ry,
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Standa Hložek
Jako dědeček
jsem tak
trochu
na baterky
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Nože dostaly přednost
před tropickým lesem
Pro Maxe Netrvala se z jeho koníčku vyklubala práce na plný úvazek
JITKA DOLANSKÁ
PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ |
Když začal Max Netrval jakožto student gymnázia koketovat s výrobou
nožů, svého otce tím příliš nepotěšil. V
jeho domácí dílně totiž zničil celou řadu
kvalitních nástrojů. Dnes devětadvacetiletý nožíř z Plané u Mariánských Lázní
na ruční práci přesto nezanevřel. Po letech zkoušení a hledání cesty nyní dokáže přetavit kus oceli do špičkového
nože. Nejraději má ty severské z oblasti
Skandinávie, jejichž tvar a funkčnost
jsou pověřeny staletími. Poradí si i s damascénskou ocelí, která ostří zahalí do
něžných ornamentů připomínajících
krajku.
„Od mládí mě rodiče vedli k přírodě.
A k tomu ten nůž tak nějak patří. Očistit
houby, oříznout klacek na opékání špekáčků, vyrobit loďku z kůry. K tomu
všemu je potřeba mít pořádný nůž. Na
střední škole jsem se pak rozhodl, že si
takový ideální nůž sám vyrobím,“ vzpomíná Max Netrval na své začátky.
Začal u táty v garáži, a jak sám přiznává, nebylo to úplně ono. Při těch pionýrských pokusech ztupil řadu pilníků,
zlomil několik pilek a rozbil vrtačku.
Ale to ho nedokázalo odradit.

Ocelová krajka
Po gymnáziu šel na vysokou. Vybral si
obor lesnictví a pak ještě rok studoval
tropické lesnictví v angličtině.
„Ale u toho jsem nezůstal. Asi před
osmi lety mne opět zlákaly nože a já se
jim začal víc věnovat. Sháněl jsem literaturu, hodně jsem hledal na internetu,
nechal si poradit od zkušenějších. To
hlavně v době, kdy jsem začal vyrábět
damascénskou ocel. Poslední čtyři roky
se už nožům věnuju na plný úvazek.
Skončil jsem tedy nakonec v úplně jiném oboru, než jsem studoval. Ale

REKORDNÍ KASIČKY

Sbírka Jiřiny Sivákové z
Bečova nad Teplou ...str. 2 až 3

OSUDOVÉ ŽENY ZDEŇKA SVĚRÁKA

Od maminky po vnučku.
Jak ovlivnily jeho život? ...str. 6

Mladý nožíř Max Netrval za posledních osm let vyrobil na sedm stovek nožů
z nejrůznějších materiálů.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
říkám si, že i to lesnictví se hodí. Vždyť
rukojeť, která bývá často ze dřeva, tvoří
vlastně polovinu nože,“ dodává.
Své nože tvoří úplně od základu.
Technologických kroků je celá řada a
nevyplácí se je přeskakovat. „Pokud
pracuji například na damascénské oceli,
začínám od dvou rozdílných bločků materiálu. Oba očistím, kovářsky svařím
dohromady, opět je čistím a znovu několikanásobně překládám, svařuji a znovu
čistím. Pak dám výslednému materiálu
hrubý tvar nože a zpracuji jej žíháním.
Výrobek poté vybrousím, naznačím
ostří, pak následuje tepelné zakalení
oceli a popouštění. V této fázi se tomu
už dá říkat nůž, ostří už drží,“ popisuje

svou práci. Pak následuje leštění čepele
a leptání, aby vynikla unikátní kresba
oceli, která se vytvořila právě použitím
dvou rozdílných druhů materiálu.
„Na závěr už vyberu, z čeho vyrobím
rukojeť,“ shrnuje nožíř. Ta může být někdy ze dřeva, někdy zase z úplně jiných
materiálů. Max Netrval už vyrobil nůž z
mamutího zubu, mamutovinu nebo mrožího klu. „Ta práce je složitější, těžší,
protože materiály to jsou tvrdé, nepoddajné a chyby neodpouštějí. Ale zároveň je to výzva. Baví mne s takovými
materiály pracovat, protože výsledek
stojí za to. Navíc mě fascinuje, že držím
v ruce předmět starý tisíce let,“ zdůrazňuje.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

SUPERSMYSLY NAŠICH MAZLÍČKŮ

Vědci zkoumali schopnosti
psího „kompasu“
...str. 8

130 LET S VLASTOU BURIANEM

Komikovy začátky i jeho
vášeň pro fotbal
...str. 10 a 11
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„Sběratelství mě jen tak bavit
Jiřina Siváková z Bečova
se dočkala zápisu do
České knihy rekordů za
svou unikátní sbírku
dětských kasiček. Ta
bude snad i k vidění.
LUCIE PROTIVANSKÁ
BEČOV NAD TEPLOU | Jakmile skončí tvrdá protikoronavirová opatření, Jiřina Siváková z Bečova nad Teplou opět
návštěvníkům předvede své unikátní
sběratelské kousky. Je totiž vášnivou
sběratelkou a v městečku proslaveném
relikviářem sv. Maura ve svém muzeu
vystavuje historické žehličky, pračky,
mýdla nebo dětské kasičky.
S expozicí více než patnácti stovek
kasiček se stala českou rekordmankou.
Unikátní sbírka kasiček je totiž jediná
svého druhu u nás, i proto si vysloužila
zápis do České knihy rekordů. Certifikát dostala už loni v srpnu, návštěvníci
ale od té doby ještě sbírku neviděli.
Sběratelka Jiřina Siváková doufá, že
po otevření expozice kasiček a mincí
pak bude v jejím muzeu k vidění ještě
víc. „Kasičky sbírám už dlouho, pak mě
jednoho dne napadlo, že k nim přidám i

mince a bankovky,“ vypráví sběratelka
a ukazuje při tom na nenápadnou minci
v jedné z vitrín. „Před pár dny mi dorazil nejnovější přírůstek – stříbrný krejcar z roku 1892. Daroval mi jej hodný
dárce, který si nepřeje být jmenován. Že
chce lidem dělat radost a to že mu prý
stačí, víc nepotřebuje,“ usmívá se Jiřina
Siváková. Ještě starší krejcárek ale našel její syn, když si jako malý hrál venku. Ten je dokonce z roku 1864. Z expozice kasiček je pak nejcennějším a patrně i nejstarším exponátem kovová pokladnička ve tvaru knížky popsaná švabachem, která pochází z období poválečného Německa a je vyrobená kolem
roku 1920.

