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Vyzkoušej nákup

on-line
www.hornbach.cz
Objednání & doručení domů

Zboží snadno vyhledáš on-line a bude ti dodáno jednoduše až domů.
Jednodušeji to už nejde.

• více než 60 000 artiklů
• zákaznická hodnocení
• ucelené znalosti projektů

• návody s videi
• odborné poradenství
• inspirace na kliknutí
Zadej název výrobku, číslo výrobku
nebo hledaný výraz a procházej.

Nejdůležitější informace
k hledanému zboží.

Objednej si on-line
a nech doručit domů.
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SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

20. 3. 2020

Spolu
to zvládneme,
Češi!

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže

ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
INZERCE

ČÍSLO 12, ROČNÍK IX

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

V depu panují přísná opatření

KORONAVIRUS V ČESKU
PROFIL

Kdo je hlavní český
„generál“ války
s koronavirem Roman
Prymula
...str. 8
OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kvůli koronavirové nákaze se zpřísnilo čištění autobusů městské hromadné dopravy v Karlových Varech. Rukama úklidové čety jich denně projde na sedm desítek.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

Krize dává dohromady
všechny dobré lidi
Dobrovolníci pomáhají seniorům, rodičům s dětmi i matkám samoživitelkám
JANA PLECHATÁ
KARLOVARSKÝ KRAJ | Nebýt koronaviru, nikdo by ani netušil, jak se lidé
umí opět semknout dohromady a vzájemně si začít pomáhat.
Za normálních okolností by se studentky Terka a Nicole soustředily hlavně na maturitu. Jejich karlovarská zdravotnická škola je ale zavřená, stejně
jako ostatní školy. A tak se rozhodly, že
pomůžou druhým. Nabízejí rodičům z

krajského města, Ostrova a okolí hlídání dětí základních škol.
„Také máme doma bratrance, jehož
rodiče musejí být v práci a řešili, kam
ho dají. Tak jsme si řekly, že to samé
musí řešit spousta dalších lidí, a viděly
jsme, že někteří chtějí za hlídání dost peněz, třeba 500 korun za hodinu, což je
úplně neskutečné. Proto jsme se rozhodly, že to tak nenecháme a jako mladí
lidé, kteří teď stejně nevědí, co s časem,
pomůžeme,“ vysvětlila Nicole.

Studentkám se hned ozvaly zhruba
dvě desítky maminek, s nimiž se na hlídání domlouvaly.
Někdy rodiče potřebují, aby za nimi
studentky přijely, jindy je zajímá, zda
děvčata mohou k hlídání využívat nějaké prostory mimo svůj domov. S tím
jim pomáhají některé školky. „Většinou
se nás obracejí maminky samoživitelky, které nechtějí hlídáním zatěžovat
prarodiče,“ uvedla Nicole.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Jakých příznaků nemoci
se bát, kdy jít k lékaři
a kdy naopak zůstat
doma a nevycházet ...str. 9
SUPERHRDINA? NEPŘIJDE

Češi se vyrovnávají se
životem připomínajícím
katastrofický biják nebo
román Karla Čapka ...str. 10
PSYCHIKA V DOBĚ KARANTÉNY

Dobrá mysl přispívá
k posílení imunity.
Psycholog radí, jak si
ji udržet
...str. 11
ČEŠI SI UMÍ POMÁHAT

Dobrovolníci se sdružují
po internetu, nakupují
pak seniorům, pečují
o děti zdravotníků ...str. 12
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Děti opustily
školy, kantoři
chtějí učit
Maturanti se musí na zkoušku chystat sami
JITKA DOLANSKÁ
KARLOVARSKÝ KRAJ | Uzavření
všech škol zaskočilo děti, jejich rodiče i
kantory. Největší problémy teď ale řeší
maturanti. Oni i učitelé se budou muset
spolehnout na moderní techniku.
Zákaz vstupu žáků na akademickou
půdu v podstatě znemožnil přípravu maturantů. Učitelé teď usilovně hledají cesty, jak zákaz dodržet, a přitom v práci se
studenty pokračovat. Obavy mají i samotní studenti.
„Radost z toho určitě nemám a klid
na přípravu? Ten je pryč. Budu se muset připravovat sám, se spolužáky už
jsme rozjeli takové společné učící akce,
problémy konzultujeme po telefonu.
Mám z toho docela nervy na pochodu,“
přiznává letošní maturant Jiří. Že by se
nucená přestávka v přípravě projevila i
na výsledcích maturit, se ředitel Prvního českého gymnázia Karlovy Vary
Zdeněk Papež neobává. „Podstatné by
to být nemělo, vždyť studenti jsou tady
osm let. Já ale vidím problém jinde. My

musíme maturanty na konci dubna klasifikovat za 2. pololetí. Jenže jak je máme
oznámkovat, když učitelé nebudou mít
dostatečné podklady, aby mohli pololetí uzavřít,“ zamýšlí se Papež.

Nepropadat panice
Zamotanou hlavu má také ředitel Gymnázia a Krajského vzdělávacího centra
Sokolov Jiří Widž.
„Myslím si, že by maturitu měli i přes
tuto nepříjemnost studenti zvládnout.
My se jim budeme snažit pomoct, jak to
jen půjde. Důležité je, aby nepropadali
panice, aby nám důvěřovali, že se to dá
uřídit. Máme telefony i jiné komunikační prostředky, jsme připraveni jim všemožně promoci. Hlavní je, aby měli
klid na přípravu. Otázkou ale je, zda se
vůbec maturita uskuteční v plánovaném
termínu, jak nedávno připustil ministr
školství,“ říká ředitel Widž. Podle jeho
slov se budou kantoři snažit žákům zprostředkovat výuku po internetu, využijí
také školní informační systém Bakaláři,

Jako studentská recese se dá brát nápis na tabuli, dnes už si ale studenti
uvědomují závažnost situace.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
jehož prostřednictvím budou se studenty komunikovat. A také využijí různé
výukové aplikace, jako například v matematice Techambition. „Osobní konzultace nejsou možné, to je zakázáno.
Ale je možné využít moderní komunikační prostředky. Učitelé v současné
době řeší a zkoumají, jaké další možnosti mohou využít, například webináře
nebo videokonference. Bude to ale nějakou dobu trvat, nezvládneme to kliknutím tlačítka. Na to, co přišlo, jsme připraveni nebyli,“ připustil Widž s tím, že
učitelé nyní mají práce nad hlavu. Musí

najít optimální způsob, jak s žáky komunikovat, jak jim práci představit, zadat a
také ji zkontrolovat.
„Našim pedagogům jsme doporučili,
aby děti kontaktovali elektronicky, například prostřednictvím našeho školního systému Bakaláři. Domluvili jsme
se, že by mohli připravit například nějakou domácí práci. Samozřejmě to není
totéž, jako když výuka probíhá ve škole, studenti ale mohou opakovat nebo
něco z učebnic samostatně nastudovat,“
doplňuje ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara.

Krize dává dohromady všechny dobré lidi
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Ačkoli jim řada lidí za jejich obětavost děkuje, sama děvčata mají z následujících týdnů obavy. A to kvůli blížícím se maturitám. Praktická část má začít na jejich zdravotnické škole už 1.
dubna, ale možná se kvůli koronaviru
přesune. „Vůbec nevíme, jak to teď
bude,“ podotkla Nicole.

Pomáhají ženy na mateřské
Hlídání dětí nabídla v souvislosti s opatřeními třeba také paní Vendula z Karlovarska, bývalá učitelka, která je na mateřské. Příspěvek zveřejnila na sociální
síti s tím, že kromě hlídání může starším lidem také nakoupit a vyzvednout
léky.

„Jsem připravená. Naklidila jsem,
snažím se mít napečeno. Protože mám
veliký gauč, tak jsem na něj připravila
dětem pohádky, počítač je v hotovosti,
kdyby se někdo chtěl učit, u stolu je šest
židlí, pastelky, fixy a mám zásoby jídla.
Ale nikdo zatím nevolal,“ popsala. Zájemci o výpomoc se v těchto dnech hlásí i dobrovolnickým centrům. Jedním z
nich je INSTAND. V kraji působí od
roku 2012 a jeho dobrovolníci nabízejí
služby seniorům, lidem s hendikepem
či rodičům, kterým pohlídají děti. Dále
mohou také nakoupit, vyvenčit psa
nebo vyzvednout léky.
„Hlásí se nám hrozně moc lidí, kteří v
tuto chvíli chtějí pomáhat. Jsou z celého
kraje a jsou jich desítky, nyní je to určitě přes čtyřicet lidí,“ uvedla Jaroslava
Deckerová, koordinátorka dobrovolní-

ků centra INSTAND. Jsou mezi nimi
studenti, lidé ve středním věku i ti, kteří
momentálně nemohou chodit do zaměstnání či pracují. Zvýšený zájem o pomoc zaznamenala v těchto dnech také
bezplatná služba Dovoz Máma sídlící v
Sokolově, která původně začala fungovat pro matky samoživitelky. Postupně
se na ni začali obracet i další lidé, v současné době přibývá těch, kteří jsou v domácí karanténě.

Radnice pomáhají
hlavně seniorům
Pomáhat začaly také radnice velkých
měst v regionu. Například Karlovy
Vary spustily bezplatnou službu pro
starší sedmdesáti let, kterým nakoupí a
dovezou základní potraviny, drogérii a

vyzvednou jim léky. Přednost dostávají
osaměle žijící senioři. Rozvozu mohou
využít jen jednou týdně, funguje pouze
na území města od pondělí do čtvrtka.
Potravinové balíčky a léky pro starší
75ti let zase bude každé úterý a čtvrtek
rozvážet Cheb. „Právě senioři jsou nejrizikovější skupinou obyvatelstva a my je
chceme chránit před rizikem nákazy v
nákupních centrech,“ zdůvodnila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
Rozvoz je určen starším lidem, kteří žijí
osaměle či ve společné domácnosti s
dalšími, kdo pobírají starobní důchod.
Lidem od sedmdesáti let nakupuje také
sokolovská radnice. Objednávat si mohou základní potraviny na následující
den a také obědy z restaurace Městského domu kultury. Cena oběda je 100 korun, rozvoz zaplatí město.
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Špitály upravily provoz
Pacienti se přijímají na jednom centrálním místě, kde se provádí anamnéza
KARLOVARSKÝ KRAJ | Nemocnice v
Karlovarské kraji uzavřely své vstupy a
pacienty přijímají pouze na jednom centrálním místě.
„Cílem je maximálně ochránit personál i pacienty před případný šířením koronaviru,“ vysvětlil Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.
V karlovarské nemocnici byly uzavřeny všechny vchody do pavilonů s výjimkou hlavního vstupu v pavilonu A. K
němu byl přistavěn takzvaný triage
stan, ve kterém zdravotníci nejprve provedou klinickou a cestovatelskou
anamnézu přicházejícího do nemocnice. Potenciálně rizikoví pacienti budou
následně k ošetření odesíláni jinou cestou, než pacienti, kteří budou vyhodnoceni jako bezpeční.
Jejich cesty se nikde nebudou křížit a
tak bude zabráněno i jejich případnému
kontaktu a přenosu nákazy.
Obdobné opatření jako v Karlových
Varech platí i v chebské nemocnici.
„Víme, že to bude omezující pro všechny, ale prosíme o vstřícnost. MimořádINZERCE

Koronavirus: kde
získat informace
KARLOVARSKÝ KRAJ | Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá
od neděle nepřetržitě informační centrum IZS: 950 380 180, 950 370 180.

Zavřené úřady

Stan centrálního příjmu před karlovarskou nemocnicí. Právě tudy musí projít všichni pacienti.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
ná situace se bez podobných mimořádných kroků neobejde a je to i pro vaše
bezpečí,“ dodal mluvčí.
Zdravotníci zároveň žádají kazdého,
aby zvážil zda je návštěva zdravotnic-

kých zařízení opravdu nutná a jezdil do
nemocnice jen v opravdu nutném případě. Důrazně také prosí veřejnost, aby
pečlivě použivala roušky nebo respirátory.
(pep)

KARLOVY VARY | V souladu s nařízeními vlády je Magistrát města Karlovy
Vary do 23. března uzavřen. V pondělí
23. března bude otevřena podatelna
magistrátu a to v době 8:00-10:00 a
15:00-16:00. Magistrát žádá všechny
klienty, aby pokud možno vyřizovali podání, žádosti apod. elektronickým podáním nebo právě prostřednictvím podatelny. V případě nejasností nebo dotazů
jsou k dispozici pracovníci magistrátu,
na které se lze obrátit telefonicky nebo
e-mailem. Krajský úřad Karlovarského
kraje je v souvislosti se šířením nákazy
koronavirem od 16. 3. 2020 preventivně uzavřen. Podatelna zůstává v provozu. Veškerá podání je možné činit v podatelně krajského úřadu, prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou ID siqbxt2 nebo poštou.
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Česká republika

