Roman Vojtek
Podruhé v Tváři?
Do této řeky
klidně vstoupím
třeba stokrát
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Veselé Velikonoce! Jenom za sklem
POHÁDKY HERCE NEBAVILY

Nico Santini z Letkova točil
komedii Ubal a zmiz
...str. 2

DCERA JIŘÍHO SCHELINGERA

„Můj táta byl láskyplný
rocker i vegetarián“ ...str. 8 a 9
Velikonoce bývají tradičně obdobím koncertů, výstav a dalších kulturních akcí. Letos je to kvůli opatřením proti koronaviru úplně jinak. Většina událostí je zrušena. A ty, které ne, se konají v omezené podobě. To platí také o výstavě v černošínském infocentru. Desítky kraslic a dalších velikonočních dekorací si mohou zájemci prohlédnout přes okenní skla.
Autorkou ozdobených vajec je Lenka Vališová.
FOTO | LADISLAV VAINDL

Web pomůže češtině

Plzeňští vědci vyvinuli internetový portál, jenž zaznamená jazykovědné dotazy
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Odborníci ze Západočeské
univerzity v Plzni vyvinuli speciální
webový portál s odpověďmi na otázky
týkající se českého jazyka.
Pomohli tak jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie věd
(ÚJČ), na kterou míří každý den desítky
dotazů.
Lidé se například ptají, jak se správně
píšou některé výrazy, nebo jaký je původ určitých slov. Databáze je dostupná
na webu dotazy. ujc.cas.cz.
Na jazykovou poradnu se obracejí ti,

kdo s jazykem pracují ve své profesi,
jako jsou učitelé nebo novináři. Jde o
lidi, kteří zároveň svým psaným i ústním vyjadřováním ovlivňují velkou část
společnosti. Radu vyhledávají ale také
studenti, rodiče školních dětí a ostatní
uživatelé jazyka. Webová aplikace jazykové poradny, která v současnosti obsahuje více než 28 800 přepisů nahrávek,
jim může poradit, aniž by museli telefonovat.
„Náš systém má pomoci lingvistům
tím, že telefonní hovor automaticky přepíše a zčásti ho i systematizuje,“ přibližuje vedoucí fakultního týmu Luděk

Müller. „Pracovali jsme i s nahrávkami
pořízenými před započetím projektu, na
těch jsme ale hlavně učili systém otázky
třídit,“ doplňuje Petr Salajka z centra
NTIS, který pracoval na integraci jednotlivých prvků systému.
Jakmile pracovník jazykové poradny
hovor přijme, spustí se nahrávání a současně se na počítači objeví aplikace určená pro poznámky, které později slouží pro podrobnou anotaci.
Každý den po skončení provozu poradny pak systém všechny nahrávky automaticky převede na text a systematizuje je.

PÉČE O ZDRAVÍ

Pomoc v boji s covidem-19?
Pečujte o svá střeva
...str. 10

VELIKONOČNÍ PŘÍLOHA

Rekordy, dobroty a tipy, jak
zkrášlit jarní zahradu ...str. 12 až 19
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Pohádky mladému herci moc
nesedly. Radši má gangsterku
Nico Santini z Letkova
bude točit pokračování
oblíbené komedie.

Filmovat se mělo už na začátku roku,
kvůli epidemii covid-19 se natáčení přesunulo na podzim. První filmové zkušenosti získával Nico Santini jako dítě,
kdy s rodinou žil na Kanárských ostrovech. Vzhledem k tomu, že se v té době
věnoval karate, šlo o dětské filmy zaměřené právě na tohle bojové umění.
„Když jsme se vrátili do Čech, vybral si
mě Zdeněk Troška do pohádky Čertoviny. Bylo to poměrně nervózní natáčení,
ale Zdeněk Troška byl skvělý. Všechno
měl pod kontrolou,“ sděluje.
Když ho známý český režisér viděl,
řekl, že je to prostě kluk do pohádky.
Nabídl mladému herci roli v dalším pohádkovém snímku Zakleté pírko. Ten
ale tentokrát odmítl. „Uvědomil jsem
si, že pohádka není žánr pro mě. Více
mi vyhovuje třeba černá komedie, jako
je třeba Ubal a zmiz,“ konstatuje mladík, který si také mohl zahrát v nekonečném českém seriálu Ulice.
„To je ale závazek na dlouhou dobu.
Musel bych volit mezi seriálem a gymnáziem Františka Křižíka. Rozhodl
jsem se pro druhou možnost. Navíc v budoucnosti bych se chtěl spíše naplno věnovat něčemu jinému. Baví mě psychologie. Hraní bych měl dál rád spíše jako
nesmírně zajímavou zkušenost a práci s
příjemnými lidmi,“ dodává Nico Santini.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
LETKOV | Jak složité je natáčet film v
době koronavirové pandemie, si vyzkoušel mladý herec z Letkova Nico
Santini. Ten ztvárnil jednu z rolí v připravované černé gangsterské komedii
Ubal a zmiz.
„Štáb neustále pobíhal v rouškách,
což je poměrně nepraktické. Vizážistky
měly mnohem více práce, než je obvyklé. Když herce nalíčily, a ten si po scéně
nasadil roušku, musely ho vzít do práce
znovu. Běhaly tak desetkrát více. Jedna
scéna se kvůli tomu musela natáčet třeba i čtyřicetkrát, to by za běžné situace
nebylo,“ vypráví Nico Santini. Natáčení filmů je podle jeho slov především o
čekání.
V časech protivirových opatření to
platí několikanásobně. „Přijel jsem na
natáčení, které mělo trvat dvě hodiny.
Místo toho jsme začali v pět odpoledne
a skončili v půl deváté ráno,“ potvrzuje.
Štáb musel změnit i styl natáčení. „Většinou se jede scéna za scénou. Všichni
herci se potkávají. Teď se jednotlivé sekvence točily po částech, je s těmi nejnutnějšími herci. Takže ten, kdo je jen v několika scénách, ani neví, kdo všechno
ve filmu hraje,“ sděluje Santini.
Jinak to ale tentokrát nešlo. „Tvůrci
nemohou riskovat, že někdo onemocní.
Stačí, když koronavirus chytí jeden zvukař nebo střihač, a musí jít celý tým do
karantény. Musí se zastavit natáčení a
každý den stojí velké peníze v řádech
milionů korun,“ říká Nicův otec Filip
Santini, který se natáčení také účastnil a
do filmu poskytnul sportovní Corvette.
Potíže působilo i počasí. V době natáčení totiž bylo pořádně deštivo. „Pršelo
každou chvíli. Jednu scénu jsme kvůli
tomu museli dělat snad také čtyřicetkrát. Kvůli světlu, jinému úhlu pohledu
nebo se jen změnil směr větru, a třásně
na pergole už vlály jiným směrem. V
jedné scéně jsem dělal jenom nahazovače. Nebyl jsem v záběru, byl jen slyšet
můj hlas. Stál jsem kvůli tomu šest hodin na dešti. Jednou projel kamion, pak
zase moc zafoukal vítr,“ popisuje nelehké chvíle šestnáctiletý herec.
Přestože filmování provázely problémy, nemůže si ho vynachválit. „Všechno se zvládalo v klidu, pohoda, žádný

Nico Santini si zahrál jednu z rolí v pohádce režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny. Tento žánr se mu ale moc nezamlouval.
FOTO | 2x ARCHIV NICA SANTINIHO
stres. Zažil jsem už mnohem horší natáčení, a to nebylo v době koronaviru,“ dodává. Nejvíce jej bavila spolupráce s
představitelem jedné z hlavních rolí Matoušem Rumlem. „Je skvělý, komunikativní. Někteří herci si jedou svoje, odehrají scénu a o ostatní se nestarají. S Matoušem je to jiné. Baví se s vámi, je s
ním legrace, jako byste byli kamarádi
ze školy,“ pochvaluje si Nico.
Podobnou zkušenost má ze spolupráce s Matějem Hádkem. S ním si zahrál
ve snímku Po čem muži touží. „On je neuvěřitelný. Pořád s námi mladými klábo-

sil, pošťuchoval nás, v dobrém samozřejmě. On je prostě motor, který všechno
pohání. Je skvělá zkušenost s ním spolupracovat,“ říká Nico.
Ten si zahraje i ve druhém pokračování komedie, kde se v hlavních rolích
představili Jiří Langmajer a Anna Polívková. „Byl jsem tam ve scéně klavírní
soutěže. Vzhledem k tomu, že jsem na
tenhle nástroj osm let hrál, hodilo se to.
V pokračování bych měl hrát stejnou postavu, tentokrát ale bude rozvinutější.
Na natáčení se těším, už mi docela chybí,“ doplňuje.

Natáčení filmu Ubal a zmiz.
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Šatník pomůže samoživitelkám
Plzeňská iniciativa Holky
holkám uspořádala
sbírku jarního oblečení.
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ, PLANÁ | Jednou z nejohroženějších skupin dnešní doby jsou rodiče samoživitelé. Průzkum projektu Vaševýživné.cz ukázal, že se situace okolo
pandemie dotkla nějakým způsobem 80
procent z nich. Právě pro ně 24. března
v Plzni otevřel své brány Šatník.
Prostory poskytl Domov svaté Zdislavy v Čermákově ulici 29. Příjem oděvů
bude možný každý pracovní den ve
14-18 h, výdej každou sudou středu
14-18 h.
„Zájemci o oblečení se budou muset
prokázat potvrzením o hmotné nouzi a
rozvodovým rozsudkem o svěření dětí
do výhradní péče. Pokud nic takového
nemají, budeme požadovat doporučení
sociální pracovnice nebo sociální organizace, jejímiž jsou klienty,“ vysvětluje
autorka nápadu Markéta Čekanová.
Situace rodičů – samoživitelů oslovuje veřejnost po celé republice, a tak podobné šatníky začínají vznikat i jinde.
„Nápad na jeho zřízení nás napadl zhruba ve stejnou dobu jako Noru Fridrichovou v Praze. A když jsme informaci o
tom, že ho chystáme, zveřejnily, ozvala
se nám podobná parta žen z Plané, které
chtějí pomáhat ve svém okolí. Je úžasné
vidět, jak se v této složité době zdola
zvedá vlna solidarity,“ dodává Markéta
Čekanová.
Lidé, kteří chtějí do šatníku věnovat
oděvy, by měli přednostně vybrat kousky jarní, a především čisté, nepoškozené a nositelné. Donést by je měli roztříděné v označených taškách nebo krabicích: košile, trička, kalhoty, sukně a podobně. S ohledem na kapacitu prostoru
se nepřijímají hračky ani sportovní potřeby.
Šatník vznikl v rámci projektu Holky
holkám. Jde o iniciativu plzeňských ženských osobností, která od roku 2016 pomáhá domovům pro matky s dětmi v tísni. Angažují se v ní například ředitelka
plzeňské pobočky Paměti národa Mar-

Zakladatelka iniciativy Holky holkám Markéta Čekanová představuje prostory Šatníku, kam mohou lidé nosit především jarní oblečení, které poslouží rodičům a dětem žijícím v těžkých podmínkách.
FOTO | PETR ERET, MAFRA
kéta Čekanová, ředitelka Nadace 700
let města Plzně Alena Kozáková, ředitelka filmového festivalu Juniorfest Judita
Soukupová, tisková mluvčí Studijní a
vědecké knihovny Martina Košanová,
spisovatelky Daniela Kovářová a Jitka
Prokšová, básnířka Tamara Kopřivová
nebo muzikantka Ilon Leichtová.
Iniciativa už jednou v době koronavirové pandemie zafungovala. Bylo to o
Vánocích, kdy v časech poznamenaných epidemií a souvisejícími restrikcemi proběhla sbírka vánočních dárků pro
obyvatele Domovů pro matky s dětmi v

Kraj hledá Stavbu roku
PLZEŇSKÝ KRAJ | Investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci mohou
až do 21. května přihlásit objekt dokončený v loňském roce do prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. O vítězi bude rozhodovat v sedmi kategoriích
sedmičlenná porota. Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení

vítězů, které proběhne 9. září 2021 v
Měšťanské besedě v Plzni. Soutěžními
kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení,
dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství. Vloni byla v
regionu dokončena například rekonstrukce areálu domažlického pivovaru
nebo výstavba tramvajové tratě na plzeňských Borských polích.
(lad)

tísni svaté Zdislavy. „Splnili jsme 61
přání, tedy opět všechna, která se nám
sešla. Jsme moc rády, že nás ani koronavirus nezastavil a že díky dobrým lidem
mohly pod stromečky v domovech zářit
oči dětí i jejich maminek,“ říká vůdčí
Markéta Čekanová. Sbírka se vloni
uskutečnila popáté a v minulých letech
splnila celkem 380 přání v hodnotě převyšující 400 tisíc korun.
Maminky si většinou přejí hlavně kosmetiku, kuchyňské spotřebiče nebo prostěradla.
Děti touží třeba po kostýmu Spider-

mana, panence Baby Born nebo teplákové soupravě s Elzou či auty McQueen.
Jedna sedmnáctiletá dívka si napsala o
klávesy a dvanáctiletá o kytaru.
„To byla nejdražší přání, která přišla,
a trošku jsme trnuly, zda se je podaří splnit. A stalo se něco naprosto nečekaného: nejen že se našel dárce kytary a na
klávesy se složilo hned několik dárců,
ale mimo to se nám přihlásili ještě dárci
dvou použitých nástrojů. Ty jsme darovaly do domovů pro všechny jejich obyvatele, kteří budou mít chuť hrát,“ říká
Markéta Čekanová.

INZERCE

Prodej uhlí, briket,
palivového dřeva,
štěrku, písku

JARNÍ
SLEVY
BRIKET

DOPRAVA ZDARMA viz. ceník

4 1. dubna 2021

Česká republika

Dokážu se rozzuřit do ruda, přesto
Roman Vojtek se po čtyřech letech vrátil do show
Tvoje tvář má známý hlas, tentokrát s podtitulem
Šampioni. Poslední rok, který nemohl trávit
na jevištích, jak byl zvyklý, si ale přesto užil.
„Nechci provokovat, ale byl to jeden z mých
nejšťastnějších roků v životě,“ říká herec a zpěvák,
který se před několika měsíci stal potřetí otcem.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Zatímco nyní zpívá a tančí v převlecích za největší hudební hvězdy, ještě během tohoto roku se Roman Vojtek objeví
také v novém seriálu Hvězdy nad hlavou,
který vznikal minulé léto a svedl jej před
kameru spolu s Terezou Kostkovou. „Poslední natáčecí den jsem onemocněl, pak
se nám ale narodil syn Nathaniel a já tak
mohl být čtyři měsíce doma a pomáhat
manželce,“ říká v rozhovoru pro 5plus2.
Z vašich sociálních sítí na mě dýchá radost a pozitivní energie. Je složité zůstat optimistou i v této nejen pro kulturu složité době?
Považuji se za celoživotního optimistu. Samozřejmě je spousta věcí, které mě štvou
a dokážou mě rozzuřit do ruda, protože
jsem Beran. Ale co se týká životního názoru
nebo postoje, to jsem velký optimista. V životě se mi staly blbé věci, ale nikdy jsem nenadával na pánaboha, nebo na osud, nespílal, proč zrovna já a že já jsem chudák. I za
to horší, co se mi stalo, jsem si mohl sám,
nebo to bylo k něčemu dobré. Opravdu i ty
nejhorší věci, co se mi staly, byly v konečném důsledku vždycky pro něco dobré.
Je něco, co jste se díky aktuální situaci za poslední rok naučil nového?
Nechci provokovat, ale byl to jeden
z mých nejšťastnějších roků v životě. Začátkem března loňského roku jsem se dozvěděl, že moje žena Petra je těhotná
a hned byl tvrdý lockdown a my jsme zůstali doma. Na jednu stranu jsem za to byl
moc rád, protože jednak jsem konečně
zpomalil, druhak moje žena nemusela

hrát v divadle a tancovat ve Vlasech, kde
mají náročné choreografie, nebo v Tarzanovi, kde má i krkolomnější scény. Zůstali jsme v klidu doma a udělali jsme si vyvýšené záhony, zasadili zeleninu, starali
se o ni, starali se o sebe, starali se o další
dvě děti, které mám z bývalého manželství ve střídavé péči – byl to nádherný rok.
Na podzim se nám narodil Nathaniel,
máme kde bydlet, co jíst, jsme zdraví, někteří z nás po prvním covidu, takže dobrý.
Během této doby se vám podařilo natáčet seriál, takže jste se i k herecké
práci dostal. Co to bylo za projekt?
Hezky vše vyšlo, že v době, kdy se loni
opatření rozvolnila, jsem asi čtyři měsíce
natáčel seriál Hvězdy nad hlavou. Je
opravdu moc krásně napsaný. Ucelený
tvar, který má 16 dílů a je báječně obsazený. Všechno se točí kolem Terezy Kostkové jako hlavní figury a já s Romanem Zachem jsme hlavní hráči na
poli mileneckém a vztahovém
směrem k ní. Já jako bývalý manžel a Roman, coby nový potencionální nápadník. Moje rodiče hrají Pavel Zedníček a Jitka Smutná. Hrají tam Bolek Polívka, Alenka Mihulová, která
se často v seriálech neobjevuje, Vašek Kopta, Nela Boudová, Verunka Žilková. No a nesmím zapomenout na mou seriálovou lásku Kateřinu Marii Fialovou a syna Filipa Antonia, prostě moc hezké obsazení. Byly to poměrně intenzivní čtyři měsíce, měl jsem
štěstí, že jsem seriál dotočil,
protože poslední natáčecí
den jsem onemocněl. Ale
pak se nám narodil Nathaniel, takže to tak hezky vyšlo,

že jsem čtyři měsíce mohl být doma s manželkou a být jí nápomocen, protože dítě potřebuje neustálou péči, ale myslím, že to
zvládáme hezky, protože není žádná práce kolem, takže ten stres není tak veliký.
Teď několik týdnů natáčím Tvoje tvář má
známý hlas, takže zaplať pánbůh nějaká
práce je, nestěžuji si.

Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale vy tak v případě této
show učinil…
Vůbec nechápu, proč bych neměl vstupovat do stejné řeky, když je milá, příjemná,
úžasná a znamená pro mě práci, která mě
baví a neuvěřitelnou možnost vyzkoušet si
jako herec v deseti večerech deset naprosto odlišných pěveckých a tanečních vystoupení s plnou parádou obrovské show.
Je to pro mě strašně obohacující, takže pokud by se v mém životě vyskytovaly takové řeky, tak do nich budu vstupovat
třeba stokrát, protože stojí za to se v
nich koupat. Co se týká natáčení,
opatření jsou přísná. Pořád je tam
člověk, který hlídá, jestli mají všichni nasazený respirátor, ačkoliv
jsme několikrát týdně testováni,
stejně musíme mít respirátory – až
na chvíli samotného vystoupení.
Jaký máte pocit z návratu
do Tváře?
Užívám si to. Tady nejde o žádné vítězství, protože vystoupení jsou skoro neporovnatelná. Jde spíše o to diváka zaujmout, někdo umí dělat
větší srandu, někdo má velký taneční základ, někdo pěveckou jistotu.

Roman Vojtek

Narodil se 14. dubna 1972 ve Vsetíně.
Nejprve se vyučil seřizovačem obráběcích strojů a po vyučení také
pracoval jako soustružník. Na brněnské JAMU vystudoval muzikálové
herectví.
■ Ve filmech a televizi se objevuje od roku 1998, popularitu si získal hlavně
díky seriálům Ulice, Vyprávěj a Modrý kód.
■ Prosazuje se také jako muzikálový herec (Pomáda, Monte Cristo,
Noc na Karlštejně, Jack Rozparovač a další).
■ V roce 2006 zvítězil v prvním ročníku televizní taneční soutěže StarDance,
o deset let později se poprvé zúčastnil show Tvoje tvář má známý hlas,
do které se nyní vrátil ve speciální řadě s názvem Šampioni.
■ Je podruhé ženatý, má tři děti.
■
■

FOTO | P. KOZLÍK, MAFRA
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zůstávám celoživotním optimistou
Takže dramaturgie musela poskládat deset takových exotů, abychom tomu odpovídali. Já mám paradoxně daleko lepší pocit, než jsem měl před čtyřmi lety, kdy
jsem byl ve Tváři poprvé. Možná proto,
že jsem tím už prošel a vím, co mě čeká,
a cítím to i z ostatních. Nepanuje žádná rivalita, nemám pocit, že by někomu z nás
nějak záleželo na tom, jestli vyhraje, nebo
ne. Jsme rádi, že máme práci a že je to práce, která nás baví a naplňuje, a to, jestli vyhrajeme, je opravdu druhotné.
Ve Tváři je potřeba kombinovat
zpěv, herectví i tanec. Máte pocit, že
pro vás, jakožto vystudovaného muzikálového herce, je to snazší?
Nejspíš ano. Vystudovaný zedník asi postaví lepší dům než nevystudovaný.
V tomto je to opravdu jisté plus. Znám
spoustu kolegů, kteří jsou skvělí tanečníci, zpěváci, ale nejde z nich energie.
A pak je „obyčejný činoherec“, který neumí tancovat a zpěv má z kategorie, jak
my říkáme, „herecké zpívání“, a přesto
může svým smyslem pro humor a energií
vystavět číslo tak, že může být stokrát lepší, než kdybych ho dělal já, který tancuje
a zpívá. Nemyslím si tedy, že je to největší plus, ale je to dobré.
Co fyzická kondice?
To je velká špaténka. U mě je to hodně
kvůli covidu. Měl jsem sice mírnější průběh, ale následky pořád cítím, a to jsem
zdravý už čtyři měsíce. Navštěvuji kliniku
bývalé lyžařky Šárky Strachové a tam mě
několik týdnů dávají dohromady. Podle
rozborů krve a dalších vyšetření jsem v pořádku, ale stále se necítím dobře. Mám obrovské návaly únavy, dušnosti, hlasivky
nefungují tak, jak fungovaly. Nechci to

S Terezou Kostkovou si Roman Vojtek
v létě střihl hlavní roli v připravovaném seriálu Hvězdy nad hlavou. V show Tvoje
tvář má známý hlas se proměnil a ještě promění v řadu světových hvězd, například v
hollywoodskou herečku a jazzovou zpěvačku Judy Garlandovou. FOTO | INSTAGRAM, TV NOVA
zveličovat, ale jsem hrozně rád, že jsem
na Šárku narazil a přes ni jsem se dostal na
funkčního lékaře, který pohled na nemoc
bere z jiného úhlu než západní medicína.
Tím samozřejmě nechci západní medicínu nějak dehonestovat, ale teď jsem se rozhodl vydat touto cestou. Chodím tam
i na rehabilitace. Tímto Šárce moc děkuji,
že mi tuto cestu ukázala.
Rád relaxujete u čtení. Která kniha
vás v poslední době zaujala?
Kvůli miminku je času poslední dobou
méně, ale opravdu rád čtu motivační knihy. Základ je většinou vždy stejný, ale každá kniha má nadstavbu v jiném směru. Jak

člověk zapomíná a neustále má nové podněty, tak čtu neustále dokola stejné knihy.
Jednu, co mám doma, jsem četl snad třikrát, čtyřikrát a pokaždé v ní najdu něco
nového a pokaždé si vzpomenu na něco,
co jsem zapomněl. Teď jsem třeba narazil
na dvě skvělé knihy. Super jídlo pro super
děti, protože mi není úplně jedno, co dávám sobě a svým dětem k jídlu. Druhá kniha je Když nemůžeš, přidej!. Třetí kniha,
která je jedním z takových základů, je
Moc přítomného okamžiku. Dále Hovory
s Bohem, to bych také doporučil. A potom je to také série knih od Marka Mansona, třeba Důmyslné umění, jak mít všechno u p**ele.

Když jezdíte na sólové koncerty, dáváte svým divákům možnost se vás
na něco zeptat pomocí SMS. Je něco,
na co se vás ještě nikdo nezeptal a vy
byste chtěl odpovědět?
Možnost ptát se pomocí SMS jsem udělal proto, že jsou takto odvážnější, často
i velice vtipní. Mám na to speciální simkartu a číslo. Ale já nemám třeba ani
vysněnou roli, takže na to nedokážu odpovědět. Vlastně ani nemám potřebu lidem sdělovat něco navíc, takže nad tím
takto vůbec neuvažuji. Ale vždycky je to
milé, mám štěstí, že s obtěžujícími otázkami fanoušků, ale ani novinářů, se nepotýkám.

INZERCE

S Rentou z nemovitosti
jsem se odrazila ode dna

Přemýšlíte, jak si udržet životní úroveň? Jste-li ve věku 60 plus
a bydlíte ve svém, tak pro Vás řešení existuje! Stejně jako pro mě.
Banka mi nepůjčila, děti peníze nemají, úspory jsem vyčerpala
a dům prodávat nechci. A přesto mám zase klidné spaní.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850
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Na malém snímku nahoře výjev
z Maroldova panoramatického
obrazu Bitva u Lipan.
Dole umělec s manželkou Zdenou
kolem roku 1891.

Luděk Marold:
Vaječný trh v Praze – Z trhu (1888),
olej na plátně, rozměr 101,5 x 135 cm

FOTO | NG PRAHA

Příběh obrazu: Vaječný trh
Luděk Marold uspěl i v Paříži, rád maloval postavy
z okraje společnosti a „zážitek ulice“. Ve 33 letech
dokončil největší obraz v Česku a na tyfus zemřel.
JOSEF HORA
ČR | Když se rozezněly zvony pražského chrámu sv. Mikuláše a na hlavu malého Luďka Marolda kápla svěcená voda,
nikdo netušil, že byl právě pokřtěn jeden z největších českých malířů.
Muži v jeho rodině byli totiž po několik generací zejména vojáci a válečníci.
Třeba děd Jan, hrdina napoleonských
válek. Ve slavné bitvě u italského Marenga přišel o ruku, což mu ale nepřekáželo v oblasti lásky a záhy se mu narodily dvě nádherné holčičky, dvojčata
Aloisie a Josefa. První z nich se zamilovala do chorvatského důstojníka Aloise
Kwetkovitze a brzy povila syna Luďka.
Vojáka však více lákala bitva a také kurtizány, rodinu brzy opustil.
Synkovi bylo později zřejmě tvrzeno,
že otec rok po narození hrdinně padl u
Hradce Králové. Snad se Luděk Marold
nedozvěděl, že jeho chorvatský tatínek
několik let po slavné bitvě žádal úřady
o zastavení platby alimentů.
Chlapce brzy postihla velká tragédie,
v jeho deseti letech zemřela na tuberku-

lózu maminka a výchovy se ujalo její
dvojče Josefa. Teta měla v Praze trafiku
a dospívající Luděk, už student pražské
malířské akademie, jí na prodejnu vymaloval nádherný vývěsní štít se Španělem a Turkyní. Jenže ti Pražanům více
připomínali Bulhary, a tak se dodnes
jedna z nejrušnějších pražských křižovatek U Bulhara, kde trafika stála, nejspíš
jmenuje právě díky malíři.
Marold byl brzy ze školy za kázeňské
přestupky vyloučen, nudilo ho dlouhé
hodiny malovat sádrové odlitky antických soch. Za přispění tetičky proto odjel do Mnichova, častého centra učení
českých malířů, kde, jak sám řekl, studoval hlavně „mnichovské pivo“.

Strach z profesora Pirnera
Talent ale nešlo zastavit, v devatenácti
letech už byl vyhledávaným ilustrátorem, a když se ve dvaadvaceti vrátil do
Prahy i do školy, světlo světa spatřil
slavný obraz Vaječný trh v Praze.
Mladík dostal k dispozici ateliér v novostavbě Rudolfina. „Ke vzniku obrazu

se váže vzpomínka malíře Hilšera, který kamaráda Marolda navštívil. Ten se
ho nejprve lekl, neboť se domníval, že
se blíží profesor Pirner zkontrolovat
jeho práci, která mu tehdy moc nešla od
ruky,“ vypráví Veronika Hulíková, kurátorka Sbírky umění 19. století Národní galerie. „Marold prý začal rychle hledat nějakou skicu, cosi vytáhl a hodil to
na stojan. V tom vstoupil Pirner a zamířil ke stojanu. Chvíli si malbu prohlížel,
načež prohlásil: „Toto je něco. Přimlouval bych se, abyste se do toho pustil a
dodělal to,“ popisuje kurátorka.
Zda je historka pravdivá, nevíme, faktem je, že Marold plátno představil roku
1888 na výstavě Krasoumné jednoty.
Stalo se senzací a teprve 23letému umělci přineslo úspěch a slávu.
„Rektor akademie Mařák obraz vybral jako ukázku žákovských prací pro
tehdejšího ministra kultu a vyučování
Paula von Gautsche, následně bylo dílo
za 600 zlatých zakoupeno státem a zapůjčeno do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně
Národní galerie,“ dodává kurátorka.
Marold byl mistrem zachycení okamžiku, zároveň měl rád barvité postavy
žijící na okraji společnosti, rád maloval
„zážitek ulice“. „V obraze přesvědčivě
zachytil všední událost, pohled na vaječný trh v pražské Rytířské ulici. Vidíme

prodejce nabízející své zboží, mezi
nimi prochází nakupující služky a zákazníci. Pozornost upoutá muž oblečený v omšelém obleku, který je v kontrastu s venkovskými trhovkyněmi,“ popisuje kurátorka Hulíková.

Největší český obraz
ho nakonec stál život
Díky obrazu získal malíř slávu a také stipendium v Paříži. Výuku brzy opustil a
protloukal se sám, ovšem úspěšně, jeho
plakáty zdobily ulice, ilustrace knihy.
Pod Eiffelovkou se také oženil s českou dívkou Zdeňkou Makovskou a narodil se jim syn Ludvík.
Když se po osmi letech vrátil do Prahy a nastěhoval se do ateliéru po příteli
malíři Hynaisovi, autoru opony Národního divadla, dostal zajímavou zakázku. Pro holešovickou Výstavu architektury a inženýrství měl namalovat výjev
z husitské bitvy u Lipan, jenže na malbu
dnes největšího obrazu v Česku s rozměry 90 metrů na délku a 11 metrů na výšku měl pouhých 130 dnů.
Na pokraji fyzických i duševních sil
dílo dokončil včas, obraz se mu ale stal
osudným. Oslabený organismus onemocněl tyfem a malíř Luděk Marold
1. prosince 1898, v pouhých 33 letech,
zemřel ve svém bytě.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6 %

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

ROČNÍ
ÚROK

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

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

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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

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

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

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

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno +420 720 220 760, hanzelkova@eﬁhotel.cz, www.eﬁpalace.cz

8 1. dubna 2021

Česká republika

Voněl hřebíčkem, říká o otci dcera
V úterý 13. dubna uplyne 40 let od tragického
skoku zpěváka Jiřího Schelingera do Dunaje. Jeho
jediné dceři Andree bylo tehdy deset let. „Táta měl
rád zvířata a byl vegetarián,“ vzpomíná pro 5plus2.
JOSEF HORA
ČR | Jiří Schelinger zemřel 13. dubna
1981, v pouhých třiceti letech skočil
z bratislavského mostu do Dunaje. Dodnes se přesně neví, zda to byla sázka,
či nerozvážnost. Někteří spekulují, zda
šlo o hrdinský kousek kvůli bývalé přítelkyni či dokonce herečce Ivě Janžurové, další stopují poslední zpěvákovy
kroky z jisté bratislavské vinárny a upozorňují na neznámé muže, kteří
mohli mít s tragédií něco
společného, jiní hledají
pokus o sebevraždu,
emigraci nebo vliv
marihuany. To vše
ale jediná zpěvákova dcera Andrea
Schelingerová dnes
neřeší. „Nerada se o
tom bavím. Výsledek
to nezvrátí a tátu mi nevrátí,“ říká.
Místo toho pro tátu k nedožitým sedmdesátinám, které připadly na letošního 6. března, připravuje několik specialit a také na něho vzpomíná: „Moji rodiče Jiří a Alena se seznámili v Liberci na
koncertě. Pak odešli do Prahy. Po narození jsme prvních pár měsíců bydleli u
tátových rodičů v Týnské ulici na Staroměstském náměstí, pak se přestěhovali
do vlastního, do druhého patra velkého
2+1 s pavlačemi v Petrské ulici na Novém Městě,“ vypráví dnes devětačtyřicetiletá Andrea.
Právě k bytu se váže její první vzpomínka na tátu, kterému tehdy bylo

23 let. „Je to z Mikuláše. Z radosti z nových punčošek a že po ulicích chodí Mikuláš a čerti jsem běhala po bytě. Tátovi, který zrovna doma skládal nějakou
písničku a moc mu to nešlo, jsem vykopla kabely k aparatuře. Hrubě se mu
to nelíbilo,“ vzpomíná s tím, že od popularity a všeho kolem ji prý otec vždy držel dál, věděl, co to obnáší.
„S tátou jsme chodili na procházky
do staré Prahy, myslím, že ji měl hodně
rád,“ dodává. Rodina se rozešla, když
bylo dceři asi pět let, Jiří Schelinger si tehdy našel novou partnerku. Milovanou jedinou
dcerku však vychovával
dál. Brával ji na výlety, zejména do rodného Bousova kousek od Čáslavi a Železných hor. „Tam jsme
jezdili k jeho babičce, krásné ženě, především duší a jakousi svojí úpravností zevnějšku. Dodnes jí mám spojenou s vůní
mýdla. Výlet do těchto míst je i má poslední vzpomínka na tátu, pak už jsem
ho neviděla,“ vypráví Andrea.

