevěné pelety. S nimi totiž
lidé nemusejí štípat ani přikládat.
Majitelé peletových kotlů a kamen
tak dřevem topí, ale bez práce.
Jak ušetřit za vytápění
Výraznou předností dřevěných pelet je jejich cena. Pelety vynikají
vysokou výhřevností a při spálení
vzniká jen malé množství popela.
V Česku jsou aktuálně pelety k dostání za rekordních 5 Kč za kg, to

zdroj tepla a dřevěné pelety jsou
jeho ideální náhradou a jsou velmi oblíbené zejména v obcích, kde
není zavedena plynofikace.
Již za rok a čtvrt se musí v celém
Česku vyměnit ještě cca 300 000
nevyhovujících kotlů. Výměny pomáhají usnadnit kotlíkové dotace.
V minulých výzvách bylo možné
získat na nový kotel i úpravy kotelny až 127 500 Kč.

jsou nejnižší ceny za posledních
deset let. Na covidových opatřeních tedy budou letos paradoxně
profitovat všichni majitelé kotlů
a kamen na pelety. „Kdo si objedná
pelety teď na jaře a předzásobí se na
celou příští sezonu, ten ušetří celkem
4 až 7 tis. Kč na ročních nákladech za
vytápění,“ odhaduje Vladimír Stupavský, předseda národní asociace
Česká peleta. Zároveň varuje, že
nízké ceny nevydrží dlouho. „Ceny
budou takhle nízké jen 2 až 3 měsíce,
počítám maximálně do léta,“ odhaduje Stupavský.
Kdo se teď předzásobí peletami,
může snížit náklady na vytápění na 20 až 25 tis. Kč za topnou
sezonu (při spotřebě 4 až 5 tun).
To znamená, že pelety jsou v tuto

chvíli nejlevnější palivo v sektoru
automatického vytápění. Vytápění
peletami je levnější než plyn, elektřina i olej, přitom komfort je srovnatelný. Automatický kotel na pelety se sám zapíná i vypíná, sám si
přikládá palivo ze zásobníku, umí
se i sám vyčistit. Teplota a provoz
se reguluje dálkově přes pokojový
termostat nebo přes mobil.
Čmoudící komín? Pokuty již za
rok
Právě tyto aspekty budou v letošním roce zvažovat ti, kteří musí
podle zákona vyměnit svůj starý,
neekologický kotel. Od září 2022
bude zakázáno provozovat kotel
nižší než 3. emisní třídy, a to pod
pokutou až 50 000 Kč. Uhlí většina
lidí nyní vymění za ekologičtější

Topenářské firmy přitom hlásí,
že řada lidí si překvapivě plánuje
ponechat staré kotle i přes zákaz.
„Tito lidé si neuvědomují, že úřady už
nyní mají přesnou představu o tom,
kdo má doma jaký kotel. Každé tři
roky musíte mít kontrolu kotle na tuhá
paliva. A kontrolor vše nahrává do centrálního online systému, který spravuje
Ministerstvo životního prostředí. Je naivní si myslet, že si vašeho starého kotle
nikdo nevšimne,“ varuje Stupavský.
Vybírejte pelety s certifikací
Až budete vybírat svého dodavatele pelet, řiďte se především tím,
zda najdete na obalu kulaté razítko ENplus. Jedině certifikované
pelety jsou vždy stejné vysoké jakosti, tedy s vysokou výhřevností, s nízkým obsahem popela, bez
prachu a vyrobené pouze z čistého dřeva. Spálíte jich tedy méně
a ušetříte.

HUDEBNÍ IMPULSY

Písničky Markova života
JOSEF VLČEK

ky mého života. Odehrává se v prostředí
hudebního klubu Doupě, který tak trochu svou intimností připomíná obývák.
Jednotliví umělci tu ve velmi komorním
složení svého doprovodu hrají své nejúspěšnější písně nebo představují skladby těch, kdo je nejvíce inspirovali.
Po Petru Kolářovi se představí v roli
zpěváka a vypravěče už 6. května od

S

taré pravidlo říká, že po krizi
vždy následuje oživení. Věřme,
že to bude platit i pro českou kulturu a živou hudbu. Rádio Impuls se v
době koronavirové krize snažilo, aby se
živá hudba k posluchačům dostala, a teď
vytvořilo nový rozhlasový formát Písnič-

20 hodin na Impulsu Marek Ztracený.
Tady je malá ochutnávka toho, co vás
čeká na vlnách rádia nebo během streamu na Facebooku a YouTube kanálu Impulsu.
Ztracený svůj autobiografický program v Doupěti odstartuje hitem Ztrácíš, který prostě nesmí chybět na žádném jeho koncertu. Song složil kdysi
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

Travní rotační sekačky jsou určeny pro intenzivní sečení okrasných trávníků kolem domů, chat a
chalup. Travní sekačky VARI se vyznačují kvalitním provedením, skvělým sběrem trávy a vynikajícím poměrem cena/výkon. VARI má pro vás travní sekačky elektrické i motorové. V široké škále
travních sekaček VARI si určitě vyberete.

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

Máte velký pozemek? Potřebujete pravidelně posekat trávu? Chcete si práci ulehčit a nechodit
za sekačkou? Právě pro vás jsou určeny travní
traktory VARI řady RL. Jedná se o žací traktory
o šíři záběru 84 až 102 cm, které vynikají silnými
motory, skvělým sběrem do koše díky širokému
výhozovému tunelu a líbivým designem.

v bytě rodičů a inspirací pro něj byla zhrzená láska. A ještě jeden příběh je s ní
spojený. O tom, že se skladba ocitne i
na jeho prvním albu, se prý Marek dozvěděl na Štědrý den v kostele z telefonátu od objevitele talentů Martina Červinky. Tomu se říká vánoční dárek.
Byla to jeho první úspěšná píseň a měla
lví podíl na tom, že byl v roce 2008 v
Českém slavíku vyhlášen objevem
roku. Svou první píseň dlouho piloval,
než ji představil veřejnosti. A stálo to za
to. Z dramatické balady se stal evergreen, který má i po třinácti letech své
místo v rozhlasových programech.
V průběhu hodinového pořadu se
šestatřicetiletý zpěvák také vrátí do
doby, kdy začínal vnímat populární hudbu, a s gustem si zahraje dvě písně, které mu kdysi pomohly zformovat vlastní
hudební tvář. Čeká nás brilantní provedení známé melodie Brontosaurů Na kameni kámen a rock’n’rollu Jednou mi
fotr povídá z filmu Šakalí léta. To je písnička, kterou ho jako jednu z prvních naučil hrát táta. Samozřejmě se při tom
blýskne jako virtuózní klavírista.