Bez vycházek. Roky na vojenském
Říká, že světlo naděje je silnější než tma chmur
a depresí. Pro zpěváka Michala Hrůzu byla dobou
osobního temna léta strávená v přísných podmínkách
vojenského gymnázia. „Zároveň mě to ale naučilo
strašně moc si vážit svobody,“ říká muzikant, který
před několika týdny poprvé koncertoval v USA a nyní
vypouští do světa album s názvem Světlo do tmy.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Věnovat se ve svých písních lásce
a vztahům už některé muzikanty unavuje, pro Michala Hrůzu jsou ale nekonečným příběhem, který jej stále inspiruje.
„Většina mých písní je o vztazích a ty,
doufám, nikdy nepřestanou,“ říká hudebník, jenž kromě vlastní tvorby úspěšně skládá písně pro filmy a seriály.
Vaše nové album nese poetický název Světlo do tmy. Proč vás zaujal
právě tenhle motiv? Měl jste nutkání lidi svou hudbou rozsvítit?
Je hrozně hezké využít spojení světla
a tmy, protože je to vlastně tak široké
téma, že se může dotýkat každého a čehokoli. Například vztahů, kdy to mezi partnery nefunguje, a tak hledáme nějaké
světýlko, abychom situaci trochu rozsvítili. Zároveň to funguje i v přírodě, protože když přijdete do černé tmavé jeskyně,
nic nevidíte, dokud si nezapálíte ohýnek,
svíčku nebo nezapnete baterku. Světlo je
totiž silnější než tma. Zároveň v globálním duchovním světě je světlo strašně důležité, protože vám dává naději ve chvílích, kdy u vás převáží tma v podobě
chmur, depresí a beznaděje, ale třeba i paniky. Je to pravda, která se občas musí
připomínat. Třeba zrovna i teď, když lidé
vykoupili mouku, aby se zachránili před
koronavirem. Nejsem vědec a lékař,
abych věděl, jak tenhle virus lokalizovat,
ale ten strach, který je ve společnosti cítit, je také onou tmou.
Odbočme na moment k té zmiňované
panice. Vy jste vůči ní zcela imunní?
Nepodléhám jí. To ale neznamená, že
jsem neopatrný a že budu jezdit do Číny

a olizovat tam lidem ruce. Jde ale o to,
že když se bojíme, jsme strašně snadno
manipulováni. Tím narážím na další dimenzi světla a tmy, a tou je svoboda. Paradoxem je, že ne každý člověk chce
svobodu. Jsou lidé, kteří jsou tak moc
zmanipulovaní tmou, že svobodu vlastně nechtějí. Vyhovuje jim, když mohou
poslouchat. To už se od hudby dostávám hodně daleko, ale právě tohle je na
albu zajímavé – že každý si v něm může
najít to své světýlko ve tmě.

sím zmínit. Představte si, že písně jsou
za sebou sestaveny takovým způsobem,
že už když si přečtete jejich názvy, tak
vám sdělí poselství celého alba. To je
něco, co se mi zatím v životě nepodařilo.
Podařilo se vám jako autorovi už nějaké téma vyčerpat? Michal Viewegh
například přiznal, že téma lásky ho

jako spisovatele už tak trochu nudí.
Nepociťujete něco podobného?
Ne, protože většina mých písní je o vztazích a ty, doufám, nikdy nepřestanou.
Sama určitě víte, že ve vztahu to není
tak, že si dva lidé řeknou: Máme to nějak nastavené a tím je hotovo, budeme
už jen sedět na gauči, narodí se první
dítě, druhé, třetí, a tím veškerý vývoj
končí. Vztah je živá věc. Je to jako zahrada, kterou musíte občas zalít a občas odplevelit, aby neuschla. Občas
je úroda, občas je zima. Ta věc je
v neustálém pohybu – zaplať pánbůh. Věnovat se vztahům je právě
proto nekonečný příběh.

Máte za sebou nějaké období, které
byste neoznačil jinak než jako temné?
Samozřejmě, že ano, každý to tak v životě má a je přirozené, že se střídají
období světla s temnem. Bez
toho bychom si světla nevážili. A nemám teď na mysli
jen dobu, kdy jsem skoro
přišel o život a nikdo nevěděl, jak to se mnou
bude dál. Například až
zpětně jsem začal
vnímat jako obrovské štěstí, že od čtrnácti do sedmnácti
let jsem byl zavřený ve vojenském
gymnáziu. Bez
vycházek. To
bylo moje temno. Zároveň
mě to ale naučilo strašně
moc si vážit
svobody.
Čím je pro
vás nová
deska výjimečná?
Stala se jedna
věc, kterou mu-

Michal Hrůza
Narodil se 31. srpna 1971 v Turnově.
V kapelách hrál už od střední školy. V roce 1996 založil skupinu Ready
Kirken, se kterou se v začátcích kariéry proslavil nejvíce.
■ Po 10 letech odešel a založil si vlastní formaci Kapela Hrůzy.
■ Píše skladby i pro další interprety (například pro Anetu Langerovou),
skládá filmovou a televizní hudbu (filmy Lidice, Martin a Venuše či
seriály Vyprávěj, Mazalové a další).
■ V roce 2014 utrpěl vážný úraz hlavy při potyčce v ostravské Stodolní
ulici, několik dní byl v umělém spánku a s následky se potýkal roky.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS
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gymnáziu byly mojí dobou temna
Jsou pro vás inspirací i cesty za hranice? Prý máte raději sever než teplejší krajiny.
Miluju cestování. Když jsem byl například za polárním kruhem na Špicberkách, zjistil jsem, že lidé jsou tam úplně
jiní. Například v tom, že si hrozně důvěřují. Potkal jsem tam v baru jednoho Slováka, který tam žije už dlouho. Byl nadšený, když nás s kamarády zaslechl mluvit česky. Povídali jsme a já si postěžoval, že bych strašně chtěl vidět polární
záři, ale zatím jsem bez úspěchu. Poradil
nám, že musíme nasednout do auta a odjet dál na sever. Jenže my auto neměli.
A on neváhal, naložil nás k sobě do
vozu, stavil se s námi u sebe doma, aby
si sbalil nějaké potřebné věci, a přitom
nechal nás – naprosto cizí lidi ve svém
odemknutém autě s klíčky v zapalování.
Naprostá důvěra. Pak nás odvezl na kopec, kde jsme všichni s úžasem sledovali
polární záři. Nechci tím říct, že všichni
na severu jsou strašně hodní, také se tam
najde blbec. Ale odvezl jsem si pocit, že
si tam sebe lidsky víc váží.
S jakými pocity jste se vrátil z USA,
kde jste mimochodem před pár týdny na českém velvyslanectví ve Washingtonu odehrál s kapelou svůj
první koncert ve Státech?
Byli jsme jen ve dvou městech – v New
Yorku, který už jsem znal, a pak ve Washingtonu, kde jsem byl poprvé. Je to neuvěřitelně vzdušné a čisťoučké město.
Musel jsem se jít podívat na ten známý
monumentální sloup a stejně tak jsem se
musel vydat k té obrovské vodní ploše,
do které vkročil Forrest Gump. Co se mi
ale nestalo. Najednou tam někdo z malého reproduktoru pustil hudbu a z růz-

ných stran se na místo seběhli lidé a začali tančit secvičenou choreografii. Protože jsme tam natáčeli videoklip a měl
jsem v tu chvíli s sebou skvělého kameramana, tak jsem dostal nápad. Šel jsem
mezi ně a začal jsem ze sebe dělat robota. Sice jsem jim to vlastně kazil, ale zároveň to byla hrozná sranda. I holka, která to vše řídila, se začala smát. Až pak
jsem se dozvěděl, že to byli všechno hluchoněmí lidé. V tom je genialita svobody – že vás nikdo nevytahá za uši a neřekne „Vypadni, tady jsme teď my“. Pro mě
je Amerika v mnoha ohledech úžasná.
Jak se Američanům líbila vaše muzika?
Bylo strašně vtipné, že někteří lidé na
koncertě vůbec nevěděli, kdo jsme.
Po skončení za námi přišel jeden pán
a říká: „To bylo skvělý, kde hrajete zítra?“ Odpověděli jsme mu, že nikde, protože jsme přijeli odehrát jeden dva koncerty a vracíme se domů. A on na to, že
má klub v Denveru, ať tam přijedeme.
Pak jsme dostali další pozvání do Chicaga, kde je hodně Čechů, takže to bylo
i vcelku logické, když jsme hráli na ambasádě. Zajímavé ale bylo, že si s námi
přišel popovídat i jakýsi pán z Filipín,
který prohlásil: „Já tohle chci! Pojeďte
do Manily!“ (smích)
Takže kdy vyrážíte na Filipíny?
Asi nikdy. Co bychom si tam počali?
Myslím, že jsme předurčení pro naše
české publikum, které rozumí našemu
humoru a nadsázce a vycítí i skrytější
poselství, která v textech bývají.
Vaše písně zazněly už v mnoha filmech,
co byste řekl tomu si v nich i zahrát?

Album Světlo do tmy vychází tři
roky po poslední řadové desce Michala Hrůzy Sám se sebou, již v květnu
2017 pokřtil herec Jiří Dvořák.
Nový singl, který nese stejné jméno
jako celé album, se natáčel v zimě
v Krušných horách. Snímek Michala
Hrůzy je z natáčení videoklipu.
Já se vlastně v uvozovkách stávám hercem, když jsem v klipu. To je ale hodně
specifická věc. Je zajímavé, že někteří
naši herci vůbec nemusí nasazovat žádnou masku, když jsou před kamerou,
protože takoví jsou. Abych vám to vysvětlil, když potkáte Aňu Geislerovou,
sedíte spolu a něco vám říká, máte pocit, že jste ve filmu. Ona vůbec nemusí
hrát, prostě taková je. Je to určitá forma
fotogeničnosti, kterou kamera zaznamená, a je to tam. Pak jsou lidé, a já se po-

važuji za jednoho z nich, kteří když se
pokoušejí hrát, tak každý pozná, že je to
nějaké divné. (smích) Už z natáčení klipů vím, že když chci něco sdělit, tak vůbec nesmím hrát, musím být takový,
jaký jsem.
Takže vás nic takového ani neláká?
Naopak. Mě to dokonce moc baví. Ale
mám vůči tomu takovou pokoru, že se
obávám, že bych musel nehrát, aby to
bylo dobře zahrané. (smích)

INZERCE

Kamarádka mi poradila Rentu z nemovitosti od FINEMO.CZ
Paní Kamila se dostala do velkých problémů. Najednou se ocitla bez práce, a přestože
vlastnila dům se splacenou hypotékou, neměla peníze na běžné výdaje. Potom se od
své dlouholeté kamarádky dozvěděla o Rentě z nemovitosti neboli zpětné hypotéce
od společnosti FINEMO.CZ.
„Ze začátku jsem tomu moc nedůvěřovala. Bála jsem se, že to bude příliš
složité a budu muset platit spoustu
různých poplatků. O financích jsem
nic moc nevěděla a potřebovala jsem
najít někoho, kdo by mi poradil,“ svěřuje se paní Kamila.
Obrátila se tedy na několik finančních
poradců a domluvila si schůzky v bankách, kde se však místo očekávané
dobré rady setkala spíše s neochotou
a neporozuměním.
„Po těch několika schůzkách jsem se
cítila totálně frustrovaná a vůbec jsem
nevěděla, co si počnu,“ říká paní Kamila. Nakonec se znovu sešla se svou ka-

marádkou, vzala si od ní kontakt na firmu FINEMO.CZ a domluvila si schůzku
s obchodní zástupkyní společnosti.
„Vlastně už jsem vůbec nic nečekala,“
přiznává paní Kamila, „a byla jsem velmi mile překvapená. Konečně jsem našla někoho, kdo pochopil mou situaci
a krom toho, že mi nabídl řešení, jsem
cítila, že se mi snaží opravdu pomoct.
Prošel všechny mé výdaje a poradil mi,
na čem bych mohla ještě ušetřit.“
Obchodní zástupkyně společnosti
FINEMO.CZ paní Kamile vysvětlila, že
se nemusí obávat, že by přišla o své
bydlení, ale že o částku úvěru bude
později snížena hodnota dědictví.

To paní Kamilu netrápilo, protože
neměla děti a vlastně ani nevěděla,
komu by nemovitost odkázala. Domluvila se na pravidelné výplatě měsíční částky a jako první pozvala svou
dlouholetou kamarádku na kávu, aby
jí poděkovala.
VýhOdy RENty Z NEMOVItOstI:

ChCEtE Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

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

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

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Generál války s koronavirem
Před lety podrobně studoval dopady šíření koronaviru
SARS. Nyní epidemiolog Roman Prymula vymýšlí
strategii, jak porazit pandemii nového typu koronaviru
v Česku. „Náhoda přeje vždy jen dobře připraveným,“
říkal už před roky. „SARS je první případ pandemie
nové dosud nepoznané infekce 21. století,“ předvídal.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V čele českého týmu bojovníků
proti současné světové pandemii koronaviru stojí epidemiolog Roman Prymula. Šestapadesátiletý rodák z Pardubic
se epidemiím, vakcinaci a problematice
virů, přenosů i ochraně před nimi věnuje celý život. Jako profesionál může současnou nákazu sledovat jinýma očima
než lidé mimo obor. Očima člověka, který už podobnou situaci zažil, detailně
prostudoval a napsal o ní knihu.
Také se jednalo o koronavirus,
ovšem nikoliv ten současný, ale o oneINZERCE

mocnění SARS – těžký akutní respirační syndrom.
Když se 16. listopadu 2002 začal
z čínské provincie Kuang-Tung šířit koronavirus SARS, nakazil během několika měsíců asi osm tisíc lidí ve třiceti zemích. Přes 800 nakažených zemřelo. Trvalo osm měsíců, než se šíření infekce
podařilo i díky protiepidemickým opatřením, jako bylo uzavření škol, hranic
nebo dopravy zastavit. Tehdy se
naštěstí koronavir do České
republiky nedostal, ovšem
Roman Prymula jeho chování pečlivě sledoval
a v roce 2006 vydal s kolegou Miroslavem Špliněm podrobnou studii.
„SARS je první případ

pandemie nové, dosud nepoznané infekce 21. století,“ napsal tehdy lékař v úvodu své knihy SARS: syndrom akutního
respiračního selhání.
V ní se věnoval všem aspektům pandemie od jejího vzniku,
přes přenosy ze
zvířecí říše na
člověka, cho-

vání viru, jeho nakažlivosti, léčbě, ale
i protiepidemická opatření po celém světě.
„Nešlo nám o dramatickou prezentaci exotické nemoci, ale o objasnění algoritmu a
přístupu k řešení jakékoli epidemie. Náhoda přeje vždy jen dobře připraveným. O to
více to platí při výskytu a likvidaci epidemie nebezpečné nákazy v kterékoli
zemi,“ psal Prymula ve své publikaci
v době, kdy se už koronavirus
SARS CoV podařilo porazit. Netušil, že za pár let se pustí do podobného boje přímo v zemi vlastní, a to s
koronavirem s velmi podobným názvem SARS-CoV-2, který nakazil celosvětově už hodně přes 200 tisíc lidí.