Byl taková stará dobrá duše
Jaký byl Jiří Schelinger očima děvčete,
které tátu znalo do svých deseti let?
„Když vidím ucelený obraz, byl to
milý člověk, jako táta láskyplný, živý a
laskavý. Rozhodně měl v sobě pokoru a
úctu ke svému okolí, ke světu a k životu. A rozhodně byl rocker,“ popisuje.
Ve vzpomínkách na Jiřího Schelingera o něm jeden z pamětníků kdysi řekl:

Hardrockový král Jiří Schelinger s královnou šansonu Hanou Hegerovou. On
odešel před čtyřiceti lety, ona zesnula před několika dny, 23. března.
„Víte, on byl tady taková stará a dobrá
duše.“ Dobrotu potvrzuje i Andrea.
„Měl rád přírodu a vše živé. Vždyť přesně toto měl přece v očích, krom rebelství,“ vypráví s úsměvem. Jiří měl i několik zvláštností či libůstek. Například
nejedl maso. „Táta byl vegetarián,
maso nejím ani já,“ podotýká Andrea
Schelingerová. A přidává další zvláštnost. „Když jsme spolu někam vyráželi
autem, na různé chaty nebo do Bousova, měl hráškově zelený Ford Cortina.
Cestou žvýkal koření hřebíček. Byla
jsem zvědavá, co to má a on mi hřebíček podával také. Dodnes mám cesty
s ním spojené s vůní hřebíčku. Řidič byl
myslím dobrej, protože jsem se nebála,“ vrací se dcera do dětství.
Ke zpěvákově oblibě koření a bylin se
váže také vzpomínka jeho velkého fa-

Vlevo rodinný
snímek.
Jiří Schelinger
se narodil
v Bousově,
asi 10 kilometrů
od Čáslavi.
Vracel se tam
celý život.
Vpravo táta
Jiří Schelinger
zahleděný do
své malé dcery
Andrey.
FOTO | ARCHIV ASCH

nouška Dalibora Rohana. „Seděli jsme
v hotelu Imperial a objednali si pivo.
Všichni, kromě Jiřího. Ten si nechal
donést jenom horkou vodu. Do ní si pak
dal bylinky, které nosil ve své brašně.“

Smutná balada u táboráku
Jiřího Schelingera učil lásce k hudbě i
kytaře otec Josef. „ Dědečka jsem znala, byl trochu svéráz, ale hodně fajn a s
tátou měli hezký vztah, už kvůli tomu,
že oba hudbu milovali. Děda učil hudbu
v ‚lidušce‘ a také mně chtěl věnovat
něco ze svého daru. Učil mě od základů
a chtěl, abych hrála klasiku. Asi devět
měsíců. Ale já byla neprůstřelná. Často
mi pak říkal: Děvče, zmiz mi z očí, zase
jsi mi zvýšila cukr, nic neumíš,“ vzpomíná Andrea.
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Jirky Schelingera
pozn. red.) zpíval pořád. Já měla tu písničku hodně ráda, na druhou stranu se
mě pak ostatní ptali na tátu, a to jsem
strašně nerada někomu vysvětlovala,“
popisuje dobu před rokem 1989.
„Po revoluci se desky a nahrávky hodně rozšířily. Teď, jako dospělá, vnímám
tátu coby hudebníka. Kromě toho jsem
svázaná s autorskými právy na jeho písně. Je to svým způsobem zodpovědnost, dobrý pocit i možnost něco dobrého a prospěšného utvářet. A co zpěvákova vnoučata? Moje děti dědu samozřejmě znají, ale u táboráku už Holubí dům
moc nezpívají. V dnešní době mají úplně jiné zájmy,“ mávne Andrea rukou
s úsměvem.

1. 4. – 7. 4. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

2. 4. OTEVŘENO

5. 4. ZAVŘENO

SKVĚLÉ VELIKONOČNÍ CENY
ilustrační foto

3

30 ks

TRVANLIVÉ
MLÉKO
polotučné,
1,5 % tuku
1l

8,90
13,90

MAX.

Krátce před otcovou smrtí se přestěhovala s maminkou do Liberce, kde náhlý skon zasáhl celou rodinu. „Já se to bohužel dozvěděla od spolužáků ve škole,
kterým to asi řekli jejich rodiče. Takovou událost nic nezahojí, ránu nezacelí,
místo nezaplní. Ani čas. Babička to velice špatně nesla, děda také a vůbec se k
tomu nedá použít výraz vyrovnat se,“
říká. Otcovy písně a balady ji provázely
celé dospívání. „Do osmnácti let jsem
jeho hudbu vnímala, že se sice hrát
může, ale není úplně v souladu s tehdejším myšlenkovým proudem. Když jsem
ale jezdila na tábory, u ohně se Holubí
dům (hit autorské dvojice Uhlíř a Svěrák natočil Schelinger v roce 1972,

BALENÍ

osoba/den

ČERSTVÁ VEJCE*
velikost M
30 ks | 1 ks 1,76 Kč

LOSOS FILET
S KŮŽÍ*
vakuově balený
cena za 100 g

35%

PIVO
KRUŠOVICE 12
Královský
ležák | 0,5 l

1 l 23,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

Andrea Schelingerová s deskami svého otce. Album Hrrr
na ně... z roku 1977 považuje
za jedno z nejvydařenějších.

ilustrační foto

Skvostné vzpomínky: Schelinger žije v lidech
Andrea přemýšlela, jak hezky a důstojně oslavit 70. výročí otcova narození.
Rozhodla se vytvořit facebookovou stránku s názvem Jiří Schelinger 70.
„Loni jsem ji jeden podzimní večer vytvořila doma na gauči. Komunita se během pár
týdnů rozrostla na 3 tisíce členů. Ani ve snu jsem netušila, kolik skvostných
vzpomínek všeho druhu mezi lidmi je, od fanoušků chodí hudba, novinové
výstřižky, fotky, celkem jich už poslali přes 50 tisíc,“ raduje se.
K tomu se rozhodla vytvořit sérii triček s otcovou rozesmátou fotkou a podpisem.
„Trička mají velký úspěch, s designéry připravujeme další edice. Dále chystáme
plnohodnotný web jirischelinger.cz a také bychom rádi uspořádali kousek od Prahy
velký koncert,“ hýří plány Schelingerova dcera. „Revivalů dnes hraje hodně a velmi
si jich vážím. Žádnému nedávám nálepku ‚oficiální‘. Dva mám ale velmi ráda,
protože cítím, že do tátovy hudby daly srdce. Jsou to Kranz – Jiří Schelinger
Revival Band a Jiří Schelinger Memory Band. První sám vyprodal u příležitosti
65. narozenin táty Retro Music Hall v Praze – 1000 diváků. Neskutečná atmosféra a
pro mne nepopsatelný pocit pokory, úcty a hrdosti,“ podotýká Andrea. Oni a všichni
další, kdo hrají tátovu hudbu srdcem, jsou moji hrdinové,“ vysvětluje.
Druhá kapela se letos zapojila do projektu „Pro Štěpánku”, desetiletou holčičku,
která je od narození postižená. „Sbírku jsem založila v rámci tátových sedmdesátých
narozenin, Jiří Schelinger Memory Band jako jeden celek přispěli na Štěpánku velice
krásnou částkou a předali jí peníze osobně. A to jsou věci, které mi dělají dobrou
náladu i pocit, že svět funguje. Oběma kapelám děkuji.“
(jos)

17,90

BANÁNY
1 kg

33%

100 g
7,98 Kč

v nabídce také Kávový
a Mandlový
0,5 l za 99,90 Kč

87,90
159,90�

22,90
29,90

BIO
CITRONY
MY BIO
balené
500 g

27,90

BOŽKOV
Tradiční, 35 % alk.
0,5 l | 1 l 175,80 Kč

11,90

Andrea s babičkou Miloslavou, maminkou Jiřího Schelingera. Na procházce v pražské
zoo právě kolem roku 1977.

52,90

45%

23%

39,90

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Naděje v boji
s covidem?
Péče o střeva
Účinek probiotik by
podle odborníků mohl
přispět i ke snížení
silných nežádoucích
reakcí po vakcinaci.
5plus2
■ ZDRAVÍ
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Často zapomínáme, že se ve střevech ukrývá 70 až 80 procent lidské imunity. Je sice žádoucí podporovat obranyschopnost organismu zvýšeným přísunem vitaminů, omega-3 či dalších látek,
ať už z doplňků nebo z jídla, ale rozhodně není záhodno nepamatovat na to, jak
důležité je pro nás prostředí v našem střevě. Protože dobrý mikrobiom ve střevě
může pomoci i v aktuální situaci – kdy
se lidé snaží covidu buď vyhnout, nebo
mít co nejlehčí možný průběh.
Vědecký tým složený z expertů Infekční kliniky FN Brno, Výzkumného
ústavu veterinárního lékařství v Brně a
firmy Medi Pharma Vision, s. r. o. zahájil výzkum zaměřený na sledování

Mikrobiolog Petr Ryšávka,
vedoucí projektu.
FOTO | ANDREA VÁGNEROVÁ

změn střevního mikrobiomu u pacientů
s těžkým průběhem infekce covidu-19.
Cílem celého projektu je vyvinout postup k regulaci imunitního systému prostřednictvím úpravy střevního mikrobiomu. Tedy čím v lepším stavu budou
vaše střeva, tím budete silnější.

Chyběly bifidobakterie
Analýzy prvních 50 pacientů s komplikovaným průběhem koronaviru ukázaly, že právě střevní mikrobiota byla nemocí zásadně narušena. Náročné testy
proběhly v laboratořích Medi Pharma
Vision a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.
„U těchto pacientů jsme při prvním
vyhodnocení zjistili, že zcela postrádají
bifidobakterie. Ty u zdravého člověka
tvoří až osm procent celkové bakteriální masy,“ uvádí dr. Lubomír Janda z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. „Zatím se jedná o nehomogenní
skupinu pacientů, a proto testy plánujeme rozšířit a doplnit o pacienty s novou
agresivnější mutací koronaviru,“ říká.
Odborníci se shodují, že velká část pacientů neumře na koronavirus samotný,
ale na důsledky imunitní odpovědi, takzvanou cytokinovou bouři. „Ta vede k
tomu, že imunitní systém, nastartovaný

a přestimulovaný přítomností viru, začne ničit i zdravé tělesné tkáně,“ vysvětluje MUDr. Matúš Mihalčin z Kliniky
infekčních chorob FN Brno. Důsledkem tohoto stavu je pak například těžký
zápal plic, kdy jsou pacienti závislí na
různých metodách zajišťujících dostatečné okysličení krve.
A jsme zpět u toho, co bylo zmíněno
na začátku. Vzhledem k tomu, že se až
80 procent lidské imunity nachází ve
střevě, rozhodli se čeští vědci pro regulaci imunitní odpovědi u rizikových skupin obyvatel zcela netradičním způsobem – a to zásahem do střevního mikrobiomu. Výzkum se tedy zaměřuje zejména na vývoj optimálního probiotika
obsahujícího střevní bakterie tlumící nebezpečnou přehnanou reakci imunity.
V současné době mají specialisté na
molekulární biologii již vyvinutou technologii pro velmi rychlou a přesnou analýzu vybraných parametrů mikrobiomu
ohrožených pacientů. Jsou pak schopni
během krátké doby zjistit, v jaké kondici se bakterie ve střevech pacienta nachází a jaké je jejich složení. „Mikrobiom umíme zanalyzovat do 24 hodin
po obdržení vzorku stolice, což je naprosto unikátní,“ sděluje dr. Petr Ryšáv-

INZERCE

PŘIJÍMAČKY NA SŠ
LAST MINUTE
Jsou vaše děti připravené?
Ověřte si jejich znalosti v závěrečné intenzivní
sadě testů z češtiny a matematiky.
Předplatné 290 Kč
12.—30. 4. 2021

V rámci předplatného vám bude k dispozici první i druhý díl kurzu PŘIJÍMAČKY NA SŠ v online archivu.
Více informací a objednávky na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/prijimacky.

ka ze společnosti Medi Pharma Vision,
s. r. o. Tato firma, která se zaměřuje na
výzkum lidského mikrobiomu, disponuje v současnosti největší sbírkou klinicky testovaných probiotických kultur ve
střední Evropě.
„Díky tomu můžeme rychle a efektivně sledovat, jak které probiotikum nebo
kombinace probiotických bakterií přispívá k regulaci imunitních procesů a ke snížení závažnosti průběhu infekce,“ doplňuje vedoucí výzkumu Petr Ryšávka. Zatímco v Česku byli první, kteří provedli
výzkum o tom, jak by díky cílené péči o
střevní mikroflóru mohl být průběh nemoci zmírněn, na západ i na východ od
nás už takové studie také probíhají.

Preparát do čtyř měsíců
Z výsledků, jež čeští lékaři a vědci vyhodnotili, se podle nich jedná o velmi
nadějný postup, který by mohl v následujících měsících pomoci se snížením
zátěže jednotek intenzivní péče.
Celý tým má jasné ambice. V případě
zařazení vyvinutého produktu do kategorie medical food by se mohl imunopreparát dostat k pacientům do tří až
čtyř měsíců. Výsledky výzkumu, který
stále pokračuje, by mohly být nadějí i
pro pacienty či rizikové skupiny ohrožené i dalšími virovými onemocněními
spojenými s respiračními chorobami.
Navíc je podle odborníků také naděje,
že by účinek individuálních probiotik
mohl přispívat i ke snížení silných nežádoucích reakcí po vakcinaci, které jsou
opět jenom výsledkem bouřlivé imunitní odpovědi na danou látku.

Deset miliard bakterií
Jestliže chcete podpořit tělo probiotiky
z lékárny, měla by být denní dávka
minimálně 10 miliard probiotických
bakterií. „Pokud se pohybujeme na
nižších hodnotách, podle mých
zkušeností nemusí být jejich účinek
dostatečný,“ vysvětluje vedoucí výzkumu
Petr Ryšávka.
Několikanásobně zvýšená denní dávka
probiotik může být také první pomocí při
boji s náhlým průjmem, třeba při cestách.
Výsledek se obvykle dostaví do 24 hodin.
Předávkování nehrozí, nicméně lidé, kteří
se dlouhodobě s něčím léčí, například
chemoterapiemi či imunosupresivy, se
musí poradit s lékařem.
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Tajemství atomových špionů
Před 70 lety padl v USA
verdikt v jedné z nejvíce
kontroverzních kauz
studené války. Soud
poslal na elektrické
křeslo manžele Julia
a Ethel Rosenbergerovy
kvůli špionáži pro Sověty.
Teprve před pár lety ale
archivy poodhalily pravdu.
ZÁBLESK
HISTORIE
USA | Takovou špionážní aféru, která se
v únoru 1950 rozproudila zatčením fyzika
Klause Fuchse, aktéři studené války do té
doby nezaznamenali. Brýlatý čtyřicátník
Fuchs, který vedl jedno z oddělení britského atomového výzkumu, se přiznal, že
když během 2. světové války spolupracoval s USA na vývoji atomové zbraně, předával klíčové informace zároveň Sovětům.
Ti tak díky těmto materiálům rychle stáhli
americký náskok ve vývoji nejničivějších
zbraní. Fuchsovo přiznání rozjelo ve Spojených státech hon na „atomové špiony“, jehož důsledkem byla i dodnes kontroverzní
poprava manželů Rosenbergových.