Vzácný zlatý Chodosák
Během nekonečných lockdownů v posledním roce sběratelka pracovala i na
rozšíření kolekce legendárních Chodosáků. První maskot známé chodovské
firmy byl vyroben v roce 1974 a během
pár let mělo tuhle třiadvacet centimetrů
vysokou plastovou figurku ve svém pokojíčku snad každé dítě v regionu. Josef
Bachman, který figurku vymyslel, se
mimo jiné inspiroval populární figurkou společnosti Michelin a vejít se do
ní mohlo i několik tisíc korun.
Nové kousky do svých sbírek kasi-

Sběratelka Jiřina Siváková.
ček, mincí, žehliček nebo mýdel shání
Jiřina Siváková obvykle na burzách
nebo po vetešnictvích. „Běžně jsem i
Chodosáčky kupovala na burzách, nebo
mi je lidé sami od sebe nosili. Během
pandemie jsem ale bohužel odkázaná

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

jen na internet. Tady však za něj někteří
prodejci chtějí třeba i desetinásobek obvyklé ceny,“ kroutí hlavou sběratelka a
zároveň ukazuje na své nejvzácnější
kousky – dva Chodosáky v metalických
odstínech zlaté.

Nože dostaly přednost před lesem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Unikátní nože ale potřebují také
zvláštní péči. „Takový nůž při troše
péče vydrží generace. Pokud jej majitel
bude udržovat v suchu, občas jej
přebrousí a zejména damascénskou
ocel, která není nerezová, jednou za čas
promaže, nebo, jak já říkám, pořádně zakrojí do špeku, bude mu nůž sloužit k
plné spokojenosti mnoho let. Je velmi
houževnatý. A samozřejmě nesmím zapomenout, že uchovávat by se měl v
pouzdře. I to k noži vyrábím, většinou z
hovězí kůže. Prostě trocha té péče se majiteli bohatě vyplatí,“ vysvětluje nožíř,
jak o unikátní kousky pečovat.
Kolik nožů Max Netrval zatím vyrobil, přesně neví, počítá , že jich bylo
okolo sedmi stovek. Těší se ale na ten,
který bude tisícím. Určitě to bude nějaká specialita.
„Předně bych chtěl vyrobit nůž, se
kterým bych byl já sám spokojený na
110 procent. To znamená neusnout na

Nožíř Max Netrval ve své dílně.
vavřínech, stále se někam posouvat,
zkoušet něco nového. Přemýšlím i o výrobě zavíracího nože. A další výzvou,

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

nebo spíš přáním, je zpracovat nějaký
meteorit. Vyrobit dýku z materiálu, který na Zemi přiletěl z hvězd, to je něco,

co bych si jednou opravdu rád zkusil,“
popisuje mladý nožíř své plány do nejbližší budoucnosti.
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nepřestane,“ slibuje Siváková
Leckdy se provozovatelce muzea
kasiček, ale také žehlení a praní ozvou i
známí těch, kteří do Bečova už v minulosti zavítali a v muzeu se jim zalíbilo:
„Když pak někdo ruší pozůstalost po příbuzných nebo objeví nějaký zapomenutý poklad na půdě, volají mi nebo rovnou pošlou balík.“
Tak se teď k Jiřině Sivákové dostala i
kazetová toaletní mýdla ze 60. až 80. let
minulého století. „Vzpomněl si na mě
vnuk paní, která luxusní mýdla nejspíš
dostávala pravidelně od svého manžela
pod stromeček, bývávaly to svého času
oblíbené vánoční dárky. Vypadá to, že
většinu z těch kazet paní ani neotevřela,
po celá ta léta je uchovávala a šetřila si
je,“ vysvětluje Jiřina Siváková, proč kazety vypadají skoro jako nové.
Vedle prášků na praní ze 40. let minulého století jsou v muzeu k vidění i retro
mýdla s fotografií kudrnatého blonďáčka, která si z dětství pamatují dnešní padesátníci. Sběratelka tu má ale i ručně
vyrobené mýdlo pro Alici Masaryk, dceru prvního prezidenta T. G. M..
Před pár týdny přišla Jiřině Sivákové
zásilka dokonce až ze zámoří. Na jednom z amerických webů se objevily historické žehličky a sběratelka neváhala.
Německou žehličku značky Dalli z
poloviny 19. století už jí kamarád zrenovoval, teď jen musí počkat, až jí sběratelka udělá na polici místo.

Unikát za patnáct korun
Co do počtu kusů, má ve své sbírce Jiřina Siváková stále nejvíc kasiček a člověk se nestačí divit, jak moc byli naši
předci vynalézaví a také jaký měli smysl pro humor. Většina vystavených kasiček je z pálené hlíny, porcelánu nebo ka-

meniny a mají tvar prasátka, objevit se
tu ale dají třeba i sloni, medvídci, myši
nebo krokodýl. Um výrobců a také šikovnost hospodyněk však musí návštěvník obdivovat i při prohlížení expozice
historických žehliček, mandlů a valch a
žehlících prken.
K vidění jsou v muzeu žehlící pánvičky, jejichž historie sahá až do 1. století
před naším letopočtem, ale také žehličky na plyn nebo líh z dob rakousko uherské monarchie. Za sklem tu pak
visí i reklamní letáky rokycanské železárny Františka Hirsche. Ten ve svém
závodě vyráběl žehličky na dřevěné
uhlí s půvabnými názvy, jako třeba uhelky poštovky, uhelky okáče, komínky či
leštěnky. Hirsch sice začínal jako prodejce kovových cvočků, brzy se ale zaměřil právě na žehličky a po roce 1876
se stal jejich monopolním výrobcem
pro celé Rakousko-Uhersko. Ve své
době je znala každá hospodyňka a také
se při žehlení musela dost nadřít. Některé z nich totiž vážily až osm kilogramů.
Na přelomu století už se nejčastěji používaly lihové žehličky a Jiřina Siváková opatruje ve speciální vitríně jednu z
těch nejslavnějších – lihovou žehličku
Brillant i s původní fakturou od pražského výrobce. Ta dokazuje, že žehličku s
nahřívacím roštem koupil pro svoji
ženu obvodní lékař Augustin Šesták z
Mutějovic u Rakovníka v dubnu roku
1905. Žehlička ho přišla na 15 korun.
To rozhodně nebylo málo, vždyť průměrný roční úředníkův plat byl tehdy
kolem osmi tisíc korun. Ve své době šlo
ale údajně o nejdokonalejší vynález v
oboru žehliček a anglickému dvoru ji
dokonce s velkou slávou prezentoval v
červenci roku 1902 při své návštěvě Anglie císař František Josef I.

