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ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

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

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy

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

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
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.

Vyzkoušeli jsme pro Vás a doporučujeme:
Z nabídky Pojisteni.Com dnes vybíráme:

Pojištění majetku

Cestovní pojištění

Pojistěte si budovu a domácnost online.
Porovnejte nabídky pojištění majetku
u 4 pojišťoven včetně připojištění.

Uzavřete si cestovní pojištění online s kry�m nákladů
na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené
onemocněním COVID-19 v rizikových zemích.
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Porovnávejte pojištění online na www.Pojisteni.Com
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SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM

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

8 minut chůze z centra Brna • Wi-Fi připojení zdarma • Hotelová recepce v provozu nonstop • Parkování v areálu hotelu

Miroslav Šimůnek
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O závislosti
na lécích,
léčbě na
psychiatrii
i cestách
po světě

…str. 6 a 7

Z přejeté vlčice se stala
dětská učební pomůcka
OČKOVACÍ CENTRUM

Turnov chce, aby šesté
středisko bylo zde
... str. 4

ČEŠI JAKO „MASOŽROUTI“

Za rok snědí tolik masa,
kolik sami váží
... str. 8 a 9

Šéf Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště představuje vycpanou vlčici, která bude sloužit jako ukázka české fauny
v Domě přírody v Dolánkách u Turnova.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ

Loni v lednu přejelo auto
na dálnici u Turnova
vlčici. Prozatím jediný
doložený vlk v Českém
ráji poslouží jako
vycpaný preparát.
TURNOV | Vlčice, kterou loni v lednu
srazilo na Paceřickém kopci u Turnova
auto, je po roce zpátky jako vycpanina.
Obohatí expozici v Domě přírody v Dolánkách u Turnova, kde bude sloužit
jako názorná ukázka české fauny.
„Bude plnit výchovné a vzdělávací

funkce. Patří státu, který zajistil její preparaci a nám ji věnoval. My ji Domu přírody zapůjčíme,“ informoval šéf Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Hledala nová loviště
Zhruba dvouletá vlčice má za sebou genetické testy, které potvrdily, že patřila
k lužické populaci vlků. Ta se dlouhodobě zdržuje v krajině hnědouhelných
dolů a vojenského prostoru německého
Saska. Právě odtud do Česka v uplynulých letech migrovali vlci, kteří postupně vytvořili smečky v okolí Máchova jezera a v Jizerských horách.
Vzhledem ke stáří „turnovské“ vlčice

je zřejmé, že se oddělila od původní
lužické smečky a hledala si nová loviště. Český ráj by k tomu byl ideálním
územím. „Máme tu známky, že vlci
tudy migrují, prozatím se tu ale žádný
neusadil. Podle mě je to ale otázka
času,“ podotkl Klápště.
„Jedna vlčí smečka má teritorium
i 250 kilometrů čtverečních. Mladí jedinci, kteří se z ní oddělují, tedy musí
překonat i stovky kilometrů, když hledají jiná loviště. Je tedy jasné, že další
může být Český ráj. Vlku stačí k životu
dvě věci: alespoň částečně zalesněná krajina a dostatečná potravní nabídka. Obojí Český ráj splňuje,“ zmínil nedávno expert na velké šelmy Jiří Beneš.
(tom)

BOB KARTOUS

„Distanční výuka prohlubuje
nerovnost mezi dětmi“ ... str. 10

ISIDOR ZAHRADNÍK

Kněz, který vyhlásil vznik
Československa
... str. 11
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Turnov chce očkovací centrum
V Libereckém kraji se
nyní počítá s pěti
velkokapacitními
očkovacími centry.
V Turnově zatím být
nemá, místní to chtějí
změnit. Vzniknout by
mohlo v kulturním centru
Střelnice nebo na
zimním stadionu.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
TURNOV | Ne pět, ale šest hromadných
očkovacích center by se mohlo zjara otevřít v Libereckém kraji. Další stanoviště
chce na svém území otevřít bezmála patnáctitisícový Turnov. Zdejší radní chtějí
přesvědčit hejtmanství, aby Turnov do
svých plánů zařadil.
„Od samého začátku, ještě než vůbec
vznikla mapa se seznamem očkovacích
míst, projevujeme zájem, aby jedno
z nich bylo u nás,“ informovala místostarostka Turnova Petra Houšková (NB).
Kraj původně počítal s tím, že hromadných center otevře pět. Liberecké má být
v budově D krajského úřadu, jablonecké
v městské sportovní hale, českolipské
v kulturním domě Crystal. Jen okres Semily má mít očkovací centra dvě – v seINZERCE

Prozatím se očkuje zdravotnický personál a klienti domovů důchodců.
milské a jilemnické nemocnici. To se
mnohým nelíbí, neboť Semily a Jilemnice jsou podobná spádová oblast blízko
sebe. Přičíst lze i letitou nechuť Turnovanů jezdit za úředními věcmi do Semil,
což museli nedobrovolně dělat celé období totality.

Na Střelnici nebo zimáku

JURIS REAL, spol. s r.o.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

„Chceme, aby další očkovací místo bylo
v Turnově. Můžeme pro něj vyčlenit kulturní centrum Střelnici a nebo zimní stadion. Je to v našem zájmu a uděláme
všechno pro to, abychom kraj přesvědčili,“ dodává turnovská místostarostka.
Podle turnovského starosty Tomáše
Hockeho (NB) by bylo ideální, kdyby očkovací centra vznikla ve všech obcích
s rozšířenou působností, těch je dnes
v kraji deset.
„Důležité je, aby očkování bylo především dostupné pro lidi. Tedy na více místech. Myslím, že by se to dalo dobře nakombinovat s ordinacemi praktických lékařů,“ tvrdí Hocke.
Podle radního krajského resortu zdravotnictví Vladimíra Richtera (ODS) není
požadavek Turnova nereálný. „Nemám
problém o tom s nimi jednat. Počkám si,
s čím přijdou. Pro mě je podstatné, aby

„

byly splněny tři podmínky – dostatek personálu, kapacitní místo a množství vakcíny. Bohužel to poslední se zatím nedostává, proto ani nevíme, kdy se hromadná
očkovací centra otevřou,“ reagoval Richter.

Chceme, aby
další očkovací
místo bylo v Turnově.
Můžeme pro něj vyčlenit
kulturní centrum
Střelnici a nebo zimní
stadion.
Na vyjednávání ale Turnov nemá moc
času. Už 22. února chce Liberecký kraj
pětici očkovacích center otevřít ve zkušebním provozu, aby si otestoval jejich
logistiku a byl připraven na start hromadného očkování.
Hejtman Libereckého kraje Martin
Půta (SLK) by Turnovu vyhověl, pokud
ale bude dostatek vakcíny. „Zájem je
z více měst. Ve chvíli, kdy bude vakcíny
méně, než jaká bude kapacita očkovacích míst, nemá smysl otevírat další cen-

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

trum. Jestli se sem v březnu nebo dubnu
dostane více dávek, nemám problém podpořit Turnov v jeho požadavku,“ zmínil
hejtman. „Pak už bude záležet na tom,
jak jsou kde připraveni. Kromě Turnova
si další místo umím představit třeba Tanvald, kde k očkování mají vyčleněnu
sportovní halu,“ dodal Martin Půta.
Kdy ale dorazí vakcína i pro běžné
lidi, zatím nikdo neví. Zatím se očkují zaměstnanci a pacienti v nemocnicích, domovy důchodců své klienty očkují samy
s pomocí lékařů. Doposud se očkovalo
vakcínou firmy Pfizer, v polovině února
dorazila i ta od firmy Moderna. Od tohoto týdne má mít Liberecký kraj k dispozici vakcínu od Astra Zenecy. Vakcíny,
které má ale kraj k dispozici nyní, sotva
stačí na očkování první a druhou dávkou
ohrožených skupin obyvatel, což jsou nemocní a senioři.
„Už jsme začali očkovat druhou dávku. A to, co máme, sotva stačí na přeočkování těch, kteří první dávku dostali.
Takže nemáme jistotu ničeho, něco by se
snad mělo dít v březnu,“ podotkl Richter.
Na provoz očkovacích center už Liberecký kraj vyčlenil milion korun. Momentálně dostaly první dávku přibližně
dvě procenta obyvatel kraje.
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Místo tříd v opuštěné základní
škole vzniknou byty a ordinace
Opuštěná budova
základní školy v Horní
Rokytnici konečně najde
využití. Místo tříd budou
nájemní byty a ordinace
lékařů.
JANA PAVLÍČKOVÁ
ROKYTNICE NAD JIZEROU | Město
si s prázdnou školou nevědělo dlouho
rady. Objekt z roku 1928 vznikl původně jako česká obecná škola, postupem
let se rozšířil o přístavbu a pavilon s tělocvičnou, za domem je i venkovní hřiště.
Jenže v roce 2007 přestali žáci do školy
chodit. Bylo jich málo a tak se škola musela zavřít.
Radnice tehdy vyzvala veřejnost
i podnikatele, aby přišli s návrhy, jak
školní budovu využít. Jenže přišla ekonomická krize a ta všechno zhatila.
V roce 2011 se Rokytnice pokoušela
opuštěný areál, který tvoří dohromady
INZERCE

Takto by měla po rekonstrukci vypadat škola.
tři budovy, prodat za 12,7 milionu korun. Jenže ani lákavé inzeráty nezabraly. O starou školu nebyl zájem. Na řadu
tak přišla soutěž o nápad, ve které zvítězil návrh na přeměnu školy na komunitní a volnočasové centrum pro místní
i návštěvníky Rokytnice s možností ubytování a stravování. Myšlenka ale zůstala jen na papíře. O něco později se pře-

FOTO | ROKYTNICE NAD J.

mýšlelo o využití budovy jako rehabilitačního centra, objekt se také neúspěšně
nabízel k využití Svazu lyžařů ČR či
České basketbalové federaci. Nic z toho
ale nevyšlo.
Teď se zastupitelé dohodli, že nevyužívanou školu přestaví na nájemní byty
a ordinace pro lékaře. Důvod je nasnadě, dostupné bydlení je jedním z vel-

kých problémů Rokytnice. V oblíbeném horském středisku se sice staví, ale
většinou jde o apartmánové byty pro rekreanty. Jejich ceny se navíc pohybují
kolem čtyř až šesti milionů korun, takže
pro mladé rodiny, které chtějí v Rokytnici zůstat, jsou cenově nedostupné. I to
je jeden z důvodů, proč se Rokytnice potýká s odlivem obyvatel. „Vždycky se říkalo, že má Rokytnice 3500 obyvatel,
teď jich máme 2600. Hodně o tom mluvíme i s místními firmami, které mají
problém sem dostat kvalifikované zaměstnance, protože mají problém nabídnout jim tady bydlení. I ty s námi na
tom projektu chtějí spolupracovat,“ sdělil starosta Rokytnice Petr Matyáš.
Město má k dispozici jen deset nájemních bytů, což je nedostačující. V bývalé škole v Horní Rokytnici by bytů mohlo vzniknout 35 a k tomu čtyři ordinace
pro lékaře. Radnice teď začne hledat
zdroje financování včetně dotací. Přestavba celého areálu školy se odhaduje
na 150 milionů korun. Protože jde ale
o tři samostatné objekty, může probíhat
přestavba na etapy.
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Česká republika

Bojoval jsem se závislostí na lécích,
Aby v noci usnul, spolykal i třicet prášků. Roky závislosti
na lécích se před časem rozhodl herec a moderátor
Miroslav Šimůnek rázně vyřešit léčbou na psychiatrii.
„Ostatní potajmu očekávali, že budu mít manýry
celebrity, ale po pár dnech zjistili, že to tak není,“
hovoří otevřeně o svém boji a dokonce o něm natáčí
dokument. „Chci ukázat nejen to, jak katastrofální
dopad na život mají návykové látky, ale také to, že
existuje z těchto problémů východisko,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ

kaři, psychology a sociálními pracovníky
jsme měli jen v dopoledních hodinách.
Zbytek dne byl de facto na každém z nás.
Pochopitelně budíček, rozcvička, obědy,
snídaně i večeře byly ve stejný čas.

ČR | Rodák z Podkrkonoší projel tři kontinenty, žil v Jižní i Severní Americe,
v Británii, v Praze, aby nakonec zakotvil na jihu Moravy. Herce a moderátora
Miroslava Šimůnka tam ale nedovedla
nová role. V Brně vyhledal pomoc odborníků kvůli svým „životním problémům“, a našel tam nakonec nejen tu.

Nedávno jste řekl, že je velmi důležité, do jakého prostředí se člověk z léčebny vrátí. Kam jste se vracel vy?
Je to až neskutečně důležité, zásadní
pro to, aby taková léčba byla úspěšná.
Já jsem se vrátil do příjemného, rodinného zázemí, díky kterému jsem ve stavu,
v jakém jsem. Zkrátka cítím se dobře.

Před časem jste pro mnohé překvapivě nechal za sebou své role, moderování a přestěhoval se do Brna.
Co vás k takové změně vedlo?
Primárně cesta do Psychiatrické nemocnice Brno, léčba v ní, a přátelé, kteří mi
pomohli z mých životních problémů.
Zejména jedna moje dlouhodobě spřízněná duše.

Měl jste nějaké obavy z návratu
do běžného života?
Největší obavu jsem měl den před návratem. Začal jsem se zničehonic bát návratu
do reality. Toho, jestli zvládnu každodenní stres, komunikaci s novými lidmi, život
v novém městě obecně. Měl jsem ale štěstí, že jsem se díky covidové situaci vrátil
do, svým způsobem, „mrtvého města“.

Jak na vás reagovali ostatní pacienti na psychiatrii? Přece jen vás někteří mohli znát třeba z televize.
Samozřejmě potajmu očekávali, že
budu mít manýry celebrity. Po pár
dnech ale zjistili, že tomu tak není, že
nemám žádná privilegia a jsem prostě
normální člověk. Kvitovali to a dávali
mi to příjemnou lidskou formou najevo.
Byli velice korektní a zachovávali loajalitu a fotili se se mnou na památku až poslední den mé léčby.

O vašem problému s vámi filmaři dokonce točí dokument, proč jste se
rozhodl něco takového udělat?
Chci tak především poukázat na problémy s užíváním návykových látek a jejich katastrofální dopad na život. Ale
ukázat i to, že existuje z těchto problémů východisko.

Jak vypadá takový běžný den v léčebně?
Byl jsem na individuálním nerežimovém
oddělení, protože přísnější bych asi nezvládl. Režim byl volnější, konzultace s lé-

Miroslav Šimůnek

Docházíte teď na terapie ambulantně?
Ne. A každý mi to vyčítá a pranýřuje
mě. Ale já jsem takovou potřebu ještě
nepocítil a nehodlám se řídit názory jiných lidí. Svůj život žiju já sám a jsem
sám za sebe také odpovědný. S lékařem
ale komunikuju a vím, že kdybych začal mít pocit, že to potřebuju, bez váhání terapeuta navštívím.