žadoval exemplární trest, a to i pro Ethel,
která byla viněna, že mimo jiné přepisovala
tajné dokumenty směřující do sovětských
rukou. Proti Ethel vypovídal její již zmiňovaný bratr David Greenglass. Předseda soudu Irving R. Kaufman nakonec 29. března
1951 potvrdil vinu obou manželů a o několik dní později vynesl rozsudky smrti, ačkoliv Rosenbergovi trvali na nevině.
Proti verdiktu se postavila část americké
společnosti, k níž se přidaly i osobnosti

jako Albert Einstein nebo Pablo Picasso.
Poprava na elektrickém křesle se odehrála o dva roky později, 19. března 1953. Tisíce lidí v ten den protestovaly před Bílým
domem, svět obletěly fotky plačících synů
popravených manželů – šestiletého Roberta a desetiletého Michaela. Americké úřady dlouhá desetiletí část důkazních materiálů utajovaly, což posilovalo domněnky, že
nejvyšší tresty padly hlavně pro výstrahu.
Zvlášť když Klaus Fuchs vyvázl s trestem

14 let vězení, Greenglass s o rok vyšším.
Když před více než 13 lety byly některé
nové dokumenty zveřejněny, sami synové
popravených manželů připustili, že v případě jejich otce je špionáž zřejmě jednoznačná. Jenže u matky Ethel nikoliv. Jak
se půlstoletí od procesu přiznal Greenglass, o roli své sestry Ethel před soudem
lhal, aby ochránil svou ženu, která měla
být ve skutečnosti tou osobou, jež dokumenty pro Sověty přepisovala. (mb, mh)

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč

Sestru poslal na popraviště

Dojezd 45 km

Když v rukou justice skončil zmiňovaný
fyzik Fuchs, byl brzy poté zatčen mimo
jiné i jistý David Greenglass, jenž ve 40. letech taktéž pracoval na projektu Manhattan, v rámci něhož byly vyvíjeny jaderné

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

Manželé Ethel a Julius Rosenbergovi před soudem. FOTO | WIKIPEDIE
zbraně. Greenglass se rozhodl s vyšetřovateli spolupracovat a vypověděl, že tím,
kdo po něm žádal, aby z výzkumného centra vynášel klíčové informace, byl Julius
Rosenberg, manžel jeho sestry Ethel.
Julius a Ethel Rosenbergovi byli od mládí přesvědčení komunisté, poznali se už za
studií. Julius byl v kontaktu se Sověty již od
roku 1942 a důkazy, které se dostaly na veřejnost až v roce 2008, celkem jasně hovoří
o tom, že Julius ruským zájmům skutečně
sloužil. Proces, který u federálního soudu
v New Yorku začal 6. března 1951, byl mimořádně sledovaný. Žalobce Roy Cohn po-

Plzeň 4 - Doubravka

AGROWEST,
Hřbitovní 952/29,
tel.: 377 462 108, 377 462 109

Služby na libovolné adrese

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,
Pamětice 17,
tel.: 608 100 717, 380 427 000

Další nejbližší prodejny: Praha,

Písek, Strakonice,
Cheb, Louny 2x a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

VELIKONOCE

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Obří vejce i pomlázka z vousků
Velikonoční zvyky motivují
mnohé Čechy k honbě
za rekordy. Kromě obřích
kraslic dokážou uplést
pomlázku z vousků kočky.

Největší drátované vejce váží 29 kg a je vysoké 67,5 cm.
Obří zdobená kraslice má
přes metr a váží 61,5 kg.
Pomlázka z vousků kočky je malá jako zápalka.

Největší drátované vejce
Češi se vrací ke starým technikám zdobení velikonočních vajíček. Jednou z nich je
takzvané drátování, tedy zdobení vejce
zlatým či stříbrným drátkem. Vzory mohou být doplněny kamínky, ale třeba i drahokamy. Největší tuzemské drátované vejce vytvořil dráteník Petr Musil z Dobřichovic. Je keramické, má hmotnost 20 kilogramů, na výšku měří 67,5 centimetru
a k jeho odrátování bylo spotřebováno
46 metrů drátu upevněného 1530 očky.
„V pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit máme vystavenou i formu, ve které
bylo vejce vypáleno. Její velikost, a tedy
i velikost vajíčka, byla limitována rozměry vypalovací pece – větší v Česku neexis-

Když se o takovém dílu doslechl jistý pan
Pavlík, majitel a chovatel vydry, chtěl udělat
panu Břicháčkovi radost a začal sbírat vousky vydří. „Přinesl nám je do Pelhřimova,
abychom je panu Břicháčkovi poslali a ten
z nich mohl uplést další pomlázku. Ten podivný dar obdržel a chystá se pustit do práce,“ vypráví Josef Vaněk s tím, že lidé se mohou brzy nechat překvapit, zda je příběh
o panu Pavlíkovi pravda, nebo aprílový žert.

Obří metrová kraslice

tuje,“ říká Josef Vaněk z Agentury Dobrý
den, která rekord zaznamenala. Vypálení
se vzhledem k maxirozměrům podařilo až
na čtvrtý pokus, při předchozích pokusech keramika popraskala a vajíčko se rozpadlo. „Vejce vystavujeme v expozici našeho muzea, kde se návštěvník může pokochat také kraslicí pštrosí i jiřiččí,“ dodává Vaněk.

Pomlázka z vousků kočky
V muzeu má své místo také nejdelší česká
pomlázka, dlouhá je 583 centimetrů. Nově
ovšem přibyla jedna vskutku kuriózní pomlázka – upletená je z kočičích vousků.
„Upletl ji pan Břicháček, měří 53 milimetrů
a vousky patřily jeho kočce Žofce,“ popisuje velikonoční zajímavost Josef Vaněk.

Zajímavá je také obří kraslice z javorového dřeva. Výroba zabrala jeho tvůrci Antonínu Hájkovi více než dva roky. „Nejprve
musel nalézt a usušit vhodné dřevo, to posléze nařezal do lamel o různých průměrech a lepil je k sobě. Vzniklý hrubý polotovar poté vysoustružil do tvaru vajíčka
a do něj dlátkem vyryl drážky ornamentů,“ líčí Josef Vaněk. Finální úpravou bylo
vylití drážek roztaveným cínem a celkové
zabroušení povrchu dohladka. Unikátní
kraslice je 104 cm vysoká a po dozdobení
dosáhla hmotnosti 61,5 kg.
(jos)
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Povinné ručení v kombinaci Opravy aut jsou náročnější
s další pojistnou ochranou

Miloš Velíšek z České podnikatelské pojišťovny o trendech v autopojištění:

střetu vozidla se zvěří,“ uvedl Miloš Velíšek,
supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

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

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

P

andemie koronaviru zasáhla do
mnoha oblastí života. Lidé například méně využívali svá vozidla.
Bouralo se méně? A jak to letos bude
s cenou autopojištění? Odpovědi najdete v rozhovoru s Veronikou Novou
(na snímku), mluvčí České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Ceny autopojištění údajně letos porostou rychleji než v posledních letech. Čím to je?
Zásadní pro další vývoj představuje budoucí růst škod, kde velmi střízlivý odhad růstu průměrné škody za ročník
představuje šest procent pro škody
na majetku a 4,6 procenta pro škody
na zdraví. Skutečný růst průměrného pojistného plnění vychází z předběžných
hodnot roku 2020 dokonce vyšší – zhruba o osm procent meziročně. Stále se
tak projevuje vyšší technická náročnost
oprav modernějších vozidel i veškeré
další inflační tlaky. Další vývoj pojistného je ale plně v kompetenci pojišťoven
a záleží na jejich strategii, jak rostoucí
trendy zohlední.
Ubylo kvůli pandemii za poslední
rok nehod?
Vlivem pandemie došlo na jaře 2020 ke
krátkodobému poklesu škodních událostí. U škod vzniklých v Česku byl zaznamenaný největší pokles ve srovnání se
stejným měsícem předchozích let 2018
a 2019, zhruba 33 procent, během dub-

na a čtvrtinové poklesy nastaly také
v březnu a květnu. V dalším období se
již počty škod výrazně nelišily od škod
vzniklých ve stejném období předchozího roku. Navíc během nouzového stavu
zdaleka nejméně klesly počty nehod
vzniklých z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo nesprávného předjíždění s potenciálně nejvíce tragickými následky.
V posledních letech jsou častěji vidět různé srovnávače pojištění.
Má to vliv na zákazníky?
Nelze říct, že by v roce 2020 docházelo
k častější změně pojistné smlouvy, kdy
ale opět podstatnou roli zejména v jarních měsících sehrál covid-19, kdy
nově uzavíraná i ukončovaná pojištění
celkově poklesla.
Hledáte levnější autopojištění?
Je nutné pečlivě prostudovat také jeho
podmínky a nepřihlížet jen k ceně, radí
v další části rozhovoru Veronika Nová.
Celý text najdete na Metro.cz.
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Jarní paprsky a teplo
posledních dní
probouzejí k životu vaši
zahradu. Je proto pravý
čas na přípravu záhonů,
oživení trávníku, ale
také na „vystrnadění“
nechtěných rostlin.
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Zahradu teď co nejdříve
zbavte mechu a plevele
nečnímu svitu, kde se trávníku tolik nedaří, můžete zrýt a udělat z nich kousek
jakési louky, kterou osázíte medonosnou
travní směsí. Zahrada získá na pestrosti
a přiláká včely a další prospěšný hmyz.

5plus2
■ RÁDCE

Pryč s mechy

JOSEF HORA
ČR | Žádného zahrádkáře a milovníka
zeleně nenechá pohled na zahradu
po zimě v klidu. Když se rozzáří dubnové sluníčko, je třeba pustit se do práce,
která dodá tělu sílu a duši – stejně jako
zahradě – pak určitý řád. S jarem přichází probuzení trávníku, sadba stromů,
keřů i zeleniny, prořez i odstranění plevelů. Týdeník 5plus2 připravil několik
rad a inspirací, do jaké činnosti se v prvních jarních týdnech pustit.

Začněte se záhonky
Jistě se těšíte a plánujete, co letos vysázíte a jak vám záhonky za několik měsíců
ozdobí vlastní petržel, máta do čaje,
chutné papriky, sladká rajčata nebo jak
zkusíte letos experiment a vysadíte třeba
anglické růže. Jenže nejdříve musíte záhony připravit. Rýčem nejprve urovnejte jejich okraje. Dalším krokem je prokypření půdy, základem je kvalitní ocelová motyčka. Záhonek následně uhlaďte a urovnejte, klidně hráběmi. Sledujte
plevele, na které – stejně jako na kila nabraná přes zimu – funguje při jejich likvidaci zejména pravidelnost a důslednost.
Duben je pro časté pletí ideální, protože
některé plevele procházejí v tomto období vegetačními fázemi, takže je pravidelné okopávání velmi oslabí. Vaše jarní
snažení se projeví hlavně v létě, kdy budou záhony skoro bez plevele.

Zeleninu sázejte teď,
bylinky trochu později
Pokud už máte upravené venkovní záhonky a jste rozhodnuti, které budou bylinkové a které zeleninové, je nejvyšší

Je vaším nepřítelem mech a nevíte, jak
se ho zbavit? Začněte na jaře. Odstraňte
mechové porosty ze všech míst, kde rostou – tedy z cest, dlažby a zídek, z kamenů i trávníku. Zabráníte tak jeho vysemenění a dalšímu šíření po zahradě.

Čas pro živý plot

FOTO | SHUTTERSTOCK

čas sázet. A to zejména pro červenou
řepu, kořenovou zeleninu, kopr, hrách,
špenát, ředkvičky, raný salát, jarní česnek nebo cibuli, u níž je třeba dávat pozor na to, aby ji nezničil případný poslední ranní mráz. Můžete také začít s červeným a bílým zelím, které má rádo pohnojenou a vyvápněnou půdu, sázet lze také
pór. Co se týká bylinek, tam máte čas.
Mnohý zahrádkář dodržuje pravidlo, že
na záhonech se mladým bylinkovým
rostlinkám nejlépe daří až po „třech
zmrzlých mužích“, tedy po Pankráci,
Serváci a Bonifáci (12. až 14. května).
Rostlinky také milují slunce a pravidelnou, i když ne příliš vydatnou zálivku.

trávník posekat? Až rozkvete zlatý déšť.
Starý trávník je možné zkracovat jednou až dvakrát týdně, docílí se tím zahuštění travního porostu. Ať už u sekačky nebo kosy, pamatujte na ostré čepele, zabráníte jimi vytahování travních
kořínků. Místa vystavená stálému slu-

Kvůli značně suchým a teplým létům posledních let je dobré začít se sadbou živého plotu buď na podzim, nebo právě teď
na jaře. Rostliny potřebují pro svůj růst
vhodný substrát a také dostatek vody –
nový živý plot se musí celou sezonu zalévat a koncem léta jej zarovnáme do výšky.

INZERCE

Probuďte k životu trávník
Trávník reaguje poměrně rychle na oteplení, kořeny začnou nasávat vodu, což
po zimním odpočinku nastartuje růst.
Jako první by na řadu měly přijít hrábě.
Když tráva trochu proschne, zbavte ji
odumřelých částí rostlin, hráběmi zároveň provzdušníte svrchní vrstvy půdy.
Ruční hrabání je pro trávník šetrnější
než vertikutátor, zejména pro nový trávník založený teprve na podzim. Holá nevzhledná místa bez porostu můžete dosít travními semeny nebo na ně položit
nové trávníkové koberce. A kdy poprvé

Přihlaste svou zahradu do soutěže
Dříve na zahradách našich babiček běžní živočichové jsou
dnes na těch současných stále vzácnější. Máte-li ambici svůj
kousek přírody u domu proměnit v přívětivější místo
pro život, můžete se výsledky své práce pochlubit a třeba
i vyhrát. Stačí se během jara přihlásit do soutěže s názvem
Živá zahrada. Důležité je pohlídat si termín, kterým je
pátek až neděle 21.–23. května (pro školy 17.–21. května).
Pravidla jsou jednoduchá. V tyto dny je třeba sledovat vaši
zahradu, konkrétně divoké živočichy, a zapsat je do speciální
„mapovací karty“, kterou najdete na webu soutěže
www.zivazahrada.cz. Pozorování se týká ptáků, jako jsou vrabci nebo sýkorky, hadů,
ještěrek, ježků, myší, ale i motýlů či čmeláků. Vhodné je doplnit vše fotodokumentací.
Vyplněné karty spolu s přihláškou pak přes web nebo klasickou poštou pošlete
organizátorům soutěže, která má za sebou už sedmnáctiletou historii.

Obliba vícestupňových a speciálních piv dlouhodobě roste.
Nyní si proto můžete populární piva Smíchovského výběru nově
dopřát také doma.
Extra Chmelená 12 je poctou výjimečnému českému chmelu –
ikonické odrůdě žatecký poloraný červeňák. Vybroušenou plnou
chuť Granátu mohli smíchovští ochutnat poprvé již v 1884 a Nefiltr
Pšeničný v sobě spojuje tradici českého ležáku s německými
a belgickými vlivy.

Určeno osobám starším 18 let.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

14 1. dubna 2021
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Netradiční sporty? Zkuste
discgolf nebo strollering
Běh a jízda na kole už
vás nebaví? Máme pro
vás tipy na nevšední
sportovní disciplíny.
ČR | Sluníčko láká k opuštění domovů,
protože sportovat se smí na území okresu
a navíc bez roušky či respirátoru, pokud
budete udržovat dvoumetrové rozestupy
od ostatních. Na kolektivní sporty a organizované soutěže si musíte počkat, ale
ve dvojici či s rodinou si zasportovat venku můžete. Pokud chcete zkusit něco netradičního, stačí vám jen online nákup vybavení, nebo ho najít ve sklepě.