Fasádu vydrhnou kartáči
OSTROV | Dům kultury v Ostrově už
je celý pod lešením, čeká jej totiž kompletní oprava a čištění fasády. Práce by
měly být hotové v červenci a radnice slibuje, že poté bude památkově chráněná
budova vypadat jako v roce 1955, kdy
byla slavnostně otevřena. „Nejvíc nás
trápí opravy, které na fasádě Domu kultury proběhly v minulosti, místy byl dokonce použit i beton. Vrátit vše do původního stavu bude práce jako na kostele,“ konstatovala vedoucí odboru městských investic a správy Hana Špičková.
Tlakovou vodou z vapky i za pomoci
obyčejných rýžáků nejdříve dělníci unikátní omítku z břizolitu zbaví povlaku
ze smogu, prachu a usazenin. Poté z fasády odstraní i všechny nepůvodní a
technologicky nevhodně provedené záplaty. Co se rozhodně měnit nebude, je
barva omítky, která by si měla zachovat
pokud možno svůj původní odstín. To
je ale kámen úrazu.

„Opravovaná místa budou doplňována do původního vzhledu břizolitovou
omítkou s co nejbližší barevností, ta se
ale nedá v současné době již zcela určit
s ohledem na její zestárnutí. Na návětrné straně budovy je totiž dneska už jiná
barevnost nežli na kryté straně. Ani
hloubkové zašpinění už se nedá odstranit stoprocentně,“ upřesnila Hana Špičková. Aby byly nové záplaty i přesto vidět co nejméně, bude se tak nejspíš
množství pigmentu přimíchávat do
nové omítky až rovnou na místě a podle
toho, kde budou dělníci zrovna pracovat. Slovenská firma Rofis, která práce
na fasádě zajišťuje, opraví podle původní profilace i odpadané římsy a fasádní
prvky. Zároveň se chystá i na opravu či
výměnu poškozených pískovcových obkladů soklů a také schodiště. Kompletní
opravy se dočkají i balkóny, které budou opět osazeny velkokapacitními květináči.
(pro)

Část sbírky dětských kasiček, které v loňském roce přinesly Jiřině Sivákové
zápis do České knihy rekordů.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
Expozice v muzeu na bečovském náměstí už má i vlastní pohlednice a turistické vizitky, které si do cestovních deníků lepí čím dál víc lidí. „Já doufám,
že už si tyhle samolepky budou moci ná-

vštěvníci u mě brzy koupit i osobně a že
se sem budou rádi vracet. Pokaždé tu určitě najdou něco nového, mě sběratelství totiž hned tak bavit nepřestane,“ slibuje Jiřina Siváková.

INZERCE

Bochov vítá jaro
Jaro je v plném proudu, a tak je třeba ho řádně přivítat. Mateřská škola
v Bochově a členové kulturní komise při Radě města Bochov proto pro
děti i dospělé připravili několik jarních aktivit. Bochovské náměstí zdobily velikonoční stromečky, na které si každý mohl pověsit svou kraslici. Řádil zde i velikonoční zajíček, který poztrácel vajíčka s básničkou.
Děti měly za úkol najít vajíčka zavěšená na stromech a složit básničku
zpět. Další aktivitou na čerstvém vzduchu je stezka lesem s úkoly pro
děti, která probíhá až do 30. dubna. Pro velký úspěch připravujeme
i další podobné stezky. Pro milovníky Bochovska jsme připravili celoroční akci Focení Bochovskem. Společně pak vybereme 12 fotografií
ze kterých vytvoříme kalendář Bochovska 2022
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Fanynky si mě hlídaly. Sledovaly
i to, jestli jdu spát na hotel sám
Jen co se zpěvák Standa Hložek před rokem zbavil
po měsících trápení se zuby a čelistí, koncertní plány
zhatila pandemie. „Teď můžete zpívat akorát tak
doma – obrazům,“ konstatuje smutně. A tak pro 5plus2
zavzpomínal na své slavné hity i na uvádění populárních
pořadů Vega a Magion. „Petr Kotvald nebo Hanka
Zagorová jsou pořád jako moje rodina, trávili jsme
spolu několik let skoro 24 hodin denně,“ vypráví.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Stále na cestách, téměř denně koncert. Když Standa Hložek s Petrem Kotvaldem dobyl tuzemskou popovou scénu, čekal ho kolotoč, o kterém předtím
neměl ani zdání. A tak si příliš neužil
ani první otcovské radosti. „I když jsem
na děti tenkrát neměl moc čas, tak ony
vědí, že je mám všechny stejně moc
rád,“ ujišťuje zpěvák, jemuž hit Holky
z naší školky změnil život.
Na hitu Holky z naší školky vyrostla
celá jedna generace. Jaké holky se
tehdy líbily vám?
Holky byly kolem mě odmalička. Jednak
díky tomu, že mám dvě starší sestry, které
měly spoustu kamarádek, ale také díky mojí
povaze. K holkám jsem měl vždycky hezký
vztah. Jako kluk jsem je bral jako kamarády. Až později jsem se začal stydět. Čím hezčí holka byla vedle mě, tím víc jsem se choval absolutně nepřirozeně. Ale vždycky
jsem měl rád holky, které dokázaly dělat
legraci, vymyslet nějaký program, zábavu.
„Holky“ znají i dnešní děti, jak tuhle
písničku po téměř 40 letech vnímáte
vy sám?
O Holkách by se dalo povídat dlouze, je to
naše osudová píseň. Karel Vágner jako autor hudby, Pavel Žák jako autor textu a já
s Petrem Kotvaldem – nad námi všemi tehdy svítila šťastná hvězda. Málo se ví, že
jak ta píseň byla slavná v Českosloven-