Čekání na lék
Po vydání knihy o pandemii SARS se
Roman Prymula vědecké dráze vzdálil, když se
v roce 2009 stal
ředitelem Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. V nové pozici uplatnil
FOTO | M. ŠULA, MAFRA
své poznatky
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například ze studia na britské Birminghamské univerzitě v oboru řízení nemocnic. Po opuštění ředitelského postu
se dostal na Ministerstvo zdravotnictví
coby náměstek pro zdravotní péči.
V klidnějších časech řeší například
vzdělávání lékařů a sester nebo čerpání
evropských dotací, v současné době je
ale jedním z hlavních koordinátorů protiepidemických opatření, jako třeba uzavření hranic nebo omezení pohybu obyvatel.
Zda po odeznění současné pandemie
celou nákazu pečlivě vědecky prostuduje a popíše, jisté samozřejmě není. Vědecky ji ale nahlíží už teď. Velmi důležitý je
prý pacient „nula“, tedy první nakažený
člověk. Ten nebyl u současné pandemie
stále stoprocentně potvrzen, zatímco
u předchozí epidemie SARS ano. Tehdy
virus roznesl známý čínský mikrobiolog
Liu Jianlun, který se jím nakazil ve vesnici, kde měl podivný nárůst zápalů plic
prozkoumat. Poté odjel na svatbu do
Hongkongu, kde v hotelu nakazil dalších
99 osob, zejména turistů, kteří SARS roznesli do světa.
Epidemiolog Prymula také uvádí, že nákaza je pro celý svět obrovská škola. Lidstvo na podobnou pandemii zkrátka nikdy
nemůže být úplně připraveno. Obavy jsou
zejména ze zemí jako Indie a toho, co by
tam mohl virus napáchat. Epidemiolog
také sleduje vývoj vakcín, na který se nyní
zaměřily desítky týmů po celém světě.

Odborníci mimo kamery
Na televizních obrazovkách nejsou vidět
zdaleka tak často jako politici. Hlavní
hygienička či náměstci ministra
zdravotnictví jsou však ve snaze zvládat
pandemii koronaviru v Česku klíčovými
lidmi. Kromě Romana Prymuly jde o
náměstkyni Alenu Šteflovou a náměstka
Filipa Vrubela. To Úřad hlavního
hygienika má od minulého týdne nové
vedení. Nyní již bývalou šéfku Evu
Gottvaldovou vláda odvolala a vedením
úřadu pověřila ředitelku středočeské
hygienické stanice Jarmilu Rážovou
(na snímku). Rážová je absolventkou
lékařské fakulty hygienické, ředitelkou
Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje je od roku 2016.
Předtím působila na ministerstvu
zdravotnictví jako ředitelka odboru
ochrany veřejného zdraví a zástupkyně
hlavního hygienika.

KORONAVIRUS V OTÁZKACH A ODPOVĚDÍCH
Jaké jsou příznaky onemocnění?
Jsou podobné chřipce. Jde o zvýšenou teplotu nad 38 stupňů Celsia, dušnost, kašel,
bolesti svalů či únavu.
Co mám přesně dělat, pokud tyto příznaky pociťuji?
Zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními
lidmi v rodině. Rozhodně ovšem neplatí,
že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19! Pokud
máte podezření, že jste se novým koronavirem nakazili, zavolejte svému praktickému
lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si info o tom, zda jste pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.
Co dělat, když jsem se vrátil ze země,
kde je koronavirus?
Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, hygienickou stanici
či infolinku Státního zdravotního ústavu.
Nemám raději vyhledat lékaře osobně?
Rozhodně ne. Je potřeba zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici telefonicky, aby se předešlo případnému šíření onemocnění, například v hromadné dopravě. Proto je zaveden
systém domácího testování, kdy se k pacientovi vyšle speciální odběrová sanitka a
vyšetření se provede buď u něj doma, nebo
v sanitce. Jedině tak potenciálně infekční
osoba nepřijde do kontaktu s dalšími lidmi.
Pokud jsem v domácí karanténě, můžu
přijímat návštěvy?
Po dobu karantény určitě ne, starší a chro-

nicky nemocné osoby vůbec. Ve skutečně
nezbytném případě je třeba použít roušku
a udržovat bezpečnou vzdálenost. Pokud
nežijete s příbuznými, ven choďte jen na
dobu nezbytně nutnou například k vyvenčení psa či k rychlému nákupu. Pacienti
v domácí karanténě si musejí pravidelně
měřit teplotu, při zhoršení zdravotního stavu jsou převezeni do nemocnice.
Jak se koronavirus přenáší?
Malými kapénkami, které vznikají kašláním, kýcháním, ovšem také při běžné řeči,
když člověk prská sliny. K nakažení nedojde okamžitě, podle zatím známých informací je třeba nejméně patnáctiminutový
kontakt na vzdálenost kratší než zhruba
1,5 metru. Ovšem velkým problémem je,
že se kapénky od nemocného dostávají na
předměty okolo něj. Pokud se jiný člověk
takového předmětu dotkne, koronavirus
se mu dostane na ruce.
Prokoho je koronavirus nejnebezpečnější?
Pro starší a nemocné lidi. „Nechceme,
aby vnoučata byla v úzkém kontaktu s prarodiči a rodiče je tam chodili navštěvovat
zvenku. Virus se tam tak může dostat. Rodičům nemusí být vůbec nic, ani dětem,
vnoučatům, a najednou babička nebo dědeček dostanou oboustranný těžký zápal
plic a budou bojovat o život,“ říká epidemiolog Rastislav Maďar.
S kým se můžu poradit po telefonu?
Využijte speciální linku 1212 a linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106,
(re)
725 191 367, 725 191 370.
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Superhrdina? Nepřijde
Státy napadené virem
vyhlašují „válečná“
opatření. COVID-19
nezahubí lidstvo, ale
mnohé děsí. Je to jako
scénář katastrofického
bijáku. Jenže tenhle
tíživý film teď žijeme.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Přísná karanténa. Z práce rovnou
domů. Zákaz cestování, uzavřené hranice, žádná kultura, žádný sport, zrušené
vyučování ve školách, v panice vykoupené obchody. A k tomu ještě zavřené
hospody. Kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru vláda vyhlásila drakonická opatření.
Češi zažívají stejný scénář jako hrdinové katastrofických hollywoodských
trháků. Najít deset rozdílů mezi současnou skutečností a některými filmovými
scénami by byl oříšek. Apokalyptické
snímky o šíření zákeřných virů „Nákaza“, „28 dní poté“, ale třeba také hororo-

vý hit „Já, legenda“ s Willem Smithem
mají navzdory filmové fikci s dnešní situací dvě věci společné.
Na prvním místě jde o novou, vědci
dostatečně neprozkoumanou nákazu, na
níž není lék. A za druhé je to strach z neznámého. Ten bývá podle někdejšího
vojenského psychologa Daniela Štrobla
pro člověka, ale i zvířata v situacích
ohrožení zcela přirozený.

Semknutá společnost?
Podle psychologa spíš ne
Štrobl ale nečeká, že by společný nepřítel v podobě nového koronaviru dokázal společnost semknout dohromady.
„Existují situace, kdy sdílené nebezpečí dokáže lidi spojovat. Třeba při povodních, kdy půjdete sousedovi, jemuž
voda strhla barák, na pomoc. Přírodní živel je ale něco jiného než virus. Soused
samotný pro vás při povodni nepředstavuje žádné ohrožení, což se u epidemie
říct nedá. Tam je to zcela obráceně. Proto se obávám, že to nějaký kladný vliv
na kooperaci lidí mít nebude. Naopak,“
říká psycholog Štrobl pro časopis
Téma. „Epidemii, jakou je tahle, utéct
nelze. A navíc hraje zásadní roli aspekt
něčeho neznámého, neprozkoumaného.
To celou situaci násobí,“ vysvětluje
Štrobl s tím, že kde chybí informace,
tam nastupuje představivost. Vyhlídky

Co dělat, abych nebyl rizikem pro sebe i ostatní

Na prvním místě zůstává důkladné a časté mytí rukou mýdlovou vodou či dezinfekcí
na bázi alkoholu. Při mytí z rukou sundejte pokaždé veškeré šperky.
■ Vyhýbejte se zjevně nemocným lidem a osobám s příznaky respiračního onemocnění.
■ Co nejméně se dotýkejte obličeje, zvláště očí, nosu a úst.
■ Experti doporučují udržovat vzdálenost kolem dvou metrů a vyhýbat se podávání
rukou i polibkům.
■ Používejte jednorázové kapesníky.
■ Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem – nikoliv dlaní
ani hřbetem ruky.
■ Dezinfikujte také své mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.
■ Nezapomínejte na dostatečný pitný režim, ale také na pohybovou aktivitu.
■

do budoucna pak mohou působit černěji, než je nutné. „U COVID-19 dokola
slyšíme, že jde o neznámý virus, proti
němuž nemáme vakcínu. A tak vzniká
obrovský prostor pro fantazie. A právě
ty v nás vyvolávají strach,“ dodává.
Dramatický vývoj událostí spojený s
novým prudce nakažlivým typem koronaviru nepřipomíná jen svět filmu. Po
zajímavém příměru ze světa literatury
sáhl před několika dny i ministr kultury
Lubomír Zaorálek.
„Nikdy jsem si neuměl představit, že
Karel Čapek kromě robota vymyslí
také Bílou nemoc, která se předávala
podáním ruky jako virus a postihla
jenom lidi ve věku čtyřicet let. Tehdejších čtyřicet let je v podstatě
jako dnešních padesát. Z hlediska
české literatury je zvláštní, že tato
Čapkova próza vlastně předjímala
něco, co tehdy vypadalo fantasticky, a dnes bohužel něco
takového vidíme na
vlastní oči. Jen
doufám, že to
dopadne daleko lépe
než
v
Bílé nemoci,“
nechal se
slyšet ministr Zaorálek. Ve
Francii
pro změnu
lidé začali
už před několika týdny skupovat román existencialisty Alberta Camuse
z roku 1947 s příznačným názvem Mor. Kniha, jejíž děj se odehrává na pozadí nucené
izolace v důsledku
hrozby nákazy, se ve
Francii stala vyhledá-

vaným titulem hned po prvních případech nákazy novým koronavirem.
Zatímco na filmovém plátně lidstvo
zpravidla spasí superhrdina, v životě to
tak nefunguje. V boji s novým koronavirem nezbývá nic jiného, než sám být
zodpovědný a dodržovat veškerá doporučená opatření. Tak, abych neohrozil
sebe, ale ani lidi, s nimiž se
stýkám. I když hrdiny přece jenom máme. Jsou
to třeba hygienici a
zdravotníci odebírající vzorky či vyšetřující a pečující o nakažené
virem.
Nebo dobrovolníci, kteří šijí roušky pro ohrožené, a mnozí
další.

FOTO | ALEXANDR SATÍNSKÝ

INZERCE

8 049 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

Katka 12
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OBJEDNÁVEJTE
KATALOG 500 DOMŮ

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782

Česká republika

K posílení
imunity přispívá
dobrá mysl

V

edle fyzického zdraví si hrozba koronaviru bere na mušku
také to psychické. Karanténní „domácí vězení“, ale i obecná doporučení adresovaná zvláště seniorům, aby se vyhýbali místům s větší
koncentrací lidí, na duševní pohodě
nepřidávají.
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Mléko a rohlíky přes web

E

konomické dopady pandemie koronaviru v podobě
vysokých finančních ztrát poškodí řadu firem. Jenže jiným tržby rapidně rostou. „Na webu máme až
pětinásobný zájem o nákup oproti běžné špičce,“ sdělila
mluvčí internetového obchodu Rohlík.cz Zdeňka Svoboda. „Jsme připraveni rozvážet nákupy až do půlnoci a zároveň umožníme naplánovat nákup s větším předstihem, než
je tomu doposud,“ popisuje mluvčí společnosti Košík.cz
František Brož. V souvislosti s tím, že řada zaměstnanců
nyní musí pracovat z domova, vzrůstá také poptávka po

elektronice. „V tomto kontextu jsme významně navýšili skladové zásoby
tak, abychom byli schopni
přečkat případné výpadky
v zásobování, ke kterému
zcela jistě dojde v průběhu druhého kvartálu roku
2020,“ uvedl Petr Bena, obchodní ředitel Alza.cz. Podotkl, že firma v reakci na současnou situaci spustila službu pronájmu vybavení, jako jsou notebooky nebo mobilní
telefony na mimořádně zkrácenou dobu.
(vrm)

INZERCE

„Platí, že dobrá mysl přispívá k posílení imunity – ať v prevenci, nebo
napomáhá i zotavení. Pokud je zákaz
návštěv, pak můžeme rozvíjet jiné
metody pro udržování komunikace –
telefonicky, Skype a podobně. Zafungovat mohou i dopisy či e-maily,“
říká Štěpán Vymětal, psycholog ze
Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Evropské federace psychologických asociací
EFPA. Dodává, že zásadní je vytvořit si plán pro danou dobu a jeho
strukturu. „Zaměřit se na udržování
dobrých vztahů s blízkými, hlavně se
seniory. Zaměstnat tělo i mysl – cvičení, úklid, práce z domova, uspořádání si dokumentů a podkladů – udělat si ve věcech pořádek, číst, sledovat filmy. Napomoci může zmiňovaná komunikace přes Skype či sociální sítě, sdílení s druhými,“ radí.