Pétanque
Tento sport pocházející z Francie patří
mezi koulové. Hrát se dá i jeden proti jednomu. Smyslem hry je umístit kovové koule co nejblíže cíli, který tvoří dřevěná kulič-

ka, takzvané prasátko. Pétanque může hrát
prakticky každý a téměř kdekoliv. Stačí
vám pár desítek metrů čtverečních.

Kanjam a discgolf
Na discgolf sice potřebujete hřiště se speciálními koši, na druhou stranu už jich je
v Česku přes sto. Na začátek vám stačí základní disk. U kanjamu musíte mít kromě
létajícího talíře dva plastové koše vzdálené od sebe 15 metrů. Hrají ideálně dva
dvoučlenné týmy. Jeden člen hází od svého koše na soupeřův, kde může spoluhráč
disk usměrnit. Vítězí dvojice, která první
dosáhne 21 bodů.

Kubb
Vikingská hra pocházející ze Švédska se
dá také hrát jeden na jednoho. Seženete ji
v různých variantách. Jednoduše si někde
v parku nebo na zahradě postavíte dřevěné špalíčky ve dvou řadách proti sobě. Po-

mocí házecího kolíku pak shazujete soupeřovy „kameny“. Na hřiště stačí 5x8 metrů.

Orientační běh a kros
Pokud nemůžete vydržet bez běhání a chcete si ho zpestřit, pak je ideální kros trail,
tedy běh v přírodě přes různé povrchy i převýšení. Dá se ale připravit i jednoduchá forma orientačního běhu pro rodinu. Pro odlišení zkuste rádiový orientační běh, bez zakreslených kontrol, ale s vysílačem

Strollering
Jde o cvičení s kočárkem. Nemusíte se
s ním a dítětem jen procházet, ale existují
i různé kardio a posilovací cviky. Mají pomáhat hlavně maminkám po porodu.

Spikeball
Pokud máte rádi míčové sporty, pak je tento ideální. Potřebujete síťovou trampolínu

V Česku je přes stovku hřišť se speciálními koši pro discgolf. FOTO | MAFRA
a míč. Ten je potřeba udržet ve vzduchu
pomocí kopů, hlaviček nebo hodů, tedy
jakkoliv. Maximálně dvakrát si lze nahrát,
ale třetí úder už musí směřovat na trampolínu. Opět jsou ideální dva dvoučlenné
týmy, ale lze i v jednotlivcích, třeba jako
v nohejbalu. Vítězí hráč či tým, který získá dřív 21 bodů.

Kolečkové lyže
I když už není sníh a stýská se vám po lyžování, vyrazte na kolečkách. Stačí někde
hladký povrch cyklostezky, třeba podél
řeky, a samozřejmě kvalitní kolečkové
lyže, hůlky a speciální boty.
(re)
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Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo v obytných místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?
• Dochází ke vzniku plísní
a hub?

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

Jarnaí
slev

40 %

• Nemůžete ve vlhkém
sklepě nic skladovat?
• Jsou vaše náklady
na vytápění příliš vysoké
kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
Vám
• Dlouholetou zkušeností
s vysoušením zdiva
• Objednejte si nezávazně
odbornou prohlídku, analýzu škody
a předběžný odhad nákladů
• Speciálne vyvinutá metoda
nízkotlaké injektáže
• Suché zdivo jednou provždy
• Neohrožuje statiku zdiva
• Aplikace zvenku nebo z místnosti
• Pevná cena bez skrytých
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo

e-mail: info@sanacezdi.cz

www.sanacezdi.cz
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Vytřiďte svůj šatník jako robot
Prakticky a bez zbytečných emocí. To je nejefektivnější
přístup, jak na jaře provětrat šatní skříně a zbavit se
oblečení, na nějž sice máte hezké vzpomínky, ale
velkou službu ani mnoho parády už s ním nenaděláte.
ČR | Každá žena dobře ví, že k jaru neodmyslitelně patří úklid šatníku. To znamená nejen zašoupnout zimní věci někam dozadu do skříně či šatny, ale také
se zbavit nemoderních, nepadnoucích
či jinak nepotřebných kousků oblečení.
Jak ale začít, když jeden kousek vyvolává vzpomínku na příjemnou večeři s kamarádkami a další zase upomíná Štědrý
den u babičky? Buďte jako robot a řešte
celou záležitost prakticky a bez zbytečných emocí.

Není mi to, vyhazuju
Narostly vám během lockdownu centimetry v pase či se vám nepříjemně zařezává oblíbená halenka? Pryč s nimi.
A neříkejte, že do toho zhubnete. Jistě
víte, že až se tak stane, budete potřebovat v šatníku místo na nové kousky. Krámy s oblečením nebudou zavřené věčně.

Trend se nevrátí
Móda se, pravda, vrací pravidelně v cyklech. Retro je modernější než kdy dříve,
a to, co jste nosila zamlada, by vám podle mustru některých velkých módních
domů prošlo bez problémů i dnes. Je to
ale důvod, proč si v šatníku syslit nemoderní kousky v naději, že se časem opět
vrátí na výsluní? Nejspíš ne. Místo
ve skříni je přece vždy cennější.

Nelíbí a nudí
Také se vám často stane, že si jedno jaro
užíváte nějaký kousek šatstva, zatímco
rok na to nechápete, co vás na něm bavilo? Právě to, zda ve vás sukně či kdysi
oblíbené šaty vyvolávají zájem či alespoň malou radost, může být kritériem
pro to daný kousek vyřadit. To, že mi
něco je a mám to čistě vyprané a vyžeh-

FOTO | REDDIT.COM

lené ve skříni, přece neznamená, že to
nutně musím nosit. To dělají chlapi, ne?

Uchlácholte se charitou
Poslední tip je asi vůbec ten nejdůležitější. Dobrým pomocníkem při zbavování
se oblečení bývá vidina kolektivního
swapu nepotřebných outfitů s kamarádkami. Nebo jejich prodeje do blízkého

sekáče či jen jejich úhledné zabalení
a věnování přebytků charitě. Pokud jste
spíše ekologičtěji založená a představa,
že vaše blůzka slouží v dalších letech někomu, kdo ji ocení víc než vy, vás moc
neuspokojuje, odložte uzlík šatstva v nějakém řetězci s rychlou módou. Ten
z něj následně vyrobí nové módní kousky na prodej. Podobě to kdysi dělávali
vietnamští obchodníci z pet lahví. (jar)
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Nechte svou
domácnost
volně dýchat

Střešní okna

Využijte
dotaci
až 2 500 Kč
na nákup
střešního
okna*

Výměna střešních oken způsobí, že se budete cítit jako vyměnění. Nechte denní světlo a čerstvý
vzduch volně proudit i dovnitř domu a dopřejte si zdravější a spokojenější domácnost. Až do
konce dubna můžete využít dotaci až 2 500 Kč na nové chytré okno včetně automatizace.

*Jednotlivé dotace se vztahují na střešní okna VELUX (1 000 Kč na každé okno), doplňky k elektrickému nebo solárnímu pohonu (1 000 Kč
na každou motorickou jednotku) a systém VELUX ACTIVE (500 Kč na řešení pro jednu domácnost) při nákupu uskutečněném do 21. 5. 2021.

vicesvetla.cz

NAKOUPÍM
VÝHODNĚ
”
A HRAVĚ SI PORADÍM
ÚKLIDEM

S
Spolehlivě odstraňuje mastnotu.
Ideální pro předeprání límečků
a manžet.

“

Zjemňuje prádlo
a usnadňuje
žehlení.
Denkmit
pevné žlučové mýdlo
100 g

19

90

Denkmit**
dezinfekce ve spreji
100 ml

Kč

39

90

Denkmit
aviváž
Nebeská svěžest
33 pracích dávek

3490
Kč

1,06 Kč za 1 prací dávku

Denkmit***
Beach Breeze
prací gel
20 pracích dávek

89

90
Kč

4,50 Kč za 1 prací dávku

Denkmit
Classic
tablety do myčky
65 ks

99

Kč

1,52 Kč za 1 ks

Denkmit
prostředek
na nádobí
citronová svěžest
1l

27

90
Kč

2,79 Kč za 100 ml

Kč

Odstraňuje nečistoty
z povrchů bez jejich
poškrábání.

Účinně odstraní
mastnotu, prach,
nikotin a otisky
prstů.

Denkmit
čisticí krém
750 ml

1990
Kč

2,65 Kč za 100 ml

Denkmit
čistič na sklo
1l

Denkmit
vlhčené univerzální
čisticí ubrousky
50 ks

44

34

90
Kč

90

Denkmit
octový čistič
s jablečnou vůní
1l

Kč

3,49 Kč za 100 ml

0,90 Kč za 1 ks

17

90

dm.cz

Kč

1,79 Kč za 100 ml

DORUČENÍ

ZDARMA
U NÁKUPU OD 1290 Kč*

Profissimo
univerzální utěrky
6 ks

24

24

90

90
Kč

* Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz.

*** Tato nabídka je kusově omezena.

Kč

4,15 Kč za 1 ks

2,49 Kč za 100 ml

** Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte označení a informace o přípravku.

24

90

Díky elektrostatickým vlastnostem
přitahují nečistoty jako magnet.
Jsou extrémně savé.

Denkmit
Oceán
wc čistič
1l

Denkmit
Jarní chvíle
univerzální čistič
1l

Kč

2,49 Kč za 100 ml

18 1. dubna 2021

Velikonoce

Velikonoční experimentování
Jarní víkendové menu Velikonoční pletenec s pistáciemi
můžete ozvláštnit
Pro 4 osoby potřebujeme: 1 kostku droždí, 100 g cukru krupice, 200-250 ml mléka,
500 g polohrubé mouky, 1/4 lžičku soli, 150 g másla, 3 žloutky, 1 lžičku citronové
jehněčí roládou,
kůry, 150 g nesolených pistácií, 1 vejce, 200 g cukru moučka, 2 lžíce citronové šťávy,
sladkou tečku pak
2 lžíce vody, 100 g mandlových lupínků. Postup: Necháme vzejít kvásek. Mouku
promícháme se solí, změklým máslem, kváskem, zbylým krupicovým cukrem,
obstarají velikonoční
žloutky, kůrou a mlékem. Zaděláme tužší těsto, necháme vykynout. Pistácie podélně
mini cheesecakes.
překrojíme. Těsto rozdělíme na dva díly, do každé části zapracujeme polovinu pistácií.
5plus2
■ V KUCHYNI

Troubu předehřejeme na 180 °C. Z každého dílu těsta vyválíme tři prameny, které
spleteme do volného copu. Necháme vykynout na plechu ještě asi 20-30 minut a pak
pečeme 30 minut. Z moučkového cukru, citronové šťávy a vody umícháme hladkou
polevu. Vychladlé pletence ozdobíme polevou, necháme ztuhnout. Zdroj: ONA DNES

Jehněčí roláda se špenátem a rozinkami
Na 6 porcí potřebujeme: 1,5 kg jehněčí kýty bez kosti, 3 stroužky česneku, 2 lžíce olivového
oleje, 100 g rozinek, 1 lžíci másla, 400 g čerstvého špenátu, 20 g sekaných mandlí, 3 stonky
rozmarýnu, sůl a pepř. Postup: Maso očistíme a rozřízneme na plát. Česnek prolisujeme,
smícháme se solí, olejem a nakrájeným rozmarýnem. Vetřeme ho do masa ze všech stran
a to necháme asi 20 minut odpočinout v pokojové teplotě. Rozinky zalijeme horkou vodou
a necháme krátce nabobtnat. V pánvi rozpustíme máslo a vsypeme listy špenátu, necháme
chvíli zavadnout. Rozinky slijeme, posekáme společně se špenátem. Promícháme
s nasekanými mandlemi. Dochutíme solí a pepřem. Plát jehněčí kýty potřeme směsí,
zavineme a svážeme provázkem. Vložíme do pekáče, podlijeme vodou, zakryjeme
pokličkou a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi hodinu a půl. Potom odkryjeme
a za občasného potírání masa výpekem pečeme dozlatova dalších 30 až 45 minut.
Podáváme se šťouchanými brambory. Zdroj: J. Boháčková (iDNES.cz), foto: Pražské řeznictví

Velikonoční mini cheesecakes
Potřebujeme: 3 hrnky hladké
mouky, 1 lžičku prášku do pečiva,
1 hrnek cukru, 1 vejce, špetku soli,
1 hrnek změklého másla.
Na náplň: meruňkový džem,
1 hrnek smetany ke šlehání (33 %),
280 g mascarpone, 170 g zakysané
smetany, 1 lžičku vanilkového
extraktu, 2/3 hrnku cukru, barevné
cukrové zdobení. Postup: V míse smícháme mouku, prášek do
pečiva, cukr, vejce, špetku soli a změklé máslo a vypracujeme
nelepivé těsto. Těsto rozdělíme na poloviny a vyválíme každou
zvlášť mezi dvěma papíry na pečení asi na půl centimetru. Pomocí
vykrajovátka nebo skleničky na víno vykrojíme korpusy na mini
cheesecakes. Formu na muffiny obrátíme dnem vzhůru
a nasprejujeme ji olejem, aby se k ní těsto nepřilepilo. Vykrájené
korpusy vytvarujeme zvenku na dna muffinových důlků a dáme
na 5 až 10 minut do mrazáku. Troubu předehřejeme na 180 °C a pak
v ní korpusy pečeme 10 až 15 minut. Necháme vychladnout. Pak
na dno každého korpusu naneseme trochu meruňkového džemu.
Potom si připravíme náplň. Smetanu vyšleháme. V druhé misce
šlehačem smícháme mascarpone se zakysanou smetanou,
vanilkovým extraktem a cukrem. Nakonec do směsi po částech
jemně vmícháme ušlehanou smetanu. Náplň zarovnáme do korpusů
a posypeme zdobením. Necháme zatuhnout asi 30 minut v ledničce
a podáváme.
Zdroj: iDNES.cz, foto: Receptyschuti.cz

INZERCE

Do obchodů přichází
velikonoční balení
svijanského piva
KOMERČNÍ PREZENTACE

R

odinný pivovar Svijany připravil
i letos sezonní edici nepasterovaného baleného piva Svijanský
Máz 11 %. Ve velikonočním designu je
pivovar uvádí na trh v lahvích, půllitrových plechovkách i oblíbeném dvoulitrovém balení – Plechovkách nejen pro chlapy. Velikonoční plechovky s motivem
svátků jara a lahvové pivo s velikonočními etiketami budou po omezenou dobu
k dostání v běžné maloobchodní síti.

Sváteční edice
Půllitrových velikonočních plechovek
pivovar vyrobí celkem více než milion
kusů. V pivovarské prodejně ve Svijanech a na e-shopu pivovaru budou
v prodeji i ve speciálním velikonočním
balení po čtyřech kusech. Další velikonoční balení, již osvědčený velikonoční
multipack s osmi půllitrovými lahvemi
nejprodávanějšího svijanského piva
čeká na zákazníky před nadcházejícími
svátky jara například v řetězcích Ahold,
Kaufland, Globus, Tesco a Makro.
E-shop bude spolu s prodejnami Globus nebo Billa nabízet i letošní sváteční
edici Plechovek nejen pro chlapy.

Rodinný pivovar Svijany je jedním
z největších pivovarů v českých rukou
a největším českým výrobcem
zachovávajícím tradiční způsob kvašení
piva. Svijanské pivo neprochází v žádném
obalu pasterací, tedy tepelným ošetřením,
které se provádí s cílem prodloužit dobu
trvanlivosti piva. V důsledku zahřívání
a oxidace se při pasteraci mění senzorické
vlastnosti piva, ničí se enzymy a další zdraví
prospěšné látky a mimo jiné také snižuje
trvanlivost pěny. Nepasterované pivo je
proto mezi zákazníky stále více oblíbeno
pro svou čistší pivní chuť a vůni.
V plechovkách jej Svijany nabízejí jako
jediný český pivovar.

