Eva Burešová
Slunečná je pro
mě zlomová.
Mnozí diváci
teprve zjistí,
že existuju
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Obří Ruslan přistál s miliony roušek

KORONAVIRUS V ČESKU
SERVIS PRO SENIORY

Rady, jak nakupovat, lépe
odpočívat, kde hledat
konkrétní pomoc, ale
i jak trávit volný čas ...str. 6
Pardubické letiště se stalo v těchto dnech strategicky nejvýznamnějším letištěm v Česku. Právě sem dosedá od minulé
soboty jedno z největších nákladních letadel Antonov An-124 Ruslan, které v rámci kooperace s NATO začalo pro miliony lidí přepravovat z Číny stovky tun zdravotnického materiálu včetně roušek a respirátorů. Více na str. 53. FOTO | ARMY.CZ

Města zajišťují nákupy

Krizové linky pomáhají seniorům v tíživé situaci, poradny uklidňují i rodiny
PARDUBICE | Vlna solidarity, která se
se v souvislosti s koronavirovou pandemií šíří celým Českem, ukazuje na jediné. Lidé se umějí v těžkých časech semknout. Města, farnosti, Český červený
kříž a dobrovolníci seniorům nabízejí,
že jim v době karantény pomohou, zajistí nákupy potravin nebo léků. Pomoc je
určena těm, kteří jsou v těžké situaci a
nemají nikoho, kdo by jim pomohl.
V krajské Poradně pro rodinu minulý
týden zřídili i čtyři krizové linky pro
lidi, kteří mají strach v souvislosti s potenciální či faktickou nákazou koronavirem. Linky mohou využít také klienti
všech sociálních služeb Pardubického
kraje. Vybraní psychologové jsou na příjmu každý den od 8 do 17 hodin. Pro region Pardubice je to číslo 603 273 948,
pro region Chrudim 601 344 852, pro region Svitavy 606 051 590 a pro region

Kde najdou senioři
pomoc?
Pardubice 466 859 859, Chrudim 603
492 425, Hlinsko 469 315 370, Holice
466 920 476, Skuteč 731 557 474,
Heřmanův Městec 778 754 891, Horní
Jelení 466 673 120, Slatiňany 721 101
332, Sezemice 466 741 011, Luže 603
507 758, Proseč 734 578 708, Seč 725
553 557, Dašice 608 862 341

Ústí nad Orlicí 733 522 278.
V provozu je také Linka důvěry Pardubického kraje s číslem 465 52 42 52.
„Ta sídlí v Ústí nad Orlicí, ale je určena pro celý kraj. Jejím posláním je poskytovat lidem okamžitou telefonickou
pomoc v jakékoli obtížné životní situa-

ci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou
si volající neví rady, cítí se ohrožen,
nebo své trápení i radost jenom potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet,“
řekla k nepřetržitému provozu linky obsluhované čtrnácti pracovníky Zuzana
Nováková z krajského úřadu.
Podanou ruku nabízí na telefonu 800
477 774 Český červený kříž. Psychologické a sociální poradenství v obtížném
životním období spustila na lince 734
316 540 také organizace Laxus.
Senioři nad 65 let, kteří se chtějí spoléhat na sebe, by měli chodit na nákupy
mezi 8. až 10. hodinou. Důchodci chodili původně nakupovat mezi 10. až 12.
hodinou, pár dní na to měli vyhrazený
čas od 7 do 9 hodin. Důvodem třetí změny byly stížnosti lidí, kteří si nemohli
před nástupem do zaměstnání koupit
svačinu.
(lat)

KOMUNIKACE MEZI GENERACEMI

Vyhněte se zákazům,
i když máte pocit, že se
babička nechová rozumně,
radí psycholog
...str. 7
MÝTY A FÁMY O KORONAVIRU

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

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

Ulice i Všechnopárty.
Tvůrci populárních
pořadů mají stopku,
premiéry se odkládají ...str. 12
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Mory, cholera, obrna i tyfus

Hrozbou v jakékoli době byly, jsou a budou epidemie nebezpečných infekčních chorob. Morové rány,
RADEK LATISLAV
PARDUBICE, CHRUDIM | Nejstarší
zpráva o moru v Pardubicích pochází z
let 1582 až 1583. Pravděpodobně postihl město i během třicetileté války,
ovšem žádné důkazy o tom se muzejníkům do ruky zatím nedostaly.
Na jaře 1680 před morem ujel z Prahy do Pardubic dokonce i král Leopold
I., který během svého zdejšího pobytu
28. června 1680 vydal robotní patent.
Nákaza se však objevila i ve městě na
Labi a byla neobyčejně zhoubná. Po
dlouhých patnácti letech na paměť odeznění epidemie byl na dnešním
Pernštýnském náměstí vztyčen morový
sloup.
Celosvětová pandemie cholery dolehla na Pardubice v roce 1830. Po dvou letech měla na kontě 500 nemocných a
199 mrtvých.
Závažné infekční onemocnění poté
vypuklo znovu během prusko-rakouské
války v roce 1866. Nemoci s vojáky přicházely a epidemie při jejich delším pobytu bývaly pravidlem. Cholera se dávala do souvislosti s podivným stravováním vojáků, jak to ve svých spisech zaznamenali mnozí kronikáři. „…vařili a
jedli ustavičně, míchali všechno dohromady-maso-mléko-kávu-pivo-zemčata
i také ještě nezralá, ano mazali i tlačené
kvasnice na chléb, jaký tedy div,“ stojí
doslova například ve třetím dílu Dějin
Přelouče.

Cholera jako největší
zabiják přišla s vojáky
Místní kronikář šel v popisu jídel ještě
dál: „…požívali syrové maso rozsekané, promíchané pepřem a česnekem neb
cibulí, na to vejce syrové.“
Přeplněná Přelouč, v níž byly v provizorních podmínkách stovky vojáků,
byla pro šíření epidemie cholery ideálním prostředím. Bylo jen otázkou času,
kdy nemoc přeskočí na civilisty. V Přelouči v roce 1866 zemřelo na choleru 52
pruských vojáků a 129 civilistů.
Cholera se do souvislosti s pruskými
vojsky dávala i v Pardubicích.
Prvního zemřelého na choleru tehdy
v Pardubicích zaznamenali na Zeleném
předměstí. 13. července1866 šlo o
sedmadvacetiletého pruského vojáka
Jana Kovalského. Celkem si cholera vyžádala na tomto předměstí 45 obětí. Ve
vnitřním městě zemřelo na choleru 26
lidí. Smrt si nevybírala. Během srpna zemřel například i obětavý farář Vilém

Morový sloup na Pernštýnském náměstí v Pardubicích z roku 1695 vznikl na paměť odeznívajícího moru.
Kupka, který zákeřnou nemoc chytil při
zaopatřování ostatních nemocných.
Pro potlačení nemoci byl na Pardubicko povolán specialista na choleru, doktor Hersch. „Ve spolupráci s úřady tlačil na hygienu, čištění ulic a podobně.
Na město se během srpna, když už mohly začít fungovat úřady, valila jedna cholerová instrukce za druhou. A postupně
to skutečně zvládli,“ potvrdil historik
Východočeského muzea v Pardubicích
Jan Tetřev.
Cholera děsila Pardubice ještě v polovině srpna 1910, a to když městská rada
nařídila „veškerá opatření proti zavlečení příšerného hosta“. Jeden muž, žena a
dítě jevili nebezpečné příznaky nemoci.
Na nádraží byl proto jeden vagon z vlaku jedoucího z Vídně odvěšen a nemocní odvezeni do nemocnice.
Na Pardubicku ještě v poslední čtvrtině 19. století pravidelně propukaly neštovice. Ačkoli se v té době už očkovalo, epidemie byla dost rozsáhlá. Kvůli
neštovicím byl po roce 1878 zrušen hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele, který stojí v ulici Bratranců Veverkových.
První záznam o chřipce na Pardubicku je z roku 1890, kdy se kvůli ní v regionu zavíraly školy.
Z toho roku pochází i zpráva z Bezděkova. „… nebylo snad obydlí, kde by se

neuhostila. V naší obci uvrhla v každém
stavení více osob na lůžko. Ježto nákaza vyskytla se četně mezi mládeží tak,
že mezi 87 žáky bylo až 30 nemocných,
zastavila místní školní rada od 15. ledna
vyučování.“
Za první světové války byly školy
uzavřené kvůli španělské chřipce. Vzdělávací ústavy se mezi dvěma světovými
válkami zavíraly i kvůli normální chřipce, černému kašli a záškrtu.

Epidemie spály i tyfus
V srpnu 1901 vypukla v Pardubicích
epidemie spály. Šířila se mezi dětmi
zvláště v ulici Karlova a potom trvala
po celou zimu až do jara následujícího
roku. „Vyžádala si velkých obětí. Na
hřbitově v dětském oddělení číslo II
přes zimu přibylo na 70 hrobů a dalších
mnoho umřelo na tuto nemoc na jaře
1902,“ uvedl historik Tetřev.
Občas vypukl v prvním desetiletí 20.
století i tyfus. Třeba v Přelouči se pravidelně objevoval v kasárnách kvůli špatné vodě. V zárodku se podařilo během
I. světové války zvládnout zavlečení
tyfu a cholery od uprchlíků z Haliče.
V létě v roce 1939 řádila na Pardubicku epidemie obrny. Děti umíraly, další
byly zmrzačené. Na obecných školách

FOTO | MAFRA

se začalo učit až 16. října.
Regionu se nákazy nevyhýbaly ani v
druhé polovině 20. století. V lednu
1964 se v Přelouči vyskytlo šest případů akutního záškrtu, z toho dva byly
smrtelné. Nemoc ve městě napadla 123
osob. Zakázány byly všechny zábavy,
shromáždění školní mládeže v sokolovně, zavřeno bylo kino, kostely, knihovny, hudební škola. „Otevřeny zůstaly
jen základní školy, aby matky nerozstrkaly děti po kraji k babičkám a nemoc
se nešířila dál. Paradoxem tehdy bylo,
že bacilonosiči byli voláni na středisko
do čekáren mezi nenakažené lidi,“ uvedl historik Tetřev. Na konci 70. let byla
na Pardubicku také epidemie žloutenky. Jedno z epicenter bylo v Lipolticích.
Ani Chrudimi se nákazy nevyhýbaly.
Ve středověku byly způsobené nedostatečnou hygienou spojenou například s
chybějící kanalizací.
Chrudimi se mor nevyhnul v roce
1349, kdy v Čechách řádila jedna z největších epidemií v období středověku.
Nejdále je zmapováno několik morů z
16. století. Mezi lety 1561 až 1562 zemřelo 1810 lidí, od září do prosince v
roce 1634 530 osob, poslední rozsáhlé
epidemie v letech 1680 a 1713 Chrudim
nezasáhly.
Kromě vnitřního města, kde byla v
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zavíraly školy i v minulosti

které za sebou zanechaly miliony mrtvých, dokázaly vyřadit z provozu tehdejší společnost i v regionu
roce 1843 vybudována kanalizace, nebyl v ostatních částech odvod splašků
zajištěn.
Ještě v roce 1880 podle publikace Stará Chrudim od historika Jiřího Charváta
si místní žurnál stěžuje na „dávný nešvar vyvážení hnoje a smrdutých výkalů v nejživějších ulicích města za bílého
dne“. Vybudovaná kanalizace vnitřního
města ovšem ústila do řeky. Nelze se
tak divit, že ve městě se v roce 1832 a
znovu v roce 1850 objevila cholera.
V pamětech se například píše: Byli
ustaveni lidé k obsluhování nemocných, pak lékaři ustanoveni, když se
kdo v některém domě rozstonal, buď
služka, tovaryš nebo kdokoliv jiný, tam
od lidu k tomu ustanovených v senftě
(tj. nosítkách) donesen byl a tam své patřící obsloužení měl.
Nemoc si své oběti nevybírala. Mezi
stovkami těch, kteří jí podlehli, byl v
roce 1832 i otec chrudimského poštmistra baron Christian Geisstler a v roce
1850 první konstituční purkmistr Jan
Martini.
Ve stejné době velké obavy vzbuzo-

vala i cholera. Jmenovaní zdravotní komisaři dohlíželi na čistotu náměstí a
ulic, domy, ve kterých se nemohlo shlukovat příliš lidí ani hospodářských zvířat, v gesci měli také stravu, která nesměla škodit lidskému zdraví.

„Šmejdi“ řádí v každé době
V krásné češtině se dochovaly i zápisy
tehdejšího okresního úřadu. „Jakosti pokrmů i nápojů největší pozornost věnovati, zvláště ovoce a ostatní jsoucí plodiny a bambuliny, pak pivo nejpřísnější
prohlídce podrobiti“.
I tehdy se mezi lidmi objevovali obchodníci se zaručenými radami proti
onemocnění, dnes bychom řekli
„šmejdi“. Na jednoho pronásledovatele
cholery, který nabízel poučení o „radikálním a všeobecném postupu proti epidemické choleře“ si úředníci posvítili.
I přes všechna nařízení cholera v roce
1866 v Chrudimi vypukla. Lidé se měli
úplně vyhýbat nezralé zelenině a ovoci,
studeným nápojů a lázním „za těla horkého“. Do vody k pití bylo doporučeno

Hrob 11 pruských vojáků, kteří v
Chrudimi podlehli choleře.
přimíchat trochu vína, rumu nebo kořalky. Okresní úřad také dohlížel na zákaz
pohybu polonahých dětí v ulicích. V
roce prusko-rakouské války, kdy bylo
město obsazeno pruským vojskem, se
podařilo choleru zahnat, ovšem objevilo se nové nebezpečí ve vepřovém
mase, parazitární onemocnění způsobené svalovcem známé jako trichiny. I teh-

dy na to lidé dokázali reagovat včasným
opatřením. Každou středu v dnešní v Čelakovského ulici znalci posuzovali kvalitu veškerého vepřového masa. Maso,
které bylo bez závad a mohlo se prodávat, bylo protaženo nití s pečetí.
I přes zlepšování zdravotnické péče
se město na konci 19. století nevyhnulo
dalším nákazám, jakými byly spála,
spalničky, dětská obrna, neštovice, tuberkulóza apod. Na rozdíl od epidemií
cholery si moderní nemoci už tolik lidských životů nevyžádaly. Například v
roce 1872 zemřelo na epidemii neštovic
v Chrudimi pět osob. Na začátku 20. století nejvíce lidí umíralo na tuberkulózu.
Asi tři lidé z tisíce.
Naposledy „morová rána“ v podobě
španělské chřipky přišla do Chrudimi v
roce 1919. Nemoc si sice vyžádala několik obětí, o plošnou nákazu však nešlo.
A podobně jako dnes byly uzavřeny
všechny školy. Tehdy na dva měsíce.
Ve světle dnešních dnů je jedno jisté.
Karanténa spolu s řádnou hygienou
byly vždy hlavními a účinnými nástroji
pro překonání všech velkých epidemií.
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Díky karanténě se třeba naučím
Před kamerami prorazila jako zpěvačka v talentové
soutěži, v seriálech Modrý kód a Slunečná však
na sebe Eva Burešová upozornila především jako
herečka. „Role Týny je pro mě zlomová. Spousta
lidí teprve zjišťuje, že v uměleckém světě existuju,“
říká hvězda seriálu, který ve sledovanosti poráží
i Ordinaci. Natáčení však nyní přerušila pandemie.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Týdny nuceně strávené více méně
jen doma jsou pro většinu lidí dosud nepoznanou zkušeností. Pro herečku Evu
Burešovou to však neplatí. Před čtyřmi
roky strávila kvůli neštovicím v karanténě dokonce týdnů šest.
Vzpomínáte v těchto dnech na tehdejší týdny v izolaci?
Vidíte, na to už jsem úplně zapomněla!
To byl pro mě celkově opravdu šílený
rok, neštovice a hned jak mě pustili ven,
tak jsem si na dalších šest týdnů poležela
se zlomenou nohou.
Čím jste tedy zaháněla chmury?
Vlastně to bylo dost podobné jako teď.
Četla jsem knihy, poslouchala písně, natáčela covery a hrála počítačové hry. Teď to
mám o něco zábavnější, protože mám vedle sebe syna, takže si hrajeme spolu.
Jak vám zatím současná situace ovlivnila život a vaše pracovní povinnosti,
když televize omezily výrobu?
Natáčení Slunečné bylo pozastaveno. Zrušila se nám také divadla, besedy, koncerty. Když nemyslím na to, že nám to vzalo
příjmy, tak to vlastně vítám. Tahle pauza
už myslím byla potřeba pro všechny lidi.
Všichni se někam honíme, spěcháme a nedokážeme být v klidu. S rodinou, sami se
sebou. Měla jsem menší krizi po pár
dnech, jelikož jsme kvůli karanténě zůstali na Moravě, kde jsme měli v plánu být
jen na víkend, a tak tady nemáme vůbec
nic. Počítač, knihy, deskové hry a vlastně
ani oblečení, takže vytahuju starší věci ze
základní školy. Naštěstí jsem se postavou
moc nezměnila. (smích)

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

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

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

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

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

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

Eva Burešová

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

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

chce zničit jakoukoliv radost ze sebe či
práce máte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDROJ |
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

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

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

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

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

P

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

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

K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

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

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

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

ILUSTR. FOTO | MAFRA

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

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

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

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

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

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

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

Nejrychlejší

půjčka

–
–
–
–
–
–

844 13 14 15

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

Stále hledáme nové obchodní zástupce po celé ČR.