Narodil se 5. dubna 1978 v Jilemnici.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní ve Vrchlabí. Po maturitě rok pracoval jako
obchodní zástupce pojišťovny, poté se pustil do studia VOŠ herecké a moderátorské v Praze.
■ Ještě za studií hrál v pražských divadlech a natočil tři filmy. Nejznámější je hlavní role Honzy
v lidové pohádce Zdeňka Trošky Z pekla štěstí.
■ Zahrál si ale také například ve snímcích Léto s gentlemanem, Správnej dres, Svatba na
bitevním poli a v řadě seriálů - Sestřičky Modrý kód, Krejzovi, Ohnivý kuře či Doktoři z Počátků.
■ Zkušenost má i se zahraniční produkcí, když dostal roli ve filmech Tristan a Isolda, Wanted,
ve dvoudílném filmu Good Murder nebo v oblíbené bondovce Casino Roayle.
■ Působí také jako moderátor společenských akcí i televizních pořadů (dříve TOP STAR Magazín).
■
■

Už téměř rok je svět ve zvláštním
pandemickém režimu a spousta lidí
přišla o práci, nebo musela změnit
obor. Jak jste na tom vy?
Já jsem toho příkladem. Našel jsem si
v Brně práci kurýra, ale zaplaťpánbůh
k tomu ještě natáčím i seriál.

Neláká vás v takovém období třeba
zase odjet někam do Ameriky?
Byla to životní zkušenost k nezaplacení, ale teď mě to neláká. V Česku jsem
tenkrát nechal veškerých hereckých aktivit, včetně angažmá ve vinohradském
divadle, a v Latinské Americe jsem začínal od absolutní nuly. Žil jsem v mnoha
státech světa a pokaždé jsem si musel
obstarat ubytování i práci. Neskutečně
mě to bavilo, a i kdybych tam netočil filmy, nelitoval bych. Američani v Latinské Americe jsou velice přátelští,
empatičtí, otevření, přesný opak
typu lidí, které jsem poznal v Severní Americe. Ale my Češi
máme v sobě zdravý průměr.
Ve které z procestovaných
zemí se vám žilo nejlépe?
V Argentině. Je to země velmi
vstřícných lidí. Jejich hlavní
město tepe dvacet čtyři hodin
denně. Nehledě na překrásnou tamní krajinu…

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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„

a pak se bál návratu do reality
Na Moravě
jsou skutečně
nádherné ženy,
a představte si,
že ta nejkrásnější,
tělem i duší, je z Brna.

Miroslav Šimůnek se zapsal do paměti diváků
hned svou první velkou filmovou rolí, v pohádce
Zdeňka Trošky Z pekla štěstí si zahrál po boku
Michaely Kuklové. Během let se ovšem vypracoval také v žádaného moderátora společenských
akcí.
FOTO | ČSFD.cz, ARCHIV MAFRA

Vůbec nejdelší čas mimo naši republiku
jsem strávil v samotném Buenos Aires.
Další z vašich zastávek byl třeba
Londýn, kde jste také pracoval.
Jaký je tam postoj k cizincům, nekoukají se na ně trochu skrz prsty?
V době, kdy jsem tam žil, byl Londýn k cizincům poměrně nevstřícný. Zvlášť k těm
z východní Evropy. Při představě, že
tam v té době žilo na sedmdesát procent
přistěhovalců, se tomu ovšem nedivím.
Čím jste se na cestách živil?
Dělal jsem barmana, recepčního, ale nejvíc mě pochopitelně bavilo natáčení filmu. Honoráře v zahraničí se v téhle ob-

lasti s těmi našimi nedají vůbec porovnávat. Za dvouměsíční natáčení hlavní
role v Londýně jsem si vydělal milion
korun.
Když jste tak zcestovalý, jakými jazyky se domluvíte?
Umím jen anglicky. Učil jsem se angličtinu od svých sedmnácti let i v soukromé škole. Není ovšem nad praxi. To se
člověk naučí nejlépe. Takže jsem odjel
už s celkem slušnou angličtinou a pobyt

v zahraničí a životní zkušenosti mě
v tomhle posunuly ještě dál.
Kde byste dnes pravděpodobně žil,
kdybyste třeba nemohl u nás?
Přiznám se, že nevím. Zatím jsem navštívil jen tři kontinenty. Ale doma je doma
a nedokážu si představit žít už jinde.
Momentálně žijete v Brně. A jak
se říká: Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Jak se vám líbí

INZERCE

KAUFLAND CARD SLAVÍ
A TY SI UŽIJEŠ SPOUSTU
AKČNÍCH VÝHOD.
VÍCE NA KAUFLANDCARD.CZ

Brno z tohoto úhlu pohledu?
Takové rčení se mi líbí a potvrzuju ho.
Na Moravě jsou skutečně nádherné
ženy, a představte si, že ta nejkrásnější,
tělem i duší, je z Brna.
Tuším, že to bude ona spřízněná
duše, která vám pomohla s vaším problémem. Co byste poradil lidem, kteří
se dostanou do podobných nesnází?
Nejlepší je to řešit s odborníkem. Nebát
se a podstoupit léčbu.
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Češi jsou „masožrouti“. Za rok
snědí tolik masa, kolik sami váží
V posledních desetiletích nejvíce roste konzumace drůbežího masa, průměrně ho každý sní 29 kilogramů za rok,
což je o pět kilo více než v roce 2010.
Spotřeba ostatních druhů mas je v posledním desetiletí přibližně stejná, u
vepřového to naposledy bylo 43 kg na
hlavu, u hovězího pak 9,1 kg.
Mezi nejvýznamnější pojídače masa
na světě ale Češi nepatří, ze všech zemí
oscilují kolem třicátého místa. Žebříček
například v roce 2009 vedly Spojené stá-

ty se 120,2 kg na obyvatele, následoval
Kuvajt, Austrálie, Bahamy, Lucembursko, Nový Zéland a Rakousko.

FOTO |

(v kg)

SHUTTERSTOCK

2019

Průměrná váha českého muže činí 83,6 kilogramu.
Každý z nás přitom ročně průměrně spořádá
83,2 kilo masa. Spotřeba roste hlavně u drůbežího,
nejvíc ale Češi spořádají vepřového. Statistiky říkají,
že jsme soběstační v produkci hovězího i mléka.

INZERCE
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41,6

Telecí

43,0

Hovězí

ČR | S lehkou nadsázkou lze říci, že každý český muž sní za rok tolik masa, kolik sám váží. Vyplývá to z dat dvou významných českých institucí, ČSÚ (Českého statistického úřadu) a ÚZIS (Ústa-

Drůbeží

JOSEF HORA

vu zdravotnických informací a statistiky ČR). Zatímco první ve svých průzkumech za rok 2019 zveřejnil, že každý
Čech sní ročně průměrně 83,2 kilogramu masa, druhý stanovil průměrnou
váhu českého muže na 83,6 kilogramu.
Co se druhů masa týká, nejvíce si
Češi dopřávají vepřové a drůbeží. Zbytek, tedy asi desetinu z celkové roční
konzumace, tvoří hlavně hovězí, dále
třeba ryby, zvěřina nebo vnitřnosti.

Vepřové

5plus2
■ TÉMA

2010
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VÝROBA MASA V ČESKU
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79,7

35,0
36,0

454 846 tun

Vepřové 211 436 tun

Ostatní 167 tun

Hovězí 72 518 tun

(dovezeno ze zahraničí 37 232 t)

více než 500 cen
v celkové hodnotě
přes 2 milióny Kč.

a vyhraj s
11x

VÍCE NA KAUFLAND.CZ/PRAVIDLA

Šk
Škoda
Superb
Hybrid
d L&K

2x

2010

Drůbeží 170 725 tun
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NAKUPUJ

2019

(dovezeno ze zahraničí 112 499 t)

Za rok 2020
v Česku celkem
vyrobeno
454 846 tun masa

(dovezeno ze zahraničí 267 466 t)

FOTO | ARCHIV MAFRA

Zelenina čerstvá

Ovoce

Když se statistici podívali na celkovou
spotřebu potravin, zjistili, že v roce
2019 byla nejvyšší za poslední roky a
zřejmě i v celé historii země.
„Celková spotřeba potravin, včetně
potravinových ztrát a odpadů, dosáhla v
roce 2019 hodnoty 796,5 kg na obyvatele. Jde o vůbec nejvyšší spotřebu od
roku 1993,“ uvádí ČSÚ s tím, že potravinové ztráty a odpady jsou odhadovány
až na jednu třetinu spotřeby.
Spotřeba alkoholu i cigaret je posledních deset let podobná, každý Čech ročně průměrně vypije asi 172 litrů alkoholických nápojů a vykouří
kolem dvou tisíc kusů cigaret.

Sýry

Vůbec nejvyšší spotřeba
potravin v historii

(v kg, vejce v kusech)

Jablka

mírného pásma

SPOTŘEBA OSTATNÍCH POTRAVIN

Máslo

Nová data ČSÚ se také zaměřila na tuzemskou výrobu masa, zejména dominantního vepřového, drůbežího a hovězího. „Loni se v Česku vyrobilo 454 846
tun, z toho bylo 211 436 tun vepřového,
170 725 tun drůbežího a 72 518 tun hovězího,“ uvádějí ve zprávě statistici. Dovezeno ze zahraničí, co se těchto tří druhů týká, bylo 417 tisíc tun, k tomu i živá
zvířata. U vepřového a drůbežího masa
není republika v produkci soběstačná, v
prvním případě si vystačí ve 43 procentech, ve druhém je domácí produkce na
63 procentech. U hovězího je ale stoprocentní a dochází k nadprodukci.
„Soběstační jsme dlouhodobě ve výrobě obilovin, mléka, hovězího masa, cukru a piva,“ hlásí data za loňský rok. Poměrně dobře, byť ne stoprocent-

ně, si tuzemská produkce vystačí se
sýry, tvarohy, jablky či vejci.

Vejce

Mléka, cukru, hovězího
a piva máme dost
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Škoda Octavia
Combi

Soutěž probíhá od 17. 2. do 16. 3. 2021. Fotografie výher jsou ilustrační.
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Výuka na dálku posílí nerovnost
Zavřené školy a děti
posazené před monitory
počítačů. Podle experta
na vzdělávání Boba
Kartouse má distanční
výuka pro některé sociální
vrstvy destrukční dopady.
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Vzdělávání v Česku má mnoho bolavých míst. V laických kruzích se šeptá, že
to jde s našimi školami (a s našimi školáky) z kopce a situaci nepomáhá ani nucená
distanční výuka, která by se snad mohla od
1. března přestat týkat alespoň posledního
ročníku středních škol. Studenti a zaměstnanci škol by podle plánu Ministerstva
zdravotnictví měli být pravidelně testováni na covid-19.
Spory ovšem vyvolává například i inkluze nebo povinná maturita z matematiky. „Diskuze o maturitě z matematiky je
často vedena poněkud hloupě,“ říká v rozhovoru pro 5plus2 expert na vzdělávání
Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního insitutu a autor knihy No Future.
Distanční výuka je nejdiskutovanější
téma současného vzdělávání. Jaký
bude mít vliv na kompetence dětí?
Distanční výuka v současné podobě nese
jednu zásadní potíž, a to je posilování nerovnosti. Děti na dobrých školách, s prozíravými a schopnými učiteli, budou z této situace spíše těžit, byť ani pro ně to není jednoduché. Středoškoláci na dobrých gymplech, jako je třeba Gymnázium Na Zatlan-

ce v Praze, mají plnohodnotnou distanční
výuku od března 2020. Jinde stěží zvládají
alespoň nějakou formu přímé interakce prostřednictvím digitálních platforem. Vysoce odlišná je realizace – i posuzování vlivu – distanční výuky podle věku.
Pro středoškoláky je mnohem jednodušší než pro děti z prvního stupně.
Ano, ty by měly mít možnost, pokud to situace jen trochu dovoluje, do školy chodit. Zásadní rozdíl je také na středních školách, gymnazisté se mohou vzdělávat
distančně vcelku bez obtíží, u učňů s odbornou, praktickou částí výuky to možné
není. Vysoce destrukční vliv bude mít
distanční výuka zejména na děti a mladé
lidi, kteří žijí v nepodnětných sociálních
podmínkách a dodnes jsou více méně
v izolaci. A nikdo se o jejich osud nezajímá, což je trestuhodné.
Další výzvou pro školy je v posledních
letech inkluze, která z pohledu mnohých učitelů nastolila situaci, že když
se musí věnovat těm „slabým“, ti „šikovní“ pak slábnou. Neoslabí podle
vás inkluze české školství?
Podstatou inkluze je snaha o individuální
přístup ke každému žákovi, ne na obětování se určité skupině dětí. V inkluzivních
systémech, jako jsou ty skandinávské,
mají děti individuální vzdělávací plány,
tedy cíle vzdělávání a rozvoje, bez ohledu
na to, zda jsou handicapované, talentované či průměrné. To umožňuje – z dlouhodobého hlediska – mnohem vyšší úspěšnost v rozvoji jednotlivců a v celkovém
součtu to vytváří vyšší společenský, kulturní a ekonomický potenciál. Chápu učitele, kteří se za současné situace cítí bezradně, jelikož nemají dostatečnou podpo-

Bob Kartous

Spisovatel, odborník na vzdělávání,
ředitel Pražského inovačního insitutu.
■ Od září 2018 vystupuje také jako
mluvčí iniciativy Čeští elfové, která si
dala za cíl boj s dezinformacemi online.
■

ru v podobě psychologické či pedagogicko-sociální pomoci a příliš mnoho dětí
ve třídě. Ano, za dané situace je to často
těžké, byť na řadě škol si s problémy dokážou poradit. ZŠ Trmice v Ústí nad Labem,
ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, jen namátkou. Nedává žádný smysl rezignovat,
smysl dává hledat cesty k řešení.
Co navrhujete?
Zásadní je vyšší investice do vzdělávacího systému, což by umožnilo snížit počet
dětí, zvýšit intenzitu rozvoje pedagogické
profese a také posílit pedagogické sbory
o stabilní přítomnost školních psychologů
a sociálních pedagogů. Je to investice
s nejvyšší možnou mírou dlouhodobé návratnosti v podobě samostatných, zdravě
odvážných a své přednosti využívajících
jednotlivců s citem pro veřejný zájem.
Hodně se také diskutuje o tom, jestli
„chytrý student“ musí být dobrý v ma-