DEJTE MODROU ZÁBAVĚ
TRAMPOLÍNY



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ



VÍŘIVKY



BAZÉNY



INFRASAUNY

Zábava
ZARUČENA

Pro celou
RODINU

Bezpečnost
OVĚŘENA

a přivítejte
JARO V POHYBU

HOUPAČKY již od 399 Kč
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ již od 8 990 Kč
Značkové zboží Marimex zakoupíte na www.marimex.cz,
v prodejně Libušská 221/264, Praha 4 a nebo v široké partnerské síti.
Chyby v tisku vyhrazeny. Všechny fotografie jsou pouze ilustrační.

HUDEBNÍ IMPULSY

Od pubertálních songů
po pop pro dospělé
JOSEF VLČEK

D

okumentární film o Michalu Davidovi, který před nedávnem vysílala Česká televize, znovu probudil
zájem o zpěváka, který loni oslavil šedesátiny a na hudební scéně působí už dlouhých 40 let. Po loňském narozeninovém
koncertu na Střeše Rádia Impuls teď na posluchače čeká 8. dubna Živáááák z komornějšího prostředí divadla Broadway.
Divadlo Broadway si Michal David pro
svůj koncert zvolil nepochybně záměrně.
Je to jedno z klíčových míst jeho kariéry.
Tady se uskutečnila v roce 2002 premiéra
Kleopatry, prvního ze sedmi divadelních
muzikálů, za kterými si dnes jako skladatel stojí. A také místo, které mu právě
v Kleopatře přineslo obrovský hit v podobě písně Teď královnou jsem já.
V kontextu české populární hudby, kde je zvykem, že písničku si
ztotožňujeme jen s jedním nebo
v případě duetu dvěma zpěváky, je
ústřední muzikálová melodie neobvyklým jevem. Kleopatřinu árii přejaly do svého repertoáru hned tři
zpěvačky, které v muzikálu alternovaly hlavní roli.

FOTO | M. RŮŽIČKA, MAFRA

„Královnu“ si proto spojujeme s Monikou
Absolonovou, Bárou Basikovou nebo s Ilonou Csákovou. Existuje dokonce nahrávka se všemi třemi najednou.

Na muzikálových prknech
Michala Davida vnímáme především jako
zpěváka, ale nejen Kleopatra ukázala, že
dovede psát skladby i pro jiné zpěváky
středního proudu. Už v roce 1997 napsal
pro Karla Gotta a Lucii Bílou efektní duet
Co sudičky přály nám. Největší úspěch
však zaznamenal v roce 2000, kdy pro Helenu Vondráčkovou
napsal píseň
Dlouhá noc.
Byl z ní hit
roku a ještě dlouhá

léta potom se bez něj nedokázaly obejít diskotéky po celé republice. Dlouhou nocí pomohl Heleně Vondráčkové ke comebacku,
jaký český střední proud dodnes nezažil.
Broadwayská Kleopatra byla ale také
vyústěním Davidových snah překročit hranice pódia nebo gramofonové desky. Už
od poloviny 80. let psal filmové melodie.
Jeho písně zazněly ve filmech Vítr v kapse, Láska z pasáže a v obou Discopříbězích. U nich je důležité, že se ve spolupráci se Zdeňkem Bartákem naučil psát nejen
hity, ale i doprovodnou filmovou hudbu.
To bylo důležité pro jeho broadwayské
muzikálové období. Muzikál se totiž neskládá jen z písní, ale i ze spousty instrumentálních pasáží a meziher, jejichž použití má svou skrytou logiku.

Živáááák z Broadway
Veřejnost však vnímá Michala Davida především jako zpěváka. Od prvního hitu
Chtěl bych žít tak, jak se má, který nazpíval v osmnácti letech se skupinou Kroky
Františka Janečka, prodělal dlouhý vývoj.
Od kolovrátkových pubertálních melodií
přes řadu výrazných balad až k současnému popu pro dospělé. Však také na
broadwayském koncertu zazní Nonstop
z roku 1983, jeho statisticky nejoblíbenější
balada Nenapovídej, stejně jako některé
jeho aktuální písně. Protože si před několika lety postavil novou doprovodnou kapelu, dostaly jeho skladby v koncertním provedení silně pop rockový charakter.
V pozadí však neustále zůstává lehký nádech italského melodického popu přelomu 70. a 80. let, na kterém vyrostl.
Živáááák Michala Davida z divadla Broadway vysílá Rádio Impuls
ve čtvrtek 8. dubna od 20 hodin.

INZERCE

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz

Kapela Queenie
chystá velkolepou
online show

ČR | Hudební skupina Queenie s Michaelem Kluchem (na snímku) v čele si
pro své fanoušky připravila překvapení
v podobě velkolepého online koncertu,
který se uskuteční v pátek 9. dubna
od 19 hodin. Queenie do něj zapojí unikátní vizuální výpravu, včetně záběrů
z ptačí perspektivy. Slibují tak show,
která v českém online prostředí nemá
obdoby. Pro svůj online koncert zvolila
kapela přiléhavý název: The Show
Must Go Home. Jde o parafrázi na slova písně Freddieho Mercuryho a skupiny Queen The Show Must Go On. Právě této legendární britské kapele vzdávají Queenie hold svými koncertními
show, a předávají tak její hudbu dalším
generacím. „Rozhodli jsme se na jeden
večer postavit část scény z naší chystané show Queen Relived a vytvořit online show s velkolepou vizuální výpravou,“ říká Michael Kluch a dodává:
„Fanoušci, kteří mají vstupenky na jeden z koncertů v O2 areně, se však nemusí bát. Nebude to ten samý koncert.
Čeká nás jiný playlist, jiné kostýmy
i jiná překvapení.“ Cena vstupenek činí
350 až 450 Kč a jsou k zakoupení na síti
GoOut a dále skrze portály Smsticket,
(re)
Ticketmaster a Ticketportal.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 3. dubna 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

8.45 Příběhy slavných... J. Adamíra 9.40 Gejzír
10.10 Dobrodružství Sherlocka Holmese 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Dítě hvězdy 14.05
Dva Janové a ovečka 14.40 Rozdělení konta
Adventních koncertů České televize 2020
15.00 Anton Špelec, ostrostřelec 16.20 Hercule
Poirot XI 18.00 Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

8.35 Malý Sheldon III (16) 8.55 Tvoje tvář má
známý hlas – Šampioni 11.35 Koření 12.25
Volejte Novu 13.00 Rady ptáka Loskutáka 13.55
Tipy ptáka Loskutáka 14.10 Výměna manželek
XII 15.30 Comeback 15.55 Mr. Bean: Největší
filmová katastrofa 17.30 Co ta holka chce 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Gormiti (17) 6.35 Pirátova rodinka (8)
6.55 M.A.S.H (1) 7.30 M.A.S.H (2) 8.00
Autosalon.tv 9.00 Cyklosalon.tv 9.35 Hudson
a Rex II (6) 10.30 Máme rádi Česko 12.15
Vraždy podle Agathy Christie (15) 14.20
Letuška 1. třídy. Romantická komedie (USA,
2003). Hrají G. Paltrowová, Ch. Applegateová
a další 16.10 Dařbuján a Pandrhola. Pohádka
(ČR, 1959) 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

6.15 Top Gear 2009 (2) 7.20 Pevnost Boyard 10.45
Re-play 11.20 COOL e-sport 11.50 Futurama VIII
(9, 10) 12.45 Simpsonovi XIV (16) 13.15 Simpsonovi
XIV (17) 13.45 Simpsonovi XIV (19) 14.15
Simpsonovi XIV (18) 14.45 Asterix a olympijské hry
17.15 Futurama VIII (11, 12) 18.15 Simpsonovi XV
(22) 18.45 Simpsonovi XVI (1-3) 20.15 Kung Fu
Panda 22.10 Vetřelec vs. Predátor 0.10 Simpsonovi
XV (22) 0.35 Simpsonovi XVI (1)

20.10 Zázraky přírody
21.20 Minišou Karla Šípa
Rozhovor na dva metry
s hercem a scénáristou
Zdeňkem Svěrákem
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Maigretova trpělivost
Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1994)
23.35 Rocco Schiavone
Černá sjezdovka. Detektivní
seriál (It., 2016)
1.10 Banánové rybičky
1.35 Přes nový práh
2.00 Bydlení je hra
2.25 Chalupa je hra
2.50 Zahrada je hra
3.10 Rajské zahrady
3.30 Pod pokličkou
3.55 Kuchařská pohotovost
4.20 Žiješ jenom 2x
4.50 Sváteční slovo místeckého
děkana Josefa Maňáka

Joj Family
SOBOTA 7.50 Policisté v akci 8.50 Policisté

v akci 9.50 Nové bydlení – Design 10.50 Na chalupě 11.55 Nové bydlení 13.00 Dr. Ludsky (8/10)
14.10 Muž, který nesmí zemřít (1/5), 15.30 Konec
dětských lásek (6/6) 16.55 Nové bydlení – Design
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.50 Poručík Petr (1/5) 23.55 Dr.
Ludsky (8/10) 0.50 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.20 Noviny 5.55 Krimi 6.20 Noviny

6.55 Policisté v akci 7.50 Policisté v akci 8.50
Inženýrská odysea (4/13) 10.00 Inženýrská odysea
(5/13) 11.20 V sedmém nebi 13.50 Plechová
kavalérie (1/7) 14.50 Ďábelské líbánky 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (3) 21.55 Okres na
severu (8) 23.00 Dlouhá míle (3) 0.35 Aféry 2

PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.00 Soudní síň 10.15

Čarodějky z předměstí 11.55 Policisté v akci 12.55
Slunce, seno, slanina 14.00 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Ďábelské líbánky 22.05 Nový
život II (9) 23.10 Nové bydlení 23.55 Slunce, seno,
slanina 0.40 Krimi

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

20.20 Zloba: Královna všeho zlého
Fantasy film (USA, 2019)
22.25 Noční útok
Akční thriller (USA/Jap., 2018)
0.00 Mr. Bean:
1.30 Cesta do hlubin študákovy duše
3.25 Co na to Češi
4.05 Pravá nevěsta
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 9.05 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Slunce, seno, slanina 13.20 Nový život II (9)
14.20 Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Poručík Petr (1) 21.25 Plechová kavalérie (1)
22.25 Nový život II (10) 23.25 Nové bydlení
STŘEDA 9.55 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
11.55 Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život II (10)
14.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (8) 21.20 Muž, který nesmí zemřít (2) 22.30
Nový život II (11) 23.30 Nové bydlení

ČTVRTEK 9.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci

12.05 Slunce, seno, slanina 13.20 Nový život II (11)
14.15 Soudní síň 16.20 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.15 Plechová kavalérie (2) 22.20
Nový život II (12) 23.25 Delukse 0.20 Nové bydlení

PÁTEK 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Soudní síň

11.00 Policisté v akci 11.55 Slunce, seno, slanina 13.05
Nový život II (12) 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Inženýrská odysea (6) 21.35 Inženýrská odysea (7) 22.50 Náš dědek Josef 0.50 Nové bydlení

20.15 Polda IV (12)
Detektivka. Krimiseriál (ČR,
2020). Hrají D. Matásek,
V. Polívka, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Sedláčková. Režie J. Fuit
21.30 Vyhazovač
Akční film (Fr., 2018). Hrají
J.-C. van Damme, K. Janssens,
S. Louwyck, S. Alvitiová,
S. Bouajila. Režie J. Leclercq
23.20 Vetřelec: Vzkříšení
Sci-fi film (USA, 1997).
Hrají S. Weaverová, D. Pinon,
R. Perlman. Režie J.-P. Jeunet
1.30 Nevyřešená vražda
Thriller (USA, 2016). Hrají
N. Tomová, S. Taylorová,
Ch. W. Martin, G. Holdenová.
Režie J. Bourque
3.30 Hudson a Rex II (6)
Kulka ve vodě. Krimiseriál
(Kan., 2019). Hrají J. Reardon,
M. Nguyenová, K. Hanchard

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Paní domu 9.50
Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top
Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý
polibek 19.55 Ententýky 20.55 Esmeralda 21.55
Esmeralda 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Esmeralda
16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda
21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy
23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 6.50 Pohodové zprávy 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Hráč 7.35 Múza 9.20 Promiň, jsi ženatý! 11.45
Hop 13.25 Zootropolis: Město zvířat 15.15
Princezna a žabák, animovaný film (USA, 2009)
16.50 Eldorádo, animovaný film (USA, 2000)
18.20 Au Pair aneb Slečna na hlídání, romantická
komedie (USA, 1999) 20.00 Raubíř Ralph a internet, animovaný film (USA, 2018) 22.10 Purpurový
vrch, horor (USA/Kan., 2015) 0.15 Smrtící epidemie, akční drama (USA, 1995)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Gormiti (16) 7.10
Poslední loď V (3, 4) 8.55 Rango 11.10 O zatoulané
princezně 13.10 Nechápu, jak to dokáže, komedie
(USA, 2011) 14.55 Těžce zamilován, romantická
komedie (USA/N, 2001) 17.15 Muž se zlatou zbraní,
dobrodružný film (VB, 1974) 20.00 Starsky
& Hutch, krimikomedie (USA, 2004) 22.00 Rango,
animovaná komedie (USA, 2013) 0.20 Vetřelec vs.
Predátor, sci-fi film (USA, 2004)

ÚTERÝ 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý
polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Ententýky 20.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Paní
domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 353

neděle 4. dubna 2021
ČT1
6.00

12.00
12.55
14.00
15.15
17.00
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.15
22.49
22.50
0.20
0.50
1.15
1.20
1.50
2.15

Zajímavosti z regionů 6.25 O falešných muzikantech 6.50 Rozpuštěný
a vypuštěný 8.15 Úsměvy Borise
Hybnera 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Kouzelná tetička Valentýna
Trampoty vodníka Jakoubka
Artuš, Merlin a Prchlíci
Lotrando a Zubejda
Jára Cimrman ležící, spící
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločiny Velké Prahy (10/10)
Jáchyme, hoď ho do stroje!
Výsledky losování Šťastných 10
Hra bez pravidel
Banánové rybičky
13. komnata Ivy Frühlingové
Sváteční slovo místopředsedy
Rady Církve bratrské Petra Rause
Žiješ jenom 2x
Hobby naší doby
Zkus mít vkus

Nova
6.10
6.20
7.15
7.40
8.25
9.05
9.30
11.10
12.55
14.40
16.10
17.35
19.30
20.20
23.00
1.10
2.30
2.45
3.40
5.10

Zig a Sharko III
Tlapková patrola III (25, 26)
Looney Tunes: Úžasná show II (13)
Příběhy Toma a Jerryho II (12, 13)
Malý Sheldon III (17, 18)
Comeback
O Nosáčkovi
Casper
Sám doma a bohatý
Komedie (USA, 1994)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Vraždy podle předlohy
Thriller (USA, 1995)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Malý Sheldon III (18)
Volejte Novu
O Nosáčkovi
Novashopping

6.15
6.30
6.55
7.10
8.10
9.20
9.55
10.30
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.10
14.30
16.25
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.50
4.10

Prima

Nova Cinema

Gormiti (18)
Pirátova rodinka (9)
Jen počkej, zajíci! (1)
M.A.S.H (2, 3)
Druhá světová válka: Cena říše (5)
Prima SVĚT
Fachmani
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Tchán
Chlap na střídačku
Komedie (ČR, 2020)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Čertoviny
Pohádka (ČR, 2017)
Na špatné straně
Akční thriller (USA, 2018)
Sběratel polibků
Thriller (USA, 1997)
Cyklosalon.tv

6.20 U nás na farmě 7.30 Záchranáři 8.55 Cesta do
hlubin študákovy duše 11.10 Lucie, postrach ulice
12.35 Princezna a žabák 14.15 Raubíř Ralph a internet 16.20 Bravo girls: Hurá do toho! 17.55 Zloba:
Královna všeho zlého 20.00 Star Wars: Epizoda I:
Skrytá hrozba 22.30 Pařba ve Vegas 0.20 Noční
útok, akční thriller (USA/Jap., 2018)