Stanislav Hložek

sku, tak zaujala také třeba v Polsku nebo
Bulharsku. Nazpívali jsme ji i anglicky,
německy, nebo jako vánoční verzi s jinými jmény! Ale to je na dlouhé povídání…
Když jste začal spolupracovat s Hanou Zagorovou, stal jste se pro holky
idolem. Zvykl jste si na takový zájem
rychle?
No, bylo to krásné období. Nevím, kde se
v té době tolik děvčat vyrojilo. Ale já jsem
by už tehdy ženatý, tak jsem musel mít nějaký odstup. Mám ale spoustu zajímavých
zážitků. Bylo to až nelogické, ale holky si
nás s Petrem Kotvaldem oba urputně chránily a hlídaly. Kolikrát i na hotelech nás
sledovaly, jestli jdeme do pokoje sami.
V té době byli populární i zpěváci
jako třeba Pavel Horňák, Michal
David, Dalibor Janda nebo Arnošt Pátek, nepanovala
mezi vámi rivalita?
S Pavlíkem Horňákem
jsme výborní kamarádi. Dokonce jsem mu šel za svědka na svatbu. Žádná rivalita neexistovala. Naopak!
Petr Kotvald, Hana Zagorová a Karel Vágner
se na dlouhou dobu
stali vaší druhou rodinou, vydrželo vám přátelství dodnes?
Já je mám všechny jako
členy „rodiny“ stále.
Vždyť jsme spolu prožili nejkrásnější pracovní
roky života, slávu, malé-

Narodil se 16. září 1954 v Kroměříži. Vystudoval střední stavební školu
a Fakultu sociálních věd UK v Praze.
■ Od devíti let působil v dětském pěveckém sboru, učil se na klavír
i akordeon. Posléze hostoval v několika tanečních orchestrech ve Zlíně.
■ V roce 1980 začal spolupracovat s Karlem Vágnerem, Hanou
Zagorovou a Petrem Kotvaldem. Začátkem 80. let se vydali na
koncertní pódia s Petrem Kotvaldem a začali trhat nejrůznější rekordy.
Spolu s Kotvaldem vystupovali i na různých hudebních festivalech
Intertalent, Sopoty, Drážďany odkud si pravidelně přiváželi ceny.
■ Po rozpadu dua se vydal na sólovou kariéru, která trvá dodnes.
■

ry, starosti, radosti… Byli jsme spolu neustále řadu let, 24 hodin denně. S Hankou
a s Karlem se známe dokonce už od roku
1974, kdy jsme spolu prožili dva měsíce
života na pěvecké soutěži Intertalent. Odehráli jsme tehdy na 30 koncertů od Košic
až po Aš, a už tehdy jsme se skamarádili.
To vám bylo dvacet. Co se ale dělo
předtím? Zpíval jste už jako dítě?
Byl jsem hodný chlapec, ale i tak trochu číslo.

Měl jsem hodně energie, nevydržel jsem
sedět na jednom místě. Zlobil jsem holky,
šťouchal je, lechtal, popichoval. Za to
jsem dostával hodně poznámek a ředitelských důtek. Naštěstí maminka zpívala
s ředitelem naší základní školy v pěveckém sboru a on mi tak spoustu prohřešků
prominul. Dětství jsem měl nádherné. Takové bych přál všem dětem. Přišel jsem
ze školy a už na mě čekali kamarádi a utíkali jsme hrát fotbal, hokej nebo jen tak
jezdit na kole. Prožil jsem ho v rodném Hulíně, městečku na Moravě, kde bylo všechno a bylo to
hlavně blízko. Měl jsem hodně kamarádů a kamarádek jak ze školy, tak
z pěveckého sboru,
kde jsem zpíval celých devět let.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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Měl jste už tehdy hudební vzory?
Muzika byla u nás doma všude. Maminka
výborně zpívala a každý den hrála na klavír. A mé starší sestry Radka a Iva hrály
na klavír a housličky. Zpívalo se všude.
Na schodech – tam byl krásný hall (odraz
zvuku jako při ozvěně, pozn. red.) , nebo
v koupelně. Maminka zpívala v nejrůznějších operetních hrách, v Moravských učitelkách v Brně, nebo v Moravských madrigalistech v Kroměříži. Neustále se učila nové
party a já jsem byl jako kluk u toho. A tak
jsem hudbu a zpěv přirozeně „nasával“.
Když už jste se zpěvem živil i vy, přibylo ale i moderování. Mnozí si vzpomenou například na televizní pořady pro
mládež Magion a Vega.
Když Petr Kotvald z naší dvojice odešel,
dostal jsem v roce 1986 nabídku z redakce
pro děti tehdejší Československé televize,
jestli bych mohl zaskočit ve Veze za Slávka Hrzala, který pořad moderoval. Měl
jsem hroznou trému, protože Vega trvala
hodinu a vysílala se živě. Byl jsem tam
jen na záskok na jediný díl, ale nějak se to
všechno zamotalo a já tam zůstal asi osm
let. Vega byl pořad pro děti a mládež, který si získal oblibu díky tomu, že na obrazovky přinášel zajímavé filmy, seriály
a rozhovory se zajímavými osobnostmi
přímo ve studiu.
A s Magionem to bylo jak?
Tam jsem občas vypomohl, když Honza
Rosák a pak Petr Jančařík nemohli. Jednalo se o pásmo z animovaných pohádek, seriálů a specialitou pořadu bylo Magické
oko, ze kterého moderátor vyndal nějakou
zajímavou věc, o které si pak povídal
s hostem pořadu. Byla to velká a krásná
zkušenost.
U moderování jste ale zůstal a dnes
máte svůj pořad v rádiu ve Zlíně.
Ano, vrátil jsem se na místo činu. Z Českého rozhlasu jsem odešel, abych se tam po
letech zase vrátil. Pracoval jsem totiž kdysi jako redaktor okresního vysílání Rozhlasu a právě odtud jsem pak rovnou nastoupil k Hance Zagorové. No a někdy před
šesti lety mě oslovili, jestli bych se nechtěl
podílet na pořadu Písničky pro duši se
skvělou redaktorkou Věrou Hotařovou.
Bohužel po dvou letech pořad skončil. Ale
dostal jsem nabídku na svůj písničkový pořad Strom lásky mý. Ten vysíláme s kolegou a kamarádem Pavlem Maškem každý
týden v neděli odpoledne od 17 hodin. Můžete jej poslouchat téměř na celé Moravě.
Pořád ale také vystupujete před publikem. Před rokem třeba s Leošem Marešem v rámci projektu Staré pecky.
Kdy jste se dali dohromady?
S Leošem se známe už spoustu let, ale pracovně jsme dřív neměli příležitost se setkat. Až loni, kdy jsem se mu do Pecek hodil. Společně s jeho kolegyní Katkou Říhovou jsme zpívali náš hit Můj čas a sám
jsem tam měl ještě další písně. Moc si Leoše vážím, má to v hlavě srovnané, má obchodního ducha a na jevišti je skvělý. Pohotový, slušný a pokorný. Objevil jsem
v něm velkého profíka a bezvadného pracovitého chlapa.