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

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

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Služby, osobní služby, au-pair

Datový specialista, Start a rozvoj podnikání

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Osobní bankéř/ka - Kutná Hora 0,8 úvazek

35 000 - 43 000 Kč / měsíc

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

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Customer service agent rom/eng

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Customer care coordinator spanish + italian

27 000 - 31 000 Kč / měsíc

Referent se španělštinou

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Strojírenství

Doprava, logistika

Konstruktér

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Nastupte znovu do Amazonu a získejte bonus 12…

PLC programátor - Junior

Pracovník do skladu

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

PLC programátor s praxí

Obalový specialista

30 000 Kč / měsíc

Konstruktér Praha - Východ

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV jihlava

Více na www.jobdnes.cz
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Evropané o novinku v jídelníčku z počátku nestáli. Téměř dvě století považovali
brambory za pohanskou, nečistou a zdraví
ohrožující plodinu. „Německý lid, jevě
velkou nechuť k nové plodině, ničil pole
zemáky posázená tak, že císař Bedřich musel k ochraně dragouny povolat a kolem
polí postaviti,“ vypravuje v knize Josef
Dumka s tím, že kdo odmítl brambory pěstovat, hrozil mu trest uříznutí uší a nosu.
Jinak než silou na to šel jistý Francouz,
lékárník Antoine Parmentier. Nejprve přesvědčil krále Ludvíka XVI., aby mu věno-
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24
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Do Prahy je přinesli mniši

10

BALENÍ
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MAX.

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

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

ks
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Bramborové pochutiny podle Hany Dumkové
MAX.

2

12

MAX.

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

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

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

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

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

DOBRÉ ZPRÁVY V ČASE PANDEMIE KORONAVIRU

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

O

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

E

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

V

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

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

5plus2
■ ZDRAVÍ

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

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

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

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

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

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

víc ještě na čerstvém vzduchu. Rozdíl
je patrný samozřejmě také u sportovců.
Klíčem ke zlepšení je na prvním místě naučit se správně dýchat. Pokud se
vám při každém nadechnutí zdvihá pouze hrudník, aniž by se pohnulo břicho,
cosi je špatně. Zkuste se při nádechu
soustředit na to, aby se vzduch dostal až
do břicha. Výhodou takzvaného bráničního dýchání je mimochodem i posílení
svalů břišní stěny.
Základní dechová cvičení doporučují
hluboký nádech a výdech s rozpaženýma
rukama, čímž se ještě více otevře prostor
hrudníku. Možností je i trénovat vleže zadržovat dech. Speciální
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Em-eukal prémiové pastilky proti kašli
Vás přesvědčí svou jedinečnou chutí a vysoce
kvalitními přírodními ingrediencemi
Zhluboka se nadechněte - s prémiovými
pastilkami proti kašli Em-eukal.
Střídavé teploty přicházejícího jara, dokáží potrápit
nejeden krk! Em-eukal je správným společníkem
kdekoli a kdykoli je to potřeba. Ať už vyberete jakoukoli
příchuť, každá Vám dodá jemnou úlevu pro hrdlo
a povzbuzení pro Váš hlas.
Dnes již v 10-ti variantách: od nezaměnitelného
eukalyptu po sametově jemnou šalvěj Em-eukal
/ ve variantách sáček, nebo krabička.
Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
přírodních surovin a esenciálních olejů.

ZVEME VÁS, ABY JSTE SE ZHLUBOKA NADECHLI!

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

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA

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

J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

Tak to je
bezvadný!

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

Garance
měsíce
zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

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

K

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

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

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

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

58 290 Kč

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

FOTO | A. HORSINKA, MAFRA

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

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

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Lázně Bohdaneč - Křičeň

Ladislav Žák E-VO.cz, Křičeň 38,
tel.: 774 661 307

Týniště nad Orlicí - Voklik
AGRICO, s.r.o., Voklik 976,
tel.: 731 443 979, 494 371 301

Ústí nad Orlicí

ABS Červinka, Královehradecká 1487,
tel.: 603 828 839, 777 808 131

Klášterec nad Orlicí

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

Kolín

Traktory Kolín, K Vinici 325,
tel.: 608 265 749
Další nejbližší prodejny:

Vysoké Mýto,
Havlíčkův Brod a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Česká republika

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Objevte „neznámý“ pojem příroda

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

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

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

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

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

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

/

MALOTRAKTORY

/

64 740 Kč

KARTÁČE

49 990 Kč

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

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

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

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

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

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

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

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

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5plus2 PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Jarní tipy
a zajímavá
místa
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VÝROBA
SPECIÁLNÍCH VOZIDEL

odstraňuje vlhkost,
plíseň a zatuchlý
vzduch
®

Vzdušné solární panely
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
KONSTRUKTÉR – TECHNOLOG – NORMOVAČ ELEKTRO

• vzdělání SŠ/VŠ technického směru • schopnost práce v CAD – znalost
Inventor, AutoCad electrical • návrh elektro konstrukcí vozidel, zpracování
konstrukční a výrobní dokumentace

KONSTRUKTÉR – TECHNOLOG – NORMOVAČ

• vzdělání SŠ/VŠ strojní • práce v CAD – znalost Inventor, AutoCad • návrh
konstrukce částí vozidel • zpracování konstrukční a výrobní dokumentace

ZÁMEČNÍK

• výuční list v oboru • svářečský průkaz CO2 • orientace ve výkresové
dokumentaci

AUTOKLEMPÍŘ

• výuční list v oboru • svářečský průkaz CO2 • orientace ve výkresové
dokumentaci

AUTOMECHANIK

• výuční list v oboru • řidičský průkaz B (C – výhodou)
te s i
dn ej
O bje r m a
ci
zd a
zul ta
/ kon
leták 136 051
72 5

NABÍZÍME

®

SolarAir s.r.o.,
T. G. Masaryka 64/12, 568 02 Svitavy

tel.: 725 136 051
www.solarventi.cz

• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• práci v jednosměnném provozu • příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené • firemní výuku AJ

tel.: 466 955 743, 724 107 030
adresa: Chrudimská 1663, 535 01 Přelouč
e-mail: prace@armsvos.cz | web: www.armsvos.cz

TEMPO O.O.P.P. Chrudim
Pardubická 620, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 801, mobil: 736 486 267
po-pá 8.00-17.00 hodin

Osobní
ochranné pracovní
prostředky

CHRUDIM

VŠE PRO
CYKLISTIKU, TURISTIKU,
SPORT A VOLNÝ ČAS
VELKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH ELEKTROKOL
www.stratilek.cz

e-mail:obchod@tempo-oopp.cz

www.tempo-oopp.cz
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Koronavirus utlumil
jarní probouzení

Letošní jaro mělo být nabité celou řadou výstav a jiných akcí. Kvůli koronaviru
se termíny odsouvají a všichni doufají, že se uskuteční později.
TEXT: RADEK LATISLAV
ZUZANA ZLINSKÁ

M

álokdo z organizátorů jarních akcí tušil, jak letošní sezona dopadne. Koronovirová pandemie po celém světě paralyzovala téměř všechno. Každodenní život, na který jsme byli
ještě před pár týdny zvyklí, se smrskl jen
na nejzákladnější lidské potřeby.
Pořadatelé březnových a velikonočních akcí se už smířili s tím, že kvůli koronaviru se uskuteční později nebo vůbec.
Experti jsou opatrní na jakékoliv odhady, s prvními veřejnými akcemi však dříve než v polovině dubna počítat nemůžeme. Proto i na následujících stranách
speciální přílohy týdeníku 5plus2 Náš
kraj akce konané dříve nenajdete.
Součástí jara v kraji má být také vinařský půlmaraton, jehož termín však organizátoři hledají. Současný Pardubický vinařský půlmaraton navazuje na více než
40letou tradici pořádání tohoto masového běžeckého závodu.
Do začátku devadesátých let minulého století se tento silniční běh pořádal
jako Běh osvobození v tradičním termínu 9. května, a to na 25 kilometrů dlouhé trati Pardubice-Chrudim-Pardubice.
Od této doby do roku 2005 se trať mezi
Pardubicemi a Chrudimí upravila na délku klasického půlmaratonu tak, aby se
na ní daly pořádat oficiální přebory a dosahovat časy v regulérní atletické disciplíně – půlmaratonu. Pravidelně se zde
schází běžecká špička nejen z České republiky.
Někde mají i přichystané výstavy a čekají jen na konec pandemie a otevření
muzeí. Buďte na to připraveni.
Zavítat můžete třeba do muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem v sousedním Královéhradeckém kraji. Kromě
stálé expozice vyprávějící příběh úžasného Třebechovického betlému zde pravidelně připravují i další výstavy.
Ta aktuální tu je instalovaná až do 8.
listopadu. Jmenuje se Králické betlémy.
Přibližuje návštěvníkům jednu z nejznámějších a nejvýznamnějších oblastí čes-

kého betlémářství – Králíky. Město a
jeho okolí má bohatou betlémářskou historii, která sahá až do osmdesátých let
18. století. Výrobou figurek pro typické
králickéch betlémy se zabývaly celé rodiny, byl to jejich zdroj obživy v zimních
měsících. Betlémy a jednotlivé figurky
se prodávaly na trzích na celém našem
území a také se vyvážely do zahraničí.
Do 4. října v Třebechovicích probíhá
také výstava Orebité – 600 let.
Interaktivní výstava zábavnou i poučnou formou představuje východočeské
husitské hnutí orebitů, kteří si dali jméno podle vrchu Oreb u Třebechovic. Ve-

dle táboritů a Pražanů významně zasáhli do událostí v období husitských válek.
Výstava je určena převážně dětským návštěvníkům, historické události jsou prezentovány formou komiksového příběhu. Zájemci si budou moci vyzkoušet třeba drátěnou košili nebo střelbu z praku.
Třebechovické muzeum připravuje bohatý doprovodný program i na léto, kdy
všichni věříme, že už tu s námi koronavirus nebude.
Po odvolání nouzového stavu sledujte
na webových stránkách pořadatelů, v jakém termínu se další plánované akce
uskuteční. Děkujeme.
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Kam s dětmi na jaře?

Kde si užít sluneční paprsky slunce s dětmi? Kromě procházek v těchto dnech
moc příležitostí není. První akce se uskuteční nejdříve v druhé polovině dubna.
Nabízíme tipy na některé z nich.

TEXT: ZUZANA ZLINSKÁ
STANISLAVA KRÁLOVÁ

V

sobotu 25. dubna od 9 do 17
hodin bude kolem Chrudimky
v Hlinsku veselo. Připravený je
totiž Svatojiřský jarmark. Široký sortiment nabízeného zboží bude jistě lákat k nákupu. Návštěvníci
si mohou odnést krásné i praktické věci,
pro děti je připravena pohádka. Vstupné
je zdarma.
Od 24. dubna si mohou zájemci přijít
prohlédnout výstavu Hravý svět Vlasty
Švejdové do muzea a galerie v Poličce.
Přestože Švejdová vystudovala obor
loutkářství a hračky, dnes je známá hlavně svými knižními ilustracemi. Ty tvoří
stěžejní část její výtvarné tvorby, kterou
věnovala především dětem.
Další samostatnou kapitolu autorčiny
tvorby představují její vlastní knihy pohádek a příběhů, které také ilustrovala, a
řada dětských kreslených filmů, jež vytvo-

řila ve spolupráci s Filmovým studiem
Barrandov. Dále spolupracovala s filmovým studiem ve Zlíně a televizí v Brně a
byla stěžejní autorkou známého časopisu Dikobraz.
Na výstavě bude představena také autorčina volná tvorba, zastoupená především malbami a grafikami určenými jak
dětem, tak i dospělým.
Jako každý rok by se měl poslední dubnový den uskutečnit na prostranství centrálního parku Dubina v Pardubicích Slet
čarodějnic. Pálení čarodějnic začíná tradičním rejem masek a čarodějnickými
soutěžemi. Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti
i rodiče je připraven program, ve kterém
nebude chybět soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží o zajímavé ceny, trampolína a další dětské atrakce, taneční vystoupení a bohatý kulturní
program.
Bohatý program připravili i organizátoři Aviatické pouti.

Ten letošní, 30. ročník, má být výjimečný. Pořadatelé již odtajnili první trumfy na pardubickém letišti plánují letovou
premiéru ultralehké repliky stíhacího
Nieuportu 11 UL, se kterou se má prezentovat loni nově založená Letka Aviatické
pouti.
Organizátoři definitivní rozhodnutí o
konání, či nekonání jubilejního ročníku
Aviatické pouti odložili na duben.
„Akce se má uskutečnit za 10 týdnů a v
současné chvíli nikdo přesně neví, jak
dlouho mohou omezení trvat, přípravy
Aviatické pouti budou zatím pokračovat,“ uvedl v prohlášení minulý týden
předseda správní rady Aviatické pouti Ladislav Minařík.
Třicátá Aviatická pouť se bude v Pardubicích konat 30. a 31. května 2020 na letišti. Akce je stálicí v kalendářích evropských airshow a stala se také skutečnou
poutí, na které se každoročně slaví i Mezinárodní den dětí, a to hned na několika
místech.
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Do přírody i historie
V tomto roce se zaměří na témata, jako
je letová premiéra nového přírůstku do
nově vznikající sbírky letky Aviatické pouti, rozšířené vystoupení Vzdušných sil Armády České republiky, 75 let od ukončení II. světové války či bojová scéna z východní fronty II. světové války.
Program Aviatické pouti je ale mnohem bohatší. Diváci uvidí také velkoscénu z I. světové války, unikátní BALBO velkoskupinu vzácných druhoválečných
letounů na pardubickém nebi, vystoupení Centra leteckého výcviku Pardubice
nebo akrobatické vystoupení předních
světových showpilotů.
Již tradičním se stalo vystoupení akrobatických skupin, lákat bude také největší vystoupení unikátních letounů The Flying Bulls ve střední Evropě, velká prezentace klubů vojenské historie, německý
historický lazaret, PIN UP Girls a vojenské ležení z období první i druhé světové
války včetně statistů, pozemní i letecké
techniky. Přijedou také historická auta či
motocykly. Program je připravený rov-

něž pro děti, pořadatelé nachystají velký
dětský den.
Program Aviatické pouti je koncipován
jako velkoprostorové divadlo na zemi i ve
vzduchu. Ztvárňuje scény z dějin aviatiky
a významných válečných událostí. Účinkují nejlepší piloti a slavná letadla.
Vše je také doplněno pyrotechnickými
efekty, množstvím pozemní techniky a
vojáků v dobových uniformách. Letiště je
otevřeno pro veřejnost od 8 do 20 hodin.