Marek Ztracený při natáčení Živááááku.
FOTO | PETR KAHOUN

2 modely elektrických sekaček od 1
9 modelů motorových sekaček od 4
3 modely travních traktorů od 48

590 Kč s DPH.
890 Kč s DPH.
990 Kč s DPH.

* Ilustrační fota

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Benešov,TOMÁŠDVOŘÁK,Křižíkova2267,T317722089 / Černilov,FRANTIŠEKKERHART,Černilov50,T603437445 / ČervenýKostelec,AGRICOs.r.o,Lhota255,T491462
802,733396040 / ČeskáLípa,AUTOCENTRUMHONDA,Hrnčířská2576,T603589538,603589544 / Česká Skalice,STAVIS,Havlíčkova144,T491453960 /
ČeskáTřebová,Garden-partss.r.o,Ústecká463,T777969603 / DvůrKrálovén.L.-Dubenec,Magrix,s.r.o.,Dubenec200,T724009568 / Jičín,ABPROFI,Koněvova199,T602
303359 / KlášterecnadOrlicí,ŽIVAzemědělskáobchodní,a.s.,KlášterecnadOrlicí120,T465637381 / Křivoklát,LUDĚKPATERA,VelkáBuková10,T602305127 / Liberec,
BGTECHNIKcs,a.s.,Dr.MiladyHorákové1093/116a,T485113070 / LibicenadCidlinou,VARIa.s.,Opolanská350,T325607336 / MladáBoleslav,AGROZETCENTRUMMLADÁ
BOLESLAV,Regnerova1420,T326734431-2 / NovýBydžov,OKZAHRADYs.r.o.,JosefaJungmanna1735,T495490047 / Praha4,RETOSPRAHAs.r.o.,Modřanská86,T241771
424 / Praha5-VelkáChuchle,BGTECHNIKcs,a.s.,UZávodiště251/8,T283870136 / Přelouč,KRTKŮVRÁJ,SopřečuPřelouče114,T466946127 / RychnovnadKněžnou,
MILANROUŠAVÝ,Lipovka118,T494534182 / Semily,ZAHRADNÍTECHNIKATOMÁŠ,Riegrovonáměstí20,T481625205 / Studenec,DušanJech,Studenec7,T608722084 /
Svitavy,SACHARČUK,Kpt.Jaroše91,T461535096 / TýništěnadOrlicí,AGRICOs.r.o.,ZAHRADNÍCENTRUMVoklík976,T494371301,731443979 / UhlířskéJanovice,Aribor
s.r.o.,Kolínská670,T604320363 / VysokéMýto,ZAHRADNÍTECHNIKADĚDs.r.o.,Husova173/II,T604787328

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

Marek Ztracený se ukáže také jako
příležitostný hráč na ukulele, a to při
prezentaci loňského hitu Tak se nezlob.
Videoklip k této písni byl nejpřehrávanějším klipem roku 2020. Určitě i díky
tomu, že v něm vystupuje řada známých osobností v čele s Jaromírem Jágrem. Prý se tato píseň původně jmenovala Podpantoflák.
Marek také složil jednu z posledních
písní, které natočil Karel Gott. Jmenuje
se Ta pravá. Uslyšíte, jaký je příběh jejich vzájemné spolupráce a Marek sám
ji pak zahraje a zazpívá. Je to vzácný případ, kdy posluchači mohou slyšet, jak ji
zpívá autor sám.
Ztracený, rodák z Železné Rudy, je
pravděpodobně nejúspěšnějším českým
interpretem poslední doby. Jeho vyprávění v pořadu Rádia Impuls tak výstižně dokreslí svět, jenž je skryt hluboko
za písněmi, které napsal. Živáááák Marka Ztraceného bude stát prostě za to.
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Česká republika

Fotky z večeře

Televizní Prostřeno! ovládne Prahu a střední Čechy
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze a
středních Čechách. O výhru 60 tisíc korun hned v pondělí zabojuje bývalý sportovec a nyní technik Petr (54 let). Připraví tygří krevety v marinádě, krůtí roládu
a na závěr borůvkový koláč.
V úterý večeři nachystá Sára (28). Do
Česka se vrátila po čtyřech letech z Irska, kde pracovala jako barmanka. Vsadí na bramboračku, výpečky se špenátem a jablečný dezert s krémem. Soupeřka Eva počítá s tím, že bude bez dezertu, protože má alergii na jablka. Nebo ji
Sára překvapí extra porcí bez jablek?
Další večer patří marketingové ředitelce Evě (29). Miluje pečené papriky,
které pochopitelně zařadí do svého
menu. A také salát z černé čočky či kuře
cacciatore s domácími těstovinami. Potěší Sára své hosty fotografickou momentkou ze středeční večeře?
Prodejce Vojta (23) překvapí tím, že
ještě bydlí s rodiči. Hodně cestoval, což
se promítne v jeho menu. Přijde na tapas, jako polévka bude pórkovo-bramborový krém, hlavní chod kachní prsa s
teplým bramborovo-kapustovým saláINZERCE

tem a citronovo-hořčičnou zálivkou a
jako dezert bude New York cheesecake.
Jenže kachní prsa se nepovedou podle
představ a zazní na ně spousta kritiky.
Školník Mirek (56) se k soupeřům vyjadřuje dost kriticky. Jak v pátek uvaří?
Do svíčkové se pustí vůbec poprvé v životě. Jako zábavu zvolí ping-pongovou
obíhačku v tělocvičně. Kdo vyhraje?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Kuře cacciatore, domácí těstoviny
Ingredience: 5 kuřecích
prsíček,
2 rajčata, plechovka dobrých krájených rajčat, červená paprika, 1 cibule na kostičky,
2 stroužky česneku na mini kostičky, vývar na podlití, rozmarýn, hladká mouka,
kapary, plechovka zelených oliv, sušená rajčata, olivový olej, čerstvý rozmarýn, máslo, sůl, pepř. Příloha (domácí
těstoviny): 2 vejce, 200 g mouky. Postup: Den předem naložíme kuřecí prsa
do olivového oleje a rozmarýnu. Na pán-

Soutěžící v pořadu Prostřeno! z Prahy a středních Čech.
vi rozehřejeme olej, prsa obalíme v hladké mouce a opečeme na rozžhaveném
oleji z obou stran. Maso vyjmeme a na
pánvi rozpustíme máslo. Na másle zpěníme cibulku a česnek, přidáme koření i
větvičku rozmarýnu. Přidáme všechny
ingredience mimo maso. Pět minut mícháme zeleninu se šťávami. Do pánve
vrátíme maso, zamícháme a podlijeme
vývarem. Do udělané omáčky vrátíme
maso, lehce provaříme. Servírujeme se
snítkou rozmarýnu. Domácí těstoviny:
Suroviny na těstoviny dáme do mísy a
rukama propracujeme, dokud nevznikne pevné těsto, které drží při sobě a nedrobí se. Pak rozdělíme těsto na polovinu a na lehce pomoučněném vále ho rozválíme na plát vysoký asi 4 milimetry.
Těsto přeložíme, zabalíme do fólie a necháme minimálně hodinu v lednici odpočinout. Poté těsto vyválíme např.