Před 40 lety fanynky naháněly Standu Hložka, v posledních letech se
zájmu žen těší jeho syn Matyáš.
V roce 2017 vyhrál v soutěži Muž
roku, pracuje jako fitness trenér, ale
koketuje také s hereckou dráhou.
Zahrál si totiž v bláznivé divadelní
komedii Krasavci na chmelu Václava Upíra Krejčího.
FOTO | MAFRA
Jak vnímáte dnešní showbyznys oproti tomu, ve kterém jste kdysi žil vy?
V letech našich začátků to bylo asi krásnější. Nebyl bulvár, nebyly telefony s foťáky,
mezi kolegy bylo větší přátelství. To asi
proto, že se točila spousta nejrůznějších televizních pořadů, kde jsme se setkávali
a mohli si spoustu věcí říct. Ale hlavně,
tehdy nešlo až tak moc o peníze.
Pořád máte hodně práce v téhle branži, ale zároveň jste otcem tří dětí. Syn
Matyáš se zviditelnil, když v roce 2017
vyhrál soutěž Muž roku. Co dělají vaši
další dva potomci?
Z prvního manželství mám Danušku
a Standu. Oba jsou skvělí. Také mají hudbu pod kůží. Danuška vystudovala vysokou pedagogickou školu, učí a má tři děti,
Lukáše, Radka a Karolínku. Standa má obchodní školu, pracoval jeden čas v rádiu,
ale osud ho zavál ke stavařině. Má vysoký
post v jedné stavební firmě. Má dvě děti
Simonku a Tomáška a bydlí v Praze.
Se svými dětmi a vnoučaty si rozumíte?
Ano, myslím, že náš vztah je v pohodě.
I když jsem na děti tenkrát neměl moc čas,
tak ony vědí, že je mám všechny stejně moc
rád. A co se týče vnuků, jsem tak trochu dědeček na baterky. My jsme tak rozptýlení,
že společná setkání jsou docela náročná.
Poslední rok žijeme ve stínu pandemie. Plánujete už budoucí restart?
Mám v diáři spoustu otazníků na případná
vystoupení. Ale jak to všechno bude, to nevím. Kluci muzikanti mi často telefonují,
kdy už půjdeme hrát. Říkám jim, že klidně třeba za hodinu, ale kde a pro koho?
Všichni věříme a doufáme, že to bude co
nejdříve. Je to děs, když celý život zpíváte
pro lidi po celém světě a teď můžete zpívat akorát tak doma – obrazům.

INZERCE
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Ženy Zdeňka Svěráka

Život spisovatele, scenáristy, herce, dramatika a textaře Zdeňka
Svěráka provází řada žen. Ve filmu hlavně Daniela Kolářová – Na samotě
u lesa z roku 1976 i o 30 let později ve Vratných
lahvých. Libuše Šafránková od snímku Jára Cimrman
ležící, spící z roku 1983 přes Obecnou školu z roku
1991 až po oscarového Kolju z roku 1996. A jaké jsou
reálné osudové ženy jubilanta, který nedávno slavil
pětaosmdesátiny? Seznamte se s nimi.

Text: IVETA BENÁKOVÁ, foto: JAN ZÁTORSKÝ, MAREK NAVRÁTIL, MILADA ČIŠTÍNOVÁ, ČT, PROFIMEDIA

MAMINKA RŮŽENA

DCERA HANKA

SESTRA BOŽENA

Růžena, za svobodna Synková, se
za Františka Svěráka provdala v roce
1929. Známý je tragický osud jejich
prvorozeného Zdeňka, který zemřel
po sepsi, následně narozený další
syn dostal také jméno Zdeněk. Rodiče ho starostlivě opečovávali, aby se
mu nic nestalo. Růžena Svěráková
byla ženou v domácnosti, její manžel si zakládal na tom, že dokáže rodinu finančně zabezpečit. „Maminka
byla dojímavá. A to jsem taky. Proto
se nestydím napsat scénu, o které
vím, že bude dojemná. A kašlu na to,
že mi budou říkat, že je to kýč. Protože dojetí a smích jsou váhy. Takový
je život, že se někdy smějeme a jindy pláčeme,“ uvedl Svěrák před lety
pro Český rozhlas. Postavu maminky
ztvárnila herečka Tereza Ramba.
„Po strništi bos není, a to zdůrazňuji,
není kronika naší rodiny. Od té jsme
se jen odpíchli,“ upozornil Svěrák.

Šedesátiletá dcera Hanka, nyní
Jelínková, vystudovala ČVUT,
později dokončila pedagogické
studium na UK v Praze. V roce
2001 vydala svou první knížku říkanek, dnes jich je pět plus jedno
leporelo a pohádková knížka Šimon a štěňátko Bára. Vlastní nakladatelství Naše kniha, otevřela
i jazykovou školu The Redbrick
House. „Víc mi vyhovuje, když
mě lidé poznají jako Jelínkovou,
a když později zjistí, kdo je můj
táta, reakce jsou pozitivní. Mně
tenhle druh zájmu není příjemný,
nechci se chlubit tátovým peřím,“
prohlásila.

Manželům Svěrákovým se
kromě Zdeňka narodila také
dcera, dostala jméno Božena. Moc se toho
o ní neví, podle
dostupných
informací se
sestra Zdeňka
Svěráka kdysi
živila jako
prodavačka.
Z Prahy se
odstěhovala
do obce Třebotov.

Maminka Zdeňka Svěráka
se mihla i ve filmu.