tematice. Diskuzi otevřela panika kolem povinné maturity z matematiky.
Diskuze o maturitě z matematiky je často
vedena poněkud hloupě. Shoda na tom, že
matematika je klíčová pro určitý způsob
chápání světa a souvislostí v něm, že je jazykem svého druhu, je v odborných kruzích naprostá. Není to tak, že by proti sobě
stáli odpůrci a příznivci matematiky, jak
je zjednodušeně prezentováno. Velmi odlišné je ale hledání cest, jak v matematice
vzdělávat tak, aby vzdělávání v tomto
předmětu skutečně vedlo k vyššímu standardu matematické gramotnosti u většinové populace a aby ti, kteří mají pro tento
specifický „jazyk“ vlohy, měli možnost
tuto vlohu dostatečně rozvíjet. Je nemálo
příznivců myšlenky, že povinná maturita
z matematiky by k takovému cíli přispěla.
Patříte k nim?
Nepatřím. Doposud neexistuje důkaz
o tom, že by povinná maturita z matematiky jakkoliv zvýšila jazykovou gramotnost
těch populačních ročníků, které státní maturity skládaly. Naopak lze z dostupných
měření znalostí usuzovat, že státní maturita žádný pozitivní přínos v tomto směru
nemá. Nelze tedy předpokládat, že pokud
zavedeme státní maturitu z matematiky,
dopady budou jiné.
Co tedy v budoucnu s matematikou?
O co bychom se měli snažit, to je změna výuky matematiky, řešení nabízí například
Hejného metoda, je-li učiteli dobře přejata
a využívána. Vede k samostatnému chápání souvislostí, udržuje významně vyšší
míru motivace se matematikou zabývat.
A to je zásadní, neboť u matematiky největší úskalí vyplývá ze ztráty motivace a nechuti v prvních letech školní docházky.
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Se zpětnou hypotékou od FINEMO.CZ se cítím svobodněji
Po odchodu do důchodu nebylo nic tak, jak jsem si představoval. Neustále jsem se musel
omezovat, ať už ve výběru potravin, tak i léků, které jsem potřeboval kvůli nepříjemným
zdravotním problémům. Stále jsem přemýšlel, zda si to či ono mohu dovolit.
O Rentě z nemovitosti jsem se
dozvěděl na internetu, když jsem si
vyhledával různé možnosti získání
peněz. Říkal jsem si, že když jsem
celý život tvrdě pracoval a mám
vlastní byt v ne právě malé hodnotě, tak přece nebudu na stará kolena živořit.
Domluvil jsem si schůzku s obchodní zástupkyní společnosti FINEMO.CZ, která v České republice
Rentu z nemovitosti nabízí a dostal
jsem předběžnou kalkulaci. Vyžádal jsem si i smlouvu a samozřejmě
jsem si vzal dostatek času za rozmyšlenou.
Největší obavu jsem měl z toho,
že přijdu o bydlení a toho důvodu

jsem si chtěl vše důkladně prostudovat. Uklidnilo mě, že společnost
FINEMO.CZ má licenci na spotřebitelské úvěry od České národní
banky a je pod jejím pravidelným
dozorem. Krom toho jsem zjistil, že
Renta z nemovitosti je v zahraničí
zcela běžným produktem.
Nakonec jsem se rozhodl, že
Rentu z nemovitosti využiji. Stejně nemám nikoho, kdo by můj
byt zdědil. Synům ho dát nechci,
protože s nimi nejsem po rozvodu
v kontaktu a krom toho jsou finančně natolik zabezpečení, že by
je můj byt stejně nezajímal.
Díky pravidelné měsíční výplatě
Renty z nemovitosti nemusím nyní

v obchodě přemýšlet nad tím, jestli
si mohu dovolit koupit dražší šunku
a mám i dostatek peněz na potřebné léky. Teď se cítím daleko svobodněji, protože vím, že ani v případě
nějakých nenadálých výdajů se nedostanu do problémů a mohu žít
důstojnější život.
VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI:

CHCETE VĚDĚT VÍC?

 Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

 Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.

 Za života nemusíte nic splácet.
 Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
 Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

 Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
 Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
 Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Kněz, který
vyhlásil vznik
Československa
Nikoliv Rašín či Švehla,
natož T. G. Masaryk nebo
Beneš, kteří byli v exilu,
ale kněz Isidor Zahradník
byl tím mužem, který
28. října 1918 před
davy Pražanů ohlásil
vznik samostatného
Československa. Od jeho
úmrtí uplynulo 95 let.
ČR | Revoluční kvas může do historické
role vynést i nepravděpodobné hrdiny.
A stejně jak velká byla jejich tehdejší sláva,
tak hluboké pak může být o desítky let později jejich zapomnění. To je případ kněze
a politika Isidora Zahradníka, který 28. října
1918 před nadšenými Pražany ohlásil vznik
samostatného československého státu. Pro
národ se ihned stal hrdinou, brzy poté i ministrem. Ale že dnes, 19. února, uplynulo
95 let od jeho úmrtí, si vzpomene málokdo.

ZÁBLESK
HISTORIE
Zahradník se narodil 25. června 1864
v Hostačově na Čáslavsku, v matriční knize je uveden coby Theodor, používal však
i jméno Bohdan. Když vstoupil do premonstrátského řádu, přijal jméno Isidor. Byl vysvěcen na katolického kněze, věnoval se
i psaní církevních textů, které publikoval
pod jménem Isidor Theodor Zahradník. Posléze z katolické církve vystoupil, později
spoluzakládal církev Československou.
Angažoval se také v politice, v roce 1907
se stal poslancem Říšské rady za agrární
stranu. Během 1. světové války se zapojil
do protirakouských odbojových aktivit.
Když představitelé sice samozvaného,
ale obecně uznávaného Národního výboru
československého 28. října 1918 ráno převzali kontrolu nad klíčovým obilným úřadem, který řídil přerozdělování obilí po monarchii, daly se události do pohybu. Davy
Pražanů vyšly do ulic poté, co se rozšířila nepřesná zpráva, že mocnářství souhlasilo
s podmínkami míru, což si lidé vyložili tak,
že je konec války i celé monarchie. Jak ale
vysvětluje historik Jan Rychlík, ve skutečnosti to bylo tak, že předcházejícího dne Rakousko-Uhersko přijalo pouze podmínky,
na základě kterých se teprve mělo o příměří

VYHRÁVEJTE
S LOSY ZA Každý
los
NÁKUPY vyhrává!

18. 2. – 24. 2. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

Více na www.penny.cz.
vybrané druhy, ilustrační foto

JOGURT
FLORIAN
různé druhy
150 g
100 g 3,93 Kč

5,90
12,90

Kněz a politik Isidor Zahradník
(uprostřed) právě ohlašuje vznik
Československa. FOTO | PROFIMEDIA
jednat. Uzavřeno nakonec bylo až 3. listopadu. Nadšení Pražané začali strhávat z budov
symboly nenáviděné monarchie, především
rakouské orlice, a posléze se vydali k soše
svatého Václava. Právě u sochy patrona české země agrární poslanec Isidor Zahradník
proklamoval nezávislý československý stát:
„Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali
věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni. (…) Přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými.“

„Nazdar! Dr. Zahradník“
Dav poté zamířil k hlavnímu nádraží, které
tehdy neslo jméno Františka Josefa I. V té
době byla telegrafická síť jediným funkčním
telekomunikačním systémem. Železničáři
měli rozeslat do stanic po celé zemi telegram, jehož znění sestavil právě Isidor Zahradník: „Československý stát proklamován
dnes o 11. hodině u sochy svatého Václava
na Václavském náměstí. Odstraňte ihned
všechny znaky a značky bývalého státu rakousko-uherského. Do Vídně a do Německa
všechno zboží zadržte. (…) Ať žije československý stát. Nazdar! Dr. Zahradník.“
Co na tom, že Národní výbor žádnou takovou akci neschválil ani neorganizoval… Převrat se v těch chvílích zkrátka odehrával
značně živelně. Oficiální proklamaci o vyhlášení samostatného čsl. státu pak vydal Národní výbor v podvečerních hodinách.
Isidora Zahradníka jeho počínání nejen
onoho 28. října vyneslo do Národního shromáždění i do pozice ministra železnic ve vládě Karla Kramáře. Začátkem 20. let působil
za ČSR u mezinárodní reparační komise ve
Vídni, následně řídil Hypoteční banku v Praze. Zemřel ve Vídni 19. února 1926. (mb)

MÁSLO
250 g

100 g 8,76 Kč

54

21,90
34,90

%

KUŘECÍ PRSNÍ
ŘÍZKY
chlazené,
cena za 1 kg

37%

109,90
159,-�

PIVO
STAROPRAMEN
EXPORTNÍ
LEŽÁK
0,5 l

1,24 kg

KONZERVA
PRO PSY
BODIE
hovězí,
králičí,
drůbeží
1240 g

1 l 23,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

11,90
17,90

30%

100 g 1,60 Kč

19,90

33%

25,90

23%

22,90
39,90

POMERANČE
volné | 1 kg

42%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
Losy za nákupy lze získat do 10. 3. 2021 nebo do vydání zásob v jednotlivých
prodejnách Penny Market s.r.o. Úplná pravidla na www.penny.cz.
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Pojistná smlouva pod drobnohledem
Při výběru pojištění majetku je potřeba především zvážit všechna rizika, která potřebujete ošetřit, dejte
si záležet na nastavení správné výše
limitů pojistného plnění, resp. pojistných částek a zajímejte se i o rozsah asistenčních služeb. Zamyslete

se také nad možnostmi připojištění.
To není jen zbytečným luxusem, ale
může pro vás být v nepříznivé situaci
užitečným pomocníkem.
Nedílnou součástí majetkového pojištění by měly být asistenční služby.
Základem je asistence pro případ sta-

JEDNÍM TAHEM
POJISTÍME VŠE
ŠMAHEM

vu nouze (např. zabouchnuté dveře,
prasklé vodovodní potrubí). Nadstandardní asistenční služba může
obsahovat navíc například právní
asistenci, IT asistenci, která může pomoci při úniku či ztrátě dat, a osobní
asistenci, která zajistí zase například
úklid domácnosti v případě nemoci
či úrazu, či velmi často využívanou
pomoc zámečníka.
Ruku v ruce s pojištěním majetku
jde pojištění odpovědnosti za škodu
v běžném občanském životě. To ocení například majitelé domácích maz-

líčků, kteří mohou způsobit škodu
na zahradě souseda, nebo i rodiče,
když jejich dítě na návštěvě rozbije
drahý předmět. Někomu se zase neopatrností podaří zničit cizí počítač
či kolo a škoda za desetitisíce a více
je na světě. Před blížícími se prázdninami je dobré vědět, že pojištění odpovědnosti ve valné většině pokryje
např. i škody, které způsobíte třetí
straně např. jízdou na kole. Pojištění
odpovědnosti může jít ruku v ruce
s pojištěním majetku, cestovním pojištěním nebo životním pojištěním.

25 %
SLEVA

DOMEX+ se slevou
25 procent do konce února

Pojištění majetku
a odpovědnosti
DOMEX+

Pro pojištění bydlení má ČPP produkt DOMEX+, který nabízí ve formě tří balíčků, MINI, OPTI a MAXI.
Každý z nich zahrnuje nejširší možný rozsah pojistných nebezpečí, který dnes lze na pojistném trhu
sjednat. „Rozsah pojistných nebezpečí je v každém balíčku totožný a vzájemně se liší pouze výší
pojistných limitů,“ říká Michal Šimon, manažer úseku neživotního pojištění. Nemůže se tak stát,
že by klient při sjednání pojištění, které má chránit jeho majetek, na něco zapomněl.„Lidé mohou
navíc využít atraktivní nabídku v podobě slevy na pojistném. Do konce února pojištění Domex+
nabízíme s 25procentí slevou,“ upozorňuje Šimon. Produkt na jedné smlouvě umožňuje sjednat
jak pojištění stavby, tak i pojištění domácnosti a odpovědnosti.
V rámci pojištění domácnosti pak klient získá také pojištění
na ochranu, resp. záchranu dat uložených na pevných discích
počítačů či notebooků. Součástí jsou také asistenční služby, které
jsou klientům k dispozici 24 hodin denně.

www.cpp.cz

Pojištění majetku - komerční příloha

Jak postupovat při škodě na majetku?
Ačkoliv jste byli opatrní, šetrně zacházeli se svým majetkem, i tak se
může stát, že vám nahodilá situace
přinese škodní událost v podobě vyhořelé kuchyně, poničené střechy
od vichřice nebo zatopené koupelny od prasklé hadice u pračky. Jak
v tu chvíli postupovat, abyste škodu
mohli co nejdříve vyřídit s pojišťovnou?
Lucie Žulavská radí: „Zásadní je neprodleně po zjištění vzniku škody zabránit
jejímu dalšímu rozšiřování a zvětšování,
nebo se o to alespoň v rámci možností
pokusit, a snažit se uchránit co nejvíce
věcí před dalším znehodnocením. Jakmile
příčina vzniku škody pomine, je důležité
vše mimořádně pečlivě zdokumentovat
a pojistnou událost bezodkladně nahlásit
své pojišťovně. Tímto oznámením započíná likvidace škody.“
Nezbytné kroky po vzniku
škody:

1.

Zabránění rozšíření či zvětšení
škody – ujistěte se například, že

skrz poničenou střechu dále nezatéká do místností nebo že jsou vypojené všechny elektrické přístroje,
aby nedošlo ke zkratu, případně
upevněte zahradní nábytek, aby
dále neničil okolí domu a zahrady.
Počínejte si ale s velkou opatrností
a zajistěte jen to, co situace dovoluje
bez ohrožení vašeho zdraví.
Pečlivá dokumentace – ideální
je, máte-li k dispozici fotoaparát
nebo kameru, škodu díky tomu
můžete velmi dobře zdokumentovat. Téměř každý mobilní telefon už
má velmi slušný fotoaparát a z něj
pořízené snímky jsou dostačující.
Zaměřte se na všechny detaily škody
či poškozeného prostoru. Pokud
máte svědka, který u události byl,
sepište s ním svědeckou výpověď,
kterou můžete pojišťovně také
doložit spolu s dokumentací škody.

2.

3.

Oznámení události pojišťovně
– k oznámení budete potřebovat
číslo pojistné smlouvy, datum
a místo vzniku škody, její příčinu,
resp. popis vzniku škody, alespoň
přibližný odhad výše škody a své
kontaktní údaje.

4.

Šetření škodní události a likvidace – následně vás pracovníci pojišťovny budou kontaktovat
a v případě potřeby přijede na místo
škody ještě mobilní technik, který
provede profesionální dokumentaci a posouzení. Buďte připraveni,
že pojišťovna si možná vyžádá ještě

Podnikatelé si mohou pojistit
i zásoby či vodné a stočné
Zodpovědný
podnikatel myslí
samozřejmě na to,
že pojistit nestačí
„jen“ majetek, budovy
či vozový park. Přemýšlí
o všech rizicích, která
ohrožují jeho podnikání
a musí myslet třeba
i na pojištění zásob,
odpovědnosti za své
výrobky či například
na to, které asistenční
služby by v případě
potřeby mohl využít.
„Je třeba myslet na všechno. Snažíme
se v tomto smyslu podnikatelům co
nejvíce zjednodušit život a provést ho
přehledně celým procesem pojištění
tak, aby měl krytá všechna rizika, které konkrétně jeho podnikání mohou
ohrozit,“ vysvětluje ředitel Úseku
pojištění majetku a odpovědnosti
Kooperativy Radek Starosta.
Kooperativa přichází na trh s komplexním a flexibilním řešením v po-

době inovovaného pojištění malých
a středních podnikatelů TREND s řadou produktových vylepšení. Toto
pojištění dlouhodobě oceňují nejen
poradci a zákazníci, ale i odborná
veřejnost. Například v Soutěži Zlatá
koruna se stal produktem desetiletí.
„Kromě toho, že podstatným způsobem zvýšíme komfort sjednávání
pojištění, připravili jsme vylepšení
produktového rázu. Rozšířili jsme
pojištění o krytí nových nebezpečí
a asistenční služby. Novinkou je také
průvodce pojištěním, který obchodníkovi umožní velmi dobře zanalyzovat potřeby klienta a správně nastavit
parametry pojistné smlouvy,“ představuje novinky R. Starosta. Kooperativa do pojištění zakomponovala
nová nebezpečí jako například zkáza
zásob, pojištění nedokončené stavební výroby, či připojištění pro vodné
a stočné. Přibylo i připojištění asistenčních služeb a standardizovalo se
pojištění souboru investic. Zjednodušilo se i pojištění nemovitých objektů
či souboru movitých věcí.
A R. Starosta přidává jednu radu
na závěr: „Velmi důležité je správné
nastavení pojištění. Rozhodně by se
podnikatelé ani v této době neměli
nechat unášet snahou ušetřit na pojistném za cenu omezení rozsahu
pojistného krytí. Pokud se spolehnou
na našeho průvodce pojištění, budou
rizika plynoucí z nesprávně nastavených parametrů pojistné smlouvy
prakticky eliminována.“
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nějaké doplňující informace či dokumentaci, aby mohla pojistnou
událost rychle vyřídit a vyplatit vám
pojistné plnění.