FOTO | FTV PRIMA

strojkem na těstoviny, a pokud ho nemáme, vystačíme si s nožem (případně rádýlkem) a válečkem. Tagliatelle už jen
rozprostřeme po pomoučněném plechu,
necháme oschnout a poté uvaříme ve
vroucí osolené vodě.
Dezert: Jablečný závin
Ingredience: 2 misky pomazánkového
másla, 2
misky
hladké mouky, 4 jablka, s k o ř i c o v ý
cukr, 1 žloutek, vanilkový pudink. Postup: Z pomazánkového másla a mouky vypracujeme těsto, rozválíme na dva
stejné kusy. Nastrouháme jablka, osladíme skořicovým cukrem a zabalíme do
těsta. Potřeme vejcem a pečeme na
180 °C asi na 30 min. Vychladlý závin
dozdobíme pudinkem a šlehačkou.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. května 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.15 Rozsudky soudce Ooky 7.35
Kačenka a strašidla 9.00 Pan Tau (6/33) 9.40
Gejzír 10.10 Dobrodružství Sherlocka Holmese
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Obušku,
z pytle ven! 14.15 Nezbedná pohádka 14.55
Dáma na kolejích 16.15 Nesmrtelná teta 18.00
Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II 7.30 Kačeří
příběhy 8.15 Krok za krokem (17, 18) 9.00 Tvoje
tvář má známý hlas – Šampioni 11.40 Koření
12.35 Volejte Novu 13.10 Rady ptáka Loskutáka
14.05 Tipy ptáka Loskutáka 14.20 Utajený šéf III
15.35 Jumanji 17.30 Sestra v akci 2 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Astro Boy (19) 6.50 Psí život (3) 7.20
M.A.S.H (28) 7.50 M.A.S.H (29) 8.25
Autosalon.tv 9.25 Cyklosalon.tv 10.00
Hudson a Rex II (10) 11.05 Vraždy podle
Agathy Christie (1) 13.20 Královna pouště.
Historické drama (USA/Mar., 2015). Hrají
N. Kidmanová, J. Franco, R. Pattinson,
D. Lewis 16.05 Byl jednou jeden král. Pohádka
(ČR, 1954) 17.55 Na houpačce 18.40 Eva
testuje 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 7.00 Pevnost Boyard 10.15
Re-play 10.50 COOL e-sport 11.20 Futurama II
(26, 27) 12.20 Simpsonovi XIX (19, 20) 13.15
Simpsonovi XX (1, 2) 14.15 Pravdivé lži 17.15
Futurama II (28) 17.45 Futurama II (29) 18.15
Simpsonovi XXI (6) 18.45 Simpsonovi XXI (7) 19.15
Simpsonovi XXI (8) 19.45 Simpsonovi XXI (9)
20.15 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
22.40 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází

20.10 Zázraky přírody
Zábavná show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Minišou Karla Šípa
Rozhovor na dva metry
s písničkářem Jarkem
Nohavicou v Divadle Semafor
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Maigret se mýlí
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1994)
23.40 Rocco Schiavone
Bylo to v květnu. Detektivní
seriál (It., 2016). Hrají M. Giallini,
C. Vismaraová, E. D’Argenio,
M. Reale, I. Ragoneseová. Režie
L. Brignone
1.20 Banánové rybičky
1.50 Sama doma
3.20 Chalupa je hra
3.45 Pod pokličkou
4.05 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 8.05 Policisté v akci 9.05 Policisté

v akci 10.05 Nové bydlení – Design 11.05 Na chalupě 12.10 Nové bydlení 13.20 Dr. Dokonalý (2/16)
14.05 První oddělení 14.35 Aféry 2 15.35 Muž,
který nesmí zemřít (5/5) 17.00 Nová zahrada
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Poručík Petr (5) 23.25 Dr.
Dokonalý 0.10 První oddělení

NEDĚLE 7.00 Policisté v akci 8.00 Policisté
v akci 9.00 Rodinné záležitosti 10.05 Inženýrská
odysea (12/13) 11.20 Inženýrská odysea (13/13)
12.45 V sedmém nebi 14.50 Láska s vůní pryskyřice 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.15 Osvobozeni Prahy (1/2)
21.45 Okres na severu (12/13) 23.00 Osvobozeni
Prahy (1/2) 0.20 Aféry 2
PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.00 Soudní síň 11.05
Policisté v akci 12.05 Pod povrchem (1) 13.15 Aféry
2 14.10 Soudní síň 15.10 Soudní síň 16.25 Soudní
síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Láska s vůní pryskyřice
22.05 Nový život II (25) 23.05 Nové bydlení 23.45
Pod povrchem (1) 0.35 Krimi 1.00 Noviny

SÉRUM PRAVDY

SCI-FI

20.20 Jurský svět
Akční sci-fi film (USA, 2015)
22.30 Terminátor 3: Vzpoura strojů
Sci-fi thriller (USA/N/VB, 2003)
0.25 Sestra v akci 2
Komedie (USA, 1993)
2.35 Víkend
3.25 Co na to Češi
4.05 Specialisté

ÚTERÝ 7.10 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
12.00 Pod povrchem (2) 13.05 Nový život II (25)
14.05 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Poručík Petr (5) 21.15 Rodinné záležitosti
22.30 Nový život II (26) 23.35 Nové bydlení

STŘEDA 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Soudní síň

11.00 Policisté v akci 12.00 Pod povrchem (3) 13.00
Nový život II (26) 14.00 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Okres na severu (12) 21.30 Dlouhá míle (1)
23.10 Nový život II (27) 0.10 Nové bydlení

ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci

12.10 Pod povrchem (4) 13.25 Nový život II (27)
14.20 Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.05 Rodinné záležitosti 22.20 Nový
život II (28) 23.25 Nové bydlení 0.05 Pod povrchem

PÁTEK 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Soudní síň

11.00 Policisté v akci 12.00 Pod povrchem (5) 13.05
Nový život II (28) 14.05 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Boj o Moskvu 1. – Agrese 23.50 Nové bydlení
0.25 Pod povrchem (5)

20.15 Polda IV (16)
Nebezpečná hra. Krimiseriál
(ČR, 2020). Hrají D. Matásek,
V. Polívka, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Sedláčková. Režie J. Fuit
21.30 Polda III (4)
Čeština pro začátečníky.
Krimiseriál (ČR, 2018).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
22.45 Svatá čtveřice
Komedie (ČR, 2012). Hrají
J. Langmajer, M. Procházková,
H. Čermák, L. Munzar. Režie
J. Hřebejk
0.25 Nevěsta přes internet
Krimikomedie (USA/VB, 2000).
Hrají N. Kidmanová, B. Chaplin,
V. Cassel, M. Kassovitz. Režie
J. Butterworth
2.20 Smrtící vzpomínky
Thriller (Kan., 2015)

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Mariana, královna noci 9.20
Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Žena za pultem 20.55 Esmeralda 21.55
Esmeralda 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Mariana, královna noci 9.20
Úžasňákov 9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 17.55 Mariana,
královna noci 18.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Mariana,
královna noci 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana,
královna noci 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.10 Únos v ráji 7.45 Dr. House V (4, 5) 10.00 Pan
tělocvikář, komedie (USA, 2007) 11.30 Iron Man,
akční film (USA, 2008) 13.45 VALL-I, animovaný
sci-fi film (USA, 2008) 15.30 Beethoven 3, komedie (USA, 2000) 17.20 Šifra mistra Leonarda, thriller (USA/Fr./VB/Malta, 2006) 20.00 Toy Story 4:
Příběh hraček, animovaný film (USA, 2019) 21.55
Ex Machina, sci-fi film (VB, 2014) 23.50 Přepadení
2: Temné území, akční thriller (USA, 1995)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Astro Boy (18) 9.30
Poslední loď III (8) 10.25 Poslední loď III (9) 11.20
To je vražda, napekla 13.10 Jedině ona, romantický
film (USA, 2010) 15.15 Moc kouzel, rodinný film
(USA, 2019) 17.15 Chobotnička, akční film
(VB/USA, 1983) 20.00 E.A. Poe: Podivný experiment, thriller (USA, 2014) 22.20 Zlo v srdci, thriller
(USA, 2014) 0.15 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází,
akční film (USA, 2016)

ÚTERÝ 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20

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

STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Žena za pultem 20.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 357

neděle 2. května 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.45
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.05
21.39
21.40
23.20
0.10
1.20
1.50
1.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách hvězd 6.55 Dáma na kolejích
8.10 Úsměvy Jana Čenského 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O víle Arnoštce
Madla z cihelny
Fany
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Boží mlýny (4/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Paní Piperová zasahuje
Případy detektiva Murdocha XIII
Manéž Bolka Polívky
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo teologa Tomáše
Čirže
Hobby naší doby