Hlavní program probíhá od 11 do 17 hodin. Program je totožný po oba dny.
Zájemci mohou za zajímavými jarními
akcemi vyjet i za hranice Pardubického
kraje. Celá řada akcí je připravená v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Na 30. května je připravený Dětský
den, na 21. června bude k vidění program ke Světovému dni žiraf. V červenci
a srpnu se potom návštěvníci mohou těšit na připravované Africké léto.
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„Máme skvěle našlápnuto“
říká Petr Křivohlávek
z helvíkovického Dibaqu
Po turbulentních letech, kdy se v České republice
všemožně skloňovalo slovo „krize“, má Dibaq se
sídlem v Helvíkovicích velmi příjemné vyhlídky.
Firma se zabývá zejména výrobou prémiového
krmiva pro zvířata, ale také pamlsků. Za rok 2019
překonala hranici obratu 700 milionů korun, výrobky se daří vyvážet do celé řady
zemí i mimo Evropskou unii, produkty si
chválí běžní zákazníci i renomovaní chovatelé, se kterými firma úzce spolupracuje.
„Krize nám paradoxně vlastně pomohla.
Dala nám impuls k tomu, abychom změnili
své myšlení. Do té doby jsme vyráběli ekonomická i prémiová krmiva, a to v poměru
asi 70:30. Obsluhovali jsme všechny distribuční kanály, včetně řetězců. Vnímali jsme,
že je potřeba začít se profilovat a krize tento krok urychlila. V dnešní době vyrábíme
prakticky pouze prémiová a superprémiová
krmiva,“ řekl stávající generální ředitel Dibaqu, Ing. Petr Křivohlávek, MBA.
Firma spolupracuje s petshopy, eshopy,
v zahraničí pak s distributory, kteří chtějí sdílet vizi
společnosti ve smyslu partnerství s chovateli zvířat prostřednictvím kvalitních výrobků za férovou
cenu. „Naše krmiva nejsou levná, ani nemohou být.

Za jejich kvalitou si stojíme a vidí to i naši zákazníci.
Poprvé v historii jsme v tržbách překonali hranici 0,7
miliard korun a naše ambice míří samozřejmě výš,“
vysvětlil Petr Křivohlávek.

Hnacím motorem úspěchu společnosti Dibaq
jsou lidé. „Naši zaměstnanci, moji kolegové. Stále
více se nám potvrzuje fakt, že na skutečně dobrého
člověka má smysl si počkat, stejně tak jako skuteč-

nost, že i mladý člověk bez zkušeností, ale se srovnanými hodnotami a chutí do práce nám může přinést
víc než třeba ostřílený manažer,“ sdělil Křivohlávek.
Přiznává, že najít v dnešní době kvalitní lidi není
jednoduché. „Ale stejně tak, jako si stojíme za kvalitou našich produktů, tak stejným
způsobem se stavíme k výběru lidí,
kteří u nás pracují. Ne každý může
pracovat pro Dibaq. Budujeme silný
tým lidí, kteří dobře zapadnou v rámci
naší firemní kultury. Kteří mají poctivý
přístup k práci, zdravé myšlení a chtějí se učit novým věcem. Těm, kdo se
rozhodnou jít do toho s námi, nabízíme možnost dělat smysluplnou práci
v krásném prostředí, za dobrou mzdu
a s dobrými kolegy,“ řekl Křivohlávek
s tím, že dosažený rekordní obrat
za loňský rok je příjemná odměna
za odvedenou práci. „Ale tím naše
práce samozřejmě nekončí, naším cílem je prodeje smysluplně a v souladu
s našimi hodnotami zvyšovat, v plánech našeho rozvoje hraje důležitou roli i na podzim
koupená část areálu letohradského Bocusu. Věřím,
že pro příští roky máme opravdu skvěle našlápnuto,“
dodal Křivohlávek.
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Památky procházejí

Památky v Pardubickém kraji i letos návštěvníkům nabízejí řadu novinek.
Mnohde ve velkém investují a vylepšují podobu.

P

amátky dostávají lepší háv. Tak by
se dalo charakterizovat letošní jaro
v historických objektech. Připraveny jsou také novinky pro letošní návštěvnickou sezonu.
VESELÝ KOPEC A BETLÉM
Kouzlu roubených usedlostí v muzeu
pod širou oblohou na Veselém Kopci budou moct návštěvníci podlehnout nejdříve na konci dubna. Návštěvnickou sezonu veselokopeckého skanzenu, který ze
všech památek v kraji ožívá nejpozději,
zahájí o víkendu 25. až 26. dubna dvoudenní akce s netradičním názvem Zahájení sezony aneb Víte, že…
„Návštěvníkům chceme ukázkami obyčejů připomenout, že se Pardubický kraj
může pochlubit velkým množstvím nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Během dvoudenní akce, na kterou ve
statku z Mokré Lhoty naváže půlroční výstava, bychom chtěli naživo tyto statky
představit,“ představila zahajovací akci
ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona
Vojancová.
Poslední dubnovou sobotu by tak mezi
roubenkami měla být vztyčena májka v
podání obyvatel ze Střemošic. Z Načešic
ve stejný den přijedou předvést lidový
zvyk stínání kohouta. „V neděli se mohou návštěvníci těšit na ukázku lidového
obyčeje vodění Jidáše z obce Vinary. Vodění Jidáše si chceme připomenout i výstavou v hlineckém Betlémě, kde chceme
lidem obyčej více přiblížit. V posledních
letech byl totiž odborně zmapován,“ řekla Ilona Vojancová.
Druhá část výstavy o krajských obyčejích bude ve statku z Mokré Lhoty věnována masopustním obchůzkám, které byly
před deseti lety zapsány jako významný
kulturní fenomén Hlinecka na seznam
UNESCO.
Oblíbená Hrnčířská sobota doprovázená ukázkami práce hrnčířů a keramiků letos připadne na 16. května.
Dvě novinky čekají návštěvníky v Betlémě. Už podruhé se tam má v pátek 22.
května uskutečnit Betlémská muzejní
noc, která se loni setkala s velkým úspěchem. „Na konci září se chceme zapojit
do celostátní akce Den architektury, při
které se návštěvníci dozvědí zajímavosti
o jednotlivých roubených objektech i o
záchraně památkové rezervace Betlém,“
dodala ředitelka Vojancová.

Do stálé nabídky akcí, které mají u návštěvníků velký ohlas, patří Veselokopecký jarmark, který je naplánován na 18. a
19. července. „Domníváme se, že úspěch
akce spočívá v pečlivě vybraných účastnících. Spolupracujeme s řemeslníky, kteří
jsou ocenění titulem Nositel tradice, i s
dalšími, kteří oživili tradiční rukodělnou
výrobu,“ láká Ilona Vojancová mezi roubenky, které loni navštívilo bezmála 90 tisíc lidí.
HRAD SVOJANOV
Od konce února byla v plném proudu návštěvnická sezona na Svojanově. Jeden z
našich nejstarších a nejzachovalejších
středověkých hradů se v průběhu roku
představí bohatým programem s řadou
zážitkových prohlídek a akcí. A nepůjde
jen o již vyzkoušené a tradiční akce, na
které si loni našlo cestu přes 83 tisíc lidí,
což z hradu udělalo druhou nejnavštěvovanější památku kraje.
V letošní sezoně hrad představí mnoho novinek. Pouhé dva víkendy od zahájení sezony 29. února si návštěvníci mohli prohlédnout zrestaurované nástropní
malby v jídelně a přípravně. Několik prostor empírového paláce dostalo novou
historizující výmalbu ve stylu klasicistních maleb. „Od května budou zpřístupněny nové výstavní sály v historických konírnách v areálu předhradí. V části bude
otevřena galerie barokních plastik z Mariánského sloupu v Poličce. V současnosti
ladíme osvětlení soch a inventář s informacemi o historii sloupu a jeho restaurování. V dalších prostorách bude instalována sezonní výstava Drákula a ti druzí. Ta
bude interaktivní formou návštěvníky seznamovat s tajemnými postavami z minulosti, které milovaly lidskou krev,“ láká
na hrad jeho kastelán Miloš Dempír.
Návštěvníci se v předhradí už nebudou brodit blátem. Dokončen byl nový
povrch parkoviště. „Je na něm použita
historická žulová dlažba z centra města
Poličky,“ dodal Dempír.
Kromě do jara laděného květnového
Hradního jarmarku se na Svojanově soustředí na hlavní sezonu.
„Na víkend 6. a 7. června připravujeme
akci pro děti Pohádkový Svojanov, která
formou hraných scén v rámci prohlídky
představí naše české národní pohádky.
Přes letní prázdniny 27. a 28. června
bude hradní areál hostit Královské slav-

nosti, kterým dominuje příjezd královské
družiny Přemysla Otakara II. a královny
Kunhuty, kteří žili u nás na hradě,“ uvedl
Miloš Dempír.
Léto zpestří 11. července Festival akustické hudby, 13. a 18. července hrad bude
hostit Řezbářské dny, při kterých budou
řezbáři ztvárňovat dobový jarmark v Poličce. Mlsné jazýčky se mohou 18. a 19.
července těšit na Dny dobové kuchyně,
během kterých návštěvníci v rámci prohlídek hradní kuchyně uvidí přípravu jídel ze středověké kuchyně. Samozřejmostí budou i ochutnávky. Uprostřed léta 23.
až 26. července hrad zažije Dny práva
útrpného s hlavním programem ve zdejší
mučírně. Na konec prázdnin se chystá Divadelní pouť (1. a 2. srpna), jejímiž patrony jsou Jan Přeučil s Evou Hruškovou, a
Třicetiletá válka (15. a 16. srpna).
Začátek podzimu se na Svojanově o
prvním zářijovém víkendu ponese v duchu oslav 110 let od zakoupení hradu
městem Poličkou.
„Po zakoupení hradu přesně před 110
lety na začátku září probíhala obrovská
oslava. Koupě za 400 tisíc tehdejších korun byla vnímána jako obrovský vlastenecký čin. Hrad tehdejšími slovy měšťané vytrhli z německých rukou a vrátili českému národu,“ uvedl kastelán k programu, který vtáhne návštěvníky do atmosféry začátku 20. století třeba dobovou módní přehlídkou.
ZÁMEK LITOMYŠL
Zámek Litomyšl se letos zapojí do oslav
roku věnovaného rodu Valdštejnů – Lvů
ve službách císařů.
Jeden z nejstarších rodů na území
Čech více než 100 let litomyšlský zámek
vlastnil. „Budeme se věnovat 18. a 19. století, což je pro náš zámek nejvýznamnější období. Za Valdštejnů na zámku vznikl
evropský unikát v podobě jedinečného
barokního divadla z roku 1797. K výročí
chystáme výstavu o valdštejnských divadlech, chystáme speciální letní prohlídky
po soukromých pokojích Valdštejnů
nebo na konci srpna Hradozámeckou
noc, která bude věnována našemu vzácnému divadlu a repertoáru, který se v
něm v pozdním baroku a v období klasicismu hrával,“ uvedla Zdeňka Kalová,
kastelánka litomyšlského zámku. Loni
tato památka přivítala přes 53 tisíc návštěvníků.
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velkými opravami
SLATIŇANY
Na zámku ve Slatiňanech finišují největší
stavební úpravy za posledních 120 let.
Někdejší sídlo Auerspergů se má letos
otevřít v celé své kráse. „V současné době
rekonstrukce zámku končí. Lešení z fasády už dělníci odstranili, nyní probíhají
už jen dokončovací práce. Pokud to situace dovolí, zámek představíme veřejnosti
ve druhé polovině května,“ řekl kastelán
zámku Jaroslav Bušta.
Už loni se turistům ukázala část obnovených prostor. Návštěvníci mohli začít
využívat nové návštěvnické zázemí s
úschovnou zavazadel, pokladnou, toaletami a bezbariérovým přístupem.
Taháky na prohlídkové trase jsou také
dva zcela nové pokoje princezny Charlotty a prince Vincenta. Kromě barevné sladěnosti fasády odborníci pracovali na
replice terasy na západní straně zámku,
která byla v 50. letech stržena, na střechu
se pro změnu vrátily novogotické vikýře.
Návštěvníkům se otevře také revitalizovaný zámecký park.

Předchůdkyní zámku byla středověká
tvrz poprvé připomínaná roku 1371 v držení Zbyňka Otháje ze Slatiňan. Jejími pozůstatky jsou gotické sklepy pod západním křídlem a nádvořím zámku.

KUNĚTICKÁ HORA
Velkou rekonstrukcí rovněž prochází turisty často vyhledávaný hrad na Kunětické hoře, kde kromě řady kulturních akcí
a tradičních prohlídek pomalu do finále
spěje i obnova dlouho nepřístupného západního křídla areálu, jehož podobu určil ve 20. letech minulého století architekt Dušan Jurkovič.
Už letos se má otevřít vestavba dřevěného objektu na severní straně nádvoří.
„V této vestavbě bude umístěna nová pokladna sloužící k prodeji vstupenek a suvenýrů i občerstvení s příjemným posezením pro návštěvníky,“ přiblížil novou podobu návštěvnického zázemí kastelán
Miloš Jiroušek. Stavební práce na západním traktu by měly být dokončeny letos
na podzim.

Poté začnou úpravy interiérů a instalace nových expozic. Podle plánu se má
celý objekt tzv. Jurkovičova paláce a
šesté brány slavnostně otevřít pro veřejnost začátkem sezony 2021. Nově vytvořená prohlídková trasa přiblíží osobnost
a tvorbu významného architekta Dušana
Jurkoviče a proměny Kunětické hory v
průběhu 20. století. Kromě cenných Jurkovičových interiérů se návštěvníci mohou těšit i na působivou vyhlídku z tamního ochozu. Také letos může veřejnost počítat s klasickými prohlídkami hradního
paláce a kaple sv. Kateřiny, s tradičními
kulturními akcemi a letní scénou Východočeského divadla, které připravuje dlouho očekávanou premiéru Tří veteránů.
Nedávno byla schválená i druhá část projektu obnov, které se zaměřují zejména
na hradní palác. „Zde by měly být práce
zahájeny v průběhu roku 2021,“ dodal
kastelán Miloš Jiroušek.
Kdy přesně bude zahájena návštěvnická sezona 2020, správa hradu včas na
webových stránkách oznámí.

INZERCE

14:00 VELIKONOČNÍ VESELÍ STARTUJE /
ZA
AHÁJENÍ 7. ROČNÍKU AKCE 14:00 - 15:00 JAK PAN
SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA /
DIVADLO ROMANETO 15:00 - 16:30 HODY, HODY,
DOPRO
OVODY / INKA RYBÁŘOVÁ / MASKIÁDA - HUDEBNĚ
DO
OVÁDIVÝ KARNEVAL A SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MASKU
16:30 - 18:00 CRAZY DOGS / HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
14:00 - 17:00 DÍLNY PRO DĚTI / VÝROBA
VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ

POML

ÁZKA A MAŠKARNÍ REJ V ULICÍCH

ŠPINDLERŮV MLÝN - CENTRUM

DOPROVODNÝ PROGRAM:
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ /
KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI /
NÁPOJE, OBČERSTVENÍ
A DOBROTY PO CELÝ DEN,
STÁNKOVÝ PRODEJ /
POMLÁZKY / MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ

24 27. března 2020

Náš kraj

Festivalovou sezonu

Už se stalo tradicí, že vůbec první velkou hudební akcí roku je ve východních
Čechách majáles v Hradci Králové. Stejné to bude i letos, byť se jeho termín
posouvá až na 8. května. Hned o týden později naváže pardubický majáles.