5.

Reklamace – máte problém
s řešením své pojistné události? Pokud se domníváte, že vám
pojišťovna nevyšla vstříc tak, jak by
měla, a neuznala vám ani následnou reklamaci, můžete se obrátit
na Kancelář ombudsmana České
asociace pojišťoven. Ombudsmanka
Alena Macková pomáhá s řešením
rozporů v oblasti neživotního
pojištění – a jak je již z názvu pozice
jasné, zastává objektivní přístup,
zhodnotí argumenty a skutečnosti
na obou stranách sporu a pokusí se
o mimosoudní dohodu, čímž se klienti mohou vyhnout nepříjemným
soudním stáním a poplatkům či
zdlouhavému procesu. Obrátit se
na ombudsmanku může kdokoliv
a zcela zdarma.
Podvodníkům pšenka nepokvete,
pojišťovny podvody odhalují čím
dál rychleji
Objem odhalených podvodů pojišťovnami v loňském roce stoupl
podle údajů České asociace pojišťoven o celých 8,7 %. Pojišťovny v roce
2020 prověřily téměř 10 tisíc pojistných podvodů, to je o 14 % více než
v loňském roce. Nejčastěji se klienti pojišťoven pokoušeli v minulém
roce o podvod v oblasti pojištění
vozidel (povinném ručení a havarij-

ním pojištění) a stoupl také počet
pokusů o podvod v oblasti pojištění
odpovědnosti. Petr Jedlička, hlavní
analytik České asociace pojišťoven,
k tomu doplňuje: „U pojištění vozidel
dosáhla výše prokázané částky podvodů
360 mil. Kč, což je dokonce nejvyšší hodnota za posledních 6 ročníků. V oblasti
pojištění majetku a odpovědnosti došlo
rovněž v roce 2020 k meziročnímu nárůstu objemu odhalených pojistných podvodů z hodnoty 626 mil. Kč v roce 2019 na
741 mil. Kč v roce 2020, což představuje
růst o 18 %. V oblasti pojištění majetku
a odpovědnosti se tak sice nezopakoval
rekordní výsledek odhalených podvodů
za 2018 (ve výši 851 mil. Kč), nicméně
odhalená hodnota roku 2020 ve výši 740
mil. Kč výrazně převyšuje odhalených 626
mil. Kč roku 2019.“
Oproti oblasti neživotního pojištění ale klesá počet případů pokusů
o podvod u pojištění osob. Důvod,
proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění
osob klesá, souvisí s rozšiřujícími se
možnostmi pojišťoven odhalovat rizikové jednání pro pojistný podvod
nikoliv pouze reaktivně až ve fázi
pojistné události, ale již při vstupu
do pojištění. „Za spáchání pojistného
podvodu lze uložit trest odnětí svobody
v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý
trest. V kontextu častějšího odhalování
pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varoval,“ dodává k tématu Petr Koblížek, gestor oblasti
prevence pojistného podvodu.
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Lékárna – zelená pro pohodu
OPĚT IDEÁLNÍ FIGURA:

CHYTŘE na redukční
dietu!
Toužíte dosáhnout ideálních křivek, ale přesto se odmítáte vzdát všech svých neřestí?
Zkuste to tentokrát jinak. Prozradíme
vám efektivní a osvědčený recept,
jak dosáhnout své vysněné postavy.
Přibližte se ke svému cíli díky přípravku
UniLakt skořice. Tyto vlákninové tablety obsahují probiotickou kulturu a řasu chlorellu, která
napomáhá k upravení trávení a zažívání. V tomto
jedinečném doplňku stravy naleznete také skořici, jež podporuje odbourávání tuků a usnadňuje
trávení. V neposlední řadě je přípravek obohocen o vitamin C, který udržuje normální funkci
imunitního systému. Právě ten bývá vlivem nevhodného stravování často oslaben. UniLakt žádejte v lékárnách či zdravých výživách.

V podobě tab
blet
nebo nově
sypká směs!

rýmě

Opět vás přepadla rýma a vy
nevíte, jak s ní zatočit? Hledáte alternativu za neúčinné
mořské vody či běžné nosní
spreje, které nelze používat
dlouhodobě? Vsaďte na sílu
léčivých bylin a zastavte rýmu
teď hned!
Neváhejte a vyzkoušejte účinný, rychlý a opravdu silný nosní
spray RymaSTOP® Dr. Weiss.
Tento přípravek totiž obsahuje
Extra síla bylin
unikátní kombinaci deseti stanpro váš ucpaný nos!
dardizovaných bylinných extraktů HERBALMEDICTM, extrakt
inu hyaluronovou.
hyalurono
P
z boswellie a kyselinu
Poskytuje
tak okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek je možno tento zdravotnický prostředek aplikovat dlouhodobě a bez obav
z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré obsažené látky jsou navíc v bezpečných
koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické reakce. Nosní spray RymaSTOP®
Dr. Weiss je vhodný také pro těhotné a kojící ženy.

KONEC BOLESTI ZAD,
SVALŮ A KLOUBŮ
Bolesti pohybového aparátu mají konečně
snadné a efektivní řešení. Hřejivé náplasti
Thermolka příjemně prohřejí a rychle vyřeší
bolest, ztuhlost i přetížení zad, svalů a kloubů.
Konopné náplasti Thermolka vynikají vysokou
účinností při řešení bolesti a ztuhlosti pohybového aparátu i komfortním způsobem použití.
Výrazný hřejivý efekt nastává krátce po aplikaci
a přetrvává dlouhé hodiny. Náplasti jsou ideálním
prostředkem pro úlevu od přetížení pohybového aparátu v klidovém režimu. Díky hydrogelové
formě lehce přilnou k pokožce, zároveň je lze také
snadno odstranit bez nepříjemného podráždění
pokožky a trhání chloupků. Zdravotnický prostředek konopné náplasti Thermolka jsou k dostání
v lékárnách a zdravých
ý výživách.
ý

Zalij vlasy, AŤ HUSTĚ ROSTOU!
Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu a nadměrně vypadávají? Dopřejte jim
vydatnou zálivku sérem Vlasové hnojivo!
Sérum Vlasové hnojivo představuje koncentrovanou péči o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat. Jeho složení spojuje účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do mimořádně koncentrované bezoplachové péče. Díky tomu sérum zajišťuje rychlý a výrazný
nástup účinku i při problémech s intenzivním vypadáváním, řídnutím a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové hnojivo v podobě šamponu či tablet. Kompletní portfolio
značky Vlasové hnojivo najdete v lékárnách a zdravých výživách.
HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK!

ZDRAVÍ A SENIOŘI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Meningitida či zápal plic
jsou jedny z řady nemocí,
které způsobuje bakterie
pneumokoka. Jen zápal
plic ročně usmrtí v Česku
okolo dvou tisíc lidí. Proti
pneumokokovým infekcím
se přitom lze očkovat.
ČR | Zápal plic stojí v Česku život ročně
okolo dvou tisíc lidí. Má tedy na svědomí
zhruba třikrát víc obětí než dopravní nehody. A není to jen záležitost poslední „covidové doby“. Podle údajů Eurostatu například
v roce 2013 zapříčinil zápal plic smrt 2250
pacientů, při autohaváriích zemřelo 815 lidí.
Odborníci se shodují, že nejúčinnějším
způsobem prevence pneumokokové infekce je očkování. Podle výzkumu společnosti
IPSOS v populaci nad 50 let ale o této možnosti ví pouhých 17 % dotázaných. Přitom
kromě dětí a seniorů mají zvýšené riziko
právě i lidé ve věku nad 50 let, zejména ti
s chronickým onemocněním. „Mezi nejnebezpečnější nemoci způsobené pneumokoky se řadí těžká invazivní pneumonie neboli zápal plic a u mladších lidí pak zánět
mozkových blan. V ordinaci se často setkáINZERCE

Na zápal plic umírá více
Čechů než při nehodách
vám s pacienty, kterým pneumokoková infekce komplikuje stávající nemoci, jako
jsou astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc, známá i jako CHOPN,“ říká primářka Ivana Čierná Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů.

Hrozba nejen pro seniory
Podle dat Státního zdravotního ústavu zemřelo v roce 2019 v důsledku invazivní
pneumokokové infekce 14,5 % pacientů
mezi 40 a 64 lety. „Mám zkušenosti s tím,
že se pacientům vinou pneumokoka zhorší
ventilační parametry. I po přeléčení se jejich nemoc nevrátí do původního stavu, ale
naopak se významně zhorší,” dodává lékařka. Jak uvádí, pneumokoky se běžně vyskytují na sliznici horních cest dýchacích u 5 až
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10 % zdravých dospělých a 20 až 40 %
dětí. „Nakazit se pneumokokem je snadné,
neboť se šíří kapénkami. Nejúčinnější prevencí onemocnění je očkování,“ podotýká.
Kojencům i seniorům starším 65 let stejně
jako rizikovým pacientům, například těm
bez sleziny, hradí očkování zdravotní pojišťovny. Ohrožené ale nejsou pouze děti a senioři. Pneumokok může znepříjemnit život
i diabetikům, kuřákům nebo třeba pacientům se srdečními či plicními problémy. „Do-

poručuji očkování všem svým pacientům,
kteří trpí onemocněním plic, ať už jde o astma, CHOPN nebo jinou nemoc. Samozřejmě to platí také pro všechny kuřáky. Letos
je o očkování velký zájem. Ve srovnání
s minulým rokem jsem naočkovala o 30 %
pacientů více. Přisuzuji to koronavirové pandemii, kdy jsou pacienti nejistí a více dbají
o své zdraví,” vysvětluje Čierná Peterová.
„Řada pacientů, zejména starších 50 let,
ale i mladších s diagnózou diabetu, ischemické choroby srdeční, chronickým onemocněním plic, jako je například astma,
nebo s onemocněním ledvin, může mít při
nákaze koronavirem komplikace. Pokud se
k původním nemocem a koronaviru přidá
i zápal plic, může být pacient ohrožen na životě,“ popisuje praktický lékař pro dospělé
Igor Karen. Na očkování se stačí domluvit
se svým praktickým lékařem a on tuto vak(re)
cínu objedná.

ZDRAVÍ A BYDLENÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Škodí vlhkost i příliš suchý vzduch
Zdravé mikroklima
v bytě je velmi důležité.
Pokud k němu něco chybí,
vzniká živná půda pro
plísně, jež ohrožují zdraví.
ČR | Černá plíseň v koupelně, za kuchyňskou linkou nebo kolem oken či za skříněmi ukazuje na jeden z velmi častých problémů v domácnostech. Pozor na ni, v
mnoha případech může být zdraví nebezpečná. „Plísně mohou vyvolávat alergie a
u oslabených osob například po chemoterapiích by některé druhy plísní mohly zapříčinit i těžké poškození zdraví,“ vysvětluje Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice
hlavního města Prahy.
Z plísní se uvolňují spory, které se pohybují vzduchem podobně jako prach. Usazují se v dýchacích cestách a u citlivých osob
způsobují alergické a astmatické záchvaty.
Čím déle člověk v takto zamořeném prostředí pobývá, tím se riziko, že se u něj aler-

gie projeví, zvyšuje. Dvojnásob to platí u
dětí a jinak zdravotně oslabených lidí.
Existují tisíce druhů plísní, alergikům
vadí především takzvané vláknité. Právě
ty produkují spory, okem neviditelné částečky. Pokud se uchytí na předmětu, kde
mají dobré podmínky pro růst, začnou se
množit a vyroste plísňové ložisko, které
produkuje další spory. Vlhké prostředí je
rovněž líhní pro roztoče, kteří se hydratují
absorpcí vody ze vzduchu.

Od kašle po větší únavu
Jak v bytě vysoká vlhkost je, změříte vlhkoměrem. Pokud je vyšší než 40 až 50 %,
což doporučují lékaři, vhodnou pomůckou je odvlhčovač vzduchu. Ten by měl
zamezit vzniku plísní. Pokud je vlhkost
nižší než 40%, doporučuje se naopak
vzduch zvlhčovat, aby se předcházelo problémům jako je škrábání v krku, suchý kašel, popraskané rty, suchá pokožka či zvýšená únava. Suchému vzduchu lze přičíst
i časté záněty horních cest dýchacích, hlavně u malých dětí.
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Jak plíseň odstranit?
Pokud se již plísně v bytě objeví, je
potřeba se jich zbavit. Určitě je třeba
použít osobní ochranné pomůcky, jako
jsou rukavice a respirátory, protože při
mechanickém čištění se z plísní uvolňují
spory, které následně vdechujete.
■ Postižené místo nejprve potřete
či postříkejte protiplísňovým
přípravkem a teprve po zaschnutí
plíseň odstraňte například stěrkou.
■ V případě výskytu na větším prostoru
raději povolejte odbornou firmu.
■ Vždy je však třeba řešit podstatu
problému, tedy to, proč plíseň vzniká.
Neodstraní-li se důvod vzniku, problém
se bude opakovat.