Nova
6.00
6.15
7.10
7.35
8.20
8.45
9.45
10.50
12.45
14.30
16.00
17.40
19.30
20.20
22.50
23.20
1.05
2.35
2.55
3.50

Zig a Sharko III
Tlapková patrola (15, 16)
Looney Tunes: Úžasná show II (22)
Kačeří příběhy (15, 16)
Krok za krokem (19)
Z pekla štěstí (1)
O dvanácti měsíčkách
Moje krásná čarodějka
Puberťačka
Smrt krásných srnců
Komediální drama (ČR, 1986)
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Střepiny
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Smrt krásných srnců
Komediální drama (ČR, 1986)
Krok za krokem
Volejte Novu
O dvanácti měsíčkách
Pohádka (N, 2019)

6.05
6.30
6.55
8.00
9.10
9.45
10.30
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.05
14.55
16.30
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.55
2.45
3.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (20)
Psí život (4)
M.A.S.H (29, 30)
Druhá světová válka: Cena říše (9)
Prima SVĚT
Rozpal to, šéfe!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vrchní, prchni!
Komedie (ČR, 1980)
Příliš osobní známost
Komedie (ČR/SR, 2020)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Jiřinku
Zběsilý únos
Thriller (USA, 2017)
Dvanáctý muž
Válečný film (Nor., 2017)
Cyklosalon.tv
Vraždy podle Agathy Christie (1)

6.10 Kouzelníci 7.55 Beethoven 3 10.15 VALL-I 11.55
Šifra mistra Leonarda 14.35 Toy Story 4: Příběh
hraček 16.30 Daphne a Velma 17.45 Jurský svět,
akční sci-fi film (USA, 2015) 20.00 Star Wars:
Epizoda IV – Nová naděje, sci-fi film (USA, 1977)
22.20 Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA,
1991) 0.05 Terminátor 3: Vzpoura strojů

Prima cool
5.40 Umění je cool 6.05 Umění je cool 6.50
Pevnost Boyard 8.25 Pevnost Boyard 10.00
Autosalon.tv 11.05 Cyklosalon.tv 11.35 Futurama II
(28, 29) 12.30 Simpsonovi XX (3, 4) 13.25
Simpsonovi XX (5, 6) 14.25 Dnes neumírej 17.15
Futurama III (30, 31) 18.15 Simpsonovi XXI (10, 11)
19.15 Simpsonovi XXI (12, 13) 20.15 Transformers
23.15 Okrsek 13: Ultimátum

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 Astro Boy (19) 7.35
Poslední loď III (9, 10) 9.25 Královna pouště 12.00
Velký bazar 13.55 Moc kouzel, rodinný film (USA,
2019) 15.55 Byl jednou jeden král, pohádka (ČR,
1954) 17.45 Let’s Dance, taneční film (USA, 2006)
20.00 Chlapec v pruhovaném pyžamu, drama
(USA/VB, 2008) 21.55 Svatá čtveřice, komedie
(ČR, 2012) 23.40 Zběsilý únos, thriller (USA, 2017)

pondělí 3. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 Všechnopárty 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Obušku, z pytle ven!
15.45 Zavolejte porodní sestřičky (3/6)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Rapl (8/13)
21.10 Reportéři ČT
21.50 Bilance
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Musíme si pomáhat
Komediální drama (ČR, 2000)
0.20 Perličky P z Hovorů H
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.15
23.05
0.55
1.30
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4045)
Specialisté (31)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (21)
Ordinace v růžové zahradě 2
(937)
Castle na zabití VIII (8)
Dr. House V (6, 7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4046)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (128)
Specialisté (32)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(12)
Dr. House V (6, 7)
Castle na zabití VIII (8)
Střepiny
Novashopping

6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
12.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.00
0.30
1.30
2.30
3.35

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (21)
Nový den
M.A.S.H (31)
Ohnivý kuře (4)
Danielle Steelová: Příběh jednoho
života
Romantický film (USA, 1996)
Walker, Texas Ranger VIII (7)
Policie Hamburk (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(11)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (63)
Postav si sen!
Policajt, nebo spratek (3)
LIKE HOUSE
Námořní vyšetřovací služba XIII
(11)
Policie Hamburk (13)
Policie Hamburk (14)
Pohoda u krbu

5.55 Pan tělocvikář 7.30 Toy Story 4: Příběh hraček
9.15 Moje krásná čarodějka 11.45 Puberťačka 14.10
Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 16.35 Smrt
krásných srnců 18.05 Jumanji 20.00 Smrt a život
Charlieho St. Clouda, drama (USA/Kan., 2010)
21.55 Štěstí ve hře 0.20 Nemilosrdná spravedlnost,
akční film (USA, 1991)

Prima cool
8.05 Flash II (4, 5) 10.00 Hvězdná brána III (61, 62)
11.55 Futurama III (30, 31) 12.55 Simpsonovi XX
(7-10) 14.50 Hvězdná brána III (63, 64) 16.45
Futurama III (32, 33) 17.45 Simpsonovi XXI (14-17)
19.45 Simpsonovi XXXII (15) 20.15 Partička 20.55
Nečum na mě show 21.25 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Cesty k úspěchu 22.45 Teorie velkého třesku
XII (11) 23.15 Re-play 23.50 Simpsonovi XXI (14, 15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.40 Astro Boy (20) 9.00
Poslední loď III (10) 9.55 Poslední loď III (11) 10.50
Circle: Uzavřený kruh, sci-fi drama (USA, 2017)
13.00 Let’s Dance, taneční film (USA, 2006) 15.15
Jak funguje láska, romantický film (USA, 2017)
17.05 Transformers, akční film (USA, 2007) 20.00
Zákon přitažlivosti, romantický film (VB, 2004)
21.55 Atlas mraků, sci-fi film (N/USA, 2012)

úterý 4. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky (3/6) 9.55 Úsměvy
Jaroslava Duška 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Vše pro dámu
14.50 Všechnopárty
15.45 Zavolejte porodní sestřičky (4/6)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka (1/13)
21.00 Černí baroni (5/11)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Marta a Věra (7, 8/8)
22.55 Komici na jedničku
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.45
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.40
23.40
1.20
2.00
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4046)
Specialisté (128)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (938)
Castle na zabití VIII (9)
Dr. House V (8, 9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4047)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (17)
Mise nový domov
Víkend
Dr. House V (8, 9)
Castle na zabití VIII (9)
Mise nový domov
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (937)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.05
8.50
10.10
12.05
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.35
0.10
1.05
2.00
4.00

Astro Boy (22)
Nový den
M.A.S.H (32)
Sestřičky (63)
Danielle Steelová: Buď otcem
mého dítěte
Romantický film (USA, 1992)
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Policie Hamburk (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (102)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(12)
Policie Hamburk (15, 16)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Beethoven 3 7.25 Dr. House V (6, 7) 9.10
Jumanji 11.35 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje
13.55 Teleshopping 14.30 Smrt a život Charlieho St.
Clouda 16.20 Brácha za všechny peníze 18.05
Sestra v akci 2, komedie (USA, 1993) 20.00 Paříž
15:17, životopisné drama (USA, 2018) 21.50 Hacker,
thriller (USA, 2015) 0.15 Ex Machina