SESKUPENÍ SKYLINE NABÍDNE NÁVŠTĚVNÍKŮM MAJÁLESU SHOW PLNOU ENERGIE. FOTO: ARCHIV MAFRA

TEXT: MILAN ZLINSKÝ

O

rganizátoři majálesu v Hradci Králové mohou být každý
rok docela klidní. Dlouho dopředu mají slušnou pravděpodobnost, že jejich akce
bude už několik týdnů před začátkem vyprodaná. K nynějším problémům ohledně koronaviru se takový zájem hodí hned
dvakrát.
„Klasické a klubové vstupenky byly vyprodány. Zbývají poslední VIP vstupenky,“ hlásí web akce už mnoho týdnů s
tím, že VIP vstupenky lze koupit za 1 200
korun a majitel za peníze získá i možnost
dostat se do VIP zóny k účinkujícím.
Těch bude opět celá řada a najdou se
mezi nimi tradičně známá jména. Dá se
očekávat, že fanoušci se budou nejvíce těšit na Bena Cristovao, Marka Ztraceného
nebo kapely Skyline, Sto zvířat, Vypsaná
fixa.
Za zmínku stojí i to, že pořadatelé dají
možnost zahrát si zatím neznámým kape-

lám. „Přihlas do páteční půlnoci 31. března 2020 svou středoškolskou nebo vysokoškolskou kapelu a zabojuj o účast v klubovém finále. Vítězství ti přinese možnost si zahrát na jednom z hlavních pódií
v rámci hlavního dne oslav majálesu v
Hradci Králové,“ uvedli pořadatelé na
svém webu hradec.majales.cz.
Mezi tradice patří také volba krále a
královny majálesu. Účastníci soutěže dostanou hned několik motivačních výhod,
aby měli lidé důvod se hlásit. „Můžeš získat prestiž pro sebe a svoji univerzitu.
Máš VIP vstup na majáles gratis pro sebe
a svou královskou družinu. Pro vítěze
máme zajímavé odměny, v minulosti například pivo na rok zdarma, zájezd,
tablet, kameru, kolečkové brusle, hodinky nebo zážitkové vouchery. Všichni si
pak užijou spoustu zážitků, zkušeností a
hlavně srandy,“ dodali pořadatelé oblíbené hudební akce, která se koná v Šimkových sadech.
O týden později se pak na louce nedaleko pardubického koupaliště Cihelna

bude konat hned dvoudenní festival s jasným názvem Majáles Pardubice. „Dva
dny zábavy na třech pódiích,“ zní hlavní
heslo pořadatelů, kteří už oznámili potvrzené interprety. V Pardubicích se tak lidé
mohou těšit na Bena Cristovao a kapely
Divokej Bill, Horkýže Slíže, Jelen, Mirai,
Mňága a Žďorp, No Name, Ready Kirken,
Rybičky 48, UDG, Vypsaná fixa nebo
Wohnout.
I letos pořadatelé vsadí na bezkontaktní placení za občerstvení, stejně jako
tomu bylo loni.
„U vstupu do areálu výměnou za vstupenku dostanete platební náramek s
čipem, který po dobití libovolnou částkou
využíváte podobně jako platební kartu.
Zákazník za využití náramku s čipem neplatí žádné poplatky, účtována je pouze
vratná záloha 30 korun za čip (bude odečteno při prvním nabití),“ uvedli pořadatelé akce na webové stránce majalespardubice.cz s tím, že se bude tak platit za
kompletní sortiment jídla, pití, merchandise, popřípadě za další aktivity.
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odstartují majálesy
Vstupenky na akci jsou stále v prodeji.
Navíc jejich cena se bude zvedat. Po celý
duben tak bude lístek na oba dva dny
stát 740 korun. Na místě to pak bude ale
už za 990 korun s tím, že jen sobota nebo
pátek vyjde na 790 korun.
„V předprodeji lze zakoupit pouze vstupenky dvoudenní (na pátek i sobotu). Jednodenní vstupenky budou v prodeji pouze na místě (na pátek, nebo na sobotu),“
informují pořadatelé s tím, že děti do 130
centimetrů mají vstup zdarma, stejně
jako ZTP, ale jejich doprovod platí plné
vstupné.
V prodeji jsou pak stejně jako v Hradci
Králové i VIP vstupenky. Ta platí po oba
dny a opravňuje držitele ke vstupu do
VIP zóny v těsné blízkosti pódií a do chill
out VIP zóny.
„Tam bude samostatný bar, samostatný stánek s občerstvením a WC (v samostatném baru i stánku s občerstvením
bude platit stejný ceník, jako v celém areálu). VIP vstupenky lze zakoupit pouze v
předprodeji (na místě se VIP vstupenky

MEZI TAHÁKY MAJÁLESU PATŘÍ KAPELA JELEN, KTERÁ SPOJUJE POP I FOLK. FOTO: MAFRA

prodávat nebudou) a pouze v Panorama
Caffe Baru (3. NP Palác Pardubice) a v síti
TicketLive,“ doplnil jeden z pořadatelů
David Audrlický.
K majálesu už patří také oblíbená after
party a ta se bude konat i letos. „Oba dny

majálesového veselí v Pardubicích budou zakončeny afterparty s klubovými
djs a výhodami pro návštěvníky akce,“
doplnil Audrlický s tím, že letos se závěrečný večírek uskuteční v klubu Trinity
vedle akvaparku Na Olšinkách.

INZERCE

ALBeRTiNUm
odborný léčebný ústav, Žamberk
přijme

Logopeda/kLinického
Logopeda

Lékaře pro pLicní
odděLení

nabízíme:
• práci v ambulanci pro děti a dospělé, odborné péče na
lůžkovém oddělení následné péče,
• platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2018 Sb.
v platném znění, plat je ovlivněn délkou praxe
(od 27 000 Kč),
• podporu dalšího odborného růstu a zvyšování
kvalifikace,
• možnost vysokého osobního a odborného rozvoje,
• příspěvek na stravování,
• 5 týdnů dovolené,
• práce na akreditovaném pracovišti,
• možnost plného i zkráceného pracovního úvazku,
• benefity FKSP včetně příspěvku na stravování (místní
kvalitní kuchyně v našem zařízení),
• firemní mobilní tarif pro soukromé využití (hlasový
i datový tarif za bezkonkurenční cenu).

nabízíme:
• nadstandardní platové podmínky odpovídající
zařazení dle nařízení vlády,
Zák. č. 341/2017 Sb. + osobní příplatek
• práci na akreditovaném pracovišti v příjemném
prostředí
• možnost plného i zkráceného pracovního úvazku
• možnost bytu
• 5 týdnů dovolené
• benefity FKSP včetně příspěvku na stravování
(místní kvalitní kuchyně v našem
zařízení)
• firemní mobilní tarif pro soukromé využití (hlasový
i datový tarif za bezkonkurenční cenu)
• podpora dalšího vzdělávání, včetně bezplatné účasti
na vzdělávacích akcích v našem zařízení

požadujeme:
• odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda dle
zákona č. 96/2004 Sb. (absolvování akreditovaného
magisterského studijního oboru se státní závěrečnou
zkouškou z logopedie a surdopedie),
• doplnění vzdělání,
• vstřícné chování a vystupování,
• pracovitost, spolehlivost a odpovědnost,
• trestní bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost

požadujeme:
• odbornou způsobilost k výkonu povolání podle
ust. § 4 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
• výhodou interní kmen v přípravě nebo dokončen
• místo vhodné i pro absolventa
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost bez omezení
• praxe v oboru

kontakt: valentova@albertinum-olu.cz, tel: 725 970 002

AVILO MEDIOPTIK s.r.o.
Palackého 38, 534 01 Holice
tel: 466 920 672

Na Labišťi 532, 530 09 Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849, 539 73 Skuteč
tel: 469 350 541
• OCT a perimetr (diagnostika zeleného,
šedého zákalu, onemocnění sítnice a zrakového nervu)
• měření zraku
• screening dětských očních vad a kompletní péče o ně
• při výběru dětských brýlí – druhý pár
brýlových čoček za 2,- Kč
• multifokální brýle od 1500,- Kč

poskytujeme kvalitu - poradenství
široká nabídka optického zboží
odborná péče v oblastech oční problematiky

Nechceme být nejlevnější,
snažíme se být tím nejlepším pro Vaše oči.
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Tvrz Stachelberg
po letech prodlouží
prohlídkový okruh

Největší úpravu prohlídkového okruhu za posledních osm let připravili pro
návštěvníky provozovatelé dělostřelecké tvrze Stachelberg u Trutnova.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ

S

távající 700 metrů dlouhá podzemní trasa bude zhruba o sto metrů
delší. Od této sezony budou průvodci s návštěvníky chodit také po venkovních objektech lehkého opevnění.
Zásadní proměnou prochází vojenská
pevnost Dobrošov u Náchoda, za desítky
milionů korun do příštího léta vznikne
nová expozice a návštěvnické centrum.
Nový úsek v podzemí Stachelbergu začíná za největším kasárenským sálem,
který je dlouhý 75 metrů. Je kompletně
vylámaný s dochovanými zbytky dřevěných výztuží pro betonářské práce. Měla
zde být kotelna, kuchyně, sociální zázemí a v zadní části pevnostní nemocnice.
Nově zpřístupněná část měří přibližně
100 metrů a je pokračováním hlavní
chodby.
NEJVĚTŠÍ PRODLOUŽENÍ
„Odčerpali jsme vodu, odstranili bahno a
vytvořili pevný podklad. Je to největší
prodloužení prohlídkové trasy od roku
2011, kdy jsme pevnost získali do vlastnictví,“ říká jeden ze zakládajících členů
spolku Stachelberg Miroslav Kejzlar.
Po 40 metrech se chodba prudce stáčí
doleva a vede až ke schodišťové šachtě.
Celá trasa je osvětlená. Na prodlouženou
hlavní chodbu navazuje chodba vedoucí
souběžně s kasárnami k muničním sálům pod plánovaným pěchotním srubem.
Na základové desce jednoho ze zamýšlených a nikdy nedokončených srubů
vznikl nouzový východ, nachází se necelý půl kilometr od vchodu do podzemí v
hlavním objektu T-S 37. Nyní je tak podzemí průchozí.
„Do nouzového východu běžně návštěvníky brát nebudeme, ale bude sloužit k evakuaci v případě, že se dole někdo
zraní nebo se mu něco stane. Díky zpřístupnění dalších prostor si návštěvníci
budou moci lépe uvědomit mohutnost

celého podzemního systému,“ poznamenává předseda spolku Pavel Holzknecht.
NOVÁ PROHLÍDKOVÁ TRASA
S PRŮVODCEM
Díky pětimilionovému projektu, na který
bunkraři získali peníze z Evropské unie,
také na prodloužené trase vybudovali
jímku s čerpadlem.
Odvádí vodu z podzemí ven. Dosud totiž byl každé jaro v této části podzemí
metr vody a rozlévala se i do sálů kasáren. Od letošní sezony Stachelberg kromě toho nabídne druhou prohlídkovou
trasu s průvodcem, povede po okolí pěchotního srubu a výletníkům představí
několik objektů lehkého opevnění a
zrestaurované zákopy z roku 1938.
V současnosti jsou zpřístupněné čtyři
řopíky. „Ukážeme, jak různé režimy bunkry využívaly k různým cílům. Jeden z
nich je vyzbrojený, jak ho Němci chystali
na konci zimy 1945 k obraně proti Rudé
armádě. Vyřezali střílny, do každého objektu stloukali dřevěné stolky, na který
položili kulomet,“ uvádí Miroslav
Kejzlar. Je zde také řopík připravený v
roce 1938 k obraně pohraničí a ženijní
úkryt ze 60. let minulého století. Československá armáda v něm vybudovala radiační a chemickou hlásku.
Turistická sezona na Stachelbergu začíná v dubnu, o letních prázdninách je otevřeno každý den. V posledních letech prohlídku každoročně absolvovalo přes 20 tisíc lidí. Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému
Německu. V podzemí bunkru mělo být
zázemí pro 800 až 1 000 vojáků - kasárna,
velitelství pevnosti, sklady munice a materiálu i interní elektrárna.
Stavba začala v říjnu 1937, za 11 měsíců se dělníkům povedlo vybudovat 3,5 kilometru podzemních chodeb a sálů v
hloubce 25 až 60 metrů pod povrchem. Z
12 plánovaných bunkrů stavbaři vybetonovali jediný, na stavbě pracovalo 1 500
dělníků. Přerušila ji mnichovská dohoda

v říjnu 1938. Pěchotní srub T-S 37 patří
mezi největší přístupné objekty tohoto
typu u nás.
Uvnitř je umístěna expozice o budování československého opevnění mezi lety
1935 až 1937.
DOBROŠOV LETOS BEZ TURISTŮ
Po odstoupení pohraničí ženisté podzemí tvrze zalili vodou, vzniklo zde obrovské jezero a Němci se tam už nedostali. V
roce 1966 se bunkr proměnil ve sklad vysoce toxických chemikálií, vstup byl zabetonovaný. Změnila to až skupina šesti
nadšenců, kteří na Stachelberg přišli v
roce 1987 s cílem zpřístupnit ho veřejnosti. Asanace jim zabrala čtyři roky. „V roce
1993 jsme otevřeli expozici a pak jsme
sedm let hledali způsob, jak dostat vodu
z podzemí. V roce 2000 se nám povedlo
vypustit první část jezera, hladina klesla
o 2,5 metru a už v roce 2001 jsme do první části podzemí mohli pustit první návštěvníky,“ popisuje Miroslav Kejzlar.
Zatímco Stachelberg přichystal před sezonou pro návštěvníky několik novinek,
další populární vojenská pevnost ve východních Čechách Dobrošov na Náchodsku letos zůstane zavřená. Loni v létě zde
začala velká rekonstrukce za více než 94
milionů korun. Kromě stavebních úprav
dojde k obnově stávající expozice a rozšíření o nové výstavy v nadzemních objektech.
„Vznikne také moderní bezbariérové
návštěvnické centrum se sociálním, technickým a technologickým zázemím pevnosti,“ sdělila krajská radní Martina Berdychová. Hotovo by mělo být příští rok v
létě.
Královéhradecký kraj pevnost vlastní
od roku 2015, její provoz zajišťuje Muzeum Náchodska.
Podobně jako Stachelberg nebyla stavba Dobrošova nikdy dokončena. Dělníci
stihli dokončit tři ze sedmi plánovaných
objektů a po mnichovských událostech
výstavba skončila.

Inzerc

Letošní zima patřila
k těm mírnějším.
Peníze poslouží na techniku
a posílení údržby
Silničáři za sebou mají jednu z nejmírnějších zim za poslední dobu. Sněhové srážky
v průběhu zimy nebyly tak vydatné, jako v minulé zimě. Ušetřené peníze nyní mohou posloužit na opravy a posílení údržby komunikací a obnovu údržbové techniky.
„Zejména loňský leden byl totiž pro údržbu silnic zatěžkávací zkouškou. V letošním roce byl náročný na
údržbu zejména začátek února, kdy se od vyšších poloh tvořily vlivem větru sněhové jazyky a návěje sněhu,
zejména na Hlinecku, Poličsku, Svitavsku a ve vyšších
polohách okresu Ústí nad Orlicí. Meziroční srovnání
v množství posypových materiálů a provedených výkonech vozidel údržby představuje rozdíl v nákladech
vynaložených na práce zimní údržby ve srovnání za
měsíc leden o téměř 25 milionům korun nižší. Obdobný mírnější průběh zimního počasí, ale způsobuje, že
řidiči odvykají jízdě v běžných zimních podmínkách
a i na velmi malý spad sněhu či vznik námrazy nereagují dostatečným přizpůsobením rychlosti jízdy. Toto
způsobuje problémy zejména na úsecích které se neošetřují chemickým posypem, ale zdrsňují se inertním
materiálem (pískem či drtí). Zde není možné následky
povětrnostní situace beze zbytku odstranit, ale pouze
zmírnit a tomu je nutné se adekvátně místním podmínkám přizpůsobit. Zima však ještě nekončí a do konce
března jsme dle zákona připraveni vyjet se stroji zimní údržby ze všech cestmistrovství v kraji na případný

záchvěv zimy a následně po skončení zimního období
provést úklid komunikací po zimní údržbě,“ uvedl provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického
kraje Marian Cvrkal.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje pečuje o 3121 kilometrů silnic druhých a třetích tříd
v majetku Pardubického kraje, silnice prvních
tříd v majetku státu měly na starosti soukromé
firmy, které vyhrály ve veřejné zakázce.
Nově mohla Správa a údržba silnic Pardubického
kraje použít rozmrazovací materiály pro provádění
posypů a to třeba na více frekventovaných a dopravně zatížených silnicích II. tříd v oblastech chráněného krajinného území Železných hor v oblasti
Nasavrcka (Nasavrky-Horní Bradlo-Seč) či v oblasti
Žďárských vrchů na Hlinecku. V těchto místech jsme
na základě požadavků obcí a následně získaných
rozhodnutí výjimek příslušných Správ CHKO mohli
aplikovat zkrápění solankou a na silnici eliminovat
tvorbu vzniku ledové vrstvy. Přestože byla tato zima
mírnější pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti po této
úpravě byl zřejmý a SÚS Pk bude žádat o výjimky pro
provádění této technologie i na další zimní období.
Letošní zimní období dispečeři SÚSPk využívali modernizovaný systém sledování vozidel zimní údržby