Tedy ani přílišné sucho není v bytech
dobré, což je problém především nyní
v zimě. Méně se větrá, a navíc chladný
vzduch, proudící zvenčí při otevřeném
okně, ale i špatně utěsněnou fasádou či
dveřmi, pojme méně vlhkosti než ten teplý. Vše potom zpečetí zapnuté topení, přispívající k dalšímu vysušování. Nedostatečné zvlhčení dýchacích sliznic dráždí ke
kašli a může snižovat obranyschopnost organismu. Zvláště, pokud již onemocnění
propukne, je zvýšení vlhkosti vzduchu důležitou součástí léčebného procesu, protože podporuje vykašlávání a uvolňuje hlen.
Suchého vzduchu se můžete zbavit tím,
že do interiéru umístite nějaký vodní
prvek, například akvárium nebo vodní fontánku. Pomáhají i pokojové rostliny. Sofistikované řešení pak nabízejí nejrůznější inteligentní zvlhčovače vzduchu, jež dokážou přesně regulovat vlhkost a držet ji
v optimální výši. Ideální jsou takové přístroje, které zároveň umí vzduch vyčistit
od nebezpečných škodlivin v podobě prachu, bakterií, roztočů, plísní a dalších nečistot.
KAMILA HUDEČKOVÁ
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si plíseň plete se sanytrem, což je vysrážený minerál.
Ten poznáme tak, že po setření je z něho suchý, většinou bílý prášek, který neškodí, kdežto plísně při snaze
o setření se mažou, jakoby byly mastné.
I nepatrné plísně při svém růstu, vystřelují do ovzduší
miliony až miliardy spór (semínek), které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, záněty. Horší však
je, že plísně při svém růstu uvolňují mykotoxiny. Ty
napadají především buňky jater, ledvin, plic a nervů,

Alergie
a ekzémy
z plísní
Málo větráme, utěsňujeme domovy a šetříme
za topení. Pak se může stát, že místo odpočinku
večer kýcháme, pálí nás oči, nos máme zacpaný,
či naopak se nám zpustí rýma. Občas bolí hlava,
nebo nás škrábe v krku a někdy se na pokožce objeví i vyrážka a ráno jsme celí polámaní.
Tak, kde je chyba? Zapátrejme i doma.
Plísně rostou na místech pro ně příznivých a kolikrát
stačí nedostatečné větrání, vysoká vlhkost, místo
s tepelným mostem, nebo tam kde zatéká, popřípadě vzlíná spodní voda. Tyto problémy je dobré řešit
především stavebními úpravami. Ale co když to hned
nejde?
Plíseň pozná skoro každý od drobných flíčků po semišové ornamenty na stěnách, za skříněmi, závěsy,
na hranici zdi a koberce. Většinou ji i cítíme. Někdo

endokrinní žlázy a imunitní systém. Proto bychom
s plísněmi neměli kamarádit.
Pro likvidaci je důležité, jaký prostředek použijeme.
Stále více se prosazuje takzvaná chytrá houba – Pythium oligandrum, která je účinnou pomocí. Dlouhodobé praktické testování prokázalo, že použití chytré
houby lidem neškodí, protože nemá žádné vedlejší
účinky.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který napadá a vysává původce nežádoucích plísní. Takový
mikrobiologický upír, jenž svou aktivitou dokáže vymýtit plísně a jejich podhoubí rostoucí v omítkách
i ve zdivu. Chytrá houba v přípravku BioRepel působí,
dokud protivníka zcela nevysaje. Tento způsob likvidace plísní nedává možnost vzniku odolnějších druhů
ani rezistenci (genetické mutaci). Po zlikvidování plísní má chytrá houba výhodu, že se uloží do klidového
stádia a číhá na nové plísně.„Pokud by náhodou takto
ošetřenou zeď olízal pejsek nebo malé dítě, není pro

ně chytrá houba škodlivá “ konstatuje výzkumný pracovník Radim Klimeš.
Aplikace BioRepelu je jednoduchá. Do lahvičky se
sprejem, kde je již přípravek dolijeme 450ml vody protřepeme. 2/3 přípravku nastříkáme na postižené místo a necháme 20 minut působit. Pak narostlou plíseň
omyjeme vodou a po zavadnutí nebo zaschnutí zdi
cca 1 hodina nastříkáme zbytek přípravku na ošetřované místo. BioRepel je vhodné použít i jako prevenci
běžným přidáním do malířské barvy, nebo nastříkáním rozprašovačem na již vymalovanou zeď. BioRepel
můžeme používat i v místnostech, kde aktivně bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet.

Přípravek BioRepel s Chytrou houbou - Pythium oligandrum dostanete v prodejnách barev,
v řetězcích v odděleních s barvami nebo drogeriích prodávající barvy.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na infolince:
728 814 202, e–mail: klimes@biopreparaty.eu,

www.biorepel.cz

Výrobce: Biopreparáty spol. s r.o.
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TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.
Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

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

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

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

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

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

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

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

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

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

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)
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Česká republika

Orgasmus Bláni
Soutěžní Prostřeno! v Praze a středních Čechách
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze a
ve středních Čechách, kde se o výhru
60 tisíc utkají tři ženy a dva muži. Jako
první je v pondělí u plotny blogerka a
milovnice campingu Klára (42 let). Uvaří v karavanu. Půjde o úsporné menu?
Suďte sami: žampionový krém, vepřové
maso na víně a čokoládové dortíčky.
V úterý soutěží invalidní důchodce
Tomáš (40) přezdívaný Gerd. Říkali mu
tak v mládí při fotbalu. Po úrazu je upoután na invalidní vozík, v kuchyni si ale
umí poradit. Experimentuje. Připraví
mořský salát, boršč, roastbeef a ovocnou roládu.
Ve středu uvaří finanční poradce Tomáš (37). Nachystá kuřecí paštiku, hovězí polévku, lomnickou hranici a opilý
závin. Troufá si i na domácí pečivo, protože se hodlá provařit k vítězství.
Ve čtvrtek pozve hosty k sobě domů
Patrik (27), řidič z povolání. V kuchyni
mu bude pořádné horko, a to doslova.
Připraví paštiku z husích jater, pórkový
krém, hovězí maso se švestkovou omáčkou s perníkem a čokoládovou pěnu.

Jako poslední v pátek uvaří operátorka logistiky Blanka (43). Hosty přivítá
na zahradě krásného domu s bazénem.
V menu slibuje šneky s dipem, poctivou
bramboračku, tatranské kuře a orgasmus – právě na ten jsou hosté zvědaví a
padne kolem něj spousta poznámek.
Kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17:50 hod.
Lomnická hranice s pečánky
Ingredience: 500 g kuřecích prsíček, paprika
tří barev,
1 pórek, 1 cibule, 1 hermelín, 3 až 5 vajec (dle plátků masa),
100 g šunky, 100 g eidamu, tatarka, sůl,
pepř, česnek, olej. Pečánky: 1 kg brambor, olej, česnek, sůl. Postup: Kuřecí
prsa trochu naklepeme, osolíme a opepříme. Nakrájíme si cibuli na měsíčky a
dáme smažit na olej. Přidáváme ostatní
nakrájenou zeleninu, dále česnek, osolí-

Soutěžící pořadu Prostřeno! „narvaní“ v karavanu.
me a opepříme. Na druhé pánvi si osmažíme kuřecí prsa a dáme je na plech. Z
vajec si připravíme volská oka. Když
jsou tyto tři základní vrstvy hotové, začínáme kompletovat jednotlivé vrstvy na
plátky masa. Vrstvy: kuřecí plátek, zeleninová vložka, plátek šunky, tatarka,
hermelín, volské oko a na konec plátek
eidamu. Takto připravené hranice dáme
krátce do trouby nahřáté na 220 °C zapéct. Pečánky: Brambory omyjeme, nakrájíme na měsíčky a dáme do misky.
Tam je zakápneme olivovým olejem,
osolíme, okořeníme a promícháme.
Poté brambory naklademe na plech a
dáme péct do trouby vyhřáté na 200 °C
na 30 minut. Hotové opečené brambory
dáme do mísy a promícháme s prolisovaným česnekem.
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Orgasmus (dezert)
Ingredience: 300 g
hladké mouky, 1 plechovka
ananasu,
200 g vlašských ořechů, 1 vejce, 3 PL
mléka, 1 prášek do
pečiva, 1 ML sody, 2 kelímky vanilkového pudinku, 2 pomazánková másla, 1 čokoláda. Postup: Ananas rozmixujeme,
přidáme vejce, nasekané ořechy, mléko,
přisypeme hladkou mouku spolu s práškem do pečiva a zamícháme do hladké
konzistence. Nalijeme do předem vymazaného a vysypaného plechu. Dáme
péct. Náplň: Pomazánkové máslo vyšleháme, přidáme pudink. Náplň namažeme na vychladlý korpus, zasypeme rozsekanými ořechy a polijeme čokoládou.
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NALAĎTE SE
DO POHODY
s regionálními stanicemi
Českého rozhlasu
Vyhrávejte ve vysílání
nová digitální rádia DAB+.
Po celý únor každý všední den
v čase 8.00–9.00 hod.
Praha 100.7 FM | R-REGION Brno 93.1 FM | 106.5 FM | R-BRNO Ostrava 99.0 FM | 107. 3 FM | R-OVA
Plzeň 91.0 FM | 106.7 FM | R-PLZEN Liberec 102.3 FM | R-LBC Olomouc 92.8 FM | 106.8 FM | R-OL
České Budějovice 106.4 FM | R-CB Ústí nad Labem 88.8 FM | R-SEVER Hradec Králové 90.5 FM
95.3 FM | R-HK Pardubice 101.0 FM | 104.7 FM | R-PCE Zlín 97.5 FM | R-ZLIN Jihlava 87.9 FM
R-VYSOC Karlovy Vary 91.0 FM | R-KVARY

dobadabova.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 20. února 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.15 Tlapková patrola II (25, 26) 7.05 Looney
Tunes: Úžasná show (26) 7.35 Kačeří příběhy
(86, 87) 8.20 O Popelce 9.55 Kráska mezi muži
11.35 Koření 12.30 Volejte Novu 13.05 Rady
ptáka Loskutáka 14.15 Výměna manželek XIII
15.35 Jak sbalit milionáře 17.40 Černý rytíř
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

7.35 M.A.S.H (209-211) 9.05 Autosalon.tv
10.05 Fotr na tripu 10.40 Hudson a Rex (16)
11.50 Česko Slovensko má talent VIII – speciál
13.05 Vraždy podle Agathy Christie (9) 15.10
Znamení duhy 17.00 Barbora řádí 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

DOBRODRUŽNÝ

KOMEDIE

5.30 Umění je cool 7.00 Americký chopper VII
(24, 26) 9.00 Americký chopper IX (1, 2) 11.05
Re-play 2021 11.40 COOL e-sport 12.05 Futurama
II (26, 27) 12.55 Simpsonovi VII (11, 12) 13.55
Simpsonovi VII (13, 14) 14.55 Želvy Ninja 2 17.15
Futurama II (28, 29) 18.15 Simpsonovi VIII (14)
18.45 Simpsonovi VIII (15) 19.15 Simpsonovi VIII
(16) 19.45 Simpsonovi VIII (17) 20.15 Wasabi 22.15
Underworld: Evolution 0.20 Simpsonovi VIII (14)

20.10 Všechnopárty
Speciální vydání zábavní talk
show Karla Šípa, ve kterém si
připomeneme ty nejzábavnější
hosty
21.10 Sviňa
Drama (SR, 2020). Hrají
J. Vajda, M. Igonda, P. Dubayová,
D. Mórová, A. Remeník
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Maigret a noc na křižovatce
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
S. Mellesová, R. Blanche
0.20 Místo činu – Berlín
Meta. Krimiseriál (N, 2018)
1.50 Banánové rybičky
2.20 Sama doma
3.55 Zahrada je hra
4.20 Rajské zahrady II
4.35 Pod pokličkou
5.00 Bydlet jako... zahradník

Joj Family
SOBOTA 6.45 Krimi 7.10 Noviny 7.55 Policisté

v akci 8.55 Policisté v akci 9.55 Nové bydlení –
Design 10.55 Na chalupě 11.55 Nové bydlení 13.00
Dr. Ludsky (2/10) 14.10 Bambinot (1/6) 15.30
Inženýrská odysea (13/13) 16.55 Nové bydlení –
Design 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.40 Stříbrná pila (1/6)
23.45 Ministři (16) 0.20 Ministři (17)

NEDĚLE 5.20 Noviny 5.55 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Policisté v akci 7.55 Policisté v akci 9.00
Chlapci a chlapi (3/11) 10.10 Chlapci a chlapi (4/11)
11.35 V sedmém nebi 14.05 Stříbrná pila (1/6) 15.15
Džusový román 16.55 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bodka (7)
21.15 Okres na severu (2/13) 22.25 Uhorčík (9)
23.20 Aféry, seriál (SR, 2010) 0.05 Aféry

PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.05 Soudní síň 10.20

Policisté v akci 11.25 Rodinné záležitosti 12.40
Rodinné záležitosti 14.00 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Džusový román 21.55 Nový život
(25) 22.55 Nové bydlení 23.35 Rodinné záležitosti
0.40 Rodinné záležitosti

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Zakletý hrad
Yverdon 7.35 Mrtvý princ 8.45 Hnízdo (7/12)
9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown VIII 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Voděnka 14.05
O vílách Rojenicích 14.45 Příklady táhnou 16.15
Hercule Poirot X 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.15 Vysněný svět 6.55 Tvrdé palice 8.40
Mentalista VII (7, 8) 10.50 Mickovy modré oči
12.40 Moje superbejvalka 14.20 Lego Batman Film
16.10 Ten kluk je postrach, rodinná komedie (USA,
1990) 17.35 Rychle a zběsile 7, akční film
(USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015) 20.00 Muži
v naději, komedie (ČR, 2011) 22.20 Sněhulák,
krimidrama (Švéd./USA/VB, 2017) 0.35 Jak přežít
single, romantická komedie (USA, 2016)

Prima Max
20.20 Piráti z Karibiku: Na konci světa
Dobrodružný film (USA, 2007)
23.15 Vikingové
Dobrodružné fantasy (USA, 1999)
1.05 Černý rytíř
Dobrodružný film (USA, 2001)
2.30 Malý Sheldon II (4)
2.50 Život ve hvězdách
3.30 O Popelce

ÚTERÝ 10.50 Policisté v akci 11.45 Habovřesky

13.05 Nový život (25) 14.05 Soudní síň 16.15
Soudní síň – cz 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Aféry
21.00 Stříbrná pila (1) 22.00 Nový život (26) 23.05
Nové bydlení 23.40 Habovřesky

STŘEDA 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Extrémní rodiny 13.05 Nový život 14.05
Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na severu
(2) 21.30 Bambinot (2) 22.50 Nový život (27)
23.50 Nové bydlení 0.20 Extrémní rodiny

ČTVRTEK 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté
v akci 11.50 Extrémní rodiny 13.10 Nový život 14.10
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Uhorčík (10) 21.05 Konec dětských
lásek (1) 22.25 Nový život (28) 23.30 Delukse (10)

PÁTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Extrémní rodiny 12.55 Nový život 14.00
Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi
(5) 21.35 Chlapci a chlapi (6) 22.50 Jak se krade
milion 0.35 Nové bydlení

20.15 Fotři jsou lotři
Komedie (USA, 2010)
22.20 96 hodin: Odplata
Akční thriller (Fr./USA, 2012)
0.15 Oko v oblacích
Thriller (VB, 2015)
2.15 Naboř a ujeď
Akční komedie (USA, 2012)
4.20 Hudson a Rex (16)

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová

láska 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
18.55 Osudová láska 19.55 Ententýky 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl 23.05
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová

láska 9.20 Stefanie 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Ententýky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

6.15 Ninjago IX (8) 6.45 Iron Man (10) 7.10 Ninjago
IX (9) 7.35 Poslední loď (7) 8.30 Poslední loď (8)
9.25 Jeho fotr, to je lotr! 11.50 Sexy Pistols 13.45
Jack Hunter: Nebeská hvězda, dobrodružný film
(USA, 2009) 15.50 Žhavé výstřely, akční komedie
(USA, 1991) 17.40 Goldfinger, dobrodružný film
(VB, 1964) 20.00 Včera v noci, romantický film
(USA/Fr., 2010) 22.05 Oko v oblacích, thriller (VB,
2015) 0.05 Underworld: Evolution

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprá-

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

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
19.55 Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
18.55 Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 347

neděle 21. února 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.20
16.30
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.49
21.50
23.30
0.20
0.50

Zajímavosti z regionů 6.30 Syn 6.45
Příklady táhnou. Komedie (ČR, 1939)
8.15 Úsměvy Vladimíra Svitáčka 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Bronzová koruna
Koho ofoukne větříček
Dvanáct měsíčků
Zlá krev (3/7)
To byla svatba, strýčku
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
Zločiny Velké Prahy (4/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
Případy detektiva Murdocha XIII
Banánové rybičky
Na forbíně TM