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.30 Top Gear: Indický speciál
8.35 Flash II (5, 6) 10.25 Hvězdná brána III (63, 64)
12.30 Futurama III (32, 33) 13.20 Simpsonovi XX
(11-14) 15.10 Hvězdná brána III (65, 66) 17.15
Futurama III (34, 35) 18.15 Simpsonovi XXI (18-21)
20.15 Partička 21.45 Show Jana Krause 22.50
Vikingové VI (12) 23.50 Nečum na mě show 0.25
Simpsonovi XXI (18) 0.50 Simpsonovi XXI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.10 Astro Boy (21) 10.30
Poslední loď III (11, 12) 12.20 Moc kouzel 14.20 Jak
funguje láska 16.10 Sestřička z hor: Odvaha nade
vše, rodinný film (N, 2017) 18.05 Zákon přitažlivosti, romantický film (VB, 2004) 20.00 Flynn Carsen:
Honba za Kopím osudu, dobrodružný film (USA,
2004) 22.00 Smrtící orchidej, akční film (Fr., 2011)
0.15 Atlas mraků, sci-fi film (N/USA, 2012)

středa 5. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky (4/6) 9.55 Na kus řeči 10.35
Strážmistr Topinka (1/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tak neváhej a toč speciál
14.55 Profesionálové
15.45 Zavolejte porodní sestřičky (5/6)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikum města pražského
(5/10)
21.10 Hercule Poirot XII
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Příběhy slavných... František
Husák
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.45
23.40
1.25
2.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4047)
Anatomie života (17)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (939)
Castle na zabití VIII (10)
Dr. House V (10, 11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4048)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf III
Výměna manželek XI
Námořní vyšetřovací služba XVI
(13)
Dr. House V (10, 11)
Castle na zabití VIII (10)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(12)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.15
12.05
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
0.30
1.30
2.25
4.20

Astro Boy (23)
Nový den
M.A.S.H (33)
Slunečná (102)
Danielle Steelová: Kaleidoskop
Romantický film (USA, 1990)
Walker, Texas Ranger VIII (9)
Policie Hamburk (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (64)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (16)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(13)
Policie Hamburk (17, 18)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.25 Moje krásná čarodějka 7.10 Dr. House V (8, 9)
8.55 Puberťačka 11.25 Byl jednou jeden polda 13.10
Teleshopping 13.40 Paříž 15:17 15.25 Jurský svět
17.45 Pošli to dál, romantické drama (USA, 2000)
20.00 Život je večírek, komedie (USA, 2018) 22.00
Keanu: Kočičí gangsterka, komedie (USA, 2016)
23.55 Hacker, thriller (USA, 2015)

Prima cool
7.25 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (1) 8.35 Flash
II (6, 7) 10.25 Hvězdná brána III (65, 66) 12.30
Futurama III (34, 35) 13.20 Simpsonovi XX (15-18)
15.10 Hvězdná brána IV (1, 2) 17.15 Futurama III
(36, 37) 18.15 Simpsonovi XXI (22, 23) 19.15 Simpsonovi XXII (1, 2) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička
22.00 Operace Kondor (2) 23.10 COOL e-sport
23.40 Simpsonovi XXI (22) 0.10 Simpsonovi XXI (23)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.50 Astro Boy (22) 8.10 Poslední loď III (12, 13)
10.10 Sestřička z hor: Odvaha nade vše 12.10 Let’s
Dance 14.25 Byl jednou jeden král 16.10 Amazonka
18.05 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 20.00
Podivuhodný případ Benjamina Buttona, romantické drama (USA, 2008) 23.25 Útok žraloka, thriller
(Austr./Kan., 2009)

čtvrtek 6. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky (5/6) 10.00 Panoptikum města
pražského (5/10) 11.00 Všechno, co
mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Krabička
14.20 Hercule Poirot XII
15.50 Zavolejte porodní sestřičky (6/6)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka (2/13)
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.10 Banánové rybičky
1.45 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.45
22.15
23.10
0.55
1.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4048)
Výměna manželek XI
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (940)
Castle na zabití VIII (11)
Dr. House V (12, 13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4049)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (1020)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVI
(14)
Dr. House V (12, 13)
Castle na zabití VIII (11)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(13, 14)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
12.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.55
0.10
0.50
1.45
2.40
4.35

Astro Boy (24)
Nový den
M.A.S.H (34)
Sestřičky (64)
Danielle Steelová: Dvojí tvář
požehnání
Romantický film (USA, 1995)
Walker, Texas Ranger VIII (10)
Policie Hamburk (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (103)
Temný Kraj (2)
Polda II (5)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(14)
Policie Hamburk (19, 20)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Daphne a Velma 6.20 Dr. House V (10, 11) 8.05
Pošli to dál 11.00 Paříž 15:17 12.45 Teleshopping
13.15 Dítě z Marsu 15.15 Život je večírek, komedie
(USA, 2018) 17.10 Bitva v Ardenách, válečný film
(USA, 1965) 20.00 Iron Man 2, akční film (USA,
2010) 22.25 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)
0.00 Keanu: Kočičí gangsterka

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.50 Top Gear: Nejhorší auto
všech dob (2) 8.55 Ajťáci IV (6) 9.25 Simpsonovi
XXXII (15) 9.55 Teorie velkého třesku XII (11) 10.25
Hvězdná brána IV (1, 2) 12.30 Futurama III (36, 37)
13.20 Simpsonovi XX (19-21) 14.50 Simpsonovi XXI
(1) 15.10 Hvězdná brána IV (3, 4) 17.15 Futurama III
(38, 39) 18.15 Simpsonovi XXII (3-6) 20.15 Casino
Royale 23.20 Kickboxer

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Poslední loď III (13)
7.00 Poslední loď IV (1) 7.55 Jak funguje láska 9.45
Transformers 12.40 Amazonka 14.35 Důkaz pravdy, thriller (Kan., 2016) 16.35 Podivuhodný případ
Benjamina Buttona, romantické drama (USA,
2008) 20.00 Obecná škola, komediální drama (ČR,
1991) 22.05 V moci posedlosti, thriller (Kan./USA,
1993) 0.25 Útok žraloka, thriller (Austr./Kan., 2009)

pátek 7. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky (6/6) 9.50 V Praze bejvávalo blaze 10.40 Strážmistr Topinka
(2/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.20 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... František
Husák
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (5/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.45
1.00
2.30
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4049)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1020)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (941)
Castle na zabití VIII (12)
Dr. House V (14, 15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4050)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009)
Anthropoid
Válečný thriller (VB/ČR/USA/Fr.,
2016)
Dr. House V (14, 15)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

6.15
7.00
8.10
8.50
10.15
12.05
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
0.15
0.55
1.50
2.45
3.40
4.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (25)
Nový den
M.A.S.H (35)
Slunečná (103)
Danielle Steelová: Není větší lásky
Romantický film (USA, 1995)
Walker, Texas Ranger VIII (11)
Policie Hamburk (21, 22)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Obecná škola
Komedie (ČR, 1991)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(15)
Policie Hamburk (21)
Policie Hamburk (22)
Prostřeno!