vč. možnosti online pohledu na průběh údržby z vozidlových kamer ve vybraných vozidlech financovaný částečně z dotačních titulů (v příloze snímek z vozidlové kamery vozidla cestmistrovství Polička dne
5.2. při odstraňování sněhu na silnici II/360 Lezník).
Meziroční bilance srovnání za stejné období (leden,
únor) respektive versus plán je prozatím úspora více
jak 25 mil Kč. Za finanční prostředky, které nebylo
nutné vynaložit na zimní údržbu bude zejména posílena běžná údržba silnic a jejich součástí a příslušenství. Již nyní průběžně probíhá údržba silniční
vegetace a systémů odvodnění (obnova příkopů
a krajnic), větší rozsah obnovy dopravních značek
a směrových sloupků pro zvýšení bezpečnosti provozu. Další část prostředků plánuje investovat do
modernizace zastaralé techniky. Konkrétně nákup
soupravy pokladače emulzních silničních nátěrů
(dislokace na cestmistrovství Polička, práce ale napříč celým krajem), dále zametacího samosběru
(cestmistrovství Svitavy práce v rámci celého okresu
Svitavy a části okresu Ústí nad Orlicí) a dále speciálních radlic na nakladače (cestmistrovství Chrudim,
Pardubice, Luže a Žamberk) pro zvýšení četnosti
a rozsahu a údržby silničních krajnic - seřezávání zvýšených zanesených krajnic pro zajištění odvodnění
komunikací.
Konkrétně u výše zmíněné činnosti plošných silničních emulzních nátěrů plánujeme i díky účelovému
příspěvku od Pardubického kraje zvýšení objemu
prací na rozsah 20 mil Kč, což zajistí letos tento druh
opravy na cca 500 tisících metrech čtverečních krajských silnic napříč celým krajem. Díky této technologii dochází k zacelení a uzavření povrchu starších komunikací a obnově jejich protismykových vlastností,
čímž se navíc zlepšuje nejen bezpečnost provozu,
ale i prodlužuje životnost vozovky. (foto z realizace
na úseku Trpín-Bystré u Poličky a na úseku Ostřešany-Chrudim ještě starým dosluhujícím 30 let starým
strojem, který bude letos obnoven na technologicky
vyspělejší, kapacitnější, a zejména výrazně úspornější i spolehlivější).
I přesto, že zima patřila k těm mírnějším, na mnoha místech jsou komunikace rozbité a objevují se
výtluky. „Provizorní opravy studenou asfaltovou
směsí začaly již v průběhu ledna. Souvislé opravy
zahájíme na konci března ihned po spuštění obaloven horkých asfaltobetonových směsí. Kromě oprav
povrchů vozovek lokálních i velkoplošných nás čeká
údržba krajnic, příkopů včetně sběru odpadků, ale
také čistění a opravy dopravního značení, směrových sloupků, obnova vodorovného dopravního
značení či snesení sněhových tyčí a zábran. Již nyní
naši technici postupně přestavují část vozidel ze
zimního vybavení a začnou je připravovat na práce
letní údržby. Koncem května začíná například sečení trávy, kterou je potřeba provést několikrát ročně.
V terénu jsou už nyní například zametače a pracují
plně na úklidech po zimě„ vysvětluje Marian Cvrkal.
Služby pro města i obce
Nyní začíná období letní údržby. Správa a údržba
silnic Pardubického kraje nabízí celou řadu služeb

i pro obce a další zájemce. „Jde prakticky o kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich
příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro
cestující veřejnost. Našimi prioritními klienty jsou
především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby,“ řekl náměstek ředitele
pro Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro
obchod a marketing Jiří Horák.
Města, obce, ale i další subjekty mají možnost objednat si celou řadu služeb. „Mimo oprav povrchů komunikací provádíme samozřejmě úklid po zimním
období, údržbu odvodnění, provádíme údržbu svislého dopravního značení a po opravách povrchů komunikací i vodorovného. Nabídka činností obsahuje
i další práce a služby - například opravu a údržbu silničního příslušenství, svodidel, prvků směrového vedení trasy, kde se jedná směrové sloupky, které je po
zimě potřeba vyrovnat a doplnit,“ upřesnil Jiří Horák.
Technika pro letní údržbu je rozmanitá
Správa a údržba silnic zaznamenala vzrůstající poptávku po opravách ploch, místních komunikací
a účelových cest, objevuje se ale poptávka také po
vodorovném dopravním značení. Mimo dopravní
hřiště a parkoviště se jedná i o různé individuální
práce ve výrobních a skladovacích areálech. Správa
a údržba silnic Pardubického kraje má k dispozici
mimo velkého značkovače na dlouhé liniové úseky
i mobilní ruční zařízení a je tak schopna uspokojit
nejrůznější požadavky. Společnost v letním období
pro údržbu silnic využívá různou techniku. Mimo
nákladních vozidel, dodávek, traktorů, nakladačů
a traktorbagrů to jsou speciální stroje typu finišer na
pokládku asfaltových vrstev, silniční fréza, souprava
na modifikované zálivky trhlin, zařízení na opravy
pokleslých poklopů kanalizačních šachet a vpustí,
sekačky trávy, štěpkovače, fréza na pařezy, stroje na
vodorovné dopravní značení a další.

Samozřejmě nabízíme pro města a obce i plošné úpravy silničním emulzním nátěrem komunikací letos zcela novým strojem, který umí
aplikaci jedním pojezdem v šířce až 3,8 metru.
O tuto technologii byl i v minulých letech ze
stran měst a obcí zájem, obnovou za zařízení
s větším výkonem budeme schopni uspokojit
větší množství zájemců o tyto práce.

Kompletní nabídka prací a služeb
organizace je na stránkách

www.suspk.cz
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Kunětická hora bude

Vyhlídka hradu Kunětická hora už roky funguje jako letní scéna
Východočeského divadla. Letos se na ní divadelníci objeví již koncem května,
poslední představení odehrají tentokrát až 5. července.
TEXT: GABRIELA GREGOROVÁ
ohádkové příběhy, jeden zdařilý revival a jubilejní turné české zpěvačky. Taková je nabídka exteriérové
scény Východočeského divadla na vyhlídce hradu Kunětická hora. Vstupenky na
jednotlivé akce jsou v prodeji již nyní.
Program zahájí repríza pohádky na motivy Františka Hrubína Kráska a zvíře, poprvé ji divadlo odehraje 22. května. Příběhu o Krásce, jedné ze tří dcer chudého
kupce, která musí odejít na hrad k tajemnému Zvířeti, bude na vyhlídce patřit už
pátá sezona. „K Františku Hrubínovi
mám velmi osobní vztah, mám pocit, že
je to jeden z nejněžnějších českých básníků a jeho lyrika je mi neuvěřitelně blízká.
Je empatická a vnímá celý svět jako jed-

P
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Pardubice
Třída Míru 92
tel.: 463 114 820
e-mail: pardubice@sanaplasma.com

Přijď
darovat plasmu
Je to důležité!
Tvoje rozhodnutí darovat mi dává šanci

mít budoucnost!

www.sanaplasma.cz - plasma léčí

no velké království lidství a přírody,“ řekl
o inscenaci režisér Petr Novotný.
Kráska a zvíře s originální hudbou Michala Hrůzy patří mezi divácky nejoblíbenější představení, dvakrát získalo titul Inscenace roku.
Novinkou letošní sezony budou Tři veteráni, zpracování podle Jana Wericha,
Zdeňka Svěráka a Oldřicha Lipského.
Známý příběh o třech vysloužilých vojácích, kteří se setkají s kouzelnými skřítky,
chamtivým králem a pyšnou princeznou
Bosanou, také nastuduje kmenový režisér pardubické scény Petr Novotný.
„Vyjdeme hodně z filmu, získali jsme
práva. Všichni samozřejmě budou čekat
věty, které slyšeli ve filmu, a situace, které ve filmu viděli, ale současně se také
chceme inspirovat Werichovým Fimfárem,“ uvedl Petr Novotný.
Premiérovým dnem nové pohádky
bude sobota 20. června, role Pankráce,
Serváce a Bimbáce ztvární Martin Mejzlík, Alexandr Postler a Tomáš Lněnička. V
jejich protějšky v podobě tří kouzelných
skřítků se promění Petra Janečková, Martina Sikorová a hostující Karolína Šafránková. Coby král Pikola se představí Ladislav Špiner, jako jeho dcera, okouzlující
„andělská mrcha“, Veronika Malá.
Další role sehrají Jan Musil, Petr Borovec či Ludmila Mecerodová.
Dalším reprízám této inscenace budou
patřit poslední červnový víkend (26. - 28.
6.) a také termíny od 2. do 5. července.
Se začátkem nové sezony se pak inscenace z podhradí přestěhuje do prostředí
městského divadla.
Na svou letní scénu pod širým nebem
zvou divadelníci i řadu hostů.
Nejprve na vyhlídce vystoupí ve středu
3. června country zpěvačka Věra Martinová se svou skupinou. Kunětická hora je
jednou ze zastávek Jubilea Tour 2020, na
které se zpěvačka vydá u příležitosti svého životního jubilea. Návštěvníci koncertu se mohou těšit nejen na její známé
hity, ale i na novinky z nejnovějšího alba
Meritum, které vychází v těchto dnech.
„Vsadili jsme na nový zvuk. Jsou tam
krásné melodické písničky s nádhernými
texty. Mám mladou kapelu, takže náhled
na muziku je moderní. Hudebního producenta mi dělá Boris Carloff,“ řekla o
nové desce Věra Martinová.
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pohádková i hudební
Druhým hudebním hostem bude ve
čtvrtek 4. června desetičlenný soubor
Abba World revival, který připomene
slavnou švédskou čtveřici.
Všechny děti pak v neděli 7. června mohou zavítat na pohádku O klukovi z plakátu v podání pražského Divadla D5, které
je proslulé svými zpracováními dětských
večerníčků.
Díky němu se tak na jeviště dostaly například pohádky Káťa a Škubánek, Vodník Česílko či Čtyřlístek. Dříve než začnou dobrodružství prvňáka Lukáše a
jeho plakátového dvojníka, čeká na děti
zajímavá cesta vzhůru ke hradu Kunětická hora. Od 14.30 budou pro příchozí
pod hrad nachystány aktivity a několik
překvapení.
Východočeské divadlo Pardubice provozuje svou letní scénu již téměř dvacet
let.
Nejprve hrálo přímo na nádvoří hradu,
nezapomenutelné jsou tamější inscenace Noc na Karlštejně s Radoslavem Brzobohatým v roli Karla IV. či Tři mušketýři.

Po zahájení rekonstrukce hradu se divadelníci přestěhovali na jeho vyhlídku,
kde zůstali dodnes.
V tomto prostředí odehráli tituly jako
Cikáni jdou do nebe, Balada pro banditu,
Sen noci svatojánské, Král jelenem, Malo-

INZERCE

Bitva u Třebechovic
600 let orebitů
25. 4. 2020
Dovolujeme si Vás pozvat na historický festival, pořádaný k příležitosti 600
let od založení husitského svazu orebitů.
Festival se odehraje na autentickém místě, na hoře Oreb v Třebechovicích
pod Orebem.
K vidění bude bohatý program, který zahájíme v sobotu dopoledne v 11:00
hodin. Návštěvníci zde budou mít možnost vidět šermířská vystoupení,
historické kapely, komentované ukázky historického vojska, ukázky středověké jízdy a středověkých tanců, dobový tábor, řemesla a tržiště. Na místě
bude také dostatek stánků s nejrůznějšími pochutinami.
Hlavním bodem programu budou dvě bitevní ukázky, ve kterých provedeme rekonstrukci dobytí a vypálení tvrze, ke kterému došlo v roce 1441 v nedalekých Černíkovicích v rámci dozvuků husitství, v neklidné polipanské
době. Černíkovická tvrz byla v držení jednoho z nejodbojnějších husitských
hejtmanů, pánem Janem Koldou ze Žampachu, který byl nechvalně známý
svými neustálými výpady proti kupcům a drancováním držav, které mu nepatřily. Neustálé narušování zemského míru ve východních Čechách se jednou pro vždy rozhodl ukončit hejtman hradeckého landfrýdu pán Jetřich
z Miletínka. Bratr zesnulého Diviše Bořka z Miletínka, který byl v husitských
válkách jedním z hlavních představitelů panské jednoty. Jetřich přitáhl
s hradeckým landfrýdem před černíkovickou tvrz a rozhodl se jednou pro
vždy Koldovo řádění ukončit...
Bitevní ukázky budou rozděleny do dvou částí. První se odehraje v 15:30,
druhá pak ve 20:00.
Celý program vyvrcholí ohňovou show a závěrečným ohňostrojem ve 21:00.

vané na skle, Čachtická paní nebo třeba
Limonádový Joe. Také pro příští sezonu
připraví městská scéna do rondelu hradu
novou premiéru, v tuto chvíli snad lze naznačit jen tolik, že se do podhradí vrátí
oceňovaný a uctívaný vládce.
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Opočno korunuje
cyklistické šampiony,
přijet by měl i Sagan
Opočno bude v červnu
centrem letošního
společného mistrovství
České a Slovenské
republiky v silniční
cyklistice.
TEXT: RADOMÍR MACHEK

P

ouze jednou ročně mají možnost fanoušci v České republice nebo na
Slovensku vidět v jednom pelotonu
největší cyklistické hvězdy obou zemí.
V červnu budou mít k této možnosti
nejblíže cyklističtí fanoušci z Královéhradeckého kraje. Letošní šampionát se totiž pojede pod Orlickými horami, jeho
centrem bude Opočno.
A půjde o obrovské cyklistické lákadlo.
Trojnásobný mistr světa Peter Sagan,
jezdci elitních týmů World Tour Roman
Kreuziger, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč či
Jan Hirt, to jen stručný výčet borců, kteří
by se v Opočně a jeho okolí měli od 18.
do 21. června, na kdy je šampionát naplánován, představit.
Kromě těchto hvězd zamíří pod Orlické hory téměř čtyři sta dalších cyklistů a
cyklistek z obou zemí. Pro některé to
bude generálka na Tour de France a další
významné závody, pro jiné půjde o první
vrchol sezony.
V okolí Opočna se ovšem bude také bojovat o nominaci na olympijské hry v Tokiu. Česká republika má pro závod pod
horou Fudži zajištěna tři místa pro muže
a jedno pro ženy. Slovensko má dvě místa pro muže.
„V posledních letech se společné šampionáty pořádají v cyklisticky silných regionech. Žiar nad Hronom, Plzeň i Trnava jsou úzce spjaty s cyklistikou. Právě
tam vyrostly největší hvězdy našeho sportu a tam také působí velké kluby. Těší
nás, že tentokrát přišli s myšlenkou uspořádat šampionát organizátoři z Královéhradeckého kraje. Právě tam sídlí nejúspěšnější český tým posledních let Elkov

Kasper,“ řekl prezident Českého svazu
cyklistiky Petr Marek.
Organizátoři z HK cyklo, kteří řídí profesionální tým Elkov Kasper (v minulé sezoně vystupující ještě pod názvem Elkov
Author), region dokonale znají. Nakonec
se rozhodli pro osvědčené město
Opočno. V minulosti se právě pod Orlickými horami uskutečnilo několik cyklistických závodů, včetně podniků, zařazených do kalendáře UCI, ale také závodů
o body do Českého poháru.
Do Opočna už v minulosti zavítaly pelotony Závodu míru a v nedávné minulosti známá East Bohemia Tour. „Opočno je
od krajského města vzdálené pouhých třicet kilometrů, velmi dobře ho známe, je
vyzkoušené a víme, že zde dokážeme připravit potřebné zázemí pro uspořádání
této velké události,“ říká ředitel šampionátu Miloš Židík.
Šampionát bude mít tradičně dvě části. Začne se časovkami a vyvrcholí víkendovými závody s hromadným startem.
Na rozdíl od minulých let bude celý program probíhat přímo v Opočně a okolí,
kde organizátoři vybrali zajímavé tratě.