Kultura bude!
Ale jen po síti

K

vůli zákazu veřejných vystoupení začali v Itálii lidé koncertovat na balkónech. V Česku
zase třeba zpěvačka Ewa Farna odehrála on-line koncert přímo ze zkušebny. Byl určený jak domácímu, tak
i jejímu početnému polskému publiku. Divadlo Studio DVA pro změnu
nabídlo z prken svého jeviště přenos
talk show Jsme v tom s vámi s Monikou Absolonovou a Bobem Kleplem.
Na Facebooku ji zhlédlo přes 140 tisíc lidí. Odstartovala tak série dalších
přenosů s hvězdnými tvářemi divadla. V pátek 20. 3. od 19 hodin se
chystá talkshow se Zlatou Adamov(vrm)
skou a Petrem Štěpánkem.

Ujíždíte na autech?
Ať už vás na nich baví cokoliv, na carjobs.cz
najdete tu pravou práci pro vás.
Na našich webových stránkách najdete širokou nabídku pracovních příležitostí
v autorizované prodejní a servisní síti značek Volkswagen, Audi a SEAT.
Pracujte na místě plném milovníků aut. U nás věříme, že práce s auty vyžaduje
zápal, plné nasazení, a dokonce i lásku, kterou zvládne poskytovat jen ten, komu
srdce buší v rytmu motorů.
Jste to vy? Nasedněte k nám a vyberte si práci, která vás bude bavit.
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JURIS REAL, spol. s r.o.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.

VOLEJTE ZDARMA

774 335 504

Česká republika

Studenti, ajťáci i mámy.
Celé Česko si pomáhá
Někdo nakoupí seniorovi
v sousedství, jiný ušije
roušku nebo pomůže
nemocnici napadené
hackery. Sepětí lidí
v době pandemie má
v Česku mnoho podob.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
VERONIKA STREJCOVÁ

KAŽDÝ DEN
VE 21:55
NA TV RELAX

ČR | Opakovaně to prokázaly povodně
nebo nedávná rychlosbírka pro nemocného
chlapečka Maxíka, který potřeboval přes
50 milionů korun na unikátní lék. Když
o něco jde, Češi si zkrátka umí vzájemně
pomáhat. S pandemií koronaviru se tak tento týden pustily do boje tisíce dobrovolníků. Studenti, ajťáci, ale třeba i maminky na
mateřské. Každý podle svých možností. Příležitostí je dostatek všude okolo nás.
Například studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně od pondělního rána hlídají děti pracovníků brněnské Fakultní nemocnice. Sousední prázdný kampus lékařské fakulty se tak stal na
dočasnou dobu improvizovanou školkou.
V učebnách vzniklo několik skupin po
12 dětech, kterým se věnuje vždy dvojice
studentů. Ti se svými malými svěřenci hrají deskové hry, kreslí a vymýšlejí různé
další aktivity. Cíl dobrovolníků je jasný –
konkrétní pomocí podpořit zdravotníky,
kteří své práci v posledních týdnech podřizují maximum času i sil.

Místo krojů šije roušky
Koronavir nejvíce ohrožuje seniory, proto
právě jejich život se snaží usnadnit mnoho
jednotlivců i organizací. Iniciativa Život 90 zřídila koordinační centrum pomoci pro seniory v Praze a nabírá dobrovolníky, již pomáhají starým lidem zajistit například nákup a další povinnosti, kvůli kterým by jinak museli vycházet z domovů.
„Nikdo by neměl zůstat bez pomoci.
Proto se obracíme na vás všechny, abyste
se rozhlédli ve svém okolí a ve svých
(i vzdálených) rodinách, jestli jsou všichni
senioři zajištění. Ideální je pravidelně je
kontaktovat, abyste věděli, v jaké jsou
kondici a zda něco nepotřebují. Pokud bysINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

FOTO | SHUTTERSTOCK

te se o nějakém seniorovi dozvěděli, můžete oslovit i nás na tel. čísle 739 477 609,
abychom vám s kontaktováním dotyčného
člověka pomohli,“ informuje organizace.
V souvislosti s ochrannými zdravotnickými prostředky a jejich nedostatkem se
začali objevovat jednotlivci i skupiny, které se pouští nezištně do výroby roušek.
Ve velkém se zapojila třeba Michaela
Moudrá, která v Hodějicích u Slavkova
u Brna provozuje s rodinou půjčovnu krojů. Její živnost teď ale stojí, a tak se rozhodla volný čas a kapacity využít. „Neumím
sedět se založenýma rukama doma. Mám
z práce na patchworku spoustu ústřižků lá-

„

Pustila jsem
se do výroby
roušek. Manžel žehlí,
kamarádka stříhá,
já s dcerou předšíváme.
tek. Tak jsem se pustila do šití roušek,“ vysvětluje žena, ke které se připojily stovky
dobrovolníků po celé republice. Roušky
z jejich rukou putují do domovů pro seniory, k onkologicky nemocným dětem nebo
také do hospiců. Do práce zapojila i členy
rodiny. „Manžel žehlí, kamarádka je stříhá, já s dcerou předšíváme. Máme nachystané takové polotovary, které se později
budou kompletovat,“ popisuje.

Souboj i s hackery
Pozadu nezůstávají ani ti, kteří vládnou
moderním technologiím. Na pět stovek
IT specialistů, nadšenců i firem se spojilo
a poskytuje nyní svůj čas a prostředky pro
boj s nákazou. „Domníváme se, že IT komunita nemůže stát stranou dění, aniž by
se zapojila do zvládnutí krizové situace.
Naším cílem je pomoci státu, veřejnosti,
ale zejména těm, kteří stojí v první linii:

zdravotníkům, hygienikům, záchranářům,“ uvedl v prohlášení Patrick Zandl, jeden ze zakladatelů skupiny COVID19CZ.
Prostoru, kde se dobrovolníci z řad IT nadšenců mohou při současné vyhrocené situaci uplatnit, je mnoho. Přetíženost telefonních sítí, útoky hackerů – jako to před několika dny pocítila Fakultní nemocnice
v Brně, nebo třeba potíže s trasováním.
To je jen zlomek problémů, se kterými by
ajťáci mohli pomoci.
„Jsme nadšeni z toho, jak aktivně se
IT komunita do pomocných prací zapojila
a jak rychlý vývoj probíhá. Existuje ale
velká škála témat, na kterých se pracuje
nebo které se uvažují a v současné době
jsme schopni lépe se věnovat práci na projektech než komunikaci navenek. Mějte
s námi prosím trpělivost,“ stojí také v prohlášení skupiny.

Kde můžete pomáhat?
Na koordinaci pomoci s doručováním
potravin a léků pro lidi nejvíce ohrožené
koronavirovou nákazou se zaměřuje nový
web SousedskaPomoc.cz. Všichni
dobrovolníci jsou vybaveni rouškami.
Zaregistrovat se jako dobrovolník může
každý, a to v libovolném městě. Nejnovější
aktivitou webu je koordinace těch, kdo
doma vyrábějí chybějící ochranné roušky.
Lidé se mohou zapojit jako kurýři,
pečovatelé, dispečeři nebo švadleny.
Pomoc seniorům nabízí prostřednictvím
své sítě prověřených dobrovolníků také
Nadace ADRA (www.adra.cz). Potřební
se mohou obrátit na některé z jejích
dobrovolnických center, která se
nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Českých
Budějovicích, Frýdku-Místku, Havířově,
Valašském Meziříčí, Znojmě, Břeclavi,
Příbrami, Liberci nebo v Klatovech.
Senioři se mohou také obracet na
nonstop informační linku Senior Pointů
840 111 122.
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Pánské obleky od 2.999 Kč
Pohodlné košile od 649 Kč
Volnočasová saka od 2.849 Kč
Bavlněné kalhoty od 1.099 Kč
Svetry z jemného úpletu od 799 Kč

Pozor, výprodej trvá pouze od 12. 3. do 26. 3. 2020
Podívejte se, co všechno nakoupíte za mimořádně zvýhodněnou cenu na www.bandi.com

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Alergie? Ne, porucha imunity
Když v těchto dnech
nepustíme kapesník
z ruky, nemusí to znamenat
jen to, že máme alergii
nebo virózu. Rýma či kašel
mohou signalizovat také
vážnou poruchu imunity.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | O tom, že příčinou zdravotních obtíží jako rýma či kašel nemusí být jen
chřipka či viróza, ale také alergie, se
každý rok přesvědčí i řada lidí, které dosud žádné alergické reakce netrápily.
Spektrum alergenů se totiž v průběhu života často rozšiřuje. A tak to, co platilo loni,
nemusí platit letos.
V chladném období se objevují zejména alergické reakce na roztoče, což je přirozené. Člověk tráví doma a obecně v interiérech nejvíce času. Proto je také důležité

nezapomínat na pravidelné větrání a také
důsledně sanovat všechny povrchy zasažené plísněmi. Vznik plísní navíc podporují
oblíbené zvlhčovače vzduchu.
Z jara a s prvními květy pak přichází na
řadu celá škála dalších alergenů. Ty první
už se pomalu mohou začít projevovat
v těchto dnech. V Česku trpí alergickou rýmou 20 až 30 procent populace. Většinou
jde o pylovou rýmu, ale odborníci odhadují, že až pětina lidí má současně přecitlivělost na roztoče a mnozí také na plísně.

Otoky, které vás změní
Ovšem může se také stát, že jako alergii
mylně vyhodnotíme symptomy zcela jiného a přitom závažného onemocnění. Třeba takzvaný hereditárníí angioedém, který
se projevuje otoky v takové míře, že člověka doslova ze dne na den změní. Jde
o vzácnou vrozenou poruchu imunitního
systému. Záměna těchto otoků za alergickou reakci může být velice nebezpečná.
„Otoky pacienta významně omezují
a často i ohrožují na životě. Na léky obvyk-

FOTO | HERMINAPRESS

le používané k terapii otoků alergických
tyto angioedémy nereagujií a jejich léčba
vyžaduje podání léčby specifické,“ vysvětluje Marta Sobotková z Ústavu imunologie
2. LF UK a FN Motol. „Aktuálně je ovšem
hrazena pouze akutní léčba otoků břicha,
obličeje a dýchacích cest, které jsou život
ohrožující a velice bolestivé. Tuto pozornost nemají další typy otoků, které jsou taktéž závažné a velmi limitující,“ dodává.

Věděli jste, že…
...sezonní alergická rýma může být
jedním z prvních projevů skryté alergie
například na domácího mazlíčka?
...jeden gram prachu z matrace může
obsahovat až 2000 roztočů?
...nejagresivnější zvířecí alergeny se
vyskytují u koček, ale i malých hlodavců?

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá
k dlouhodobé ochraně, nutnost
přeočkování nebyla stanovena!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

PRV-2019.01.113

— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

Zelená pro krásná
N
E
R
Á
Z VA ŠICH LÉK
a zdravá ňadra

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Jarní výběr

Pevná a plná ňadra jsou tajným přáním
každé ženy. Odteď však dokonalá prsa
nemusí být jen snem, ale skutečností!

P

okud toužíte po krásném poprsí, vyzkoušejte Decolen FORTE. Přípravek
na přírodní bázi, jehož složky jsou
pečlivě vybrány a sestaveny pro všechny
ženy, které chtějí komplexně pečovat o svá
prsa bez chirurgických zákroků. Unikátní
složení doplňku stravy zajišťují rostlinné extrakty ze semen vinné révy, chmelu otáčivého, sóji a extrakt ze lnu setého, který chrání
a podporuje zdraví prsní tkáně. Má také pozitivní vliv na plnost, pevnost a celkové zdraví prsou.

JEDINEČNÁ ŠANCE:
Pouze na www.CeskaApoteka.cz je k dostání
exkluzivní bonusové balení s 20 tbl. NAVÍC.
Při zadání kódu 5plus2 získáte poštovné
zdarma. Akce platí do 20. 4. 2020.

Chraňte svůj zrak
silou borůvek
Podrážděné, unavené a citlivé oči umí potrápit každého z nás. Nenechte si proto pokazit váš běžný
den a pořiďte si kvalitní oční kapky s extraktem
z borůvek, které budou váš zrak doslova hýčkat.

P

roti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí
jsou nyní v lékárnách k dostání oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS, které mírní podráždění způsobené vnějšími vlivy a zklidňují suché
a unavené oči. V jejich složení naleznete hyaluronát
sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek a extrakt
z borůvek, který pomáhá ulevit od pocitu unavených očí
a přispívá k udržení dobrého zraku. Díky šetrnému složení
je tento zdravotnický prostředek určen i pro velmi citlivé oči.
Oční kapky
kap je možné aplikovat přímo na kontaktní čočky.
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS mají prodlouženou
trvanlivost – 90 dní po prvním otevření.

Odložte špatnou náladu
Trápí vás dlouhodobě špatná nálada? Necítíte se ve své
kůži a máte pocit, že už nikdy nic nebude jako dřív? I takto
může reagovat přetížený nervový systém, který je potřeba neprodleně uklidnit.

P

okud chcete být v dobré psychické kondici, vsaďte na ověřený přípravek De-press obsahující PozitivIN komplexTM
– unikátní kombinaci bylin v čele s kozlíkem lékařským
a meduňkou přispívající k celkovému uvolnění a pozitivní
náladě a vzácným šafránem, který tyto účinky synergicky posiluje a pomáhá tak udržovat dobrou náladu. Nedílnou součástí doplňku stravy je také
L-tryptofan, který je považován za zdroj tzv.
hormonu štěstí. Pro snížení únavy a vyčerpání je tento přípravek doplněn o hořčík a také
o vitamin B6 pro podporu normální psychické
a nervové činnosti.
Neklesejte na mysli a zvolte účinný a nenávykový
recept pro lepší náladu.

Trápení s lupy?
p
Řešením je Capillus
šampon protii
lupům

dí Trápení
Lupy jsou problémem spousty lidí.
je o to horší, že se tato estetická komplikace
před okolím neukryje. Zaměřit se pouze
na oplachování a vyčesávání nestačí, důležitá
je především správná péče o pokožku. Ta se
musí důkladně hydratovat, aby se zamezilo
nadměrné tvorbě odumřelé kůže ve vlasech.