Nova
6.05
7.00
7.25
8.10
9.15
10.55
13.10
15.20
17.05
19.30
20.20
22.30
23.00
1.05
2.45
3.05

Tlapková patrola III (1, 2)
Looney Tunes: Úžasná show II (1)
Kačeří příběhy (88, 89)
Šestka táhne světem
Pohádka (N, 2014)
Popelka v teniskách
Rodinný film (USA, 2016)
Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)
Mstitel beze jména
Akční sci-fi film (HG, 1998)
Kouzelná chůva Nanny McPhee
Rodinný film (USA/VB/Fr.,
2005)
Mumie
Dobrodružná komedie (USA,
1999)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Střepiny
Všechny cesty vedou do hrobu
Western (USA, 2014)
Mstitel beze jména
Akční sci-fi film (HG, 1998)
Malý Sheldon II (5)
Volejte Novu

6.05
6.35
7.05
8.00
9.10
9.40
10.15
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.15
14.35
16.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.30
0.35
2.30

Prima

Nova Cinema

Iron Man (12)
Čapí příběhy (9)
M.A.S.H (211, 212)
Svět ve válce (25)
Prima SVĚT
Fachmani
Teď vaří šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Cena za štěstí
Drama (ČR, 2019)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Dvojníci
Komedie (ČR, 2016)
Pozdravy od vraha
Thriller (USA/VB, 2020)
Vraždy v přímém přenosu
Thriller (USA, 2014)
Vraždy podle Agathy Christie (9)

6.05 Batman vs. Joker 7.20 42 9.30 Ten kluk je
postrach 11.25 Lego Batman Film 13.10 Muži
v naději 15.25 Babe: Galantní prasátko 17.00 Piráti
z Karibiku: Na konci světa, dobrodružný film (USA,
2007) 20.00 Matrix Reloaded, sci-fi film (USA,
2003) 22.25 Ďáblův advokát, horor (USA/N, 1997)
1.00 Vikingové, dobrodružné fantasy (USA, 1999)

Prima cool
5.25 Umění je cool 7.10 Americký chopper IX (1-4)
11.10 Autosalon.tv 12.20 Futurama II (28, 29) 13.20
Simpsonovi VII (15-18) 15.20 Wasabi 17.15
Futurama III (30) 17.45 Futurama III (31) 18.15
Simpsonovi VIII (18) 18.45 Simpsonovi VIII (19)
19.15 Simpsonovi VIII (20) 19.45 Simpsonovi VIII
(21) 20.15 Drtivý dopad 22.45 Ragnarök –
Tajemství Vikingů 0.45 Simpsonovi VIII (18)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Ninjago IX (9) 7.15
Iron Man (11) 7.45 Ninjago IX (10) 8.05 Poslední loď
(8, 9) 10.05 Barbora řádí 11.45 Robocop 14.10
Žhavé výstřely 15.50 Milý Frankie 18.10 Včera
v noci, romantický film (USA/Fr., 2010) 20.00 Švec,
komedie (USA, 2014) 22.05 96 hodin: Odplata,
akční thriller (Fr./USA, 2012) 23.55 Pozdravy od
vraha, thriller (USA/VB, 2020)

pondělí 22. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (7/13) 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 Korálky
14.20 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Hlava Medúzy (7/8)
21.05 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Horem pádem
Komediální drama (ČR, 2004)
23.40 Nezapomenutelné scénky
0.35 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.50
1.30
2.10
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3995)
Specialisté (19)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (6, 7)
Ordinace v růžové zahradě 2
(889)
Castle na zabití VI (6)
Mentalista VII (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3996)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (20)
Specialisté (21)
Smrtonosná zbraň III (2)
Mentalista VII (9, 10)
Castle na zabití VI (6)
Smrtonosná zbraň III (2)
Malý Sheldon II (6)
Střepiny

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
3.45
5.20

Prima

Nova Cinema

Wolverine (1)
Nový den
M.A.S.H (212)
M.A.S.H (213)
Inga Lindströmová:
Hry lásky v Samlundu
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (7)
Policie Hamburk IX (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XI
(11)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (44)
Postav si sen!
Expert na zločin (1)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(11)
Policie Hamburk IX (15, 16)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.00 O Popelce 7.30 Tvrdé palice 9.30 Kráska mezi
muži 11.40 Muži v naději 14.25 Tančím, abych žil
16.25 Jak sbalit milionáře 18.20 Kouzelná chůva
Nanny McPhee 20.00 Sufražetka, drama (VB,
2015) 22.00 Spása, western (Belg./Dán./Švéd./
VB/JAR, 2014) 23.40 Rychle a zběsile 7, akční film
(USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear VIII (2) 8.35
Odstřelovač III (10, 11) 10.25 Hvězdná brána IX (1, 2)
12.30 Futurama III (30, 31) 13.20 Simpsonovi VII
(19-22) 15.10 Hvězdná brána IX (3, 4) 17.15
Futurama III (32, 33) 18.15 Simpsonovi VIII (22-25)
20.15 Simpsonovi XXXII (5) 20.45 Ajťáci III (2) 21.15
Partička 21.55 7 pádů Honzy Dědka 23.10
Odstřelovač III (12) 0.05 Simpsonovi VIII (22, 23)

Prima Max
6.10 Ninjago IX (10) 6.40 Iron Man (12) 7.10 Marvel
Superhrdinové 7.30 Poslední loď (9, 10) 9.25
Vraždy podle Solveig 11.20 Moje krásná učitelka
13.25 Milý Frankie 15.40 Očitá svědkyně, thriller
(USA, 2016) 17.35 Drtivý dopad, sci-fi thriller (USA,
1998) 20.00 Univerzální uklízečka, krimikomedie
(VB, 2005) 22.10 Temný anděl, sci-fi film (USA,
1990) 0.10 Švec, komedie (USA, 2014)

úterý 23. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Na kus řeči 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 Deštník
14.45 Zlá krev (3/7)
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (14)
21.05 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Čtvrtá hvězda (11, 12/12)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
13.10
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.15
22.30
23.30
1.00
1.40
3.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3996)
Specialisté (20)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (8, 9)
Ordinace v růžové zahradě 2
(890)
Castle na zabití VI (7)
Mentalista VII (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3997)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (7)
Mise nový domov III
Víkend
Mentalista VII (11, 12)
Castle na zabití VI (7)
Malý Sheldon II (7, 8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (890)

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
3.20
4.25

Prima

Nova Cinema

Wolverine (2)
Nový den
M.A.S.H (213)
M.A.S.H (214)
Inga Lindströmová: Ten správný
odstín lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (8)
Policie Hamburk IX (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba XI
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (82)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(12)
Policie Hamburk IX (17, 18)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.15 Lego Batman Film 6.50 Ten kluk je postrach
8.00 Kráska mezi muži 9.40 Mentalista VII (9, 10)
11.50 Popelka v teniskách 14.00 Sufražetka 15.55
Mstitel beze jména 17.50 Mumie, dobrodružná
komedie (USA, 1999) 20.00 Rudá planeta, sci-fi
film (USA/Austr., 2000) 21.55 Instinkt, thriller (USA,
1999) 0.15 Všechny cesty vedou do hrobu

Prima cool
8.35 Odstřelovač III (11, 12) 10.25 Hvězdná brána IX
(3, 4) 12.30 Futurama III (32, 33) 13.20 Simpsonovi
VII (2-25) 14.50 Simpsonovi VIII (1) 15.10 Hvězdná
brána IX (5, 6) 17.15 Futurama III (34, 35) 18.15
Simpsonovi IX (1-4) 20.15 Teorie velkého třesku XII
(15, 16) 21.10 Prima Partička 22.10 Vikingové VI (2)
23.00 Odstřelovač III (13) 23.55 Simpsonovi IX (1)
0.25 Simpsonovi IX (2) 0.55 Simpsonovi IX (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.15 Marvel Superhrdinové
9.45 Wolverine (1) 10.05 Marvel Superhrdinové –
Avengers: Sjednocení! 10.35 Poslední loď (10) 11.30
Poslední loď II (1) 12.25 Očitá svědkyně 14.20
Robinson Crusoe 16.15 Děsné rande 18.05 Švec,
komedie (USA, 2014) 20.00 Černobyl, drama (Ukr.,
2014) 22.40 Ragnarök – Tajemství Vikingů, dobrodružný film (Nor., 2013) 0.35 Temný anděl

středa 24. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Dan. TV film (ČR, 1986) 10.35
To byla svatba, strýčku 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 Všechnopárty
14.55 Hnízdo (8/12)
15.50 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (9)
21.15 Hercule Poirot X
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Příběhy slavných... Hugo Haas
23.45 Případy detektiva Murdocha XIII
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Rajské zahrady II
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.05
23.05
23.55
0.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3997)
Anatomie života (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (10, 11)
Ordinace v růžové zahradě 2
(891)
Castle na zabití VI (8)
Mentalista VII (13)
Dr. House (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3998)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
MasterChef Česko:
Souboj nejlepších
Malé lásky II
Mentalista VII (13)
Dr. House (1)
Castle na zabití VI (8)

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Wolverine (3)
Nový den
M.A.S.H (214)
M.A.S.H (215)
Inga Lindströmová: Dům u jezera
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (9)
Policie Hamburk IX (19)
Policie Hamburk IX (20)
Námořní vyšetřovací služba XI
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (45)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(13)
Policie Hamburk IX (19)
Policie Hamburk IX (20)
Prostřeno!

5.20 Popelka v teniskách 6.50 Mentalista VII (11, 12)
8.30 Babe: Galantní prasátko 10.10 Kouzelná chůva
Nanny McPhee 12.25 Rudá planeta 14.55 Piráti
z Karibiku: Na konci světa 17.50 Líbáš jako ďábel
20.00 Nebezpečná krása, drama (USA, 1998) 22.10
Prci, prci, prcičky: Kniha lásky, komedie (USA,
2009) 23.55 Matrix Reloaded

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear VIII (4) 8.35
Odstřelovač III (12, 13) 10.25 Hvězdná brána IX
(5, 6) 12.30 Futurama III (34, 35) 13.20 Simpsonovi
VIII (2-5) 15.10 Hvězdná brána IX (7, 8) 17.15
Futurama III (36, 37) 18.15 Simpsonovi IX (5-8)
20.15 Autosalon.tv 21.10 Fotr na tripu 21.55
Partička 22.45 Holky za mřížemi III (6) 23.50
Kámen, nůžky, vágus 0.45 Simpsonovi IX (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Marvel Superhrdinové – Avengers: Sjednocení! 6.55 Wolverine
(2) 7.25 Ninjago X (1) 7.55 Poslední loď II (1, 2) 9.45
Včera v noci 11.30 Wasabi 13.25 Jack Hunter:
Nebeská hvězda 15.30 Barbora řádí 17.20 Černobyl
20.00 Agatha Christie: Vraždy podle abecedy
(2/2) 21.50 Bez kalhot, biografický film (USA, 2012)
0.15 Ragnarök – Tajemství Vikingů

čtvrtek 25. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Korálky 10.00 Hříšní lidé
města pražského (9) 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 Nádobí
14.15 Otec Brown VIII
15.05 Profesionálové
15.55 To je vražda, napsala XI
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 Doktor Martin (15)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Místo činu – Berlín
0.25 AZ-kvíz
1.00 Na forbíně TM

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.40
22.10
23.05
0.45
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3998)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (12, 13)
Ordinace v růžové zahradě 2
(892)
Castle na zabití VI (9)
Dr. House (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3999)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1010)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (3)
Dr. House (2, 3)
Castle na zabití VI (9)
Smrtonosná zbraň III (3)
Malý Sheldon II (11)

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
0.00
1.00
1.55
3.50
5.25

Prima

Nova Cinema

Wolverine (4)
Nový den
M.A.S.H (215)
M.A.S.H (216)
Inga Lindströmová: Zamilovaná
asistentka
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (10)
Policie Hamburk X (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XI
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (83)
Mordparta (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(14)
Policie Hamburk X (1), 2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.50 Babe: Galantní prasátko 7.20 Mentalista VII
(13) 8.05 Dr. House (1) 9.00 Líbáš jako ďábel 11.35
Rudá planeta 14.05 Doktor Flastr 16.10 Mumie
18.20 Černý rytíř, dobrodružný film (USA, 2001)
20.00 Ostrov pokladů, dobrodružný film (USA,
1990) 22.30 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)
0.10 Jak sbalit milionáře

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.00 Top Gear VIII (5) 8.30
Simpsonovi XXXII (5) 8.55 Ajťáci III (2) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (15, 16) 10.25 Hvězdná brána IX
(7, 8) 12.30 Futurama III (36, 37) 13.20 Simpsonovi
VIII (6-9) 15.10 Hvězdná brána IX (9, 10) 17.15
Futurama III (38, 39) 18.15 Simpsonovi IX (9-12)
20.15 16 bloků 22.20 Polibek draka 0.20
Simpsonovi IX (9) 0.50 Simpsonovi IX (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.25 Ninjago X (1) 8.50
Wolverine (3) 9.20 Ninjago X (2) 9.50 Poslední loď
II (2, 3) 11.40 Milý Frankie 13.50 Smrtelná pomsta,
thriller (USA, 2013) 15.45 Želvy Ninja 2, akční film
(USA, 2016) 18.05 Fotři jsou lotři, komedie (USA,
2010) 20.00 Kulový blesk, komedie (ČR, 1978)
21.40 Únos, thriller (USA, 1997) 23.40 Bez kalhot,
biografický film (USA, 2012)

pátek 26. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Na kus řeči 10.35 Doktor
Martin (15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Příběhy slavných... Hugo Haas
16.05 Polopatě
17.00 Bydlet jako... v tropickém ráji
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Kukačky (8/13)
21.05 13. komnata Radima Uzla
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Profesionálové
23.20 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
13.05
14.15
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
22.45
0.35
2.05
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3999)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1010)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (14, 15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(893)
Castle na zabití VI (10)
Dr. House (4, 5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4000)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 8
Akční film (USA/Čína/Jap., 2017)
Těžko ho zabít
Akční film (USA, 1990)
Dr. House (4, 5)
Malý Sheldon II (12)
Specialisté (20)

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
22.55
23.55
0.50
2.45

Wolverine (5)
Nový den
M.A.S.H (216)
M.A.S.H (217)
Emilie Richardsová:
Návrat do Sandy Bay
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VI (11)
Policie Hamburk X (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XI
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Česko Slovensko má talent VIII –
speciál
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(15)
Policie Hamburk X (3, 4)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.20 Líbáš jako ďábel 8.15 Dr. House (2) 9.05 Dr.
House (3) 9.55 Liga spravedlnosti: Vzpoura
v Gotham City 11.50 Jak sbalit milionáře 14.15
Mstitelé 15.50 Ostrov pokladů 18.15 Fletch 20.00
Kubo a kouzelný meč, animovaný film (USA, 2016)
21.50 Policajt ze San Franciska, akční komedie
(USA, 1997) 0.05 Nebezpečná krása