Časovky se pojedou 18. června 2020 z
Opočna směrem do Třebechovic pod
Orebem a zpět.
Elitní kategorii mužů čeká více než čtyřicetikilometrová jízda proti chronometru na mírně zvlněné trati.
O mistrovské dresy v závodě s hromadným startem čeká cyklisty dvanáctikilometrový okruh v okolí Opočna. Muži ho
v neděli 21. června 2020 absolvují celkem
šestnáctkrát. Zda se podaří obhájit tituly
Františku Sisrovi a Juraji Saganovi, to
bude jasné po odjetí 192 kilometrů.
„Na silnicích v Opočně a jeho okolí
jsme absolvovali desítky tréninků. Mistrovství republiky je pro nás všechny velikou výzvou, jeden z vrcholů sezony.
Víme, že se na nás v domácím prostředí
soustředí veliká pozornost, proto se musíme na šampionát dobře připravit,“ řekl
František Sisr, obhájce českého titulu,
který závodí v barvách pořádající hradecké stáje Elkov Kasper.
„Cíl je jasný, pokusíme se v závodech
obhájit tituly,“ říká jasně Sisrův oddílový
kolega Jan Bárta, který bude v Opočně obhajovat titul v časovce.
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Festival ozdobí Dasha
V dubnu organizátoři počítají s XVII. ročníkem hudebního festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč. Má zaznět nejen klasika, na stadion se chystá
Václav Noid Bárta nebo bývalá vokalistka Karla Gotta zpěvačka Dasha.

F

estival kvůli koronavirovým opatřením plánuje odehrát až představení
od 23. dubna.
Na začátku tohoto týdne bylo jasné, že
se neodehraje osm úvodních představení včetně výpravného baletu Petra Iljiče
Čajkovského Louskáček, kterého do Skutče mělo přivézt Severočeské divadlo z
Ústí nad Labem.
I letos expanduje festival mimo domovskou Skuteč. V kostele Panny Marie Na
Chlumku v Luži vystoupí uznávaný český
hobojista Vilém Veverka spolu se smyčcovým kvartetem Ultimate W Band.
Do evangelického kostela v Proseči zamíří festival již potřetí. A podruhé se podařilo zdejší koncert vyprodat, tentokrát
se lidé mohou těšit na osobitou zpěvač-

ku Irenu Budweiserovou. Beznadějně vyprodaný je také závěrečný koncert festivalu, který obstará hudební uskupení
4tet, jehož nejznámější postavou je zpěvák Jiří Korn.
Pro milovníky opery je připravena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta,
kterou ve skutečském kulturním domě
uvede 3. května Slezské divadlo z Opavy.
Pořadatelé festivalu však cílí i na mladou generaci. Nechtějí po ní slavnostní
oblečení, jak se sluší na koncerty vážné
hudby. Na skutečský stadion mohou mladí přijít i v džínách.
A vadit to zřejmě nebude ani bývalé vokalistce Karla Gotta Dagmar Sobkové, kterou zná většina lidí jako Dashu, a vystoupí zde 7. května.

Zpěvačku doprovodí část hudebníků z
orchestru Pajky Pajk pod vedením Martina Kumžáka. A právě on je také autorem
aranží světoznámých hitů, jež Dasha se
svým doprovodem na skutečském stadionu zazpívá.
Tím však produkce na zimním stadionu nekončí. V neděli 10. května vystoupí
se svou Rocksymphony Marta Jandová s
Václavem Noidem Bártou za doprovodu
filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína.
„Koncert spojuje rockové evergreeny s
doprovodem symfonického orchestru
pod vedením Viktora Kozánka. Projekt
slaví velký úspěch, například ve Zlíně byl
tradičně vyprodán od roku 2014,“ řekl Zelinka. Každým rokem festival navštíví téměř pět tisíc lidí. (sk)
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• FINSKÁ, BYLINKOVÁ A BIO SAUNA, SOLNÁ PARNÍ KABINA, AROMA KABINA
• BAZÉN S MASÁŽNÍMI TRYSKAMI A REFLEXOLOGICKÝMI DESKAMI
• TURBOSOLÁRIUM, WHIRLPOOL, INFRASAUNA, MASÁŽNÍ ZÁŽITKOVÉ SPRCHY
• KLIDOVÁ MÍSTNOST S KRBEM, OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK, VENKOVNÍ TERASA
• PROFESIONÁLNÍ MASÁŽE
čokoládová, medová, lávové kameny, klasická a těhotenská masáž,
relaxační aromatická, havajská lomi lomi, obličejový lifting,
indická masáž hlavy, lymfodrenáže, kinesio-taping, baňkování,
reﬂexní terapie plosky nohy

AREÁL KOUPALIŠTĚ FLOŠNA, MALŠOVICKÁ 779, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL. 495 000 709
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Muzeum oslaví
známou značku Tatra
nebo autora vedut

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě získalo nový přírůstek - automobil Tatra
613, který byl v roce 1988 zakoupen národním podnikem Karosa. Právě Tatře je
věnována v muzeu výstava, která je naplánovaná na duben.
TEXT: STANISLAVA KRÁLOVÁ

A

utomobily Tatra a českoslovenští
karosáři - takový je název výstavy,
kterou Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připomene slavnou automobilku.
„V pořadí již čtvrtá sezonní výstava v
expozici Muzea českého karosářství tentokrát představí výběr automobilů na
podvozcích Tatra karosovaných řadou
českých firem. Nebudou chybět jedinečná vozidla, jedním z prezentovaných
vozů bude například tříosá Tatra 26/52 z
roku 1931 s nástavbou od firmy Hrček a
Neugebauer Brno ze sbírek Vojenského
historického ústavu,“ řekl ředitel vysokomýtského muzea Jiří Junek.
Výstavu doplní řada informací, dobových fotografií i předmětů, navíc ji obohatí série unikátních rozměrných modelů
tatrovek zapůjčených z kopřivnického
muzea. Právě novým přírůstkem této automobilky se může muzeum pyšnit teprve několik dní. Muzeu ji předala firma
Iveco v zastoupení generálního ředitele
Jiřího Vaňka jako dar do sbírek.
„Konkrétně se jedná o automobil Tatra
613, který byl v roce 1988 zakoupen národním podnikem Karosa. Automobil vínové barvy byl určen pro přepravu ředitele závodu a tomuto účelu sloužil až do
roku 1995. Poté byl v Továrně hasicí techniky v Poličce přestavěn na zásahový vůz
podnikového záchranného hasičského
sboru,“ popsal Junek.
Letos automobil dosloužil a vystřídala
ho nová moderní technika. Vedení firmy
Iveco rozhodlo, že stará tatrovka je bezesporu součástí bohaté podnikové historie a jako taková nepatří do šrotu, ale do
sbírek vysokomýtského muzea.
S ředitelskou šestsettřináctkou se tak
místní budou potkávat i dál. V budoucnu
se s ní počítá do výstavních expozic, a
než se tak stane, určitě ji lidé uvidí na ně-

O TATROVKU SE CELOU DOBU STARAL VYSOKOMÝTSKÝ PROFESIONÁLNÍ HASIČ LADISLAV JELEN.
AUTOR FOTO: REGIONÁLNÍ MUZEUM VYSOKÉ MÝTO

kterých veřejných akcích pořádaných
muzeem nebo firmou Iveco. „V nejbližší
době to bude 6. června na Sodomkově Vysokém Mýtě,“ řekla Petra Zeidlerová z vysokomýtského muzea. A ještě zajímavost. Cena Tatry 613–3 byla v roce 1988
úctyhodných 320 600,- Kčs. Jen o něco
více stál tehdy nový autobus nebo stavba
rodinného domu.
MUZEUM PŘEDSTAVÍ VEDUTY MĚST
Další výstava, kterou muzeum chystá, je
z uměleckého oboru. Od 26. dubna budou moci návštěvníci vidět veduty malíře Jana Antonína Venuta.
„Odkaz Jana Antonína Venuta, duchovního a kreslíře, reprezentuje stovky vedut
a krajinných scenérií uložených v českých a rakouských sbírkách. Díky svému
dlouhodobému kněžskému působení v
královéhradecké diecézi zachytil na
svých kresbách podobu většiny měst a význačných obcí východních Čech, z nichž

mnohé budou na výstavě prezentovány,“
konstatoval šéf muzea Jiří Junek.
Vůbec poprvé budou společně vystaveny oba Venutovy dochované skicáře, z
nichž jeden pochází ze sbírek právě vysokomýtského muzea.
Dílo Jana Antonína Venuta představuje významný topografický pramen k poznání podob českých sídel na konci 18. a
první třetiny 19. století.
Výstava představí nejen Venutovy kresby, ale i grafické listy jeho současníků věnujících se krajinomalbě s důrazem na
východní Čechy a zejména Vysokomýtsko. Kresby a malby doplní i předměty
pocházející z prostředí, v němž Venuto
nepochybně pobýval. Jelikož umělecká
díla na papíře se mohou vystavovat pouze v omezeném čase, budou některé Venutovy originály v průběhu výstavy proměňovány. Návštěvníkům však bude po
zakoupení vstupenky umožněn opakovaný vstup na výstavu zdarma.

Inzerce

Oblastní charita Červený Kostelec

DEJME DOMOV HOSPICOVÉ DOMÁCÍ PÉČI

Pracovníci Mobilního hospice Anežky České doprovází těžce nemocné a jejich
blízké v domácím prostředí již od roku 2010.
Jim samotným však odpovídající zázemí schází.

PODPOŘTE PROSÍM NÁŠ ZÁMĚR NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO
MOBILNÍ HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ.

Dárcovský účet:

78-8943640237/0100
VS: 2504

mobilni.hospic.cz

Načtením QR kódu pomocí
aplikace Vaší banky dojde
k předvyplnění platebního
příkazu k poskytnutí daru.

Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové po č. j. 3344/VZ/20159

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170
Červený Kostelec

sekretariat@hospic.cz
491 610 300
www.ochck.cz
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Závodiště bude patřit
koním i běžcům

Pardubické závodiště, to nejsou jen dostihy. Kromě dalších jezdeckých disciplín,
jako je například všestrannost nebo parkur, se mezi živé ploty a skoky kurzu
Velké pardubické dostanou běžci, kteří podpoří Českou olympijskou nadaci.
TEXT: STANISLAVA KRÁLOVÁ

N

ovinkou letošní sezony na pardubickém závodišti bude Olympijský
běh. Konat se bude 17. června, kdy
se v jeden čas vydají po celé České republice na tratě tisíce běžců s cílem pomáhat
České olympijské nadaci.
V Pardubicích se poběží tři závody – kategorie dospělí (nad 15 let) na 5 kilometrů, děti do 8 let na trati 500 metrů a děti
do 15 let na trati 1 000 metrů. Tratě povedou areálem pardubického závodiště. Re-

gistrace jsou spuštěny na webu T-Mobile
Olympijského běhu: https://www.olympijskybeh.cz/zavody/pardubice-2020
„Myšlenka pořádat olympijský běh na
našem závodišti se nám zalíbila ihned.
Máme pro takovou událost krásné prostředí, můžeme propojit tradice, a navíc
ještě pomáhat dobré věci. A kdy jindy začít než v olympijském roce. Právě přes
olympiádu se nabízí i propojení na koně
a jezdecké sporty, vždyť v Tokiu budou
závodit i čeští všestrannostní a parkuroví
jezdci,“ říká ředitel Dostihového spolku
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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 vlastníchzdrojů dluhy
či exekuce.

774 335 504

Jaroslav Müller.
A budoucí olympionik ve všestrannosti Miloslav Příhoda bude ladit formu i v
Pardubicích, které patří mezi oblíbenou
lokalitu závodníků. Závody v military, jak
se také trojboji v drezuře, terénní zkoušce a závěrečném parkuru říká, bude hipodrom hostit 17. - 19. dubna.
„Třídenní závody jsou otevřené všem
divákům, vstupné je zdarma. Při terénních zkouškách mají diváci možnost dostat se k těsné blízkosti jezdců, mohou se
pohybovat v dostihové dráze, kde jsou
tratě různých obtížností vedeny,“ řekla
mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová.
Na Jarní všestrannost budou navazovat ještě závody v červenci (Letní všestrannost) a na přelomu října a listopadu
(Rozlučková všestrannost).
Jasnou záležitostí jsou ale pro hipodrom dostihy. Novinkou letošní sezony jsou páteční podvečerní mítinky.
Kombinují rovinové dostihy s dostihy
přes proutěné překážky (4x rovinové,
1-2x proutky). Jedná se o nižší kategorie
dostihů prioritně určené začínajícím koním, kteří potřebují získávat zkušenosti.
„Cílem je také podpora českého chovu –
běhat se bude o majitelské prémie,“ řekl
Müller. Vstupné na tyto čtyři mítinky (konají se vždy v předvečer kvalifikační soboty na Velkou pardubickou) je pouze 20 korun. Pro diváky je to příležitost v klidu si
užít dostihovou atmosféru.
Pak už vše bude směřovat ke dvěma vrcholům - jednak k mezinárodní výstavě
Koně v akci, která se uskuteční 5. - 6. září
a bude tematicky propojena s projektem
Evropské město koní. V rámci programu
se tak budou prezentovat nejen města v
síti koňských měst Euro Equus, ale především koně a plemena napojená na jednotlivé regiony jako například španělská jezdecká škola. Pak už se bude dostihový
nadšenec těšit na jubilejní 130. ročník
Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.
Pořadatelé slibují nejedno překvapení.
Odtajnit například nechtějí, kdo letos zazpívá na úvod státní hymnu.
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Lokálka slouží 135 let
Jedna z nejstarších a nejkratších lokálních tratí v republice, která vznikla
během velkého železničního budování na přelomu dvou století, letos
slaví 135. výročí svého vzniku.

P

ouhé čtyři kilometry dlouhá trať z
Rudoltic v Čechách do Lanškrouna,
ještě v 90. letech 20. století odsouzená k zániku, slouží městu Lanškroun od
roku 1885.
Nebýt lanškrounského rodáka a dvorního rady Františka Šulce, trať by dnes možná nestála. Když byl v roce 1845 zahájen
provoz na hlavní Olomoucko-pražské
dráze, obyvatelé Lanškrouna využívali
nejbližší stanici Žichlínek, případně zastávku Rudoltice. Slibnému rozvoji průmyslové výroby ve městě však několikakilometrová vzdálenost od železnice začala být překážkou. František Šulc, který působil ve Vídni, tehdy upozornil městskou
radu na nový zákon o místních drahách z
roku 1880, který otevřel Lanškrounu mož-

nost, jak získat přímé železniční spojení.
Netrvalo dlouho a po čtyřech letech se
začalo stavět závratným tempem, které
bylo italskými dělníky dovršeno slavnostním zahájením provozu trati o rok později. Dílo za 210 tisíc zlatých provozovala
do začátku 20. století soukromá železniční firma StEG, kterou do vzniku republiky vystřídaly rakouské státní dráhy.
Místní dráha z Rudoltic do Lanškrouna
byla jednou z prvních v novém státě, kde
parní lokomotivy začaly střídat i nové
motorové vozy. Stalo se tak 2. února
1928, kdy se novinka na trati objevila. Parní provoz na trati vydržel do roku 1966.
Na polovinu května měli členové Chornického železničního klubu v plánu připomenout si historii místní dráhy oslava-
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LÁZEŇKÉ LÉČEBNÉ A RELAXAČNÍ POBYTY
Jedinečný přírodní léčivý zdroj slatiny.
Služby poskytované profesionály.
Moderní léčebné metody.
Rodinná atmosféra.
Klidné prostředí.
Balíčky pobytu pro vás sestavíme na míru.

MODERNÍ ČESKÉ LÁZNĚ S TRADICÍ
Oslavte s námi 5 let po znovuotevření
prvorepublikových Lázní Velichovky 1897

5 let = 5 % SLEVA

Pro uplatnění slevy 5 % na váš lázeňský pobyt uveďte ke své objednávce KOD: EB5159.
Slevu lze uplatnit po objednání a uhrazení lázeňského pobytu do 15. 9. 2020.