V
STOP
ŠPATNÉ
NÁLADĚ

yzkoušejte Capillus šampon proti lupům
s jedinečným složením a maximální účinností, který okamžitě hydratuje pokožku, zabraňuje jejímu dalšímu vysychání a tím i další tvorbě
lupů. Jeho unikátní kombinace konopného oleje
a majoránky posiluje a zaceluje vlasovou pokožku.
O dezinfekční funkci postižených míst se pak stará
obsažený řepík. V boji s lupy je důležité zbavení se
přemnožených kvasinek. Právě proto Capillus šampon obsahuje grepová semínka, která potlačují
nepříjemné svědění vedoucí následně ke škrábání
a dalšímu poškození vlasové pokožky. Capillus šampony z řady Cannaderm jsou k dostání také ve zdravých výživách.
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Raz a dva! Polce je 190 let
Dobyl svět a je opředen
legendami. Tanec polka
se objevil roku 1830 na
východě Čech. Má jméno
na počest krvavého
povstání Poláků.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Nejznámější legenda o vzniku
polky vypráví o chudé temperamentní
děvečce. Jmenovala se Anna Chadimová, sloužila ve středočeském Kostelci
nad Labem a tuze ráda tančila.
Jenže jejímu temperamentu byly veselky pomalé. Tance jako vrták, dupák,
šoupák, skočák, které se za Annina života v rámci zušlechťování mravů přejmenovávaly na ženský rod dupavá, šoupavá, skočná, ale i houpavá (valčík) či kukavá – všechny byly pro děvečku pomalé. Bavila ji ale rychlejší nimra, tanec
pojmenovaný podle lidové písně Strý-

ček Nimra koupil šimla. Anna si ještě
na dvorku upravila kroky a ty pak v hospodě učila ostatní. Polka se poté dostala
do Prahy, pak do Vídně a dál, do Londýna i do Ameriky.
Jiný příběh praví, že polku začali
jako první tančit chlapci v Jičíně. To už
je trochu blíže skutečnosti, polka totiž s
velkou pravděpodobností vznikla ve východních Čechách na Hradecku. Tamní
metropoli se tehdy říkalo Králové Hradec a město bylo po Praze nejvýznamnějším kulturním střediskem českých
zemí. Mohli za to spisovatelé, básníci,
skladatelé a další hybatelé kulturního života, kteří se do Hradce rádi stahovali a
s oblibou říkali: „Milovaný Hradec překypuje tancem a zábavou, ne jako Praha, kde se Jungmann společenského života ještě bojí jako hrozného hříchu a
nemravu.“ V čilém ruchu se právě na východě Čech měla polka zrodit.
Jak a kdo vymyslel první kroky, se
přesně neví. Někteří tvrdí, že tanci se začalo podle jeho polovičatého rytmu
říkat „půlka“ a z toho vzniklo slovo
polka. Mnohý historik se ale přiklání k
teorii, že původ slova polka je třeba hledat v Polsku.

Kdyby se dnešní člověk procházel
koncem roku 1830 českými městy, pravděpodobně by ho udivila všudypřítomná polská móda. Česká společnost pro
Poláky doslova hořela.
Zejména studenti, ti nosili polské čepice, dívky pentle v polských barvách,
četly se polské knihy a lidé se hojně starali o stovky polských uprchlíků.
Důvodem bylo krvavě potlačené polské povstání proti carskému Rusku, které část Polska ovládalo, tajná ruská policie či zavírání obrozenecky smýšlejících Poláků bylo na denním pořádku. K tomu došlo k revoluci ve Francii, Belgie se
zase bouřila proti nadvládě Holandska a vlna protestů zasáhla i Polsko.
Jenže car utopil povstání
v krvi, polské i ruské, na
obou stranách byly desítky tisíc mrtvých. Češi, sami řešící
problémy s Rakouskem, projevili sympatie Polákům tím, že novému tanci
dali jméno polka. Kdo ji uměl, byl králem parketu a miláček žen. Za polkou
přijel do Prahy i Vídeňák Strauss starší,
tanec si oblíbil Smetana i Dvořák.

FOTO | MAFRA

Polka se prostě stala českým
miláčkem a emigranti ji postupně zanesli do Anglie. A
ve 20. století i do Ameriky.
Skladeb vznikly tisíce,
světem ale stále zní ta z
roku 1927. Složil ji pražský
hudebník Jaromír Vejvoda, pojmenoval Modřanská a píseň se těsně před vypuknutím druhé světové války dostala do USA, kde ji celá země zpívala a znala pod anglickým Beer Barrel
Polka. Melodie se stala symbolem spojeneckých armád a československých letců v bitvě o Británii.

INZERCE

Tesco Sous-vide
Vepřová žebírka
s whisky omáčkou
600 g, vakuově balená
(1 kg = 133,17 Kč)

-27%

Delikátní žebírka, pomalu vařená pět hodin
na mírném ohni. Díky tomu jsou výjimečně
jemná s jedinečnou zauzenou chutí.

Velikonoce plné vůní
Vepřová žebírka s whisky omáčkou
Více inspirace na itesco.cz.

109,90

79

90

Fotografie je pouze ilustrační. Nabídka platí
od 18. 3. od 8 hodin do 24. 3. 2020 nebo do
vyprodání zásob ve vybraných hypermarketech
a supermarketech Tesco. Více informací
o dostupnosti naleznete na itesco.cz.

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

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

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

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

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.

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

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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„Pilarka? Karel Gott v sukních“
Zpěvačka Eva Pilarová
zemřela po dlouhé a
těžké nemoci. Dokonalá
dáma, legenda muziky,
od níž v životě, natož na
pódiu, nikdy nezazněl
jediný falešný tón.

ČR | Ve věku 80 let minulou sobotu nad
ránem zemřela na selhání ledvin zpěvačka Eva Pilarová.
Proslavily ji zejména duety s Waldemarem Matuškou včetně skladby Ach,
ta láska nebeská. Věnovala se i jazzu,
nejslavnější éru však zažila v 60. letech.
Kvůli opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru se však neuskuteční poslední rozloučení. Moderátor Aleš Cibulka zavzpomínal: „Všichni budou mluvit

o velké zpěvačce, královně swingu, první dámě českého popu. A je to samozřejmě pravda, ale já s Michalem Jagelkou
jsme měli tu čest, že jsme našli v Evě Pilarové opravdu blízkou kamarádku. Byla
s námi u všech důležitých okamžiků našeho života a měla ten dar, že při společně strávených chvílích jsme naprosto zapomněli na věkový rozdíl. Bude nám
chybět,“ uvedl pro iDNES.cz.
Osobní vzpomínku připojil rovněž hu-

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

ROTAČNÍ KYPŘIČ VARI KF-200
/
/
/
/
/
/
/

do skleníků a středně velkých zahrad
výkonný čtyřtaktní motor VARI XP-200
plynulé nastavení řídítek
bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
použití kuželové spojky a šnekové převodovky
kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy
možnost přestavět na minitraktor pomocí
tažné nápravy a redukční převodovky
/ šíře záběru 60 cm, možnost rozšíření
na 85 cm pomocí sady vnějších hvězdic,
obj. číslo: 4541

Nahoře snímek z posledních let,
dole fotografie Evy Pilarové na
kole z roku 1969. FOTO | MAFRA, ČTK

Ceny rotačních kypřičů od

8 990 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 / Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323
787 / Louny, HSQ centrum , Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Marianské Lázně, GARFO, Chebská 602/20a, T 725 301 044 / Plzeň, AT
SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 / Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 / Roudnice nad Labem,
Auto Krepčík, Žižkova 2493, T 602 430 322 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 / Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ
s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022

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

dební publicista a textař Ondřej Suchý.
„Eva Pilarová byla podle mne Karel Gott
v sukních. Co měli společného? Pominu-li, že oba zemřeli krátce po své osmdesátce, že oba vládli u nás v době své
největší slávy zároveň nejúžasnějšími
hlasy, byl to jejich perfekcionismus,
vstřícnost k publiku i k novinářům. Měla
pochopení pro holky, které se jednou
chtěly stát ‚druhou Pilarkou‘, vymýšleli
jsme pro ně dokonce i malou Školičku
zpěvu. Takovou jsem poznal Evu Pilarovou ve vztahu k nejmladším fanynkám a
fanouškům,“ dodává Ondřej Suchý.
„My máme písničku Še-ve-le-ní, které říkáme Pilarka. Zpívá se v ní o Evě Pilarové v narážce na to její slavné šavabadaba. Nás napadlo, že bychom ji poprosili, jestli by nám nezaševelila i na
koncertě,“ vzpomíná Matěj Homola
z kapely Wohnout. „Ona okamžitě souhlasila a musím říct, že s ní byla perfektní spolupráce. Na zkoušku přišla včas,
dokonale připravená, prostě profík ze
staré školy,“ vysvětluje Homola.
„Velmi jsem si jí vážil, byla to vynikající profesionálka. Pokud byla zdravotně ve formě, neslyšel jsem od ní nikdy
zazpívat ani jediný falešný tón,“ říká
muzikant Karel Vágner. (zav, spa, jig)
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PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Procházka v přírodě láká
už i na sběr jarních bylinek
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

R

izikům přenosu nákazy koronavirem v místech s větší koncentrací lidí na jednom místě lze
mimo jiné čelit poněkud zanedbávanou volnočasovou aktivitou – totiž
procházkami v přírodě. Pokud nejde
o „turisticky profláknutá místa“, moc
lidí na procházce pravděpodobně nepotkáme. Což není zdaleka jediný přínos pobytu v přírodě.
Už samotná procházka jako taková
je prevencí civilizačního stresu, který
oslabuje organismus člověka a tím
zvyšuje riziko možných zdravotních
problémů, nejen v podobě koronaviru.
Staré známé pořekadlo, že pohled do
zeleně uklidňuje, má navíc i svá vědecká opodstatnění. S brzkým příchodem
letošního jara je už přitom v současné
době zeleně v naší přírodě dost, a navíc začínají růst různé léčivé bylinky,
které, pokud se k jejich sběru rozhodneme, mohou při následné konzumaci
také posílit imunitu organismu.
Zdaleka nejde jen o česnek medvědí
(na snímku), jehož sběr a konzumace je

HOLD VŠEM, KTEŘÍ VÁLČÍ
S VIREM V PRVNÍ LINII
Pod články i na sociálních sítích se objevuje bezpočet poděkování lékařům, sestrám, hygienikům, záchranářům, policistům, prodavačům nebo řidičům městské hromadé dopravy. Ti všichni nasazují vlastní zdraví pro to, aby ochránili
lidi a pomohli udržet zemi v chodu. Přinášíme malý výběr ze záplavy uznání.
Chcete jim něco vzkázat i vy? Napište
na e-mail redakce@5plus2.cz. Vybrané vzkazy zveřejníme.
Děkuji vám za vaši obětavost. Bohužel vím, že to nejhorší vás i nás ještě
čeká. Držte se!
Kamil Swiatek
Mají můj obrovský obdiv a za sebe
doufám, že je nebudu potřebovat. Megapalec nahoru.
Jan Šálek
Vážení lékaři, lékařky, sestřičky, laborantky, hasiči, policisté i MP, celníci,
vojáci a zkrátka všichni ostatní – máte
můj obdiv a uznání. Nesmírně si vás
všech a vaší práce cením. Prosím vydržte.
Josef Cikán
Jste zlatí, díky! Snad konečně doceně-

lidem v mnoha článcích doporučována,
některé bylinky mají na organismus člověka ještě více příznivých účinků. Zcela opomíjena je například všude kolem
nás rostoucí sedmikráska, na mnoha
místech už vyrašily mladé kopřivy,
v listnatých lesích vyráží lesní pažitka.
Kdo si ale nechce se sběrem bylinek
výlet do přírody komplikovat, samozřejmě nemusí. I tak se může pokochat probouzející se přírodou na mnoha lokalitách naší země a vypravit se
na místa, kam se normálně nevypravuje, neboť na to nemá kvůli jiným společenským či kulturním akcím čas. Teď
je ho přece jen o něco víc – a každý pobyt v přírodě je při rostoucí odtrženosti populace od procesů probíhajících
v krajině nejen v této době žádoucí.

ná opravdová elita národa, celebrity,
které si to doopravdy zaslouží!
Kamila Bílková
IZS, dobrovolníci a další lidé v takzvané 1. linii jsou hrdinové současnosti.
Patří Vám VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ.
Jiří Vítek
Každý zdravotník je „jen“ člověk
a patří mu veliký dík, uznání, vděčnost
a úcta za nasazení a úsilí se s tou mrchou nákazou poprat. Vaše pomoc je neskutečná, děkuji... Přeji pevné nervy,
hodně sil a trpělivosti. Normální člověk
vám drží palce, ať se vám to svinstvo vyhne a můžete tak pomoci těm, kteří vás
potřebují. Jsem na vás hrdá.
Kateřina Franková
Všechno je o lidech a hlavně o ohleduplnosti a zopovědnosti každěho z nás
v této nelehké době. Jste boží lidičky
v 1. linii, nemáte to jednoduché. Smekám před Vâmi, klobouček dolů.
Zdeněk Hanko
Modlím se za vás, ať ten nápor zvládnete a hlavně ať jsou k vám lidé tolerantní a empatičtí, neboť jen vy nám můžete
pomoci! Držte se!?? Miroslav Kowalik
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Česká republika