Prima cool
5.20 Umění je cool 6.25 Top Gear 2009 (3) 7.30
Pevnost Boyard 10.55 Autosalon.tv 11.55
Cyklosalon.tv 12.25 Futurama VIII (11, 12) 13.25
Simpsonovi XIV (20, 21) 14.25 Simpsonovi XV (1)
14.55 Simpsonovi XIV (22) 15.25 Kung Fu Panda
17.15 Futurama VIII (13) 17.45 Futurama IX (1) 18.15
Simpsonovi XVI (4-7) 20.15 Star Trek 22.50
Ochránci 0.50 Simpsonovi XVI (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Gormiti (17) 7.55
Poslední loď V (4, 5) 9.45 Dařbuján a Pandrhola
11.30 Za láskou vzhůru 13.30 Těžce zamilován
15.50 Dobrý voják Švejk, filmová komedie (ČR,
1956) 17.50 Starsky & Hutch, krimikomedie (USA,
2004) 20.00 Vlak do neznáma, romantický film
(USA, 2011) 22.25 Vyhazovač, akční film (Fr., 2018)
0.20 Na špatné straně, akční thriller (USA, 2018)

pondělí 5. dubna 2021
ČT1
6.00

O bílé laňce 6.25 Jáchyme, hoď ho do
stroje! Komedie (ČR, 1974) 8.00
Pyšná princezna 9.30 O Nesytovi
10.40 O princezně, která ráčkovala
11.45 O třech ospalých princeznách

12.55 V zámku a podzámčí
Drama (ČR, 1981)
14.45 Johančino tajemství
Pohádka (SR/ČR, 2015)
16.10 Ať žijí duchové!
Komedie (ČR, 1977)
17.35 Tajemství Lesní země
Pohádka (ČR, 2006)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Pomozte dětem – společně
21.30 Kolja
Komedie (ČR/VB/Fr., 1996)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
23.20 Jonesovi
Komedie (USA, 2009)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium
2.00 Bydlení je hra
2.25 Zahrada je hra

Nova
6.15
6.30
7.50
8.55
10.25
12.05
13.50
15.40
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.15
23.05
0.30
2.10
3.20

Zig a Sharko III
Záchranáři u protinožců
Tři královské děti
Pohádka (N, 2019)
Třetí skoba pro Kocoura
Dobrodružný film (ČR, 1983)
... a zase ta Lucie!
Rodinná komedie (ČR/N, 1984)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa
Animovaný film (USA, 2016)
Koření života
Komedie (USA/Austr., 2007)
Co na to Češi
Ulice (4026)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (124)
Specialisté (28)
Smrtonosná zbraň III (15)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Smrtonosná zbraň III (15)
Co na to Češi

6.20
6.35
7.05
7.45
8.05
9.50
11.30
13.50
16.05
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.05
1.15
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Gormiti (19)
Pirátova rodinka (10)
Meteor Monster Truck (12)
Jen počkej, zajíci! (2)
Spláchnutej
Animovaný film (USA/VB, 2006)
Malá mořská víla
Rodinný film (USA, 2018)
Karlík a továrna na čokoládu
Fantasy film (USA, 2005)
Limonádový Joe
Filmová komedie (ČR, 1964)
Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982)
Expert na zločin (7)
Limonádový Joe
Filmová komedie (ČR, 1964)
Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.45 Múza 7.20 Hop 9.00 Raubíř Ralph a internet
11.35 Casper 13.55 Star Wars: Epizoda I: Skrytá
hrozba 16.20 S čerty nejsou žerty 18.10 Co ta holka
chce 20.00 Neobyčejný život Timothyho Greena,
fantasy film (USA, 2012) 22.00 Okamžik zlomu,
krimithriller (USA/N, 2007) 0.05 Vraždy podle
předlohy, thriller (USA, 1995)

Prima cool
9.15 Flash (15, 16) 10.55 Hvězdná brána (21, 22)
12.45 Futurama VIII (13) 13.15 Futurama IX (1) 13.40
Simpsonovi XV (2-5) 15.25 Hvězdná brána II
(23, 24) 17.25 Futurama IX (2, 3) 18.15 Simpsonovi
XVI (8-11) 20.15 Simpsonovi XXXII (11) 20.45 Ajťáci
IV (2) 21.15 Partička 22.00 Cesty k úspěchu 22.05
7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.50
Simpsonovi XVI (8-10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.55 Gormiti (18) 7.05
Poslední loď V (5, 6) 8.50 Asterix a olympijské hry
11.15 Akta Pentagon: Skrytá válka 13.30 Za láskou
vzhůru 15.30 Rivalové navždy – bitva o tenisky
(1/2) 17.25 Star Trek, sci-fi film (USA/N, 2009)
20.00 Špioni odvedle, akční komedie (USA, 2016)
22.00 Pařba o Vánocích, komedie (USA, 2016) 0.10
Vlak do neznáma, romantický film (USA, 2011)

úterý 6. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Kukačky (13/13) 10.35
Doktor Martin 2 (9) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Jára Cimrman ležící, spící
15.55 To je vražda, napsala XII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin 2 (10)
21.05 Černí baroni (1/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Dabing Street (11, 12)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Smrt barona Gandary
0.25 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.45
9.00
10.45
11.50
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.30
22.55
23.55
1.35
2.15
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4024, 4025)
Specialisté (124)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (19, 20)
Ordinace v růžové zahradě 2
(918)
Castle na zabití VII (12)
Dr. House III (8, 9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4027)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (13)
Mise Nový domov III
Víkend
Dr. House III (8, 9)
Castle na zabití VII (12)
Mise Nový domov III
Ordinace v růžové zahradě 2
(918)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.15
8.55
10.15
12.05
13.00
14.55
15.55
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
22.50
23.20
23.55
0.50
1.45
3.40
4.35

Gormiti (20)
Nový den
M.A.S.H (4)
Sestřičky (55)
Láska, děti a velké srdce
Romantický film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger VII (11)
Policie Hamburk XII (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XII
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (94)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(16)
Policie Hamburk XII (3, 4)
Prostřeno!
Jak se staví sen

Nova Cinema
5.25 Promiň, jsi ženatý! 7.00 Lucie, postrach ulice
8.25 Casanova 11.05 Zootropolis: Město zvířat
13.30 Sám doma a bohatý 15.10 Neobyčejný život
Timothyho Greena 17.05 Dovolená s Andělem
18.30 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa, 20.00
Do posledního dechu 22.15 Cesta k vykoupení 0.20
Zloba: Královna všeho zlého, fantasy film (USA, 2019)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.45 Top Gear 2009 (5) 9.15
Flash (16, 17) 10.55 Hvězdná brána II (23, 24) 12.45
Futurama IX (2, 3) 13.40 Simpsonovi XV (6-9)
15.25 Hvězdná brána II (25, 26) 17.25 Futurama IX
(4, 5) 18.15 Simpsonovi XVI (12-15) 20.15 Teorie velkého třesku XII (3, 4) 21.00 Prima Partička 22.00
Vikingové VI (8) 23.05 Skatetripping (1, 2) 23.40
Simpsonovi XVI (12) 0.05 Simpsonovi XVI (13-15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Gormiti (19) 8.50
Poslední loď V (6) 9.35 Poslední loď V (7) 10.25 Mia
a bílý lev 12.25 Svatba snů 14.15 Rivalové navždy –
bitva o tenisky (1/2) 16.10 Poslušně hlásím, komedie (ČR, 1957) 17.55 Špioni odvedle, akční komedie
(USA, 2016) 20.00 Dárce, sci-fi film (USA, 2014)
22.00 Pot a krev, akční film (USA, 2013) 0.30 Pařba
o Vánocích, komedie (USA, 2016)

středa 7. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Dobrodružství Sherlocka
Holmese 10.35 Doktor Martin 2 (10)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Ať žijí duchové!
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikum města pražského
(1/10)
21.10 Hercule Poirot XI
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Příběhy slavných... Vlasta Burian
23.45 Závrať
0.10 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
10.45
11.45
12.00
12.30
12.50
13.10
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.10
1.50
2.35
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4026, 4027)
Anatomie života (13)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (21)
Krok za krokem (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (919)
Castle na zabití VII (13)
Dr. House III (10, 11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4028)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba XVI (1)
Dr. House III (10, 11)
Castle na zabití VII (13)
Námořní vyšetřovací služba XVI (1)
Malý Sheldon III (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (919)

Prima
6.25
7.00
8.10
8.50
10.15
12.10
13.05
15.00
15.55
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.55
0.25
1.20
2.10
4.05

Gormiti (21)
Nový den
M.A.S.H (5)
Slunečná (94)
Láska, děti a velké srdce: Slib
Romantický film (N, 2008)
Walker, Texas Ranger VII (12)
Policie Hamburk XII (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XII
(17)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (56)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (12)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(17)
Policie Hamburk XII (5, 6)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.00 Záchranáři u protinožců 7.15 Dr. House III
(8, 9) 8.55 Sám doma a bohatý 11.10 ... a zase ta
Lucie! 13.25 Co ta holka chce 15.20 Třetí skoba pro
Kocoura 16.45 Drahé tety a já 18.15 Odvážná
Vaiana: Legenda o konci světa 20.00 Čivava
z Beverly Hills 21.45 (K)lamač srdcí 23.40 Star
Wars: Epizoda I: Skrytá hrozba

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.45 Top Gear 2009 (6) 9.15
Flash (17, 18) 10.55 Hvězdná brána II (25, 26) 12.45
Futurama IX (4, 5) 13.40 Simpsonovi XV (10-13)
15.25 Hvězdná brána II (27, 28) 17.25 Futurama IX
(6, 7) 18.15 Simpsonovi XVI (16-19) 20.15
Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00 Holky za mřížemi
III (12) 23.20 COOL e-sport 23.45 Simpsonovi XVI
(16, 17) 0.40 Simpsonovi XVI (18)

Prima Max
,6.00 Nad zimní krajinou 8.45 Gormiti (20) 8.55
Poslední loď V (7, 8) 10.35 To je vražda, napekla
12.25 Slepá posedlost 14.15 Limonádový Joe 16.20
S tebou mě baví svět 18.10 Dárce, sci-fi film (USA,
2014) 20.00 Všichni jsou v pohodě, dobrodružné
drama (USA/It., 2009) 22.05 Jack Reacher:
Nevracej se, akční thriller (USA, 2016) 0.20 Pot
a krev, akční film (USA, 2013)

čtvrtek 8. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Nádraží 10.00 Panoptikum
města pražského (1/10) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Hra bez pravidel
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin 2 (11)
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.10 Banánové rybičky
1.40 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.00
11.50
12.00
12.30
13.15
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.10
23.00
0.40
1.20
2.00
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4028)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (2, 3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (920)
Castle na zabití VII (14)
Dr. House III (12, 13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4029)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1016)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVI (2)
Dr. House III (12, 13)
Castle na zabití VII (14)
Námořní vyšetřovací služba XVI (2)
Malý Sheldon III (21)
Život ve hvězdách

Prima
6.25
7.00
8.15
8.55
10.15
12.05
13.05
15.00
15.55
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.25
1.25
2.15
4.05

Gormiti (22)
Nový den
M.A.S.H (6)
Sestřičky (56)
Láska, děti a velké srdce:
Nové cesty
Romantický film (N, 2008)
Walker, Texas Ranger VII (13)
Policie Hamburk XII (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XII
(18)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (95)
Mordparta II (6)
Ano, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(18)
Policie Hamburk XII (7, 8)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Bravo girls: Hurá do toho! 7.05 Casper 8.40
Dr. House III (10, 11) 10.55 Třetí skoba pro Kocoura
13.00 Rozbouřená řeka 14.40 Nebe a dudy 16.30
Čivava z Beverly Hills 18.10 Koření života, komedie
(USA/Austr., 2007) 20.00 Focus, krimikomedie
(USA/Argentina, 2015) 22.00 Americký gangster,
drama (USA, 2007) 0.50 Mechanik zabiják

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.45 Top Gear 2009 (7) 9.10
Simpsonovi XXXII (11) 9.40 Ajťáci IV (2) 10.00
Teorie velkého třesku XII (3, 4) 10.55 Hvězdná
brána II (27, 28) 12.45 Futurama IX (6, 7) 13.40
Simpsonovi XV (14-17) 15.25 Hvězdná brána II
(29, 30) 17.25 Futurama IX (8, 9) 18.15 Simpsonovi
XVI (20, 21) 19.15 Simpsonovi XVII (1, 2) 20.15 Zlaté
oko 22.55 Univerzální voják 4: Odplata

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Gormiti (21) 8.45
Poslední loď V (8, 9) 10.25 Malá mořská víla 12.15
Nechápu, jak to dokáže 13.55 Slepá posedlost
15.50 Chyťte zloděje 18.05 Všichni jsou v pohodě,
dobrodružné drama (USA/It., 2009) 20.00
Sněženky a machři, komedie (ČR, 1982) 21.50
Komorná, romantický thriller (J. Kor., 2016) 0.40
Jack Reacher: Nevracej se

pátek 9. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 V Praze bejvávalo blaze
10.35 Doktor Martin 2 (11) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.20 Tak neváhej a toč speciál
15.15 Příběhy slavných... Vlasta Burian
16.05 Polopatě
17.00 Bydlet jako... na jachtě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (1/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv
1.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
13.15
14.20
15.10
16.57
17.00
17.40
18.30
19.30
20.20
22.10
0.10
1.45
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4029)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1016)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (4, 5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (921)
Castle na zabití VII (15)
Dr. House III (14, 15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4030)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Případ mrtvého nebožtíka
Komedie (ČR, 2020)
Street Kings
Krimidrama (USA, 2008)
Dr. House III (14, 15)
Castle na zabití VII (15)
Krok za krokem
Co na to Češi

6.25
7.00
8.10
8.50
10.15
12.05
13.05
14.00
15.00
15.55
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.55
0.25
1.20
2.15
3.05
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (23)
Nový den
M.A.S.H (7)
Slunečná (95)
Láska, děti a kouzlo Afriky
Romantický film (N, 2009)
Walker, Texas Ranger VII (14)
Policie Hamburk XII (9)
Policie Hamburk XII (10)
Námořní vyšetřovací služba XII (19)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII (19)
Policie Hamburk XII (9)
Policie Hamburk XII (10)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.45 Pravá nevěsta 6.40 ... a zase ta Lucie! 8.15 Dr.
House III (12, 13) 9.50 Odvážná Vaiana: Legenda
o konci světa 12.15 Koření života 14.40 Babe 16.45
Dohazovač 18.30 Vzhůru nohama, romantická
komedie (USA, 2001) 20.00 Letadla, animovaný
film (USA, 2013) 21.35 Spáči, drama (USA, 1996)
0.20 Do posledního dechu, thriller (USA, 2016)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (8) 8.55
Autosalon.tv 9.50 Re-play 10.25 COOL e-sport
10.55 Hvězdná brána II (29, 30) 12.45 Futurama IX
(8, 9) 13.40 Simpsonovi XV (18-21) 15.25 Hvězdná
brána II (31, 32) 17.25 Futurama IX (10, 11) 18.15
Simpsonovi XVII (3-6) 20.15 Asterix a Obelix ve
službách Jejího Veličenstva 22.25 Invaze terordaktylů 0.30 Simpsonovi XVII (3, 4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Gormiti (22) 8.15
Poslední loď V (9, 10) 9.55 Karlík a továrna na čokoládu 12.05 Chyťte zloděje 14.20 S tebou mě baví
svět 16.00 To je vražda, napekla 17.50 Báječný den
20.00 Špion, který mě miloval, dobrodružný film
(VB, 1977) 22.40 Univerzální voják 4: Odplata,
akční film (USA, 2012) 0.50 Komorná, romantický
thriller (J. Kor., 2016)
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Česká republika