6.55 Dr. House V (12, 13) 8.45 Generál MacArthur
11.10 Teleshopping 11.45 Život je večírek 13.40
Teleshopping 14.10 Planeta pokladů 16.00 Iron
Man 2 18.20 Kněz je poděs 20.00 Pocahontas,
animovaný film (USA, 1995) 21.30 Cellular, thriller
(N/USA, 2004) 23.15 Exploze, akční krimithriller
(USA, 1992) 0.50 Keanu: Kočičí gangsterka

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.45 Top Gear: Patagonský
speciál (1) 8.25 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55
COOL e-sport 10.25 Hvězdná brána IV (3, 4) 12.30
Futurama III (38, 39) 13.20 Simpsonovi XXI (2-5)
15.10 Hvězdná brána IV (5, 6) 17.15 Futurama III
(40, 41) 18.15 Simpsonovi XXII (7-10) 20.15 Jump
Street 22 22.30 Okruh smrti 0.25 Simpsonovi XXII
(7) 0.55 Simpsonovi XXII (8)

Prima Max
6.05 Astro Boy (23, 24) 6.50 Poslední loď IV (1, 2)
8.40 Sestřička z hor: Odvaha nade vše 10.40
Emma 13.10 Důkaz pravdy 15.10 Záhady Emmy
Fieldingové: Ztracená osada, krimidrama (USA,
2017) 17.05 Pravdivé lži, akční komedie (USA, 1994)
20.00 Nikdy neříkej nikdy, akční film (VB/USA/N,
1983) 22.50 Kickboxer, akční film (USA, 1989) 0.50
V moci posedlosti, thriller (Kan./USA, 1993)
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Česká republika

Loutky putují na druhý konec
světa. Soul navštíví i Kašpárek
Jihokorejské děti díky
připravované výstavě
poznají českého
Kašpárka i Spejbla a
Hurvínka. Chrudimským
Muzeem loutkářských
kultur dlouho chystaná
výstava se měla v Soulu
uskutečnit už loni.
CHRUDIM | Nejznámější postavy tradičního českého loutkového divadla včetně Kašpárka jsou zhruba na půl roku
mimo svůj domov. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci s
českým velvyslanectvím v Jižní Koreji
připravilo rozsáhlou výstavu českého
loutkářství pro Historické muzeum v
Soulu.
Původně tam loutky měly být k vidění už loni při příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, jenže pandemie koronaviru všechno změnila, a tak české historické loutky z Chrudimi korejská veřejnost zhlédne až od 4. června do 29. srpna. „Vzhledem k mimořádné situaci, v
níž se již druhým rokem nacházíme, považuji už jen prostý fakt, že se nám podařilo výstavu realizovat, za malý zázrak. To by nebylo možné bez mimořádné vstřícnosti, spolupráce a nasazení
všech institucí, organizací i jednotlivců,
kteří se na přípravách podíleli. Loutky
ani v tomto případě, zdá se, neztratily
onu magickou schopnost spojovat lidi
dohromady, pandemii i kulturním odlišnostem mezi dvěma národy z opačného
konce světa navzdory,“ informovala ředitelka Muzea loutkářských kultur Simona Chalupová.
Celkem bude v Soulu k vidění 147
loutek a dalších sbírkových předmětů,
mezi nimiž nechybí jedny z nejstarších
exemplářů Spejbla a Hurvínka, Trnkův
Pianista, marionety z proslulé suchardovské dílny nebo nádherné loutky Pav-

Část stálé expozice chrudimského muzea s loutkami kočovných loutkářů je teď v Koreji.
vychází i speciální dětská publikace ve
formě skládacího divadélka, která korejským dětem představí hlavní postavy
tradičního českého loutkového divadla
včetně Kašpárka.
Podle organizátorů výstavy s názvem
Tajemství dřevěné loutky padla volba
na české loutkářství také z důvodu jeho
zapsání na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO v
roce 2016.

Soul ukáže kulturu města

Spejbl a Hurvínek z původního
Skupova divadla z 30. let.
FOTO | OTA PALÁN

Ukázka novodobého českého loutkářství.
FOTO | MARIE SIEBEROVÁ

la Kalfuse z inscenace Mauglí Východočeského loutkového divadla DRAK. Na
ploše přibližně 330 m2 se představí historie českého loutkářství počínaje kočovnými divadly, přes rodinná divadla
a významné loutkáře 1. poloviny 20. století až po tvorbu 2. poloviny 20. století a
současnost. Výstava bude doplněna o
bohatý doprovodný program s filmovou
projekcí, soutěží pro děti, workshopy či
přednášky.
Vedle klasického průvodce k výstavě

„Výstava českého loutkového divadla
je určena především rodinám a dětem.
Na jedné straně je tak výstavou, kterou
Historické muzeum Soulu organizuje
pravidelně každým rokem při příležitosti měsíce věnovaného rodině, a zároveň
ji, jakožto muzeum zaměřené na městskou historii, připravujeme jako výstavu prezentující různorodou historii a
kulturu městského prostředí,“ vyjádřila
se v tiskové zprávě ředitelka Historického muzea v Soulu Pe Hjon-Suk.
Muzejníci v Soulu si kvůli koronaviru musejí s loutkami poradit sami, respektive chrudimští muzejníci budou na
instalaci loutek do expozic dohlížet jen
prostřednictvím kamer.
„Zvláštností výstavy bude její originální instalace. Proběhne totiž na dálku
vzhledem k tomu, že aktuální okolnosti
nedovolí českým kurátorům cestu do
Soulu. Korejští kurátoři tak budou exponáty instalovat pod jejich dohledem bě-

FOTO | FOTO MARIE SIEBEROVÁ

hem online spojení zhruba ve druhé polovině května,“ uvedl zajímavé okolnosti vzniku výstavy mluvčí loutkářského
muzea Břetislav Oliva.
Přípravy velké výstavy začaly již během roku 2019, kdy všemu předcházely
reciproční kurátorské cesty obou muzeí.
Muzeum loutkářských kultur spravuje více než 50 tisíc sbírkových předmětů, z toho téměř 10 tisíc loutek z celého
světa. Součástí muzea je i unikátní
knihovna, která čítá okolo 18 tisíc svazků.
(lat)

Loutka z incenace Mauglí od Pavla
Kalfuse.
FOTO | ŠTĚPÁN BARTOŠ
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Ochránci přírody: Na Bor
můžete, ale pozor na vodu
Bouldering na skalách
stolové hory Bor je
možný. Státní ochrana
přírody to horolezcům
povolila, i když
vodohospodáři kvůli
pitné vodě žádali
přísnější podmínky.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
MACHOV | Pískovcové skalky roztroušené po úbočí Boru táhnou už několik
let boulderingové lezce jako magnet.
Bez jištění, jen s matracemi na zemi,
zkoušejí vytrvalost i sílu, a ohromují. Z
městysu Machov i z polské strany míří
hlavně v sezoně do lesa celé party či rodiny s malými dětmi. Dosud to však
bylo nelegální.
Teprve od začátku února platí pětileté celoroční povolení Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK) ČR. Ta stanovila boulderistům podmínky, především nesmějí lézt v ochranném pásmu
vodních zdrojů I. stupně. Zástupcům
Vodovodů a kanalizací (VAK) Náchod
se však nelíbilo, že se zábava pro malou
skupinu upřednostňuje nad zásobováním vodou, a požadovali, aby se horolezci odsunuli dál od pramenišť. Spolu s
Machovem také pochybovali, že ochranáři udrží kontrolu nad nelegálními táborníky, motoristy či nad lezením v neoplocených ochranných pásmech vod.
„Vstup lezců do pásma je ze zákona
zakázán. Agentura se domnívá, že je žádoucí lépe informovat návštěvníky území přímo na hranicích prostoru. Táboření, vjezd a stání vozidel mimo silnice a
komunikace jsou zakázány v základních ochranných podmínkách chráněné
krajinné oblasti (CHKO). Pracovníci
agentury a stráž přírody budou prostor
pravidelně kontrolovat a případné přestupky řešit,“ odmítl část námitek zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr
Kafka, který je podepsán pod lednovým
opatřením obecné povahy.