Rezervace wellness: + 420 491 889 176 / e-mail: komerce@lazne1897.cz

www.velichovky.cz

mi 135 let tratě Rudoltice v Čechách –
Lanškroun. Zda se půlkulaté oslavy 16.
května uskuteční, nebylo v době uzávěrky přílohy v souvislosti s koronavirovou
nákazou jasné.
Výročí tratě si železniční fanoušci připomínají od roku 2005, kdy se na trať vydává z České Třebové historická souprava vedená parní lokomotivou. „Jelikož
jde o tak krátkou trať, jízda historického
vlaku je naplánovaná z České Třebové do
Ústí nad Orlicí a teprve odtud do Lanškrouna,“ upřesnil jednatel Chornického
železničního klubu Marek Říha.
Pokud zvláštní vlak letos vyjede, budou jej opět doprovázet členové klubu v
dobových stejnokrojích Československých drah vzor 1934. (lat)
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Obrozená Beksa je ve
finále Alpe Adria Cupu
Po dlouhých letech bez
Američanů, přesto na špici.
Pardubičtí basketbalisté se
dostali do finále evropské
soutěže a vyhlížejí play off
ligy stejně jako Svitavy.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

B

asketbalisté BK JIP Pardubice v
posledních patnácti letech
měli prakticky vždy v základní
sestavě minimálně jednoho zámořského hráče. Někdy dokonce i třeba tři najednou. Před letošní sezonou však vedení týmu zvolilo jinou taktiku a vsadilo hlavně na domácí zdroje. A
nutno dodat, že úspěšně.
V domácí soutěži se Beksa drží v čele tabulky a play off má jisté. Navíc přidala
bonbonek v podobě postupu do finále
Alpe Adria Cupu, ve kterém se utká s Děčínem. „Tak v poháru jsme jednoznačně
nad plán. Nečekali jsme, že se dostaneme takto daleko, a máme z toho ohromnou radost. Celá soutěž pro nás dává smysl ze sportovního i marketingového hlediska. Pro partnery je to totiž také zajímavé,“ uvedl šéf klubu Pavel Stara.
Pardubice se probily do finále přes BC
Hallmann Vídeň, když rakouské soupeře
porazily dvakrát těsně o tři body.
„Hráli jsme proti týmu, který měl celou
dobu na palubovce pět schopných střelců, takže to bylo poměrně těžké bránit,
měli jsme s tím problém celý zápas. Navíc nám nešla ani obrana soupeřova
pick-and-rollu jako v prvním zápase. Věděli jsme, že když se budeme držet plánu, tak máme slušnou šanci vyhrát a naštěstí to tak dopadlo,“ komentoval druhé
semifinále jediný zahraniční hráč v kádru Pardubic Ozren Pavlovič.
Ovšem problém basketbalistů je stejný
jako u všech dalších sportovců, nikdo totiž neví, co se sportovními plány provede
koronavir, respektive opatření proti jeho
šíření.
„Původně bylo určené, že se finále
bude hrát na dva zápasy. Ovšem nyní nevíme, jak to bude dál, takže nemá cenu o
termínech mluvit,“ uvedl Stara.
Ten nicméně doufá, že jeho mladý tým

HLAVNÍ HVĚZDA PARDUBIC TOMÁŠ VYORAL JE PRÁVĚ FAULOVANÝ HRÁČI VÍDNĚ. BEKSA I DÍKY
NĚMU ZVLÁDLA DOMÁCÍ ODVETU SEMIFINÁLE ALPE ADRIA CUPU. FOTO: RADEK KALHOUS

se bude moci zapojit naplno do play off.
„Tam může porazit každý každého kromě Nymburka. Ten je odskočený a těžko
ho někdo přehraje. Úspěchem pro nás
bude přechod přes čtvrtfinále, mluvit o
medaili by bylo vzhledem k přestavbě našeho kádru příliš troufalé,“ řekl Stara.
Pravda je, že Beksa letos postavila velmi mladý celek opřený o českého reprezentanta Tomáše Vyorala. „Toho považuji za nejužitečnějšího hráče celé soutěže.
Trefili jsme se také do Prokopa Slaniny.
Líbí se nám naši mladí. Navíc změna atmosféry přivábila do hlediště nové diváky. Návštěvy stoupají,“ dodal spokojeně
Pavel Stara.

Ovšem stejně jako ve druhé fotbalové
lize má kraj v nejvyšší soutěži dva týmy.
Tím druhým jsou svitavští Tuři, kteří jsou
momentálně dokonce na třetím místě,
tedy o pozici před Pardubicemi.
V posledním „normálním“ zápase
před vyhlášením opatření proti koronaviru Svitavy poměrně lehce vyhrály na palubovce Děčína o dvacet bodů. „Nepřijeli
jsme Děčín přestřílet, přijeli jsme udělat
dobrou práci na obranné polovině, což
se nám v prvním poločase absolutně nedařilo. Domácí hráli kvalitně, trefovali
otevřené střely, které jsme jim nechali,“
řekl trenér Svitav Lukáš Pivoda, který
musí mít v play off medailové ambice.

Náš kraj

27. března 2020 37

Nábřeží obsadí sport
Decathlon Hradecké sportovní hry poprvé představí teqball či fotbal jeden
na jednoho. Registrace odstartovala v polovině března.

N

ovinkami letošního ročníku Decathlon Hradeckých sportovních
her, které se 6. června už potřetí
uskuteční na Smetanově nábřeží a náměstí 5. května v centru Hradce Králové,
bude turnaj v individuálním fotbale jeden na jednoho a v jedné z nejdynamičtěji rostoucích her světa - teqballu.
Obě disciplíny se budou hrát ve streetové podobě.
Zatímco fotbal jeden na jednoho se
hraje v kruhovém ringu, teqball připomíná kombinaci fotbalu a stolního tenisu.
Hráči hrají u stolu podobného těm na
ping-pong s fotbalovým míčem.
Hrát mohou jakoukoliv částí těla kromě rukou a před útokem se smějí balonu
dotknout maximálně třikrát. Jde tak především o prověrku fotbalových dovedností.

Ani letos nebude před hradeckou
Náplavkou chybět turnaj v hokejbale, pouličním basketu, fotbale, pétanque či
stolním fotbálku.
Doprovodný program opět zajistí pracovníci hradecké pobočky sportovního
řetězce Decathlon.
„Součástí her je velký dětský den, který
je zcela zdarma. My jim poskytujeme veškeré zázemí, půjčujeme paddleboardy,
koloběžky, kola a další nářadí. Akce je
každý rok větší a větší a užije si ji celá rodina,“ říká Martin Bartoň z hradecké pobočky Decathlonu.
Do hlavních turnajů se mohou lidé registrovat od 16. března. Stejně jako loni
se očekává rychlé naplnění soutěží.
Kdo přijde až na místo, bude si moci
sporty mimo soutěž vyzkoušet, ale do turnaje se už nejspíš nedostane.

Letos poprvé se v Hradci Králové pod
hlavičkou Decathlonu uskuteční také tradiční Cyklomaraton.
Sedmnáctý ročník podniku startuje 31.
května na Všesportovním stadionu v Malšovicích a kromě závodů na 60 a 30 kilometrů opět nabídne i dětské kategorie.
„Je to největší cyklistická událost ve východních Čechách. Není to žádné extra
závodění, ale mohou tam i rodiny s dětmi, které se chtějí projet v přírodě. Naši
technici tam budou mít servisní stánek,
takže pokud někdo před startem zjistí, že
má něco v nepořádku, pomohou mu dát
kolo do kupy,“ doplňuje organizátor Martin Bartoň.
Závod povede po osvědčených trasách
v hradeckých lesích. Registrace je možná
do 26. května nebo do naplnění limitu
600 závodníků. (the)
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Levitovo centrum
násLedné péče

poskytujeme komplexní
zdravotnickou péči
na 111 lůžkách následné
péče s důrazem
na rehabilitaci, výživu

a léčbu chronických ran.
chirurgická
ambuLance

biochemická
Laboratoř

Lůžková
část

hojení ran
a následná péče

interní
ambuLance

péči v interní
a chirurgické ambulanci,
a dále denně v naší
biochemické laboratoři.

Za nadstandartních
podmínek uvítáme
fyzioterapeutku
a zdravotní sestru
do našeho kolektivu
www.nphorice.cz
info@nphorice.cz
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Pardubičtí fotbalisté
na ligu myslí, chybí
jim „pouze“ stadion
Fotbalisté FK Pardubice po
podzimní části vedou
druhou ligu a nechtějí
předem vzdávat boj o
možný postup mezi elitu.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

F

otbal byl dlouhá léta v Pardubicích ve stínu hokeje, ploché
dráhy, dostihů a třeba i basketbalu. Koncepční práce vedení
FK Pardubice však pořádky
mění. Fotbalisté zažili skvělý podzim a
přes zimu se pyšnili první příčkou. Navíc
hned v první jarním kole dokázali zvládnout tradičně těžký duel na hřišti Vlašimi
a dál živí sen o postupu do nejvyšší české
soutěže. „Výhra ve Vlašimi mi udělala
ohromnou radost. Dlouhodobě se nám
tam nedařilo. Nevyhráli jsme u nich snad
osm let, je to povzbuzení do další práce,“
uvedl majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.
Ten už několik let mluví o tom, že by
vlastně neměl problém vypustit své hráče na Spartu, Slavii, Plzeň nebo Baník. Peníze ani hráčská kvalita prý není problém. Klub ve vývoji ale brzdí absence důstojného stadionu, který vyhovuje náročným podmínkám první ligy.
„Nyní se finalizuje projektová dokumentace pro výběrové řízení, aby mohlo
být vypsáno. Mám informace, že k tomu
by mělo dojít v březnu nebo v dubnu a
mělo by běžet tři nebo čtyři měsíce. Chci
věřit, že se do ceny, která je zafixovaná,
někdo trefí. Věřím, že se pak na podzim
začne stavět,“ řekl Vladimír Pitter.
Popisuje ideální scénář. Pokud by na
něj došlo a navíc se nějaká stavební firma
vešla do částky 430 milionů, tak jak si odhlasovali pardubičtí zastupitelé, oprava
Letního stadionu by mohla začít za méně
než rok. To by logicky všechny v FK Pardubice nabudilo a může to sehrát roli i v
letošním boji o postup. Byť by Pardubice
musely hrát první ligu v azylu, Pitter rozhodně možnost postupu nechce dopře-

PODZIMNÍ KRAJSKÉ DERBY JASNĚ OVLÁDLY PARDUBICE, KDYŽ DOMA POD VINICÍ CELKEM
POHODLNĚ SMETLY HOSTY Z CHRUDIMI V POMĚRU 4:0. FOTO: MICHAL KLÍMA

du zabalit. „Od vedení dostal tým zelenou a má plnou podporu bojovat o nejvyšší příčky. Čeká nás hodně náročné
jaro. My jsme si s kolegy akcionáři i po
úspěšném podzimu řekli, proč tomu nepustit opratě, když to tak řeknu. Ve sportu to tak někdy funguje, když na nic netlačíte a jedete si svoji linii,“ uvedl ve článku
na klubovém webu Pitter.
V čele tabulky měl FK Pardubice i po
prvním jarním kole nejlepší výchozí pozici, na druhou Jihlavu měl náskok tří
bodů. „Když se to tak dobře rozjelo, tak
stojí minimálně za to, aby se o to tým popral. Myslím, že kromě stadionu jsme na
postup uvnitř klubu připraveni. První jarní zápasy ukážou, jaká je skutečnost,“ dodal Pitter.
Zatím není jasné, kde by případně Pardubice první ligu hrály, ale spekuluje se
buď o Mladé Boleslavi, nebo třeba o stadionu Viktorie Žižkov nedaleko hlavního
pražského nádraží.
„Mluví se o tom hodně, ale já jsem pokornější. Prostě chceme být nahoře co
nejdéle a věřím, že pro to všichni udělají
maximum,“ říká k možnému postupu tre-

nér FK Pardubice Jiří Krejčí. „Já do bojů o
postup počítám všechny do šestého sedmého místa. Určitě to ještě nevzdaly
Ústí, Žižkov ani Hradec. Největšími adepty jsou ale Jihlava a Brno,“ dodal kouč
Krejčí.
Nicméně se dá čekat, že i na jaře budou na stadionek Pod Vinicí proudit fanoušci, kteří budou chtít sledovat zápasy
o všechno zblízka. Celkem se Pardubice
doma na jaře představí sedmkrát a jasné
je, že nejvíce potáhne zápas s Hradcem
Králové, který je na programu 29. dubna
od 17 hodin.
Velká pozornost fanoušků pak směřuje
i k 13. květnu, kdy se Pardubice zase představí na hřišti regionálního rivala z Chrudimi. I ta přitom začala jarní část sezony
dobře, když na domácím hřišti zdemolovala Varnsdorf 5:2. „Chrudim je low cost
klub se všemi výhodami i zápory. Jsme
klub, který by měl být transferově aktivní
tím směrem, že budou přicházet mladí a
perspektivní hráči, kteří budou chtít udělat velkou kariéru a mohou ji u nás nastartovat,“ popsal před startem jara vizi klubu trenér MFK Jaroslav Veselý.

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

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

www.fajnpark.cz

Ve Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou
strávíte den,
na který bude Vaše rodina
dlouho vzpomínat.

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

INZERCE

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

Volejte 24 hodin denně

Objednávku dovezeme až domů

515 555 500, 515 555 555

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

Jídlo vakuově baleno

Rozvoz Brno a okolí do 20 km

trvanlivost až 7 dní

pondělí–neděle, 2× denně

Možnost osobního odběru

E-shop www.e-ﬁnance.eu/jidlo

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

přehledná nabídka jídel s možností
objednávky 24 hodin denně

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

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

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %

ROČNÍ
VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

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

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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

INZERCE

INZERCE
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Česká republika

Vrtěti zadkem

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

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

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

FOTO | FTV PRIMA

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

INZERCE

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

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

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Nejnovější

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

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

Povinné ručení
Pohlídejte si Povinné ručení, i když máte

nepojízdný vrak anebo auto prodáváte

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

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

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

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

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

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

Upozorňujeme na nejčastější mýty
o povinném ručení:
1)

2)
3)

4)

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

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

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

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

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

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

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

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

5)

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

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

6)

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

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

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

Povinné ručení
pokračování z předchozí strany

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

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

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

Co kryje úrazová asistence
pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace
a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence,
konkrétní zdravotní problém apod.).
• Doprava z a do zdravotnického
zařízení (do a z bydliště pojištěné
osoby; sanitka nebo taxi).
• Dovoz léků, nákup potravin
a hygienických potřeb. Dovoz
jednoho teplého nebo zmrazeného
jídla denně do bydliště pojištěného.
• Běžný úklid domácnosti
(luxování, vytření, umytí nádobí,
praní, žehlení apod.)
• Asistence – pomoc při osobní
hygieně, s přípravou jídla apod.
• Opatrování dětí a seniorů
ve společné domácnosti (dohled
a pomoc s běžnými denními úkony).
• Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo
zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.
Služba je dostupná nepřetržitě
na telefonu 272 10 10 20.
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Vyšší limity u povinného ručení
přinášejí zajímavé beneﬁty
Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném
ručení proto klientům doporučujeme zvolit vyšší limity,
alespoň 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů
na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro ty, kteří

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

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

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

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

Důležité je přeDejít sekunDární nehoDě
Víte, jak postupovat při nehodě
a jak zabránit sekundárním škodám na zdraví a majetku? A co
když si nemůžete při nehodě vybavit, u které pojišťovny jste pojištění, a vůbec si nejste jistí, koho
máte zavolat kvůli odtahu auta?
Autonehoda je bez diskuse nepříjemný zážitek, a to i v případě,
když u ní nejsou žádní zranění.
I když se nemusí volat záchranka a řešit zraněný spolucestující
nebo řidič, nebo když záchranka se
zraněnými odjede, zbývá na místě
v lepším případě nabourané auto,
v horším případě nepojízdný vrak.
V tu chvíli řidič začne řešit otázky
ohledně odtažení auta, které může
v tu chvíli mimo jiné překážet provozu a způsobit sekundární nehodu.