MANŽELKA BOŽENA
Boženu, za svobodna Němečkovou, poznal na Vysoké škole
pedagogické. Vzali se v roce
1959 a mají dvě děti – syn Jan
je režisér, dcera Hana je spisovatelkou. Manželka Božena
celý profesní život strávila
jako učitelka českého jazyka
a dějepisu. Tak trochu může
za to, že se z manžela-učitele stal umělec, dovolila mu
totiž jít do rozhlasu v Praze.
„Představte si, že jste v Žatci
a máte dvě děti. A manžel se
rozhodne, že půjde do Prahy.
To ji čekalo. I když jsem každý
víkend jezdil do Žatce, ale bylo
to od ní hrdinství. A já jsem jí
dodneška vděčný, že tenkrát
řekla: Jdi, vrátit se můžeš
vždycky,“ složil hold své ženě
na Televizi Seznam.

VNUČKA
KATEŘINA
Z pěti vnoučat má Zdeněk Svěrák jedinou vnučku
– Kateřinu. Je jí 33 let a má
syna, takže slavný cimrmanolog se díky ní stal pradědečkem. Vdávala se v roce 2013
u rodinného statku v Růžkových
Lhoticích na Benešovsku.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

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.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

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

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.
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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.

NO
OT EVŘ E

SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ
LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ V NOVÉM EFI SPA HOTELU****
PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH

+420 515 557 500 • www.eﬁhotel.cz • recepce@eﬁspahotel.cz

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu • Dobíjecí stanice na elektromobily • Pivovar a restaurace v objektu
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Superschopnosti? Nejen čich, ale
Vědci zkoumají schopnost psů
řídit se živočišným kompasem.
FOTO | NGUYEN PHUONG THAO, MAFRA

Psům funguje „živočišný
kompas“. Experti České
zemědělské univerzity v
Praze tak vysvětlují jejich
skvělý orientační smysl.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Psi umějí oproti lidem mnoho věcí.
Tak třeba si v játrech dokážou z cukrů
syntetizovat vitamín C, který musí člověk přijímat z potravy. Nebo mají až stotisíckrát silnější čich. Teď se podařilo
zmapovat jejich
další „super-

schopnost“. Vědci z České zemědělské
univerzity v Praze (ČZU) nedávno zveřejnili vědeckou práci a zjištění, že
psům funguje „živočišný kompas“,
tedy schopnost využívat při pohybu terénem magnetické pole Země. Smyslu se
také říká magnetorecepce a může být
zodpovědný za skvělý orientační smysl
zvířat. Psí běh krajinou za pomoci magnetických siločar pak vědci nazvali
„kompasový běh“.
Výzkumný tým vybavil 27 psů, převážně jezevčíků a teriérů, minikamerami a obojky s pozičním systémem GPS
a po tři roky sledoval návraty psů v nepřehledném lesním terénu ke svým majitelům – poté, co psi třeba několik kilometrů samostatně sledovali stopu zvěře.
Bylo vy-

hodnoceno celkem
622 psích návratů.
„Jakmile pes ukončí
sledování stopy zvěře a rozhodne se pro
návrat, nezamíří přímo k majiteli, jak by
jeden očekával, ale
začne krátkým během podél severojižní magnetické osy
(osa spojující severní a jižní magnetický
pól, prochází středem Země, pozn.
red.),“ popisuje nejdůležitější výsledek
výzkumu Kateřina Benediktová (na malém snímku s jezevčicí) z Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
Vědkyně se původně zaměřila na prostorovou orientaci loveckých psů a jejich smysl pro navigaci, jedním z
výsledků pak bylo popsání kompasového běhu.
„Teprve po krátkém kompasovém běhu se pes stočí směrem k
majiteli. Předpokládáme, že toto
‚zarovnání‘ trasy podle osy psům
pomáhá si zorientovat svoji mentální
mapu okolního prostředí a následně určit správný směr k majiteli,“ vysvětluje
vědkyně. Takové „zarovnání“ ale nepoužívají psi pokaždé. „Neobjevuje se u
návratů po vlastní stopě, ale pouze u
návratů, kdy se pes vrací jinou trasou,"
říká. Výzkum byl podpořen i laborator-

ně, škola má totiž speciální místnost bez
magnetického pole.
„V ní disponujeme odstíněnými magnetickými cívkami. Jsme
schopni měnit parametry magnetického pole,
například s ním otáčet,
simulovat magnetické
bouře a tak dále. Sledujeme behaviorální a fyziologické reakce zvířat na tyto změny,“ dodává.

Nikdo neví, jak zvíře
magnetismus vnímá
Zemský magnetismus umí rozpoznat
řada zvířat. „Zdá se, že nejvíce ho využívají k orientaci a navigaci, což už bylo
potvrzeno u mnoha druhů. Ale mohou
ho využívat i k synchronizaci pohybu v
rámci stáda nebo skupiny, u vodních
ptáků pomáhá s přistáváním na vodní
hladině, u lišek slouží jako magnetický
dálkoměr. Bylo popsáno i jeho zapojení
do útěkového chování. Pravděpodobně
nás na tomto poli čeká ještě mnoho překvapení,“ hledí do budoucna Kateřina
Benediktová.
Experti jsou prý ptáci. „Ptáci jsou
z hlediska magnetorecepce nejlépe prozkoumanou skupinou zvířat. My se ale
primárně zaměřujeme na poněkud opomíjenou skupinu, a tou jsou velcí savci.
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„čtou“ i magnetické pole Země
Oproti ptákům je jejich výzkum nesrovnatelně náročnější. Těžko se sledují v laboratoři, navíc laboratorní prostředí
není pro tento typ výzkumu vždy nejvhodnější,“ vysvětluje. „Kolegové třeba sledovali orientaci zálehů jelení a srnčí zvěře. Zaměřili se i na divoká prasata. Zjistili, že zálehy jsou také orientovány podél severojižní magnetické osy,“
dodává vědkyně.
Vědci ale stále zatím neznají mechanismus, jak zvíře magnetické pole vnímá, zda ho třeba cítí, vidí nebo slyší.
„Od každého asi trošku, je na to několik
teorií. Celý výzkum je o to složitější, že
člověk tento smysl vědomě nevnímá,“
říká vědkyně Kateřina Benediktová.