Zvětšili ochranná pásma
Na úbočí s rozsáhlými lesy panuje naprostý klid, po turistických značkách tu
prochází jen větší rodina. Skály jsou
mokré, výš se drží sníh. Kopec je oproti
minulosti protkán spoustou pěších cestiček ke skalám. Pod převisy zůstala
udusaná loňská tráva, která svědčí o lezcích s matracemi.
Úřední přetahovaná o povolení zabra-

Bor spadá do Česka severním svahem. Vrchol je částí polského národního parku Stolové hory.
la čtyři roky. Agentura bouldering povolila už v roce 2018, ale VAK Náchod se
ohradil, že jej ochranáři pominuli, a tak
ministerstvo životního prostředí povolení zrušilo. Pak agentura zahájila druhé
řízení, v němž VAK požádal o nové vymezení prvních pásem hygienické
ochrany vod. Tím se zabýval náchodský vodoprávní úřad, který vodohospodářům vyhověl. Uznal však, že bouldering se může provozovat, a to mimo
ochranná pásma v lokalitách Pod Sypací skálou, Na Bahnech a Na Vápenkách,
kde se sbírá voda do borského vodovodu. Agentura na základě závazného dokumentu vydala lezcům povolení.
Český horolezecký svaz původně žádal, aby se na Boru smělo lézt asi na 80
hektarech. Agentura zmenšila území na
45 hektarů tak, aby mimo zůstaly klidové zóny pro živočichy i sedmdesátimetrový koridor pro zvířata podél státní hranice pod vrcholem Boru, kde se sbírá
voda pod známou Sypací skálou.
Ochranná pásma I. stupně dříve zahrnovala asi hektar, nově je vodoprávní úředníci zvětšili na 1,5 hektaru.

Cedule, zábradlí i poklopy
Vodohospodáři se původně dožadovali,
ať agentura na Boře zakáže veškeré lezení. Loni dosáhli alespoň zvětšení
ochranných pásem vodních zdrojů a letos se již proti povolení neohradili.
Přípravy na soužití s lezci zahájili už
loni. Několik míst osadili informačními
tabulkami, že by se k pramenům vstupovat nemělo. Přes zimu doplnili značky
kolem pramenišť a vyměnili staré poklopy šachet za nerezové na zámek. Kde turistická stezka prochází vedle jímacích
zářezů, přidali dřevěná zábradlí, aby nikdo neodbočoval do terénu.
VAK avizuje, že si zdroje borské
vody bude dál pečlivě hlídat. Vodohos-

podáři dříve kritizovali, že les bývá posetý exkrementy, a zdůrazňovali, že rizikem pro vodu je i magnézium používané lezci. Pitná voda však byla zatím v
pořádku. „Zhoršení kvality nepamatuji
za třicet let svého působení ve společnosti. Ve 30. letech stavitelé skupinového vodovodu na Boru ve třech prameništích vykopali až deset metrů hluboké zářezy a na jejich dno ukládali trubky s
otvory pro jímání spodní vody. Ty se
však zanášejí, a tak dochází k poklesu
vydatnosti pramenů. Přesto tento vodovod založený na gravitaci dosud zásobuje třináct obcí,“ oceňuje unikátní stavbu
předseda představenstva VAK Náchod
Dušan Tér.

Nepořádek dělají i jiní
Komunitu neregistrovaných lezců Bor
přitahuje. Třeba web Topo Guru o něm
mluví jako o obdobě francouzských terénů, o malém Fontainebleau. Český
průvodce Bor Bouldertopo vydaný roku
2018 zmapoval 1 450 boulderingových
cest na víc než 300 zlezených kamenech. Jeho autoři Jan Šolc a Lukáš Rendl zmiňují, že oblast si pro její atraktivitu vybrali i americký lezec Paul Robinson nebo Adam Ondra. Množství boulderů v obtížnosti od 7A do 8C zdolali
na Boru Martin a Štěpán Stráníkové, lezci původem z Chocně.
Starší Štěpán podotýká, že oficiálně
povolené lezení na Boru je dobrá věc, i
když se to dotkne některých kamenů,
které spadají do ochranných pásem vodního zdroje. Bude hlavně záležet na samotných lezcích, aby pravidla dodrželi.
„Víc než Češi sem jezdí Poláci, a ne
všichni jsou disciplinovaní, často bývají velmi hluční. Za ty roky přibylo problémů daleko víc, nejen ze strany lezců.
Například hned nad skalními masivy je
vybetonovaná turistická stezka, která

FOTO | ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ

vede z polské strany. Vím od kamarádů,
že dost často sbírají odpadky i po jiných
než lezcích,“ připomíná mistr republiky
v boulderingu a juniorský vicemistr světa ve sportovním lezení Štěpán Stráník.

Už nocují na parkovištích
Machov má na Boru pozemky. Pokud
lezci zůstanou mimo ochranná pásma a
voda zůstane čistá, obec s nimi podle
starosty Jiřího Krtičky nemá problém:
„Lezci tu bývají přes sezonu pořád, někteří se už naučili nocovat na parkovištích. Stávalo se, že zajížděli auty až ke
studánce pod Borem nebo přespávali u
hraničního přechodu v Machovské Lhotě, přitom chodili na záchod místním k
zahrádkám, to bylo nepříjemné. Na novém parkovišti ve Lhotě s nocujícími turisty problém nemáme, protože tam
jsou chemické záchody i odpadkové
koše. V budoucnu počítáme i s pítkem
vody.“
Agentura míní, že se kvůli boulderingu návštěvnost Boru příliš nezvýší. Sčítač tam sice není, ale na obdobném místě na Koruně v Broumovských stěnách
se podle posledního monitoringu v roce
2017 za rok objevilo odhadem přes 11 tisíc turistů. Ochranáři podle zkušeností s
boulderisty z Ostaše tvrdí, že by to v sezoně mohlo být deset lezců denně, ročně by to činilo o 1 500 osob na Boru víc,
což by znamenalo o 14 procent vyšší návštěvnost. Bor je už tak dost oblíben
houbaři i turisty, k tomu oblastí s povoleným boulderingem vedou dva kilometry turistických cest, a to i do polského
národního parku Stolové hory.
Z pohledu ochranářů není Bor přírodně nadměrně cennou oblastí, svahy jsou
ve druhé zóně CHKO, není tam žádná
rezervace, pouze vyhlášená ptačí oblast, ale bez potvrzených hnízdišť sokolů a výrů.

Americký spisovatel William Saroyan: Dejte si co nejvíc práce, abyste…

Tajenka: … doopravdy žili.
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Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu
2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Zase blíž k elitě! Ale necítíme
se už být ligoví, brzdí trenér
Hradečtí fotbalisté
zvítězili v Ústí nad
Labem a upevnili
si vedení v tabulce.
RADOMÍR MACHEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Je to více než
svůdná myšlenka. Může znít třeba takto: stačí vyhrát všechny tři domácí zápasy, přesně polovinu porce, která do konce soutěže zbývá, a postup nemůže uniknout bez ohledu na výsledky soupeřů.
Nebo ještě jinak: tři výhry stoprocentně stačí v případě, že jedna z nich bude
v domácím utkání s Líšní, aktuálně druhým týmem druholigové tabulky.
No řekněte, mohl by se po sobotní výhře 3:0 v Ústí nad Labem někdo fotbalistům Hradce Králové divit, kdyby pomalu začali přemýšlet o tom, po kterém z
následujících zápasů budou moci bouchnout postupové šampaňské?