Prima cool
5.20 Umění je cool 6.55 Top Gear VIII (6) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IX (9, 10) 12.30 Futurama III
(38, 39) 13.20 Simpsonovi VIII (10-13) 15.10
Hvězdná brána IX (11, 12) 17.15 Futurama III (40, 41)
18.15 Simpsonovi IX (13-16) 20.15 Liga výjimečných
22.25 Pomsta mravenců 0.25 Simpsonovi IX (13)
0.55 Simpsonovi IX (14)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Ninjago X (2) 7.10
Wolverine (4) 7.40 Ninjago X (3) 8.05 Poslední loď
II (3, 4) 10.05 Očitá svědkyně 11.50 Smrtelná
pomsta 13.40 Drtivý dopad 16.10 Záhada Hailey
Deanové: Smrtící láska 17.55 Jack Hunter: Ztracený
poklad Ugaritů 20.00 Thunderball, akční film
(VB/USA, 1965) 22.50 Polibek draka, thriller (USA,
2001) 0.50 Únos, thriller (USA, 1997)

PŘIJÍMAČKY NA SŠ A VŠ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Přijímačky prezenčně i on-line
Při uzavření vysokých škol jsou pro studenty
největšími problémy chybějící stáže a praktická
výuka. Univerzita Karlova jim pomáhá
ekonomicky, nabízí i duševní podporu.
Prorektorka Milena Králíčková v rozhovoru
pro týdeník 5plus2.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA

FOTO |
STANISLAV
CALLAS

INZERCE

Studujte u nás!
Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující
s významnými zahraničními partnery. Studentům se zájmem o ryby
a jejich chov, o vodu, její šetrné využívání a o ochranu vodních
ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělání v prezentační (p)
i kombinované (k) formě.
Bakalářský studijní obor
Rybářství tříleté p/k
Ochrana vod tříleté p/k
Navazující magisterský studijní obor
Rybářství a ochrana vod dvouleté p/k
Doktorský studijní obor
Rybářství čtyřleté p/k
Ochrana vodních ekosystémů čtyřleté p/k
Kromě kvalitního vzdělání studentům poskytujeme:
- velkorysá stipendia,
- možnost placené práce v laboratořích i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

Termín pro příjem přihlášek: 31. března 2021

www.frov.jcu.cz

ČR | Tisíce studentů čeká v příštích měsících přijímací řízení na univerzity.
„Velkou starost jim teď dělá, jak přijímačky proběhnou,“ říká prorektorka
Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
V rozhovoru pro týdeník 5plus2 vysvětluje, jak nejstarší česká univerzita
řeší přijímačky, výuku, nebo jak pedagogy i studenty uzavření škol poškozuje a kde hledat pomoc.
Budoucí studenty prý teď velmi trápí, jak se mají připravit na přijímací
zkoušky. Co jim poradíte?
Na Univerzitě Karlově máme na našich 17 fakultách stovky studijních
programů. Každý studijní program
má svoje podmínky přijímacího řízení
a tím pádem svůj vlastní obsah přijímací zkoušky. Některé přijímací
zkoušky fakulty budou realizovat prezenčně, některé bude nutné uskutečnit
online – záleží na konkrétním studijním programu.
Jak jste zvládli přijímačky v roce
2020?
Myslím, že dobře. Z více než 61 tisíc přihlášek jsme přijali a zapsali téměř
16 500 uchazečů. Pokud uchazeči měli
nějaký problém a podávali odvolání,
tak jsme všechny jejich podněty hned v
létě 2020 prošetřili.
A jak měsíce v izolaci zvládají stávající studenti?
Na základě provedených šetření víme,
že někteří studenti zvládli přechod
dobře, ale jiní při distanční výuce trpí.
Trápí je izolace, samota, pocit nejistoty.
Fakulty i rektorát se snaží být studentům oporou. Zvláště Centrum Carolina,
které funguje v rámci UK POINTu, je
místem, kde se student může poradit v
případě ekonomických problémů či v
případě duševní nepohody. Pomoc lze
hledat tedy na UK POINTu, informace
k pomoci jsou na jeho webu.
Pandemie koronaviru je v Česku už
téměř rok. Jak ovlivnila vzdělávání
na Univerzitě Karlově?

Během velmi krátké doby jsme byli nuceni ve většině studijních programů nahradit prezenční výuku výukou distanční a distančně řešit i některé zápočty a
zkoušky. Něco jde poskytovat centrálně, ale klíčové jsou fakulty, jejich katedry a ústavy. Mnoho z nich se se situací
vypořádalo výborně a zajistilo interaktivní a intenzivní výuku. Největším problémem pro studenty zůstávají chybějící stáže a praktická výuka, kterou není
možné zatím většinou realizovat.
Učitelé i jejich žáci se teď navzájem
nesetkávají. Užívají si práci z domova, nebo jim studium bez kontaktu
spíš vadí?
Většině studentů i akademiků určitě
omezení osobních kontaktů vadí. Univerzita má být místem setkávání. Jakmile bude možné vrátit se k prezenční výuce, jakkoliv postupně, určitě se k ní vrátíme. Pokud mám uvést něco pozitivního na závěr, tak alespoň jeden příklad
za všechny – za uplynulé měsíce jsme
se ohromně posunuli v propojování
distanční výuky se zahraničními studenty z partnerských univerzit a naopak
naši studenti mají postupně se zvětšující nabídku u našich zahraničních partnerů. Univerzita je součástí evropské univerzitní aliance 4EU+, a právě s těmito
partnery se v této oblasti nabídka postupně zvětšuje, což je myslím pro studenty dobrá zpráva.
Změnily se nějak počty uchazečů o
studium kvůli covidu?
V podstatě nikoliv. Na Univerzitu Karlovu je každoročně podáno okolo 61 tisíc přihlášek, dá se říci, že se k nám hlásí 28 až 29 % maturantů. Loni jsme nezaznamenali oproti minulosti úbytek.
Neklesly významně ani počty přihlášek
ze zahraničí – do studijních programů
vyučovaných v anglickém jazyce jsme
loni dokonce přijali nejvíce studentů v
historii, více než 1300. Rostoucí počty
přihlášek loni zaznamenala například
Matematicko-fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta sociálních
věd, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové i Fakulta humanitních studií.
Univerzita Karlova, nejstarší evropská
univerza na východ od Paříže a na sever
od Alp, představuje i v době pandemie
nové obory. „Patří mezi ně magisterský
program Finance and Data Analytics
na Fakultě sociálních věd. Další je
Teoreticko-výzkumná psychologie
na Fakultě humanitních studií zaměřená
na psychologický výzkum. Na
Přírodovědecké fakultě je nový program
věnovaný aplikované geobiologii,
zaměřený na vývoj živé a neživé přírody
a změny biodiverzity,“ vysvětluje
prorektorka UK Milena Králíčková.
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POJD STUDOVAT
NA KARLOVKU
Vyber si z téměř 600 studijních programů na největší
univerzitě v ČR. Studuj v Praze, Hradci Králové nebo
v Plzni. Zapojíme Tě do špičkové vědy, přátelského
prostředí a mezinárodní spolupráce.Těšíme se na Tebe!

NAKARLOVKU.CZ

HUDEBNÍ IMPULSY

Svátek české hudby
s „milionovými“ moderátory
JOSEF VLČEK

U

ž potřetí můžete s Rádiem Impuls
oslavit Svátek české hudby. Svátek, který sice zatím nenajdete
v kalendáři, ale přesto už má svou tradici
mezi posluchači. Ve čtvrtek 25. února totiž slaví nejúspěšnější tuzemská stanice narozeniny, tentokrát už dvaadvacáté. A česká muzika k němu patří od počátku. Pro letošní rok si na jeho oslavu přichystalo speciální celodenní program plný českých písniček a hvězdných hostů, vyhlásí také vítěze ankety o nejoblíbenější písničku posluchačů a svátek zakončí ve vysílání speciálním Živáááákem všech pěti milionových
moderátorů z hudebního klubu Doupě.
Pětice, která má na kontě miliony zhlédnutí na internetu, se tentokrát rozhodla pro
komorní ladění. Jejich společný Živáááák
proběhne bez jejich doprovodných kapel,
jen s kytarou nebo klavírem. Nutno říct,
že to není poznat. Energie, která vychází
z jejich písní, je tak silná, že podpory skupiny není potřeba.
S obzvláštním gustem nabídne tři své
písně první z hvězdných moderátorů Olga
Lounová. Nechybí mezi nimi její nejznámější hit Optimista, který jakoby odstartoval celkovou pozitivní náladu neobvyklého Živááááku. Stejně pozitivní impulsy
vyšle do éteru písničkář Voxel. Ani v jeho
krátkém programu nechybí jeho nejslavnější song V naší ulici, ale dojde i na novější kousky i duet s dalším účastníkem Živááááku milionových moderátorů. Tím je

Dvaadvacáté narozeniny Rádia Impuls
oslavil svými songy i písničkář Voxel. Speciálním programem provázeli Vlasta Korec a Olga Lounová.
FOTO | PETR KAHOUN

22letý objev české písničkářské scény Michal Horák. Dá k dobru nejen první písničku, která ho proslavila Hej taeo!, ale také
svůj loňský hit Rande. Zdá se, že v něm
česká populární hudba získala neobvyklý
typ písničkáře, který svým vstupováním
připomíná jednoho z králů americké grotesky Harolda Lloyda.

Poselství naděje
Stejně dobře je naladěn i náš nejúspěšnější účastník Eurovision Song Contest Mi-

kolas Josef, který jako jeden z mála prorazil se svými hity i do zahraničních rádií.
Jeho Lalala je prostě rozumět v každé
řeči, a tak si s ním můžou zazpívat i posluchači Impulsu.
Vlasta Korec, který si vzal spolu s Olgou
Lounovou na starost práci průvodce mezi
jednotlivými koncertními bloky, se pak
spojí s Košicemi, kde budou čekat další z
přátelské party muzikantů kolem Rádia Impuls. Igor Timko z No Name nemohl kvůli
koronavirovým opatřením přijet do Prahy,
a tak zkusí alespoň na dálku poslat spolu se

skvělým klávesákem Zolim z No Name
své poselství dobré nálady a naděje.
Zbývá jenom dodat, že muzikanti bohužel zůstanou diváky jen sami sobě a jeden
druhému. Živáááák se odehraje v úplně
prázdném klubu Doupě, ale jak řekl
za všechny Voxel: „Myslet budeme na
všechny, kdo nás v rádiu poslouchají a sledují na Facebooku a YouTube Impulsu.
Už se nemůžeme dočkat, až budeme zase
na koncertech přímo mezi lidmi.“ Tak poslouchejte a dívejte se ve čtvrtek 25. února
od 20 hodin. Bude to milionové.

Průvodce? Stoletý robot Čapkovy vnučky
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
ČR | Ač je stoletý, začal se pohybovat
zhruba před rokem. Originální postavičku robota, patřící vnučce Josefa Čapka Kateřině Dostálové, virtuálně rozpohybovali Sven Ubik a Jiří Kubišta
z pražské laboratoře CESNET už loni.
Měla dělat v Památníku Karla Čapka ve Strži u Staré Huti průvodce zábavným kvízem o robotice na výstavě
Cesta do hlubin robotovy duše ke stoletému výročí uvedení Čapkovy vědecko-fantastické hry R.U.R.
Jenže z nařízení vlády byla kvůli
zhoršené epidemické situaci veškerá
kultura uzavřena.
Od začátku února si ale děti i dospělí
mohou kvíz se zdigitalizovanou postavičkou robotka vyzkoušet na internetových stránkách památníku. Ověří si v

něm svoje znalosti z robotiky. Třeba
jak zní první zákon robotiky Isaaca Asimova nebo co zatím roboti neumí. A
pravděpodobně se dozvědí i nějaké další. „Lidem to možná ani nepřijde, ale trvalo nám to stovky hodin, než jsme
loutku z kovu a dřeva, byť s pohyblivými klouby, virtuálně rozpohybovali,“
říká ředitel památníku Zdeněk Vacek.
Tím spolupráce Památníku Karla
Čapka a CESNET nekončí. Podle původních plánů měla 3D loutka virtuálně provázet dětské návštěvníky již letos aspoň první částí expozice.
„CESNET je ale doslova zavalený
žádostmi od ostatních muzeí a galerií o
digitalizaci expozic. Tak musíme počkat,“ říká Zdeněk Vacek. I tak budou
roboti v bývalém letním sídle Karla
Čapka letos všudypřítomní. Výstava
Cesta do hlubin robotovy duše je pro-

Slovo robot, dnes běžné po celém světě, použil Karel Čapek na radu staršího
bratra malíře Josefa (oba na fotce vpravo) prvně ve hře R.U.R.
FOTO | PKČ
dloužená do 31. srpna. Vedle zajímavých knižních vydání R.U.R. či programů z divadelních inscenací je její sou-

částí také deset nástěnných panelů s téměř neznámými nebo zatím nepublikovanými fotografiemi.

Liberecký kraj

Přístroje pro družice,
observatoře pro
odhalování asteroidů,
výkonnější lasery nebo
bezpečnější dopravní
značky. Za tím vším stojí
výzkumné centrum
TOPTEC v Turnově. Teď
slaví 10 let existence.
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Machři na optiku

JANA PAVLÍČKOVÁ
TURNOV | Lidské oko vidí na první pohled krásně vyleštěnou, dokonale hladkou plochu. Když se ale na povrch kovového či jiného zrcadla nebo optické čočky podívají pod elektronovým mikroskopem v turnovském centru TOPTEC, okamžitě vidí, kolik nerovností rádoby hladký povrch vykazuje. A opraví to. Na optiku jsou v Turnově machři. Pomáhá jim
v tom i unikátní měřicí technika, kterou
jinde v republice nenajdete.
„Pro použití v optice musí být kovy
skutečně dokonale vyleštěné, což je někdy složité. Třeba hliník nebo nikl jsou
problematické, krystalizují a vytváří trhlinky. My se snažíme tyto věci podchytit
a najít takové způsoby leštění, které
vady eliminují,“ vysvětluje výkonný ředitel TOPTECu Vít Lédl.

Výzkum vesmíru i globální oteplování. Turnovský TOPTEC
je špičkové výzkumné centrum, které spolupracuje i s Evropskou kosmickou agenturou.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

Klienti z ESA
Není proto divu, že největším klientem
TOPTECu je Evropská kosmická agentura, která know-how zdejších pracovníků využívá při konstrukci vybavení kosmických družic, satelitů a teleskopů.
Optika z Turnova umí odolat vysokým teplotám okolo 500 °C, stejně jako
hlubokým mrazům, agresivnímu chemickému prostředí i dalším extrémním
podmínkám.
„Zrovna teď pracujeme na optickém
systému pro snímkování fotosyntézy ve
vysokém rozlišení z oběžné dráhy
Země. Rostliny při fotosyntéze drobně
září a my umíme toto světlo z oběžné
dráhy zachytit. I přes vysokou oblačnost. Spolupracujeme také na projektu,
který bude snímat teplotní rozložení na
Zemi. Mise pomůže lépe pochopit dopady globálního oteplování. Pokud někdo
tvrdí, že globální oteplování je výmysl
a s planetou nic nedělá, tak se hluboce
mýlí. Naší prací chceme přispět k tomu,
abychom Zemi lépe pochopili a zachránili od škod, které jsme jako lidstvo způsobili,“ přibližuje Lédl.