Ig Nobelova cena. Jak
k úsměvu, tak k zamyšlení
Kromě „psího kompasu“ se skupina
před lety zaměřila také na průzkum vylučování psů. I tady objevili vliv magnetického pole, za své závěry získali vědci
z ČZU ocenění. „Dostali jsme tzv.
Ig Nobelovu cenu, která se uděluje za
výzkum, jenž člověka nejdříve rozesměje a pak ho donutí k zamyšlení. Což byl
INZERCE

případ i našeho bádání. Sledovali jsme psy při značkování jejich teritoria, což se může na
první pohled zdát úsměvné.
Ale pokud se zamyslíme nad
skutečností, že i při této činnosti psi využívají magnetické
pole Země, opět v souvislosti s
mentální mapou prostředí, je
to fascinující a do budoucna
velmi významné zjištění.“

Nejstarší pes žil
v Austrálii

FOTO |
ARCHIV
MAFRA

Co možná nevíte: Vlky ochočily ženy díky
libovému masu. Jenže kdy to vlastně bylo?
Přeměna vlků na psy, tedy domestikace a zdomácnění vlků, nastala podle jednoho
z posledních výzkumů kvůli přebytkům libového masa. Stalo se tak během tvrdých
zim doby ledové. Zvířata prý tehdy měla méně tuku, masa byl přebytek a lidé ho
dávali vlčatům, která už tehdy chovali jako domácí mazlíčky.
O době, kdy se tak stalo, se vědci stále nedokážou dohodnout. Jedni tvrdí, že ke
zdomácnění vlka došlo před asi 12 tisíci lety, zároveň v Evropě a jihovýchodní Asii,
lidé Střední Asie se prý k procesu připojili až o několik tisíc let později. Další výzkum
ale tvrdí, že k domestikaci došlo už před 23 tisíci lety na Sibiři. Washingtonská
státní univerzita a její antropologové k tomu doplnili, že při domestikaci hrály hlavní
roli ženy. Vlci v procesu ochočování totiž zjistili, že pokud se dokážou zalíbit
něžnému pohlaví, je větší pravděpodobnost, že zvíře bude přijato do užší rodiny
a bude se s ním zacházet s láskou i většími ohledy.

V roce 2016 zemřela v Austrálii
nejstarší fena na světě. Bylo to
pastevecké plemeno australská
kelpie, jmenovala se Maggie a žila
na farmě ve státě Victoria. Její
majitel Brian McLaren prozradil, že
si osmitýdenní štěně přinesli, když
jejich synovi Liamovi byly čtyři
roky, v době smrti psa to byl
dospělý 34letý muž. „Ještě týden
před smrtí bylo Maggie dobře,
chodila z kravína do kanceláře,
vrčela na kočky a tak," uvedl
McLaren pro list Weekly Times.
Zhoršení přišlo náhle. Maggie
zemřela po dvou dnech ve svém
pelíšku přirozenou smrtí. Do
Guinnessovy knihy se ale zatím
nezapsala, majitel nenašel doklady
coby nezávislý důkaz stáří psa.
Dosavadním rekordmanem tak
zůstává honácký pes Bluey, který
se, také v Austrálii, dožil 29 let a
pěti měsíců, utracen byl roku 1939.
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Jak se z Vlastíka stal král komiků

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Ještě než se stal Lelíčkem ve službách Sherlocka Holmesa, c. a k. polním
maršálkem nebo Ducháčkem, který to zařídí, musel si budoucí král komiků Vlasta
Burian projít tvrdým dětstvím, složitými
uměleckými začátky po hospodských scénách a zároveň se vyrovnávat se stále častějšími maniodepresivními stavy.
Vlasta Burian, vlastním jménem Josef
Vlastimil, se narodil 9. dubna 1891 v tehdy především německém Liberci do rodiny českého vlastence Antonína Buriana.
INZERCE

Krejčího, ale také nadšeného divadelního
ochotníka. Postavou nepřehlédnutelný
Vlastík si v tvrdém prostředí pouličních
šarvátek mezi německými a českými chlapci musel uhájit to své.
To se mu hodilo i poté, co se v jeho
10 letech rodina přestěhovala na
Žižkov, kde to mezi tamní omladinou vždy také pořádně jiskřilo.
„V Praze byl Burianův otec úředníkem vybírajícím potravinové daně
a malého Vlastíka vodil pravidelně
do Národního divadla na opery,“ uvádí filmový historik
Jaroslav Lopour.

presivních stavů, které mu pomáhala překonávat jeho milovaná manželka Nina
(více v boxu na vedlejší stránce).
Ještě před první světovou válkou začal Burian účinkovat
v malých rolích v divadlech,
po pár letech už začal platit za vycházející hvězdu,
jejíž rozlet však zbrzdil
povolávací rozkaz. Burian se nástupu do armá-

Útěk od armády

dy bránil. „Po zběhnutí putoval s přítelem
a klavíristou Daliborem Ptákem, který ho
v jeho kabaretních výstupech doprovázel
na piano, po českém venkově. Byl však
chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech,“ líčil Jaroslav Lopour. Kariéru filmového herce Burian odstartoval už
v roce 1923, tedy ještě hluboko v éře němého filmu. O dva roky později založil vlastní Divadlo Vlasty Buriana
a postupně se vypracoval na
nejoblíbenějšího a také nejlépe placeného herce české
kinematografie
30. a 40. let.
(mb)

Burian se poté vyučil obchodním příručím a věnoval
se sportům všeho druhu, hlavně fotbalu, cyklistice či tenisu,
ovšem stále silněji jej to táhlo
i do divadelního prostředí. Svůj
talent baviče nejprve uplatňoval
na večírcích svých přátel či po hospodách. Před publikem komik vždy
plný života se však v soukromí po celý
život propadal do melancholických a de-

„

FOTO | ARCHIV MAFRA

V kostkovaných kalhotách a s harmonikou
po vzoru šantánových zpěváků. Takové
zřejmě byly kabaretní začátky Vlasty Buriana
v Červené sedmě či v Lucerně. Burian byl jako zlatý
hřeb večera uváděn až na samý závěr v sólových
výstupech.
Jaromír Farník, filmový badatel

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AUKCI UMĚNÍ VE
VÝSTAVNÍ SÍNI MÁNES.
NEDĚLE 18. DUBNA 2021
OD 14 HODIN
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
TOYEN, CIRKUS, 1925, olej na plátně