Jehněčí u Havlů

Velikonoční Prostřeno! se soupeři od Čech po Moravu
ČR | Velikonoční speciál pořadu Prostřeno! spojí soutěžící od Čech až po
Moravu. V pondělí se k plotně postaví
Slovák Peter (36 let). Vybrala ho jeho
šéfová, Dagmar Havlová, švagrová bývalého prezidenta Václava Havla, aby
reprezentoval její farmu. Sází na čerstvý bílý sýr s pečivem a bylinkami, jarní
zeleninovou polévku s kopřivou, domácí jehněčí, koprovou omáčku. Se zábavou mu pomůže právě Dagmar. Naučí
hosty techniku zvanou oshibana a společně si každý vytvoří své dílo.
V úterý uvaří realitní makléř a kočí
Jiří (42). Pro něho jakožto věřícího mají
Velikonoce velký význam. Z jehněčího
připraví guláš. Podávat ho bude s cibulovým chlebem. Jirka hostům ukáže, jak s
koněm pracovat v lese.
Středa patří zemědělci Matějovi (26).
Dělá na rodinné farmě a studuje. A zase
bude jehněčí, tentokrát kýta se špenátem a bramborovou kaší. Matěj trochu
připálí špenát, naštěstí to ale zachrání.
Čtvrteční menu nachystá podnikatelka Zuzana (42). Je členkou folklorního

souboru Koňadra. Vařit bude v pracovním kroji a na servírování se převlékne
do kroje slavnostního. Menu ctí tradici
Vracova a vaří oblíbená jídla své obce,
třeba fanfúch a jako dezert béleše. Co to
je? A bude i vepřová pečínka, jenomže
s tou narazí u Jirky, který vepřové nejí.
Páteční hostitelka Michaela (48) pozve soupeře na rodinný letohrádek
Portz Insel, všem budou oči přecházet
údivem. Jako hlavní chod bude telecí
soté a na závěr piškotová roláda.
Kdo to vlastně vyhraje a získá 60 tisíc? Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Předkrm: Vracovský fanfúch
Ingredience –
fanfúch: 5 rohlíků, 5 vajec, 1 cibule, 2 dcl mléka, 150 g anglické slaniny, hrst zeleného (kopřivy, petržel), majoránka, muškátový ořech, sůl,
pepř. Česneková omáčka: 50 g másla,
2 PL hladké mouky, 300 ml vývaru,

Zleva Peter Chudovský, Jiří Dráb, vzadu uprostřed Michaela Cibulková,
Zuzana Lipková a Matěj Sklenář. Kdo si odnese výhru?
FOTO | FTV PRIMA
150 ml smetany ke šlehání, česnek dle
chuti, sůl, pepř. Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme v míse mlékem. Slaninu nakrájíme na kostičky,
osmažíme na pánvi, přidáme nakrájenou cibuli, osmahneme dozlatova. Do
mísy s rohlíky přidáme žloutky, slaninu
s cibulí, hrst nadrobno nakrájeného zeleného, sůl, pepř, špetku majoránky a nastrouhaný muškátový oříšek. Bílky vyšleháme do sněhu a jemně zapracujeme
do hmoty. Dáme do vymazané zapékací
mísy a pečeme v troubě na 180 °C, cca
30 minut dozlatova. Česneková omáčka: Do hrnce dáme máslo a po rozehřátí
přidáme mouku, uděláme světlou jíšku
a rozředíme vývarem. Necháme cca
20 minut povařit, přidáme dle chuti česnek, sůl, pepř a smetanu ke šlehání.

Jehněčí guláš s cibulovým chlebem
I n g r e d i e n c e:
1 kg jehněčího
ořezu (plecko,
kýta), 3 až 4 cibule, 1 rajský
protlak, 3 až 5 stroužků česneku, hladká
mouka nebo chleba na zahuštění, 5 PL
oleje. Podle chuti: majoránka, sladká paprika, sůl. Postup: V hrnci rozehřejeme
olej, přidáme nakrájenou cibuli a na kostky nakrájené maso. Dusíme, dokud cibule nezíská zlatavou barvu. Přidáme protlak, česnek, papriku, majoránku, sůl. Ještě chvíli dusíme. Poté podlijeme vodou a
na slabším ohni dusíme cca 2 hodiny, dokud maso nezměkne. Poté guláš zahustíme moukou nebo chlebem dle zvyklosti.
Podáváme s čerstvým chlebem.

INZERCE

Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

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

Specialista finančních služeb Hradec
Králové, náborový příspěvek 30000 Kč,
příjemné a profesionální vystupování,
zkušenosti s prodejem výhodou, vzdělání
ukončené maturitní zkouškou, výborné
komunikační a vyjednávací dovednosti,
ochotu pracovat na směny. E-mail:
blanka.poliakova@aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/17VJT2

Justice, právo, legislativa
Právník

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Právník - Praha

25 000 - 45 000 Kč / měsíc

PRÁVNÍK - rozšiřujeme tým

AURES
Holdings a.s.

Doprava, logistika

Lawyer - claims, insurances

50 000 - 80 000 Kč / měsíc

Fi
í á ík / á ičk
Více na www.jobdnes.cz

Potravinářství a chemie

Nová práce ve skladu IHNED - až 31.000 Kč…

29 000 - 31 000 Kč / měsíc

Inženýr/ka do výroby v potravinářství

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

Nová práce ve skladu IHNED - až 31.000 Kč…

29 000 - 31 000 Kč / měsíc

Vedoucí laboratoře (28 – 38.000 Kč)

28 000 - 38 000 Kč / měsíc

Team leader výrobní logistiky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Vývojář s AJ – chemický průmysl (28. – 35.000… 28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Obsluha VZV Písek 3 směny

Vývojář s AJ – absolvent chemie (28 – 32.000…

Více na www.jobdnes.cz

Ž
Více na www.jobdnes.cz

28 000 - 32 000 Kč / měsíc

INZERCE
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www.5plus2.cz

Americký herec Will Rogers: Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou…

Tajenka: … není nikdo doma.

INZERCE

NABÍDKA

VOLEJTE
ZDARMA

DUBEN / KVĚTEN 2021

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 1
11 12

PILSNER
URQ
QUELL
ležák 0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

BIRELL
Bezovka 0,5
5l

BIRELL
Citronádaa
0,5
5l

BIRELL
Ledový čaaj
0,5
5l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
SEMTEX
Orig
ginál 0,,5 l

RADEGAST
Rázná 10 0,5 l

BIRELL
Cola 0,5 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
originál 2 l

BIRELL
L
zelený
ječmen
n 0,5 l

BIRELL
Malina &
Limetka 0,5 l

BIRELL
světtlý 0,5 l

VP KOZ
ZEL
11
řezaaný
0,,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní 0,5 l
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

VP KOZEL 11
me
edium 0,5 l

BIRELL
Pomelo &
Grep 0,5 l

NOVINKA

KLÁŠTO
ORNÁ
KA
ALCIA
sycen
ná 1,5 l
BIRELL
Hrozno 0,,5 l

BIRE
ELL
pollottmavýý 0,5
5l

MÉNĚ PENĚZ

150
0 MB
měsíčně
čně (69 Kč)

199 Kč
1 GB = 299 Kč
- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 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

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

(1 GB = 89,80 Kč)

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

OO
IC

JTE

5 GB

jednorázově
norázově

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 01042021 12345)

PU

VÍCE DAT

KLÁ
ÁŠTORNÁ KALCIA
jem
mně
ě sycenáá 1,5
5l

VP KOZEL
L
černý 0,5 l

S

BIRELL
Polotmavý
citrón 0,5 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
Červený
pomeranč 0,5 l

Plzeňský kraj
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Naživo hrát kabaret nesmí,
záznam dalo duo na internet
Západočeská dvojice
Dubnička-Lahoda už rok
nevystupuje.
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ, HORŠOVSKÝ TÝN | Plzeňské
autorské dvojici Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda zmrazila pandemie koronaviru sérii úspěšných divadelních představení Dubnička Lahoda Revival Kabaret. Už více než rok nemohou živě vystupovat, přesto ale nezahálí. V lednu se
jim podařilo vydat CD se studiovým záznamem kabaretu a tuto audio verzi, která je plná vtipných scének i originálních
písniček doprovázených živou kapelou,
se nyní autoři rozhodli zdarma sdílet
prostřednictvím platforem YouTube a
SoundCloud. „Chceme nechat náš Revival Kabaret zdarma dostupný po dobu,
kdy lidé nebudou moci chodit do divadla. Věříme, že humor pomáhá překonávat těžké časy a že když se člověk zasměje, přijde alespoň na chvíli na jiné
myšlenky,“ říká Vilém Dubnička, který
je umělcem na volné noze a stejně jako
řada jeho kolegů se ze dne na den ocitl v
nelehké situaci.
„Zároveň jsme nabídli náš studiový
záznam prostřednictvím portálu GoOut,
kde je třeba za poslech či stažení zaplatit. Pokud by tedy někdo vysloveně
chtěl naši tvorbu podpořit, je to stále ještě možné i na této platformě a budeme
samozřejmě velmi rádi.“
Dubnička Lahoda Revival Kabaret
by se hned, jak to půjde, měl vrátit na
svoji domovskou scénu do Divadélka
JoNáš v Měšťanské besedě, v plánu ale
zůstávají i vystoupení v Praze a na dalších místech. Svérázný výklad „plzeňštiny“ v jedné z nejoblíbenějších scének
spolehlivě rozesměje diváky napříč republikou. Nechybí ani v audio verzi Revival Kabaretu a posluchači se díky ní
mimo jiné dozvědí, co znamenají výrazy „tepřiva“, „jakypa“ nebo „napuče-

Sehrané západočeské duo Vilém Dubnička - Zdeněk Lahoda slavilo před pandemií úspěchy se svým kabaretem. Momentálně je záznam vystoupení k poslechu na internetu.
FOTO | ARCHIV DUA DUBNIČKA - LAHODA
nej“. Vtipné texty v podání Viléma Dubničky a Zdeňka Lahody zní také v autorských písničkách, při kterých dvojici doprovázejí čtyři muzikanti David Vaňáč
(klávesy), Miroslav Lahoda (bicí), David Kovář (saxofon a klarinet) a Štěpán
Váňa (kontrabas).
Dubnička Lahoda Revival Kabaret
měl v Měšťanské besedě premiéru v
květnu 2019. Forma představení navazuje na legendární autorské dvojice
jako Šimek – Grossmann, Suchý – Šlitr
nebo Werich – Voskovec, nechybí ani
nádech cimrmanovské mystifikace. Jde

ale čistě o inspiraci, všechny scénky i
písničky si autoři kabaretu píšou sami.
Ostřílený autorský tandem Vilém
Dubnička a Zdeněk Lahoda spolu tvoří
více než deset let. Na svém kontě mají
desítky vystoupení, autorská CD a vlastní pořad pro děti na YouTube Rádia Junior. Podíleli se na zábavně vzdělávacím pořadu ČT Rejpavá žížala.
Vilém Dubnička pochází z Hustopečí
nad Bečvou, vystudoval Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí a činoherní herectví na DAMU. Deset let hrál v
činohře Divadla J. K. Tyla v Plzni, pak

se stal režisérem a založil festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Moderuje pořad Cyklotoulky/Běžkotoulky na
ČT Sport, je na volné noze, hraje, zpívá
a píše písničky.
Zdeněk Lahoda žil odmala v Horšovském Týně, vyučil se výrobě a opravě
hudebních nástrojů v Kraslicích, ale
jeho nejlepším nástrojem je hlas. Více
než deset let zpíval v opeře Divadla J.
K. Tyla v Plzni, založil mužské vokální
kvinteto Hlasoplet, Sdružení Ty a Já a
dětský sbor Lahoda. Nyní je na volné
noze, hraje, zpívá a píše písničky.

Česká literární sklizeň začne Hrabalem
PLZEŇ | Herci Divadla J. K. Tyla v Plzni připravují nový on-line pořad s názvem Česká sklizeň. Jeho cílem je rozšířit povědomí o českých autorech, především o těch, s jejichž tvorbou letos soubor pracuje. „Rok 2021 jsme si v plzeňské činohře dramaturgicky zvolili jako
rok československý. Nazkoušeli jsme,
zkoušíme a připravujeme pro naše diváky především české tituly. Bohužel za-

tím mohli vidět jen jeden náš počin, a to
stream nově nastudovaných Hrabalových Postřižin,“ uvádí dramaturg souboru Zdeněk Janál.
Právě autorovi zmíněného díla se
bude věnovat první část cyklu Česká
sklizeň. Přinese totiž vybrané eseje Hrabalova dobrého přítele, spisovatele Josefa Kroutvora, jenž sepsal pozoruhodné
postřehy o jeho životě a tvorbě v knize

Setkávání s Hrabalem. Z ní bude v příhodném prostoru plzeňského pivovaru
v sedmi dílech číst herec Josef Nechutný. V dalších dílech se diváci mohou těšit například na eseje, fejetony a povídky Karla Steigerwalda, jehož hru Neapolská choroba měl soubor uvést letos v
březnu. Dostane se i na polského novináře a spisovatele, čechofila propagujícího ve své vlasti současnou českou kul-

turu a zvyky Mariusze Szczygieła. „Naším zájmem je prozkoumání české povahy, její pestrosti, protikladů v ní i toho,
co nás spojuje. Vybírat budeme texty, o
kterých si myslíme, že by diváky mohly
zajímat právě v dnešní době,“ doplňuje
Apolena Veldová. Jednotlivé díly budou postupně zveřejňovány na YouTube kanálu činohry DJKT od 25. března
2021.
(lad)
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První závod Pech nedokončil

Plzeňský automobilový závodník vstoupil do nové sezony, v níž bude obhajovat celkové prvenství
ŠIMON TITTEL
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Cesta za obhajobou celkového prvenství v republikovém automobilovém šampionátu nezačala pro Václava Pecha zrovna šťastně. Plzeňský pilot
naboural svůj Ford Focus WRC v úvodní rychlostní zkoušce Valašské Rally do
betonového sloupku u trati, nabral ztrátu a ze závodu, který loni opanoval, odstoupil.
„Václav usoudil, že se letos pojede
více podniků a ten nejhorší výsledek se
bude škrtat. Z tohoto důvodu a s ohledem na velkou časovou ztrátu se rozhodl odstoupit,“ komentoval Pechův konec v rozhovoru pro Českou televizi Richard Trajbold, mechanik plzeňského
EuroOil Teamu.
Situace pro závodníky je v současnosti kvůli epidemii koronaviru velice nejistá. „Pauza byla obrovská a do poslední
chvíle jsme nevěděli, jestli se vůbec pojede. Jsem rád, že organizátoři „valašky“ takhle zamakali a udělali všechna
opatření, abychom mohli jet,“ pochvaloval si Václav Pech před závodem.
Plzeňský jezdec musel výrazně upravit předsezonní přípravu. „Byla odlišná
INZERCE

Plzeňský automobilový závodník Václav Pech v uplynulé sezoně dominoval. Teď jej čeká putování za obhajobou.
FOTO | VÍT ČERNÝ
hlavně v tom, že byly zavřené posilovny a já se konečně nemusím vymlouvat
na to, že jsem neměl čas tam chodit.
Prostě se řekne, že bylo zavřeno, takže
fyzička nešla moc trénovat. Naštěstí
mám fyzicky náročné zaměstnání,“ sdě-

luje s úsměvem. Využil i bílé pokrývky,
která tentokrát zasypala region. „Zima
byla po dlouhé době zase se sněhem,
takže jsme mohli jezdit na sněhu s tréninkovým Mitsubishi. A to je největší
trénink, který můžete mít. Co dělá auto

na sněhu v malých rychlostech, šoupe
se, dělá smyky, to pak dělá ve vysokých
rychlostech na suchém asfaltu. Chová
se to stejně. Opravdu jsme s Petrem
Uhlem najezdili na sněhu hodně kilometrů, vyblbli jsme se takřka každý večer.
Z toho mám největší radost, že jsem takový rozpinknutý,“ podotýká.
Co se nezměnilo, je vůz, na který
bude Pech s nové sezoně sázet.
„Je to stejné auto, jen lehce zrepasované. Bylo rozebrané do šroubku, ale nešli jsme do takových změn jako v jiných
letech. Minulá sezona byla sice kratší,
auto se však připravovalo dlouho a pečlivě. Máme za sebou testy, všechny proběhly dobře, takže jsem spokojený,“
konstatuje Pech.
Po celkovém vítězství v minulé sezoně bude v té letošní cítit poměrně velký
tlak. „Po těch letech si to ale už nepřipouštím. Musíme se soustředit na svůj
výkon, abychom ho podali co nejlepší,
neudělali žádnou chybu a nepřeceňovali se. Měli bychom minimálně chtít obhajobu. Bylo by srabské říct, když jsme
byli mistři, že už ten cíl nemáme. Soupeři nám to nebudou chtít dát zadarmo a
budou to ty pravé závody, pravý sport,“
doplňuje.