Nechceme usnout
„Podvědomě ty myšlenky jsou, ale nechceme usnout,“ brzdí euforii před druholigovým finišem trenér Hradce Zdenko Frťala, týmu, jenž po víkendu soutěži kraluje už s osmibodovým náskokem.
Získal jej nejen díky své jisté výhře
nad jedním z týmů z popředí tabulky,
ale také díky remíze 1:1 Líšně s Viktorií
Žižkov. A pomohla mu i další plichta,
tentokrát v podání třetího Prostějova.
„Vůbec se necítíme být ligoví. Ani náhodou! Vždyť 2. liga je nevyzpytatelná,
žádný zápas nemá favorita,“ tvrdí

Hradecký útočník Pavel Dvořák (zcela vlevo) slaví se svými spoluhráči Erikem Prekopem a Danielem Vašulínem jeden ze svých tří gólů, který přidal k
prvnímu hattricku kariéry.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
přesto Frťala, „Zatím opatrně našlapujeme po špičkách, všechno bude jen o
nás.“
Avšak už teď může mluvit o jednom
z nejúspěšnějších měsíců ve své skvělé

trenérské kariéře. V Ústí totiž Hradec
vyhrál posedmé za sebou, na což mu stačil necelý měsíc.
Na jaře tak zatím body ztratil pouze
jednou, hned v úvodním zápase v Líšni,

kde prohrál 1:2. Ve chvíli, kdy na tým
začal doléhat covid, který následně poslal mužstvo do karantény, některé hráče a kouče i do postelí. Mužstvo nabralo
nejen zápasový skluz, ale také tréninkové manko. Přesto se s tím obdivuhodně
vyrovnalo a po návratu k soutěži zatím
získalo plný počet 21 bodů.
„Měli jsme zkušenosti z jiných týmů,
konzultovali jsme to s některými kondičními trenéry a doktory. Bylo důležité, abychom kluky zapracovávali postupně,“ vysvětluje Frťala, sám z celého
týmu postižený nejhůř. „Při návratech
jsme byli opatrní, abychom někoho nezatavili, a klíčové bylo, že to nepoložilo
všechny najednou a že zdraví byli
schopni nahradit nemocné.“
V Ústí nad Labem navíc Hradec potvrdil, co ukazoval i v předcházejících
zápasech: do druhé poloviny sezony se
vybavil účinnou zbraní, kterou jsou standardní situace. V Ústí si jimi pomohl ke
dvěma brankám. „Když už se neprosadíme ze hry, rozhodují nám právě standardky. Chceme stále předvádět fotbal,
na který se dá dívat, ale ne vždy tomu terény nahrávají. Standardním situacím
jsne se začali důsledněji věnovat, protože na ně máme vhodnou typologii hráčů, ať už zahrávajících, tak i zakončujících.
A ještě jednu zbraň mají Hradečtí,
stejně jako už například ve středu v
Chrudimi, kde vyhráli 3:2. Na oba posledně zmiňované zápasy dorazilo hned
několik fanoušků, kteří tým zpoza stadionu neúnavně povzbuzovali. Blížící se
návrat mezi elitu je přitahuje. „Moc si
toho vážíme, byli v obou případech slyšet a neúnavně nás povzbuzovali,“ ocenil přínos fanoušků Frťalův asistent Ondřej Prášil.

Poprvé hattrick: „Vzal bych si i penaltu“
ÚSTÍ NAD LABEM | Přesně po dvou
týdnech Pavel Dvořák třemi góly v jednom zápase napodobil svého spoluhráče Vašulína.
Dokonce i tak, že stejně jako pro Vašulína to byl i pro něj první hattrick kariéry. Rozdíl byl jen v tom, že zatímco Vašulín si premiérový hattrick v zápase se
Žižkovem připsal ve svých dvaadvaceti
letech, Dvořák se v Ústí nad Labem,
kam si pro něj s Hradcem v sobotu dojel, dočkal o deset let později.
„Opravdu první v kariéře, takže za to
jsem hrozně rád,“ přiznal po zápase, v
němž Hradec vyhrál právě jeho třemi
brankami 3:0, dvaatřicetiletý hradecký
útočník.

Který z těch tří vašich gólů byl pro
vás nejsložitější?
Asi hned ten první, protože jsem se k
míči musel vracet. Volej jsem napálil
naslepo, gólman si na míč ještě sáhl a
nakonec to šlo od břevna do branky.
Druhý jste vstřelil brzy po přestávce
a měl jste tedy čas na to přidat třetí
a mít premiérový ligový hattrick. Napadla vás tato myšlenka?
Měl jsem to v hlavě, možná i proto, že
jsem žádný ještě nedal. Říkal jsem si, že
kdyby byla penalta, vezmu si to. Vždyť
já neměl ani tolik zápasů, kde jsem dal
dva góly, a měl tak příležitost na hattrick.

Čím to je, že jste se konečně hattricku dočkal? Změnil jste něco v zakončení?
Ani nevím, všechno dělám stejně. Na
podzim jsem zaboha nemohl gól dát, lítalo mi to do tyčí, do brankářů. Teď byl
první od břevna, druhý nemá cenu komentovat a při třetím se mi míč odrazil
od břevna přímo na hlavu.
Dva z nich byly po rohovém kopu.
Nacvičené věci?
Je pravda, že to hodně trénujeme, asi i
proto, že na podzim nám to úplně nevycházelo. Neřekl bych, že teď děláme
něco jinak, ale teď to vychází. Kluci to
dobře kopou a my jako zakončující se

nacházíme v dobrých prostorech.
Výsledek vypadá jasně, bylo to jasné i herně?
Ne, ráz utkání určil první gól. Jako
vždy. Ústí se mi líbilo, začalo sympaticky, odzadu po zemi, líbilo se mi, že nenakopávali dlouhé míče dopředu. Kdyby proměnili svoji šanci, bylo by to možná jiné.
Byla tato výhra prakticky pojistkou
postupu?
To ještě ne, ještě zbývá šest zápasů. Ale
hodně jsme se přiblížili, věřím, že už to
nepustíme a že si to uhrajeme sami.
(hek,bek)

NESKUTEČNĚ

LEVNÉ

Jsme obchod s nejlevnějším zbožím na trhu.
Přesvědčte se sami v našich prodejnách nebo na eshopu.

levnoshop.cz

Nabídka platí pouze pro eshop
Vysokorychlostní
stolní mixér

Optická drátová myš
Vander Life
1 000 DPI

běžně 399,-

4 000 DPI

49,-

běžně 599,-

UŠETŘÍTE

99,-

199,-

62%

9,-

UŠETŘÍTE

999,běžně 5 190,-

UŠETŘÍTE

81 %

Sprchový gel

Masky na obličej

88 %

9,-

běžně 39,-

39,běžně 69,-

UŠETŘÍTE

43 %

Bavlněná tanga 2ks

Elina, různé druhy
300 ml

hydratační, liftingová, peeling,
proti vráskám, na oční okolí
2 × 8 ml

běžně 75,-

Old Spice Hawkridge
150 ml

Princess, 2 000 W
3 600 DPI

běžně 129,-

Deodorant ve spreji

Bellinda
bílé, růžové
velikosti: S, M, L

UŠETŘÍTE

77 %

49,-

běžně 189,-

UŠETŘÍTE

74 %

Platnost cen a nabídky od 29. 4. do 9. 5. 2021. Platí do vyprodání zásob jen na eshopu levnoshop.cz.
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Nezapomeňte navštívit i některou z našich kamenných prodejen a objevte zde

tisíce produktů za super ceny.

PRODEJEN
MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

Česká Lípa | 2× Hradec Králové | Jihlava | Kladno | Liberec | 4× Praha | Plzeň | Příbram | Teplice