Taktika dámy

Soutěžní pořad Prostřeno! ve středních Čechách
ČR | O výhru 60 tisíc v pořadu Prostřeno! tentokrát zabojují v Praze a středních
Čechách čtyři pánové proti jediné dámě.
Jako první se v pondělí u plotny předvede šéf prodejny Michal (36 let). Soupeře
šokuje jablkem v polévce. Jeho „šéfkuchařské“ menu vzbudí řadu otázek.
V úterý vaří laborantka Patricie (24).
Má ráda fotbálek a šipky. Pánové od stolu by s ní ale na pivo nešli. Ani na rande. Hodně se bude řešit cuketa. Ačkoli
ji u Michala z rizota vybírala, sama cuketu připraví. Taktika?
Středa patří Lukášovi (26). Živí se
tím, že navrhuje webové stránky. Pro
hosty připraví paštiku, vývar a také krkovičku. Jak uspěje s masem?
Čtvrteční večer s Tomášem (25), jenž
pracuje pro firmu, která se zabývá montáží klimatizací, provoní svíčková. Půjde o sázku na jistotu, nebo smeč na taktické poznámky? A Patricie překvapí…
Jako poslední se k plotně postaví bývalý voják Radek (45). Připraví pravou
kapustnici. Hlavní chod je podle soupeřů přeplácaný – dostanou rybu, zelí a ješINZERCE

tě hrachovou kaši. Porce to jsou takové,
že by mohly lítat knoflíky od kalhot.
Kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin.
Petrželovo-jablečná polévka s ořechy
Ingredience: 1,5 l
kuřecího vývaru,
6 středně velkých
petrželí, 3 řapíky
celeru, 4 malé šalotky, 2 jablka (1 a 1/2 do základu a 1/2
na dozdobení), 100 ml smetany ke šlehání, 100 g čedaru, 1 až 2 hrsti vlašských
ořechů, olivový olej, 1 až 2 lžičky másla, sůl, pepř. Postup: Oloupeme petržel, jablka a nakrájíme na kostky. Celer
také oloupeme a nakrájíme nadrobno.
Šalotky si nakrájíme najemno. Ve větším hrnci si rozehřejeme máslo s kapkou olivového oleje. Orestujeme zeleninu, jablka a pak přidáme šalotku. Zalijeme horkým vývarem a uvaříme doměkka. Polévku rozmixujeme, osolíme a
opepříme dle chuti a zjemníme 100 ml
smetany ke šlehání. Smetanu necháme

Jediná dáma u stolu – Patricie – chce vyhrát. Chystá mužům pár překvapení.
Radek (vzadu uprostřed) zase hostům naloží obří porce.
FOTO | FTV PRIMA
jen prohřát, již nevaříme. Vypneme a
přidáme kostičku másla. Na suché pánvi si opražíme ořechy (stačí nechat zahřát a rozvonět) a nastrouháme si čedar.
Polévku podáváme s čedarem, ořechy a
třemi tenkými plátky jablek.
Vepřový steak s cibulovou remuládou a pečeným bramborem
Ingredience: 1 kg vepřového masa (panenka, kýta), 5 velkých cibulí, 100 ml
bílého vína, 1 kg brambor, olej, sůl,
pepř. Marináda: 5 vajec, 1 lžíce solamylu, 1 lžíce pálivé papriky, 1 lžíce cukru, 1 lžíce soli, 1 lžíce sójové omáčky,

1 lžíce pepře,
5 stroužků česneku.
Postup: Maso
nakrájíme na
plátky a naložíme přes noc
do marinády. Poté maso opečeme na
kontaktním grilu. Brambory nakrájíme
na půlky, osolíme, opepříme, zakápneme olejem a dáme péct na 190 °C. Cibulová remuláda: Cibuli nakrájíme na plátky, osmažíme na pánvi a podlijeme bílým vínem, necháme zredukovat tekutinu a dle chuti osolíme a opepříme.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. března 2020

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.25 Královna bludiček 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi (6/6) 9.30
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 O chytrém Honzovi 14.20 O zrzavé
Andule 15.25 Bílá paní 17.00 Zpátky se
Sobotou 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

7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (26) 7.30
Kačeří příběhy (15, 16) 8.15 Jak Honza ke štěstí
přišel 9.25 SuperStar 11.30 Koření 12.30 Volejte
Novu 13.05 Rady ptáka Loskutáka 13.50 Tipy
ptáka Loskutáka 14.05 Výměna manželek XII
15.30 Holka na roztrhání 17.40 Král Škorpion
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel (13) 6.30 Jurský svět – Utajená
expozice (2). Animovaný film (USA/Dán.,
2018) 6.55 M.A.S.H (50) 7.35 M.A.S.H (51)
8.05 M.A.S.H (52) 8.40 Autosalon.tv 9.50
Prima Partička 10.50 Zlatá maska 12.45
Vražedné záhady slečny Fisherové III (1)
13.55 Vražedné záhady slečny Fisherové III
(2) 15.10 Láska na první štěknutí. Romantická
komedie (USA, 2017) 17.00 Metráček.
Rodinný film (ČR, 1971) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Umění je cool 6.15 24 Hodin: Nezastavitelný
(2) 7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (4)
8.05 Top Gear 2011 9.20 Pevnost Boyard (8) 11.55
Re-play 12.30 COOL e-sport 12.55 Futurama VI
(6) 13.25 Simpsonovi XIX (5-8) 15.20 Futurama VI
(7) 15.40 COOLfeed 15.50 Vybíjená 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XIX (9-12) 19.50
COOLfeed 20.00 xXx: Návrat Xandera Cage 22.15
Okruh smrti 0.05 Pod černou vlajkou II (4)

20.05 Zázraky přírody
Moderátoři M. Kramár a V. Kořen
vás provedou pořadem, u kterého
se budete divit, žasnout a bavit
se. Dále účinkují: M. Jandová,
M. Vašut, A. Černý a K. Halbich
21.20 Tenkrát v ráji
Válečné drama (ČR/SR, 2016).
Hrají V. Hradilek, V. Kerekesová
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Detektiv Endeavour Morse II
Krimiseriál (VB, 2014)
0.30 Banánové rybičky
1.10 Přes nový práh
1.30 Pod pokličkou
1.55 Sama doma
3.25 V kondici
3.45 Malá farma
4.10 Bydlení je hra
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.25 Krimi 5.45 Noviny 6.25 Krimi

6.45 Noviny 7.30 Policisté v akci 8.40 Policisté
v akci 9.40 Policisté v akci 10.40 Na chalupě 11.40
Nové bydlení 12.50 O zvířatech a lidech 13.55
Zkoušky z dospělosti (5) 15.05 IQ Taxi CZ 16.50 30
případů majora Zemana (3) 18.00 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zkoušky z dospělosti (6) 21.35 IQ Taxi CZ 23.25 Dědictví (23)

NEDĚLE 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.30 Krimi
6.55 Noviny 7.45 Policisté v akci 8.45 Policisté
v akci 9.50 Policisté v akci 10.50 Soudní síň – cz
12.30 Jsem máma (3) 13.25 Zkoušky z dospělosti
(6) 14.50 Mladé víno 16.55 Na chalupě 18.00 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Jsem máma (4) 23.25
Všechno, co mám rád 0.50 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 9.45 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo
(45) 13.55 Zoo (46) 15.00 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Mladé víno 22.20 Policisté
v akci 23.20 Na chalupě 0.20 Ve jménu zákona (99)

SÉRUM PRAVDY
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20.20 Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna
22.50 Prci, prci, prcičky 2
0.45 Král Škorpion
2.20 Malý Sheldon II (3)
2.40 Víkend
3.25 Kolotoč
4.05 Jak Honza ke štěstí přišel
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.40 Policisté v akci

11.40 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (47, 48) 14.55
Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Všechno, co mám
rád 21.35 Soudní síň – cz 22.30 Policisté v akci
23.30 Na chalupě 0.25 Ve jménu zákona (100)

STŘEDA 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.35 Zoo (49, 50) 14.50
Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 O zvířatech
a lidech (12) 21.25 IQ Taxi CZ 22.40 Policisté v akci
23.40 Na chalupě 0.45 Ve jménu zákona (101)

ČTVRTEK 10.50 Policisté v akci 11.55 Zá-

chranáři v akci 12.45 Zoo (51, 52) 15.00 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (4) 21.25 Soudní síň – cz 22.10 Policisté
v akci 23.10 Na chalupě 0.05 Ve jménu zákona (102)

PÁTEK 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo (53, 54) 14.55
Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery
Jakuba Skláře (1) 21.35 Tři chlapi na cestách 23.40
Policisté v akci 0.55 Na chalupě

20.15 Einstein – Případy
nesnesitelného génia (1)
Kinetika. Komediální krimiseriál
(ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková, J. Lachnit
21.55 Jak básníci přicházejí o iluze
Komedie (ČR, 1984). Hrají
P. Kříž, D. Matásek, A. Tarábková,
K. Roden, M. Myslíková.
Režie D. Klein
0.15 47 metrů
Horor (VB/USA, 2016). Hrají
M. Mooreová, C. Holtová,
M. Modine. Režie J. Roberts
2.10 Ďáblovi běžci
Thriller (USA, 2019). Hrají
N. Cage, L. Fishburne, B. Pepper
4.00 Vražedné záhady
slečny Fisherové III (1)
Jak oklamat smrt.
Krimiseriál (Austr., 2015)
5.15 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.00

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

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

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor z

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

Nova Cinema
6.45 Jako vejce vejci 8.55 Mentalista VI (8, 9)
10.40 Drsňák Dudley 12.35 Pozdravy ze spermabanky, komedie (USA, 2013) 14.25 Tarzan a Jane,
animovaný film (USA, 2002) 15.50 Zachraňte
Willyho 2, dobrodružný film (USA, 1995) 17.40
Rychle a zběsile 6, akční film (Jap./Šp./USA, 2013)
20.00 Stíhači Red Tails, válečný film (USA, 2012)
22.20 U moře, drama (USA/Fr., 2015) 0.40 Štěstí
ve hře, romantické drama (USA/N/Austr., 2007)

Prima Max
6.20 Jurský svět – Utajená expozice (1) 6.50 Max
Steel (12) 7.20 Námořní vyšetřovací služba (20, 21)
9.15 Návrat Růžového pantera 11.45 Amazonka
13.40 Longwoodská legenda, dobrodružný film
15.45 Diamanty jsou věčné, akční film (VB, 1971)
18.20 Spy Kids 3-D: Game Over, rodinná komedie
(USA, 2003) 20.00 Švec, komedie (USA, 2014)
22.05 Monstrum z hlubin, akční horor (USA, 2013)
23.45 Okruh smrti, sci-fi film (Kan., 2017)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

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

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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ČÍSLO 305

neděle 22. března 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.15
21.50
22.29
22.35
23.45
1.15
2.05

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Stokoruna. 6.40 Bílá paní. Komedie
(ČR, 1965) 8.10 Úsměvy Miriam
Kantorkové 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 F. L. Věk (12/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O bílé paní
Sůva z nudlí
Psí kus
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (5/6)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zrádci (5/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Rána z milosti
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (2/6)
13. komnata Evy Pilarové

Nova
6.10
6.30
7.20
7.45
8.30
9.45
11.40
13.40
16.05
17.25
19.30
20.20
22.20
22.55
0.45
2.05
2.25
2.55
3.45

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola (18, 19)
Looney Tunes: Úžasná show (1)
Kačeří příběhy (17, 18)
Malá mořská víla
Pohádka (N, 2013)
101 dalmatinů
Komedie (USA, 1996)
Báječný svět shopaholiků
Komedie (USA, 2009)
Nějak se to komplikuje
Komediální drama (USA, 2009)
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Křižovatka smrti
Akční komedie (USA, 1998)
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Malý Sheldon II (4)
Volejte Novu
Kolotoč
Malá mořská víla

Prima
6.05
6.35
6.55
7.35
8.00
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.05
13.45
14.05
16.15
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
0.45
5.05

Max Steel II (1)
Ninjago X (1)
M.A.S.H (52)
M.A.S.H (53)
Přírodní vesmír (14)
Prima ZOOM Svět
Polda (2)
Partie
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak básníci přicházejí o iluze
Filmová komedie (ČR, 1984)
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie
(ČR, 2009)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
Milionář z chatrče
Drama
(Fr./VB/USA, 2008)
Kmotr 2
Drama (USA, 1974)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Noci v Rodanthe 8.00 Zachraňte Willyho 2
9.45 Holka na roztrhání 11.40 Teleshopping 12.15
Tarzan a Jane 13.35 Stíhači Red Tails 16.00
Eldorádo 17.35 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna,
dobrodružný film (USA, 2011) 20.00 Superman se
vrací, dobrodružný film (USA, 2006) 22.55
Constantine, fantasy film (USA/N, 2005)

Prima cool
6.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (5) 6.55
Top Gear 2011 8.25 Pevnost Boyard (9) 10.55
Partička XXL 12.20 Jak se točí pohádka (4) 12.50
Futurama VI (7) 13.20 Simpsonovi XIX (9-12) 15.15
Futurama VI (8) 15.35 COOLfeed 15.45 xXx: Návrat
Xandera Cage 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XIX (13-16) 19.50 COOLfeed 20.00 Terminator
Genisys 22.45 Narcos III (4) 23.50 Vikingové V (14)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.20 Jurský svět – Utajená expozice (2) 7.50 Max Steel (13) 8.20 Námořní vyšetřovací služba (21, 22) 10.15 Longwoodská legenda
12.20 Metráček 14.10 Spy Kids 3-D: Game Over
15.45 Švec 17.50 Dva v tom, komedie 20.00
Růžový panter znovu zasahuje, komedie (VB, 1976)
22.15 Děsivé probuzení, thriller (USA, 2015) 0.15
Milionář z chatrče, drama (Fr./VB/USA, 2008)

pondělí 23. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (6/6) 9.55
168 hodin 10.25 Poldové a nemluvně
(11/13) 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 Šípková Růženka
14.15 Královské řádění
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (12/13)
21.05 Sestřičky (3/6)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Kriminalista II
23.55 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.45
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.15
23.05
0.45
1.25
1.40
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (1)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (5)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (664)
Mentalista VI (10, 11)
Dr. House III (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3856)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (109)
Specialisté (61)
Smrtonosná zbraň (11)
Mentalista VI (10, 11)
Dr. House III (18)
Malý Sheldon II (5)
Střepiny
Specialisté (109)

Prima
6.05
6.35
7.20
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
1.10
2.05
3.05
4.10