Zrcadla putující ke Slunci
Už z toho je patrné, že Turnovské optoelektronické centrum není jen tak obyčejným pracovištěm. Už deset let je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie
věd ČR. Je ukázkou toho, jak se dá výzkum přenést do praxe a vědecké bádání
uplatnit v průmyslu.
„Určitě nejvýraznějším počinem jsou
zrcadla pro teleskop METIS na palubě

družice Solar Orbiter, která putuje ke
Slunci. Realizaci těchto zrcadel, kterými se pozoruje sluneční korona, zvládl
tým TOPTECu bravurně a významně
tak přispěl k dalšímu budování a posílení skvělého jména české vědy na evropské, spíše ale na světové úrovni,“ zdůraznil ředitel Ústavu fyziky plazmatu Radomír Pánek.

Dřív podceňovaní
Turnovští se přitom proslavili hned u původního prototypu tohoto zrcadla, které
má pomoci objasnit jednu z neprozkoumaných oblastí Slunce, a to jeho vnitřní
heliosféru. Přišli totiž na to, že pokud se
zrcadlo vyrobí tak, jak kosmická agentura požaduje, za chvíli praskne.
„Oni nám nevěřili, skoro bych řekl, že
nás podceňovali. Jenže my máme skvělého vývojáře. Propočítal parametry a varoval, že zrcadlo praskne hned při startu.
A přesně to se při zkoušce také stalo.
Teď už naše názory respektují a předem
zjišťují, jak jsme to spočítali my,“ podotýká Lédl.
Díky sofistikovaně promyšlenému
systému pomáhá optika z Turnova monitorovat v rámci evropského projektu Neostel i asteroidy v blízkosti Země, které
by ji mohly ohrozit.
„Zatím umíme asteroidy odhalit třeba
dva měsíce před jejich dopadem, takže
se pak může daná lokalita předem evakuovat. Ale do budoucna se připravuje koncept, že by obrovské pole laserů dokázalo letící těleso odklonit z jeho dráhy, aby

Zemi minulo. U toho bychom chtěli také
být,“ naznačuje Lédl.

Riziko špionáže
Ostatně právě ve zdokonalování laserů
má TOPTEC díky vlastnímu výzkumu
velké úspěchy. A nejen tam. Úspěšně
spolupracuje s celou řadou firem, pro
které funguje jako poradenské a vývojové centrum, díky němu se zdokonalují diagnostické přístroje pro medicínu nebo
vylepšuje měřicí technika, pro kterou
jsou neviditelné nanometry hračkou. To
ovšem občas přináší i riziko průmyslové
špionáže.

„

Zatím umíme
asteroidy
odhalit třeba dva
měsíce před jejich
dopadem, takže se pak
může daná lokalita
předem evakuovat.
„Ano, setkáváme se s tím. Fotonika
teď obecně zažívá zlatý věk, který ještě
několik desítek let potrvá. Vezměte si,
kam se posunuly třeba mobilní telefony.
Ty už jsou teď více fotoaparátem a kamerou než telefonem. Je tu obrovský pokrok a prostor pro výzkum. Mluví se
o samořiditelných autech. Ta ale musí
být vybavena perfektním optickým sys-

témem, který si poradí s hloubkou obrazu a rozliší, jestli na silnici leží pytel
brambor nebo jen prázdná krabice, nebo
jestli se vejdete do úzkého prostoru
mezi dvěma kamiony,“ vysvětluje směřování optického průmyslu Lédl.
TOPTEC se také může pyšnit několika patenty při vývoji světelných dopravních tabulí nad dálnicemi. Projíždějícího řidiče ani nenapadne, co dá práce vymyslet, aby tabule, kterou má vysoko
nad sebou, byla z jeho pohledu dobře čitelná za jakéhokoliv počasí a neodrážely
se od ní sluneční paprsky a zároveň nespotřebovala při provozu moc elektřiny.

Uvidí i dovnitř vejce
„Díky spolupráci s turnovskými a semilskými hasiči také vyvíjíme detekční systém založený na hyperspektrálním zobrazování, což je věc, která se dá využít
i v kosmu, má to široké pole uplatnění.
Konkrétně hasiči by díky tomu poznali
z bezpečné vzdálenosti, co uvnitř objektu hoří, jaké nebezpečné látky a plyny
tam jsou a tak dále. Nebo se tímto zařízením dá z výšky rozpoznat les napadený
kůrovcem dříve, než je na první pohled
vidět. Dají se tím odhalit zásoby nerostů, aniž byste rozvrtali půdu. V obchodě
tím můžete namířit na vajíčko a poznáte,
jestli je čerstvé. Stejně tak navštívíte babičku a díky hyperspektrálnímu zobrazení je vám jasné, že ty prášky na tlak si
opět nevzala. Ale to je ještě hudba budoucnosti, na které pracujeme,“ přibližuje šéf TOPTECu.

Francouzský malíř Eugéne Delacroix: Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k přemýšlení ty, kteří…

Tajenka: … jsou toho schopni.
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Vedoucí oddělení les ů v Odboru
městské zeleně. SŠ vzdělání s maturitou –
obor lesnictví, praxe v oboru vítána,
operativní časová dostupnost od místa
bydliště při vzniku kalamitních a havarijních
stavů na svěřeném úseku, znalost MS
Office, ŘP sk. B. Tel.: 577 630 960, E-mail:
ivodivoky@zlin.eu
Více na www.jobdnes.cz/detail/8TB121

Řidič dodávky skupiny B, rozvoz zboží
po celé ČR, provozovna Horní Cerekev.
Požadujeme řidičský průkaz skupiny B, SŠ,
spolehlivost, flexibilitu, praxi v řízení,
bezúhonnost, plat 25-30 tisíc čistého.
Naděžda Vaňková, tel.: 725 743 199, email: kavapo@seznam.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/7W8QYO

S tatutární
město Zlín

Honniker s.r.o.

Správce areálu, SŠ stavební, technické
nebo elektrotechnické zaměření, používání
moderních IT a komunikačních prostředků,
spolehlivost a zodpovědný přístup, dobrá
organizace práce, manuální zručnost, ŘP sk.
B, trestní bezúhonnost. Email:
dagmar.olbertova@synot.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/ERYHPV

S YNOT REAL
ES TATE, k.s.

Nástrojař / Mistr nástrojárny, vzdělání
SOU - nástrojař / obráběč, praxe na
obdobné pozici výhodou, zručnost,
svědomitost, zodpovědnost, samostatnost a
loajalita k firmě. Kontakt: Ludmila Velasová,
Tel.: 725 433 914, E-mail:
personalni@kvfinal.cz
KV Final Ralsko
Více na www.jobdnes.cz/detail/QBGWRT

Prodáváte nebo hledáte nemovitost?
Obraťte se na prověřené realitní makléře!
Najdete je na www.realitakroku.cz

s.r.o.

Jablonecko, Semilsko, Turnovsko
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Smutná doběhla až třetí
Čtyřiapadesátý ročník
ČEZ Jizerské 50 vyhráli
za mrazivého
a slunečného počasí
lyžaři ze Švédska. Závod
mužů pro sebe v cílové
rovince rozhodl Emil
Persson, mezi ženami
zvítězila favoritka Lina
Korsgrenová.
MICHAEL HAVLEN
BEDŘICHOV | Po roční odmlce se na
stupně vítězů vrátila nejlepší česká dálková běžkyně na lyžích Kateřina Smutná, která si doběhla pro třetí místo. Vítězka ročníků 2015 a 2017 dorazila do
cíle s více než tříminutovou ztrátou za
vedoucím švédským duem, z něhož se
o desetinu sekundy radovala ze druhého
triumfu v Jizerských horách v kariéře
Lina Korsgrenová před Idou Dahlovou.
„Musím říct, že jsem se cítila strašně
dobře a věděla jsem, že mám výborné
lyže, takže jsem si věřila na hodně dobrý výsledek. Ty první dvě jsou zkrátka
strašně rychlé, ty jsme nechaly potom
odjet a soustředila jsem se na třetí místo
a musím říct, že jsem si pak věřila,“ řekla v televizním rozhovoru členka eD

Švédský lyžař Emil Persson jako první protíná cílovou pásku 54. ročníku Jizerské 50.
System Bauer Teamu Lukáše Bauera.
„Musím poděkovat fanouškům, protože jsem si myslela, že nikdo nikde nebude, ale bylo jich tam dost a fandili. Strašně mi to pomohlo.“
Vítěz závodu mužů Emil Persson navázal na předchozí triumf na italské
Marcialonze. Pro prvenství si doběhl
jako nejrychlejší ve finiši pětičlenné
skupiny a ukončil tak sedmiletou norskou nadvládu na Jizerské 50.
„Byl to těžký závod, od začátku se běželo rychlé tempo. Když Eliassen před

druhým stoupáním zrychlil, čelo mi málem uteklo. Vydoloval jsem ze sebe
zbytky sil a snažil jsem se přitom ušetřit
co nejvíc energie do finiše,“ uvedl Persson.
Druhou příčku na padesátce vybojoval norský lyžař Tord Asle Gjerdalen,
třetí skončil Jermil Vokujev z Ruska.
Nejlepším domácím běžcem byl na
19. místě Jiří Pliska.
„Byl to krásný závod, reklama na lyžování. Děkuju všem divákům, kterých
si i přes omezení našlo cestu do Jizerek

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

hodně,“ řekl Pliska, kterého zbrzdil pád
na trati.
Čtyřiapadesátý ročník legendárního
masového závodu byl úplně jiný než
všechny předchozí. Kvůli koronavirovým opatřením se na trať nemohly postavit tisíce nadšených amatérů, soutěžit
směli jen elitní lyžaři v seriálu Ski Classics. Na stadionu nemohli být ani žádní
diváci. Lyžařským nadšencům zbyla
jen možnost zúčastnit se virtuální Jizerské 50, což mohou učinit až do konce
měsíce.

Tygři trénovali s dětmi na zamrzlém rybníku
LIBEREC | Extraligoví hokejisté Liberce vyměnili ledovou plochu v domovské
aréně za zamrzlou vodní hladinu. Minulý pátek se vydali na Vesecký rybník,
aby si zatrénovali s hokejovými mládežníky, kteří kvůli vládním opatřením nemůžou bruslit uvnitř.
„Mrzí mě, že malí hokejisté nemohou
normálně trénovat. Sami jsme si zákaz
tréninků na ledě na podzim na chvíli vyzkoušeli. Neumím si představit, že bychom na ledě vlastně nestáli už více než
čtvrt roku jako oni,“ řekl brankář Petr
Kváča.

Brusle se brousí jinak
„Když jsem byl kluk, měli jsme na sídlištích různé bandy a pořádali jsme turnaje,
takže jsem si to teď mohl aspoň oživit,“
usmál se obránce Lukáš Derner. „Na
ledě jsou sice nerovnosti a brusle se musí
nabrousit jinak, ale zima je venku stejná
jako uvnitř.“
Loni na jaře se mládežnické soutěže
v hokeji kvůli pandemii předčasně ukončily a hráči přešli na suchou přípravu. Během léta a podzimu se začali postupně
vracet na led. V říjnu však udeřila druhá

vlna a ledové plochy byly znovu zavřeny. Od té doby jsou malí hokejisté bez
tréninku na ledě.
Nahrály jim až mrazy z kraje února,
díky nimž mohli vyrazit na zamrzlé vodní plochy kolem Liberce. „I na rybníku
jsme při současných opatřeních omezeni
tím, že spolu mohou trénovat pouze dva
hráči a jeden trenér. Je to ale rozhodně
lepší než nic,“ konstatoval manažer tygří
mládeže Jiří Bermann.
Na zamrzlý Vesecký rybník vyrazil
i útočník osmé třídy Adrien Bartovič.
„Hodně jsem se na to těšil, mohl jsem si
zahrát s kluky, které jsem dlouho neviděl. Na nerovný led jsem si rychle zvykl,
možná se mi na něm jezdí i líp než v aréně,“ usmál se syn bývalého elitního libereckého hokejisty.

Aspoň že se děti hýbou
Dění na ledě sledoval i trenér prvního libereckého týmu Patrik Augusta. „Připomněl jsem si své dětství. S hokejem jsem
začínal na přírodním ledě. U nás na Vysočině tehdy bývaly zimy, kdy pravidelně
mrzlo a bylo to parádní,“ zavzpomínal
Augusta.

Liberecký obránce Lukáš Derner trénuje s dětmi na rybníku.
FOTO | MAREK SEKÁČ, MARVINFOTO
„Je fajn vidět, že i v téhle době je pro
děti nějaká možnost, aby se mohly hýbat.“ Malých hokejistů, kteří kvůli koronavirovým restrikcím přicházejí o cenný
čas strávený na ledě, je mu velice líto.
„Je smutné, že skoro rok nemůžou chodit do školy ani sportovat. Musíme poděkovat matce Přírodě, že se jí nás hokejistů zželelo a nechala zamrznout rybníky,“

pokračoval Augusta. „Tuhle generaci
dětí ale výpadek stoprocentně ovlivní
a ve finále ovlivní všechny. Nikdo si nedokázal představit, že to bude takhle
dlouhé.“ Možnost trénovat na rybnících
potrvá jen do chvíle, kdy současné mrazy poleví. Pak hokejovým dětem zase nezbude než čekat, až jim vládní opatření dovolí návrat k normálnímu tréninku. (hav)

INZERCE

Karel IV. – Otec vlasti

Symbol národní hrdosti do Vašich rukou!
Emise:
Pamětní ražba Karla IV.
Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí narození Karla IV.

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.karelctvrty.cz; tel.: 810 505 020

Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
zcela ZDARMA

Cena:
ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)

Oslavte pamětní ražbou Největšího Čecha naší historie

ZDARMA
poštovné a balné také ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.karelctvrty.cz

Telefonní rezervační linka:

810 505 020

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

Všichni jsme se o něm učili ve škole, a i během svého života o něm často
slýcháme. Stal se ikonou naší společnosti napříč generacemi a stoletími.
Řeč je o českém králi a římském císaři, který své místo na výsluní upevnil
i mnoho let po svém odchodu z tohoto světa v anketě Největší Čech.
Národní Pokladnice se rozhodla zprostředkovat Vám upomínku na tohoto
velikána evropských rozměrů, známého široké veřejnosti pod jménem
Karel IV., prostřednictvím pamětní ražby od předního českého sochaře
Vladimíra Oppla. Tato ražba oslavuje 705. výročí narození Karla IV. a je
pro každého z Vás připravena zcela ZDARMA. Jelikož přáním a posláním
Národní Pokladnice je, aby každý z Vás měl možnost získat kousek naší
historie do svých rukou a poznal tak své kořeny.
Využijte jedinečnou příležitost získat zcela ZDARMA, bez jakýchkoliv
dalších závazků, originální ražbu Karla IV., věčnou upomínku na symbol
národní hrdosti, našeho Otce vlasti!
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO REZERVACE:

72015023

CENA:

ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.karelctvrty.cz; 810 505 020

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu je
možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby Karla IV. Ražba a s ní
poštovné i balné jsou zcela ZDARMA.

www.karelctvrty.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:
Avers:
Revers:
Průměr:
Hmotnost:
Kov:
Cena:
Důležité:

Výročí narození Karla IV.
Portrét Karla IV.
Karlův korunovační kříž v kombinaci s fiálami, stylizovaná koruna s liliemi.
Uprostřed je iniciála, kterou začíná většina dokumentů a nařízení Karla IV.
30 mm
11,9 g
Mědinikl
ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)
Bez jakýchkoliv dalších závazků

Internetový rezervační systém

www.karelctvrty.cz