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

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

Jaký je tedy správný postup po
nehodě nebo při poruše vozu?
Nejprve by si řidič i spolujezdci
měli obléct reflexní vestu a opustit
vozidlo. Dále je potřeba umístit výstražný trojúhelník na dálnici nejméně do vzdálenosti 100 metrů, na
jiných silnicích alespoň do 50 m
od vozidla. Poté musí neprodleně
opustit vozovku, ideálně do vzdá-

Poprvé je to nejvíc
K 1. dobití dostaneš
500 Kč kreditu navíc!

Bonusový kredit 50 % z dobíjené částky při
prvním dobití (do max. výše dobíjení 1000 Kč).
Více o dalších výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

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

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

Povinné ručení
férově a se slevou

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. března 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.20 Policisté

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

NEDĚLE 6.55 Noviny 7.40 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 Policisté v akci 10.50 Soudní
síň – cz 11.35 Soudní síň – cz 12.30 Jsem máma (4)
13.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 14.45 Tři
chlapi na cestách 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Jsem máma (5) 23.35
Všechno, co mám rád 0.55 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní
noviny 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45
Záchranáři v akci 12.40 Zoo (55) 13.50 Zoo (56)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Tři chlapi na cestách 22.20 Policisté v akci
23.20 Na chalupě 0.15 Ve jménu zákona (103)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

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

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

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

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

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

STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (59, 60) 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
O zvířatech a lidech (13) 21.20 IQ Taxi CZ 22.25
Policisté v akci 23.20 Na chalupě
ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Zoo (61, 62) 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Soudní síň –
cz 22.25 Policisté v akci 23.25 Na chalupě
PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.25 Zoo
(63, 64) 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.15 Synové a dcery Jakuba Skláře
(3) 21.30 Smrt stopařek 23.30 Policisté v akci

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

Relax
SOBOTA 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

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

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

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

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

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

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

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

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 306

neděle 29. března 2020
ČT1
6.00

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

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

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Tom v kozí kůži
Královny kouzelného lesa
Sardinky aneb Život jedné rodinky
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zrádci (6/6)
168 hodin
Kabinet dr. Honzáka
Výsledky losování Šťastných 10
Pátek čtrnáctého
Detektiv Endeavour Morse II
Sestřičky (3/6)
Banánové rybičky

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

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

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

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

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

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

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

pondělí 30. března 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (1/6) 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kapesníček
14.20 Perinbaba
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (13/13)
21.10 Sestřičky (4/6)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Kriminalista II
23.55 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

úterý 31. března 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda
15.15 To je vražda, napsala III
16.50 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Columbo
0.05 Kabinet dr. Honzáka
0.50 AZ-kvíz
1.25 Krásné živé památky
1.50 Zahrada je hra
2.15 Dobré ráno

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

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

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

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

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

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

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

středa 1. dubna 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

čtvrtek 2. dubna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Kapesníček. Komedie (ČR,
1984) 10.10 Komici na jedničku 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Světáci
15.10 To je vražda, napsala III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Kuchařská pohotovost

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pátek 3. dubna 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (13/13)
21.15 13. komnata Marka Výborného
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

Východní Čechy
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Opočínek zásobuje republiku
rouškami. Třídí je z Ruslanů
Hasiči v policejním skladu v Opočínku u Pardubic od
minulé neděle třídí zdravotnický materiál, který
v posledních dnech dopravil velkokapacitní ukrajinský
letoun An-124 Ruslan z čínského Šen-Čenu.
Vyskladnit první letadlo plné krabic s rouškami
a respirátory zabralo armádě téměř čtyři hodiny.
KATEŘINA VANÍČKOVÁ
HANA VÁLKOVÁ
RADEK LATISLAV

chen materiál dovezený z Číny. Distribuce začne, až budeme mít naplánované trasy. Jinak by to bylo neefektivní.
Musíme přepočítat obsah balení, protoPARDUBICE-OPOČÍNEK | Nejzápadže třeba balení roušek, které má mít dva
nější městskou část Pardubic Opočínek
tisíce kusů, obsahuje tisíc kusů. V jiné
znali do minulého víkendu někteří mikrabici je to zase jinak. Je to pro nás velimopardubičtí hlavně díky velké elektroce náročné. Směna, která je tady, je ve
rozvodně. Jen zasvěcení věděli, že o
službě od včerejší šesté hodiny ráno,”
kus dál je i velký policejní sklad, který
řekl v neděli ředitel logistiky Martin Kuse minulou sobotu stal hlavním distričera. Na třídění dohlížel i policejní prebučním místem pro
zident
Jan
zdravotnický materiŠvejdar. „Tento
ál dopravovaný z
areál
policie
Číny velkokapacitvlastní již někoním letounem Antolik let. Je to velnov An-124 Ruslan.
mi moderní hala.
Minulou neděli
Areál jsme pove skladu o rozloze
skytli pro distri12 tisíc metrů čtvebuci ochranných
rečních hasiči, polipomůcek a matecisté a zaměstnanci
riálu. Jeho výhoskladu připravovali
dou je, že je blízpět milionů roušek, Obří nákladní letoun Ruslan dosedl na ko pardubického
dva miliony respirá- pardubické letiště poprvé v sobotu.
letiště,” uvedl
torů, 120 tisíc
Švejdar.
ochranných obleků, 80 tisíc kusů
V neděli sklad vypadal prázdný, i
ochranných brýlí a desítky tisíc testů na
když v něm byl materiál ze dvou velkoronavirus k další distribuci.
kých letadel včetně obřího Ruslanu. MaNejdříve byly do jednotlivých krajů
teriál z Číny zabíral jen zanedbatelnou
rozvezeny jednorázové roušky. Do parčást haly. „Vypadá to jako malá hromáddubického skladu putuje rovněž zdravotka krabic, proto si troufám říct, že sklad
nický materiál z letadel, která od minubude dostačující,” dodal policejní prezilého týdne dosedají v Praze.
dent.
„Pardubickým skladem projde všeVe skladu pracuje téměř sto lidí včet-

Roušky a respirátory se ve skladu dlouho neohřejí. Po roztřídění putují do
jednotlivých krajů potřebným lidem „v první linii“.
FOTO | MARTIN VESELÝ
ně hasičů. „Jede se v několika službách.
Kdo pracuje teď, bude pak mít dva dny
volno, a pořád dokola,” podotkl.
Ochranné pomůcky byly ještě v neděli postupně rozváženy do jednotlivých
krajů. Na starost si to vzali hasiči.
„Celý náklad rozdělili pro jednotlivé
kraje a na jednotlivá místa postupně rozvezli,“ řekl iDNES.cz Rudolf Kramář z
Hasičského záchranného sboru. Další
náklad přivezl Ruslan ve středu.

Roušky dorazily
i k praktickým lékařům

Sklad Policie ČR v Opočínku je dostatečně velký.

Do pondělí hasiči zvládli do krajů dopravit asi 70 tun materiálu. Hejtmani pak
jednotlivé zásilky přerozdělují. Roušky
jdou do páteřní sítě nemocnic, záchranářům a dostat by se mělo i na ordinace
praktických i ambulantních lékařů a zubařů.
V Pardubickém kraji vznikl centrální
sklad v Chrudimi, odkud bylo ještě v neděli navečer rozvezeno 120 tisíc roušek
a 25 tisíc respirátorů do 15 obcí s rozšířenou působností, kde je zaměstnanci

úřadů dále třídili pro jednotlivé ambulantní lékaře, stomatology, lékárníky či
sociální služby.
Podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka na začátku týdne nebylo dost pomůcek pro velké firmy včetně ČEZ, jež o pomůcky kraj žádají.
„Toto zatím není v našich silách,“ řekl
iDNES.cz Bubeníček.
Do širší distribuce zatím stát neplánuje respirátory s nejvyšší účinnosti FFP3.
Ty v leteckých zásilkách nedorazily (do
uzávěrky týdeníku 5plus2), ale jsou součástí zásilky, jež by měla do Česka přijít
z Holandska. Podle ministra vnitra Jana
Hamáčka budou určeny „pouze pro lékaře, které jsou v přímé expozici aerosolů nakažených pacientů“. Ostatní dostanou respirátory typu FFP2.
Do Česka má z Číny postupně dorazit
více než 30 milionů roušek a přes 6 milionů respirátorů. Kromě velkokapacitního Ruslanu, jehož lety se uskutečnily
díky našemu členství v programu Severoatlantické aliance SALIS, mají další
zdravotnický materiál přepravit i soukromá letadla.
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www.5plus2.cz

Francouzský malíř Pierre Bonnard: Právě chyby dávají...

Tajenka: ...někdy obrazu život.

Čtěte Téma.
Co zastaví
koronavir?

K

romě Antarktidy zasáhl
nový
koronavirus
COVID-19 již všechny světadíly. Bezmála dvě stovky zemí.
Za rychlé šíření virů může mimo
jiné globalizace, letecká doprava i
rozrůstající se civilizace.
„Lidé se až příliš přiblížili místům, kde izolovaně žijí zvířecí hostitelé nebezpečných nemocí,“ tvrdí
prof. RNDr. Vanda Boštíková z Katedry epidemiologie na královohradecké Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
Nejinak tomu zřejmě bylo na
startu pandemie nového koronaviru. Proč je ohniskem závažných epidemií opakovaně Čína? A může šíření viru ovlivnit roční období?
Více se dočtete v novém vydání
týdeníku Téma již v pátek.
Týdeník Téma je každý pátek
na pultech novinových stánků.
V době koronaviru ale můžete
zkusit výhodnější elektronické
předplatné. Podrobnosti zjistíte
na www.etema.cz.

Stašová: Mamince nedovolím
vycházet. Snažím se ji rozptýlit
ČR | Herečka Simona Stašová oslavila
minulý čtvrtek pětašedesáté narozeniny. Kvůli šíření koronaviru a nařízením
vlády musela oslavu s kolegy zrušit. Přiznala však, že i tak by na ni nejspíš neměla náladu. Dodala, že moc do zpěvu
jí není. Chránit se snaží i svou maminku
Jiřinu Bohdalovou.
„Fakt, že jsem zrušila svou plánovanou oslavu s kolegy a kamarády v klubu
divadla ABC, mě tolik netrápí, i když
jsem se na staré známé tváře moc těšila.
Mám ale strach jako všichni ostatní.
Tenhle pocit nejistoty, který den po dni
zažíváme, je jistě nejen pro mě něco nového a zneklidňujícího,“ svěřila se populární herečka iDNES.cz.
Veškerý čas nyní tráví s maminkou Jiřinou Bohdalovou, které letos v květnu
bude 89 roků. Stašová přiznala, že jí nedovolí vycházet a snaží se ji rozptýlit od
chvil u televize, kde jede jedna nepříjemná zpráva za druhou. Za tatínkem
Břetislavem Stašem (91) se bohužel do
nemocnice nedostane, tak si aspoň každý den telefonují.
„S úžasem sleduji fantastickou práci
lékařů, prodavaček a vůbec všech, kteří

Simona Stašová se svou matkou Jiřinou Bohdalovou.
se starají o to, abychom nezemřeli, a to
nejen hlady. Dojímá mě solidarita a soucit šířící se mezi lidmi, což je jedno z pozitiv, které nám tato katastrofa do životů přinesla. Vnímám ji jako signál přírody o tom, kdo je tady pánem,“ míní herečka. Oslavenkyně momentálně přeru-

FOTO | iDNES.cz

šila zkoušení nové hry s názvem Na zlatém jezeře.
„Snad ta vytoužená doba, kdy zase
budeme milovanému publiku z jeviště
moct rozdávat radost, není daleko. Držím palce nám všem!“ dodala Simona
Stašová.
(zar, leh)

Pardubicko a Chrudimsko
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Hokeje se přesytíte. Jen Jágr ne
Hokejový útočník Tomáš Divíšek ukončil bohatou kariéru. Nesmazatelnou stopu zanechal i v Pardubicích
MAREK VOTKE

jsem se nakonec rozhodl, že tam to nepodepíšu, tak už mi Vláďa Růžička řekl,
že má plno a nemůže do toho sahat. Nabídl mi, že můžu hrát, ale na bázi nějaké
juniorské smlouvy, což jsem odmítl. Dozvěděl se to Zbyněk Kusý, jednou jsme
si zavolali, já přijel, a tím začal můj život v Pardubicích.

PARDUBICE | Centři v hokejových klubech měli vždy jasný úkol: vyhrát co
nejvíc vhazování. Když někoho takového chtěl manažer v české extralize, jako
jedno z prvních nejspíš vytočil číslo Tomáše Divíška. Urostlý střední útočník,
který zanechal nesmazatelnou stopu i v
Pardubicích, začátkem března v Prostějově ukončil svou hráčskou kariéru.

S Pardubicemi jste nakonec slavil i
titul. V roce 2005 jste měli doslova
All Star tým.
To bylo něco neskutečného. Začátek
jsme měli sice špatný, končil pan trenér
Výborný, což jsem si říkal, že je zbytečně brzo, protože mužstvo si potřebovalo
sednout. Ale pak to byla jízda, dlouho
jsem nezažil, aby něco takhle šlapalo. I
když jsme hráli špatně, tak jsme byli
schopní vyhrát 5:2. Všichni v kabině
byli páni hokejisti, sedlo si to a nakonec
byl titul.

Těsně po vaší rozlučce koronavirus
zastavil sport v Česku, to jste stihl
jen taktak.
Když se to rozjelo, tak mi to došlo. Měl
jsem štěstí, že jsem si rozlučku mohl
užít se všemi lidmi na ledě. Kdybych o
ni přišel, tak by mě to hodně mrzelo.

Tomáš Divíšek prošel mnoha českými kluby.
FOTO | PETR BÍLEK

Profesionální hokej jste začal hrát
ve Slavii, pak jste zkoušel prorazit
ve Philadelphii. Proč jste po návratu
ze zámoří šel do Pardubic místo do
Slavie?
Tehdy pro mě nic jiného než Slavia nepřipadalo v úvahu. Myslel jsem, že
budu hrát jen za ni, ale nakonec to bylo
jinak. Se Slavií jsem trénoval ještě během vyjednávání s Philadelphií, a když

V Pardubicích jste se v průběhu kariéry objevil několikrát, naposledy v
roce 2015, kdy jste vyhazovem odnesl prohru 1:6 s Vítkovicemi. Jak se
dnes díváte na tohle období?
Celkem jsem se do Pardubic vracel asi
třikrát. V roce 2015 tu trénoval Miloš

Říha mladší s Václavem Baďoučkem,
kteří hledali centra k Rolasovi se Sejkem (Tomáši Rolinkovi s Petrem Sýkorou). Já v tu dobu nic neměl, tak jsem
říkal, že to nebude problém. Akorát
jsem nedostal hned smlouvu, ale domluvili jsme se na měsíční zkoušce. A nějak to nedopadlo, nechci se v tom
pitvat, nehráli jsme dobře a vyhodili
mě. Vím, co to tenkrát bylo za lidi a
proč to udělali, ale to si nechám pro
sebe. Vyhodit Divocha prostě bylo nejjednodušší.
Když se za svou bohatou kariérou
ohlédnete, co se vám vybaví jako
první?
Určitě kabina, tu jsem vždycky miloval.
Hlavně mi vyskočí ta poslední, Prostějov mi bude chybět. Hokej je pecka, ale
když to řeknu blbě, tak je to pořád to
samé dokola a přesytíte se. Tedy kromě
Jardy Jágra, ten ne. Nevěřil bych, že to
někdy řeknu, ale po dvaceti letech vrcholového hraní už toho na mě bylo
opravdu hodně. Ale ta kabina, to byl
vždycky nabíječ, rád si vzpomenu na
spoluhráče a na různé legrácky, co jsme
dělali mimo led. To je k nezaplacení,
příhod je milion.

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

LEVNĚ 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

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

Distributor:
Národní Pokladnice

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

Pozor:
Symbolicky 100 za 100
pro každého

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

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

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

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

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72014462

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

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

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka
níkka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm

Kov:

Měď

Cena:

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

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