Max Steel II (2)
Ninjago X (2)
M.A.S.H (53-55)
Z místa činu
Inga Lindströmová:
Osudová výměna
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (12)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Walker, Texas Ranger V (13)
Námořní
vyšetřovací služba IV (22)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (238)
Modrý kód (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (13)
Námořní
vyšetřovací služba IV (22)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 101 dalmatinů 7.40 Piráti z Karibiku: Na vlnách
podivna 10.35 Stíhači Red Tails 13.20 Nějak se to
komplikuje, komedie (USA, 2009) 15.35 Superman
se vrací, dobrodružný film (USA, 2006) 18.25 Král
Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002) 20.00
Nevinnost, psychol. film (ČR, 2010) 22.05 Americká
jízda, romantické drama (USA, 2016)

Prima cool
11.35 Futurama VI (8) 12.05 Simpsonovi XIX (13-16)
14.05 Těžká dřina 14.40 Re-play 15.10 Futurama VI
(9) 15.30 COOLfeed 15.35 Hvězdná brána II (4)
16.30 Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20
Simpsonovi XIX (17-20) 20.15 Po hlavě (8) 20.50
Teorie velkého třesku VIII (4, 5) 21.45 Experiment
21 22.15 Partička 22.55 Cesty k úspěchu 23.00
Úplně debilní zprávy 23.10 COOL e-sport

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Ninjago X (1) 6.50 Max
Steel II (1) 7.20 Námořní vyšetřovací služba (22)
8.10 Námořní vyšetřovací služba (23) 9.05 Záhada
ostrova Shadow: Svatba bez ženicha 11.20 Nestyda
13.05 Dva v tom 15.20 Terminator Genisys 18.05
Nový začátek 20.00 Lítám v tom, romantické
drama (USA, 2009) 22.15 Rudý orel (1/2), thriller
(Luc./VB) 0.20 Růžový panter znovu zasahuje

úterý 24. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Úsměvy Růženy Merunkové
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 Všechnopárty
15.05 To je vražda, napsala III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.10 AZ-kvíz
0.40 Kabinet dr. Honzáka
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Bydlení je hra
2.10 Dobré ráno

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.45
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.25
23.15
0.50
1.30
1.50
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3856)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (665)
Mentalista VI (12, 13)
Dr. House III (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3857)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (963)
Víkend
Smrtonosná zbraň (12)
Mentalista VI (12, 13)
Dr. House III (19)
Malý Sheldon II (6)
Specialisté (61)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (665)

6.05
6.35
7.20
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (3)
Ninjago X (3)
M.A.S.H (55-57)
Z místa činu
Inga Lindströmová:
Rasmus a Johanna
Romantický film (N/Rak., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (13)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Walker, Texas Ranger V (14)
Námořní vyšetřovací služba IV (23)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (22)
Na Pavláska
Polda (2)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (14)
Námořní
vyšetřovací služba IV (23)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.35 Zachraňte Willyho 2 7.20 Mentalista VI (10, 11)
9.00 Nějak se to komplikuje 11.45 Superman se
vrací 15.10 Král Škorpion 16.50 Zítra to roztočíme,
drahoušku...!, komedie (ČR, 1976) 18.40 Kulový
blesk, komedie (ČR, 1978) 20.00 Maverick, western
(USA, 1994) 22.25 Číslo 23, thriller (USA, 2007)
0.10 Prci, prci, prcičky 2, komedie (USA, 2001)

Prima cool
11.50 Těžká dřina 12.25 Futurama VI (9) 12.55
Simpsonovi XIX (17-20) 14.50 Teorie velkého třesku VIII (4, 5) 15.40 Futurama VI (10) 16.00
COOLfeed 16.05 Hvězdná brána II (5) 17.05 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XX
(1-4) 20.15 Teorie velkého třesku VIII (6-9) 22.05
Partička 22.50 Úplně debilní zprávy 22.55
Americký chopper IV (4) 23.55 Partička

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Ninjago X (2) 6.55 Max
Steel II (2) 7.25 Námořní vyšetřovací služba II (1)
8.25 Pravidla moštárny 11.00 Líbáš jako Bůh 13.45
Nový začátek 15.45 Lítám v tom, romant. drama
18.05 Chlupáč Oddy a tučňáci, rodinný film (Austr.,
2015) 20.00 Neznámý voják, válečný film (Fin.,
2017) 22.50 Maximální riziko, akční thriller (USA,
1996) 0.55 Rudý orel (1/2), thriller (Luc./VB, 1994)

středa 25. března 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (12/22)
21.10 Chyťte doktora
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Společnice
0.05 AZ-kvíz
0.30 Na stopě
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
1.58 Rajské zahrady
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
1.30
2.10
2.40
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3857)
Ordinace v růžové zahradě 2 (963)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (666)
Mentalista VI (14, 15)
Dr. House III (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3858)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
MasterChef Česko
Smrtonosná zbraň (13)
Mentalista VI (14, 15)
Dr. House III (20)
Malý Sheldon II (7)
Kolotoč
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (666)

6.10
6.35
7.20
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.55
0.35
1.30
2.30
3.30
4.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (4)
Ninjago X (4)
M.A.S.H (57-59)
Z místa činu
Inga Lindströmová:
S Lilli si nezahrávej
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (14)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Walker, Texas Ranger V (15)
Námořní vyšetřovací služba IV (24)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (239)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Einstein –
Případy nesnesitelného génia (1)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (15)
Námořní vyšetřovací služba IV (24)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Prostřeno!

5.15 Jak Honza ke štěstí přišel 6.45 Malá mořská
víla 7.55 Mentalista VI (12, 13) 9.30 Eldorádo 11.40
Nevinnost 14.05 Báječný svět shopaholiků, komedie (USA, 2009) 16.00 Maverick, western (USA,
1994) 18.25 Honey, drama (USA, 2003) 20.00
Vzkaz v lahvi, romantický film (USA, 1999) 22.35
Šílenci na prknech 0.15 Křižovatka smrti

Prima cool
10.30 Hvězdná brána II (5) 11.30 Teorie velkého
třesku VIII (6, 7) 12.25 Futurama VI (10) 12.50
Simpsonovi XX (1-4) 14.45 Teorie velkého třesku
VIII (8, 9) 15.40 Futurama VI (11) 16.00 COOLfeed
16.05 Hvězdná brána II (6) 17.05 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XX (5-8) 20.15
Partička XXL 21.45 Teorie velkého třesku VIII (10, 11)
22.40 Partička 23.20 Úplně debilní zprávy

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Ninjago X (3) 6.50 Max
Steel II (3) 7.20 Námořní vyšetřovací služba II (1, 2)
9.15 Láska na první štěknutí 11.10 Chlupáč Oddy
a tučňáci 13.05 Metráček, rodinný film (ČR, 1971)
14.45 Firma, drama (USA, 1993) 18.10 Hříšný tanec
2, romantický film (USA, 2004) 20.00 Dvojí obvinění, thriller (USA, 1999) 22.15 Ledová sklizeň, akční
komedie (USA, 2005) 0.00 Maximální riziko, akční

čtvrtek 26. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Šípková Růženka 10.05 Neobyčejné životy 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 Přepadení
14.20 Durrellovi (6/6)
15.10 To je vražda, napsala III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
1.00 Po stopách hvězd
1.30 Chalupa je hra

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.45
13.05
14.15
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.55
23.30
1.05
1.45
2.15
2.40
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3858)
Specialisté (109)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (667)
Mentalista VI (16, 17)
Dr. House III (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3859)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (964)
MasterChef Česko
Život ve hvězdách
Mentalista VI (16, 17)
Dr. House III (21)
Život ve hvězdách
Malý Sheldon II (8)
Kolotoč
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.20
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.30
0.30
1.30
2.30
3.30
4.35
5.40

Max Steel II (5)
Ninjago VIII (1)
M.A.S.H (59-61)
Z místa činu
Inga Lindströmová:
Gréta se vdává
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (15)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Walker, Texas Ranger V (16)
Námořní vyšetřovací služba V (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (23)
Tlouštíci
Tlouštíci EXTRA
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (16)
Námořní vyšetřovací služba V (1)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Flintstoneovi: Mela doby kamenné 6.40
Mentalista VI (14, 15) 8.20 Honey, 10.35 Maverick
13.25 Zítra to roztočíme, drahoušku...! 15.20 Vzkaz
v lahvi 17.40 Podraz, krimidrama 20.00
Nesvatbovi, romantická komedie (USA, 2005)
22.15 Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987)
0.30 Šílenci na prknech, komedie (USA, 2001)

Prima cool
8.55 Top Gear 2011 10.00 Hvězdná brána II (6)
10.55 Partička XXL 12.25 Futurama VI (11) 12.55
Simpsonovi XX (5-8) 14.50 Teorie velkého třesku
VIII (10, 11) 15.40 Futurama VI (12) 16.00 COOLfeed
16.05 Hvězdná brána II (7) 17.05 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XX (9-12) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku VIII (12, 13)
22.20 Cliffhanger 0.40 Americký chopper IV (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 Ninjago X (4) 7.40 Max
Steel II (4) 8.00 Námořní vyšetřovací služba II (2, 3)
9.50 xXx: Návrat Xandera Cage 12.00 Amazonka
13.55 Hříšný tanec 2 15.45 Dvojí obvinění 18.05
Záhada ostrova Shadow: Stíny loňských Vánoc, krimifilm (Kan., 2010) 20.00 Jak básníkům chutná
život, komedie (ČR, 1987) 22.20 V moci posedlosti, thriller (Kan./USA, 1993) 0.40 Ledová sklizeň

pátek 27. března 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Komici na jedničku
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.10 Poldové a nemluvně (12/13)
21.10 13. komnata Jána Jackuliaka
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.25 Kriminalista II
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.20
0.50
2.15
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3859)
Ordinace v růžové zahradě 2 (964)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (668)
Mentalista VI (18, 19)
Dr. House III (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Specialisté (2)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011)
Rychle a zběsile 7
Akční film
(USA/Čína./Jap./Kan./SAE, 2015)
Mentalista VI (18, 19)
Dr. House III (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (668)

6.05
6.35
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.10
1.10
2.10
3.10
4.10

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (6)
Ninjago VIII (2)
M.A.S.H (61)
M.A.S.H (62)
M.A.S.H (63)
Z místa činu
Inga Lindströmová:
Rodinná pouta
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk XII (16)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Walker, Texas Ranger V (17)
Námořní vyšetřovací služba V (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Zlatá maska
Cesta za pomstou
Thriller (USA, 2014)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger V (17)
Námořní vyšetřovací služba V (2)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Prostřeno!

5.20 Království opic 6.40 Mentalista VI (16, 17) 8.15
Lego: Liga spravedlivých vs. Legie zkázy 10.10
Vzkaz v lahvi 13.10 King Kong 15.40 Nesvatbovi
17.55 Vidláci, komedie (USA, 1997) 20.00 Koralína
a svět za tajemnými dveřmi, animovaný film (USA,
2009) 21.55 Tajemná řeka, krimidrama (USA,
2003) 0.35 Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA)

Prima cool
9.00 Top Gear 2011 10.10 Hvězdná brána II (7) 11.05
Autosalon.tv 12.20 Futurama VI (12) 12.50
Simpsonovi XX (9-12) 14.45 Teorie velkého třesku
VIII (12, 13) 15.40 Futurama VI (13) 16.00 COOLfeed
16.05 Hvězdná brána II (8) 17.00 Top Gear 2011
18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XX (13-16) 20.15
Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 22.15
Monstrum 23.50 Americký chopper IV (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Ninjago VIII (1) 6.55 Max
Steel II (5) 7.25 Námořní vyšetřovací služba II (4)
8.25 Spy Kids 3-D: Game Over 10.10 Firma, drama
(USA, 1993) 13.25 Záhada ostrova Shadow: Stíny
loňských Vánoc 15.25 Tulipány pro Rose 17.20
Emma 20.00 Žít a nechat zemřít, akční film (VB,
1973) 22.40 Cliffhanger, thriller (Fr./It./USA, 1993)
0.55 V moci posedlosti, thriller (Kan./USA, 1993)

CHRAŇTE SEBE I SVÉ OKOLÍ
PŘED KORONAVIREM
Základní informace, které byste měli vědět. Přehledně a na jednom
místě. Buďte na sebe opatrní, společně to zvládneme.

JAK SNÍŽIT RIZIKO MOŽNÉ NÁKAZY?

Dodržujte
nařízení
vlády ČR.

Častěji
a důkladně
si myjte ruce
mýdlem.

Při kýchání a kašli
si zakrývejte ústa
kapesníkem nebo
paží. Nepoužívejte
však dlaň.

Vyhýbejte se
místům
s vyšším
počtem lidí.

Více pijte,
jezte ovoce
a zeleninu.

Dušnost

Kašel

JAKÉ JSOU MOŽNÉ PŘÍZNAKY?

Zvýšená teplota

Bolesti svalů

Zvýšená únava

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE PROJEVÍ PŘÍZNAKY?

!
!
!
!

Zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte praktického lékaře nebo hygienu.
Sdělte, jaké máte obtíže.
Bude-li vyhodnoceno, že je třeba provést testy: dbejte pokynů lékařů a hygieniků.
Nebude-li třeba provést testy: Zůstávejte doma. Buďte obezřetní a pozorně sledujte svůj
zdravotní stav.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Státní zdravotní ústav
724 810 106 | 725 191 367 | 725 191 370
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
VZP 952 222 222
OZP
261 105 555
VoZP 844 888 888
ZP Škoda 800 209 000
ČPZP 810 800 000

www.koronavirus.mzcr.cz

#koronavirus

Infolinka 1212
ZPMV 844 211 211
RBP 800 213 213
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Šicí dílna se pustila do roušek

Díky sociálním sítím budou mít v Chebu ochranu před koronavirem učitelky, strážníci nebo popeláři
JITKA DOLANSKÁ
CHEB | Chodit v roušce? Ještě minulý
týden si to řada lidí neuměla ani představit. Situace se však dramaticky změnila. Mít roušku alespoň v obchodě nebo
při kontaktu s ostatními se stalo symbolem ochrany a ohleduplnosti k ostatním.
Jenže roušky natožpak respirátory v obchodech nejsou. Řada lidí si je proto
šije doma. K nim se přidaly i firmy. Jednou z nich je spolek Joker, který v Chebu a v Aši nabízí práci lidem se zdravotním postižením.
„Všechno začalo když jsem se minulý týden vrátila z Prahy. Na facebooku
jsem našla výzvu, že nemocnice v Podolí potřebuje nutně roušky a že je možné
pro ni tuto pomůcku ušít. Hned mne napadlo, že i my máme v Chebu nemocnici, která se možná potýká se stejnými
problémy. A že můžeme pomoct. Večer
jsem telefonovala paní, která výzvu zveřejnila a na facebook vložila i návod,
jak roušku ušít. Od ní jsem se dozvěděla
základní informace. Třeba to, že rouška
musí být z bavlny, aby se dala vyvářet,“

Výroba roušek v dílnách Joker v Chebu.
popisuje Ivana Šmerdová, členka představenstva spolku Joker, jak nápad vznikl. Jenže pak si v Jokeru uvědomili, že v
jejich šicí dílně sice mohou roušky ušít,
ale nemají z čeho. Chyběly látky a obchody byly zavřené. „Tehdy opět přišly
ke slovu sociální sítě. Prostřednictvím

FOTO | MARTIN STOLAŘ

facebooku jsme poprosili o nevyužité
bavlněné látky, z nichž bychom mohli
roušky zhotovit. A začal kolotoč. Lidé
telefonovali, ptali se, nabízeli pomoc. S
něčím takovým jsem se ještě nesetkala,
byli opravdu skvělí. Jeden pán nám dokonce nabídl, že pro nás bude roušky

INZERCE

Každý den v LN od 20. 3.

PŘIJÍMAČKY
na poslední chvíli

testy podle cermatu
 Finální příprava pro žáky 5. a 9. tříd
 Testy z češtiny a matematiky
podle požadavků CERMAT
+ BONUS ZDARMA
„nástěnná učebnice“ z českého jazyka –
základní pojmy a pravidla

Objednávejte na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/prijimacky.
Nabídka platí do 18. 3. 2020

Předplatné
za 290 Kč

rozvážet. V pondělí jsme se mohli pustit do práce,“ pokračuje Ivana Šmerdová. V sídle spolku v chebské Hradební
ulici tak vznikly dvě šicí dílny, kde momentálně pracuje přibližně patnáct lidí
se zdravotním postižením.
Podle Ivany Šmerdové trvalo zpočátku ušití jedné roušky přibližně třicet minut. „Než se to člověk naučí, tak to chvíli trvá. A také nás zpočátku zdržovalo
to, že jsme neměli bílé tkalouny, kterými se roušky zavazují. Museli jsme si je
sami šít a to bylo zdlouhavé. Ale teď už
nám to jde od ruky dobře,“ ukazuje
Šmerdová dílnu, kde se lidé s nejrůznějším postižením snaží zhotovit roušky
pro městskou policii, mobilní hospic
nebo třeba pro popeláře. „I při vyvážení
odpadků je třeba se chránit. Pokud by ti
lidé onemocněli nebo šli do karantény,
město by bylo zavalené odpadky,“ vysvětluje Ivana Šmerdová. Pomoc koordinuje s radnicí. Kromě již zmiňovaných profesí ušijí v Jokeru ochranné pomůcky i pro záchranáře či učitelky, které na 5. základní škole pečují o děti policistů, hasičů a zdravotníků.
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Spisovatel Eduard Petiška: Nic není těžšího než najít přesnou deﬁnici pro to,...

Tajenka: ...co je každému jasné.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ÚNOR / BŘEZEN 2020

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

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

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
PILSNER
PILSN
URQU
URQUELL
ležák, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

VELKO
POPOVICKÝ
Ý
KOZEL
Florián, 0,5 l

BIRELL
světlý
0,5 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2020
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

RAJEC
nesycený
1,5 l

JTE

Více na: www.coopmobil.cz

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01022020 12345)

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

PU

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny,
známých a volejte mezi nimi
zcela ZDARMA!
AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
světlý
0,5 l

S

KOFOLA
OFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

POŘI Ď
TE

SEMTEX
Originál, 0,5 l

Karlovy Vary, Sokolov a Cheb
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Boj o záchranu ligy se odkládá
Baník Sokolov potřebuje utéct z pásma sestupu. Jenže nikdo zatím neví, kdy se začne znovu hrát
PAVEL MRHÁLEK

Jenže výsledky byly podobné jako
předtím za Františka Štrumy, Baník za
tu dobu uhrál jediný bod. „Zápasy to přitom byly všechny dobře rozehrané,“ všímá si Palla. Po podzimu tak následovala série pohovorů - s trenéry i hráči.
Klub chtěl vědět také od nich, proč sezona pro Baník zatím vypadá tak nečekaně zoufale. „Z hráčů bylo cítit nízké sebevědomí, týmu chyběl lídr, který by
tam nechal srdce. Věděli jsme, že tohle
se musí změnit,“ říká Palla.

SOKOLOV | Pouhých sedm bodů a poslední místo v tabulce. Ne, takhle si sezonu ve fotbalovém Sokolově vůbec nepředstavovali. „Umístění se rozhodně
neshoduje s našimi předsezonními cíli,“
říká Tomáš Provazník, výkonný ředitel
sokolovského klubu.
Baník byl léta zvyklý pohybovat se v
horních patrech tabulky a to samé si plánoval i teď na podzim. Pro druholigové
jaro je tak cíl v Sokolově jasně předem
daný: vybřednout ze sestupových vod.

Posily v kabině

Pokus o zázrak
„Do jarní části vstupujeme s velkým bodovým hendikepem, ale pokusíme se o
malý sportovní zázrak,“ říká Provazník.
Na čtrnáctou Vlašim chybí Baníku
po odehraných sedmnácti kolech stále
sedm bodů. Sokolov prohrál svůj první
zápas druholigového jara v Brně, stejně
dopadla i Vlašim doma s Pardubicemi.
Patnácté Vítkovice, které mají o tři
body více než Sokolov, zas odjely s
prázdnou ze hřiště pražského Vyšehradu.
Po čtvrtečním opatření vlády to bylo
na nějakou dobu to poslední, co se ve
druhé lize událo. Po vyhlášení nouzového stavu kvůli rostoucí hrozbě nákazy
koronavirem Ligová fotbalová asociace
odložila až do odvolání všechna utkání
profesionálních soutěží. A zrovna v
době, kdy Sokolov chtěl nabrat do plic
znovu čerstvý vzduch. Však pro to přes
zimu také hodně udělal.
Klub vyměnil trenéra, přivedl zkušeného Bohuslava Pilného. A také podstatně obměnil kádr, na čemž se už podílel
v pozici nového sportovního ředitele
David Palla. „Kádr nebyl složený špatně, byla v něm řada hráčů se zkušenostmi s první ligou či fotbalisté se sto a
více starty v lize druhé,“ říká nástupce
Vítězslava Hejreta, který v průběhu podzimu post sportovního ředitele v Sokolově na vlastní žádost opustil.

Fotbalisty sokolovského Baníku (ve žlutém) čeká boj o záchranu v lize. Kvůli koronaviru se ale nehraje.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
Kádr sice vypadal dobře na papíře,
jenže body nesbíral. A Baník se víc a
víc propadal tabulkou. „Nejdřív jsme si
říkali, že je to těžkým losem, pak jsme
zjistili, že kabina nestojí úplně za svým
trenérem,“ vzpomíná Palla na důvody
vyhazovu Františka Šturmy. „Bylo to
nepopulární opatření, ale udělat jsme ho
museli.“
Do konce podzimní části druhé ligy

zbývalo nějakých pět utkání a všechna s
přímými konkurenty Baníku. Klub proto vsadil na bývalého asistenta Davida
Vaněčka, nový kouč k sobě povolal Karla Tichotu z Karlových Varů. „V některých aspektech se naše hra posunula a z
hráčů bylo cítit, že za novými trenéry
jdou,“ říká Palla. Aby ne, s Davidem Vaněčkem řada z nich ještě nedávno nastupovala ve stejném dresu.

To byl ostatně jeden z hlavních důvodů,
proč si vedení Baníku jako trenéra - motivátora zvolilo právě Bohuslava Pilného. A společně se shodli, že kádr je nutné přestavět. Na přeskládané soupisce
se tak postupně ocitlo hned devět nových posil. „Troufnu si říct, že všichni z
nich mají na to stát se plnohodnotnými
členy kabiny. Snažili jsme se přivést
hráče, kteří do ní přinesou čerstvý
vzduch, abychom znovu utvořili kompaktní tým,“ přeje si sportovní ředitel
Baníku. V tomhle si klub hodně slibuje
od brankáře s ligovými zkušenostmi Tomáše Fryštáka či záložníka Davida
Skopce, který přišel do Baníku z Vlašimi jako volný hráč. „V něm jsme získali přesně ten typ fotbalisty, který nám
předtím na hřišti chyběl. Za zmínku by
ale stála všechna jména,“ dodává Palla.
Na druholigové poměry má teď Baník celkem širokou soupisku. „Je jasné,
že ne každý se dostane pokaždé na hřiště. Na druhou stranu nás na podzim celkem dlouhou dobu sráželo velké množství zranění, a třeba David Štípek nebo
Vojtěch Machek se pořádně nezapojili
ještě ani do zimní přípravy, Jakub Dvořák pár dní před startem jara doháněl
kondici a na utkání v Brně nebyl připravený,“ vypočítává Palla.
Na příští duel druhé nejvyšší soutěže
už všichni zřejmě připravení budou.
Bůhví kdy a kdoví jestli vůbec se na
jaře znovu rozjede.

Stolní tenisté si zahráli těsně před zákazem
CHEB | Těsně před platností vyhlášení
nouzového stavu na území České republiky stihli odehrát stolní tenisté SKST
Cheb extraligové utkání s SF SKK El
Niňo Praha. Porážka 2:4 nebyla tou
hlavní příčinou smutku.
„Místo, den předem avizovaných, sto
lidí bylo třicet. Musel jsem mnoho zájemců posílat domů. Bylo to smutné
bez diváků, atmosféra a domácí prostředí nemohlo pomoci,“ říká chebský manažer a trenér Petr Gavlas. V hale KC
Svoboda nesmělo být více než třicet

osob, stream na televizi ping-pong.tv naopak sledovalo živě několik stovek fanoušků.
Devatenácté kolo extraligy, jehož
součástí byl i duel Cheb – El Niňo, se
odehrálo ještě druhý den, ale další osud
je nejasný. „Zatím nevíme přesně, ale
mám informaci, že sezona bude asi předčasně ukončena a celá anulována. Z extraligy tuto sezonu stejně, kvůli plánované reorganizaci na příští sezonu, nikdo
nesestupuje, tak nemůže být soutěž znehodnocena. Uvidíme, co bude dál,“ uve-

dl Gavlas. Zatím se chebští stolní tenisté budou snažit trénovat. Ze svých obvyklých míst nemohou využít ZŠ Česká
ve Františkových Lázních, jež je uzavřena, a zbývá pouze chebská škola na
Americké. „Je tam to omezení třiceti
osob, ale to my se vejdeme. Budeme trénovat mládež i dospělé a čekat, co se z
toho vyvine,“ přiznává Petr Gavlas.
Obhájci titulu a suverénu nynější sezony El Niňo Praha sice chyběl obranář
Kučera, který byl na Polish Open, ITTF
Challenge v Gliwicích v Polsku, ale za-

stoupil hrající trenér jej Petr Kaucký a
ten zahrál velmi dobře. Chebská jednička Tomáš Tregler zařídil dva body, zbytek zápasů ovládli hosté z Prahy. Dmitrij Prokopcov sice s obranářem Stepanem Shaposhnikovem vyhrál až po pěti
setech, jenže právě v tom rozhodujícím
měl jasně navrch. „Bylo to nadějné, viděl jsem tam největší šanci. Pokud bychom vedli 2:0, tak bychom mohli získat víc než jen bod za porážku 4:2,“ připomněl Gavlas, že v první dvouhře přehrál Tomáš Tregler Kleprlíka.
(vmn)

CHRAŇTE SEBE
I SVÉ BLÍZKÉ
1.

Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo
použijte dezinfekční přípravky na alkoholové bázi.
Hřbet ruky
shora, pravou
i levou.

2.

3.

Použitím roušky
nebo respirátoru chraňte
sebe a své okolí.

5.
Předcházejte blízkému
kontaktu s kýmkoli, kdo
má horečku nebo kašel.
Udržujte bezpečnou
vzdálenost 2 metry.

Dlaně mezi
Vnější strana
prsty, střídavě prstů o protilehlou
obě ruce.
dlaň.

Palce
krouživými
pohyby.

Kýchejte nebo
kašlete do rukávu
na předloktí nebo
jednorázového kapesníčku
– kapesníček okamžitě
vyhoďte a umyjte si ruce.

6.

V případě respiračního
onemocnění (především horečka nad
38 °C, kašel a dýchací obtíže) zůstaňte
doma, omezte kontakt s ostatními
lidmi a telefonicky kontaktujte svého
praktického lékaře, který bude
organizovat další
poskytování zdravotní
péče ve spolupráci
s krajskou hygienickou stanicí.

RVEN
ČE

ŘÍ Ž
ÝK

ČESKÝ

Dlaň o dlaň,
vlhké ruce
a mýdlo.

Sevřené špičky
prstů krouživě
na dlani.

4.
Nevyhledávejte
zbytečně
shromáždění
většího počtu lidí.

7.

Respektujte
pokyny a doporučení
orgánů ochrany
veřejného zdraví
a rozhodnutí
státních orgánů.