Z prachu libereckých
a žižkovských ulic se Vlasta
Burian, od jehož narození
uplynulo 130 let, vypracoval
na největší českou filmovou
hvězdu 30. a 40. let. Peníze
si uměl užívat, ale také
zápolil s depresemi.

aukční katalog
na www.aloos.cz
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Vysoké honoráře a život v luxusu

V brance fotbalové Sparty
Vlasta Burian měl nesporný sportovní talent,
věnoval se tenisu, cyklistice, ale hlavně fotbalu.
Coby brankář v letech 1914 až 1922 (s dvoletou
pauzou) chytal za slavnou Spartu. V jejím dresu
hájil branku v pěti derby pražských S, a to
v prvních dvou letech svého angažmá. Vychytal
tři výhry, dvakrát odešel poražený. Kopané se
věnoval také v dalších letech v různých například
i divadelních týmech či jako trenér a rozhodčí.
Ještě například v roce 1943 coby sudí pískal zápas
exhibiční Sparty v Kamenici, která právě slavila
20leté výročí existence. „Vlastík miloval fotbal
snad víc než divadlo. A když nehrál, tak pískal
jako sudí, a to výtečně,“ vzpomínal na svého
kolegu herec Jaroslav Marvan.
FOTO: ACS

8. 4. – 14. 4. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY
VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

79,90
KAPSLE DOLCE GUSTO
různé druhy
1 balení

Milovaná žena Nina a jediná nemanželská dcera
Největší komikovou oporou byla o dva roky mladší manželka
Františka (za svobodna Červenková), kterou si vzal v říjnu
1919. Společné dítě jim dopřáno nebylo. Nina, jak ji Burian
láskyplně oslovoval, bohužel potratila. Jediným hercovým
potomkem tak byla nemanželská dcera Emilie (1912-1996),
kterou měl s tanečnicí Marií Pírkovou. Je symbolické, že
Nina skonala pouhé tři měsíce poté, co zemřel její milovaný
Vlasta. „Tatínek miloval škubánky a koprovku. Právě koprová
omáčka pro něj byla na sklonku života pochoutka nad všechny delikatesy,“ vzpomínala
v roce 1990 při rozhovoru se spisovatelem Ondřejem Suchým dcera Emilie Kristlová.

Poslední velká role díky Werichovi
Po poválečných zákazech se Vlasta Burian dočkal
už jen jedné velké filmové role. Na přímluvu kolegy Jana
Wericha si zahrál v roce 1954 nezapomenutelnou postavu
rádce „přetrhdíla“ v pohádce Byl jednou jeden král.
Werich tak možná ve svém vlastním svědomí splácel
Burianovi dluh, když o něm spolu s Voskovcem ještě
za druhé světové války nazpíval písničku, v níž vinil
Buriana z kolaborace. Po této pohádce se Vlasta Burian
až do roku 1958 objevil ještě ve čtyřech dalších snímcích
včetně dvou televizních filmů, šlo však už jen o malé role.

23,90

58%

SMETANA
NA VAŘENÍ
12 % tuku | 200 g
100 g 4,95 Kč

108,90
129,-�

TOALETNÍ PAPÍR ZEWA
s vůní heřmánku,
3vrstvý | 8 rolí
1 role 6,24 Kč
v limitované nabídce také
Zewa vlhčený toaletní papír
za 29,90 Kč

ks

osoba/den

89,90

49,90
89,90

6

15%

Soud za kolaboraci, ztráta majetku i zákaz hraní
Z hvězdy první velikosti o to větší pád.
Hned po skončení války, ještě v květnu
1945, byl Vlasta Burian zatčen za údajnou
kolaboraci. Ve vazbě a pak při vyšetřování
na svobodě sledoval, jak se vůči němu
hlavně v komunistickém tisku rozjela
kampaň jako proti jednomu z nejhorších
přisluhovačů nacistů. Odsoudit se jej
„podařilo“ až na potřetí, kdy do hry
vstoupila nově vzniklá StB. Do té doby jeho
činnost nevyhodnotil jako trestnou ani mimořádný lidový soud v roce 1945, ani nebyl odsouzen
na takzvaný malý dekret (1946). A tak až napotřetí byl na základě vykonstruovaných obvinění
a vynucených výpovědí odsouzen ke třem měsícům vězení (ty už si odseděl ve vazbě),
půlmilionové pokutě, ztrátě majetku i cti. Zároveň dostal zákaz jakékoliv divadelní a filmové
práce, což platilo do roku 1950. Přišel také o své divadlo. Burianovým jediným skutečným
proviněním přitom bylo to, že jednou neodolal tlaku a zúčastnil se natočení rozhlasového skeče
Hvězdy nad Baltimore, v němž v duchu nacistické propagandy zesměšňoval Jana Masaryka.

9,90

MAX.

V dobách své největší slávy Vlasta Burian inkasoval za hlavní
filmovou roli i 100 tisíc korun, což bylo několikanásobně více
než u ostatních českých hvězd. Za takovou sumu se dal
tehdy koupit rodinný domek. Peníze uměl nejen vydělávat
(například jako tvář mnoha reklam), ale také užívat. U své
vily v Dejvicích měl bazén i tenisový kurt, na kterém ho
proháněl jako jeho osobní trenér daviscupový reprezentant
Josef Síba. Jeho koníčkem byly i automobily. Burian byl
například členem Z-klubu, čili klubu majitelů vynikajících
vozů Z-4, které byly známé i díky závodním úspěchům.

44%

154,90

41%

VODKA BOŽKOV
37,5 % alk. | 0,5 l
1 l 179,80 Kč

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

32,90

BIO BANÁNY
MY BIO
balené | cena za 1 kg

39,90

17%

11,90
19,90

40%

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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Covid mění dovolenkové návyky
Nejistota, jak to v létě
bude s dovolenými a zda
budou vůbec otevřené
hotely, motivuje stále více
Čechů pronajmout si
obytný přívěs či jachtu.
Máme vyprodáno, hlásí
mnozí prodejci karavanů.
ČR | V Česku od loňska nebývale roste
zájem o obytné vozy a jachty. A ani letos
neopadá. Vyvolala jej nejistota kolem
zimních a teď i letních dovolených a také
zavřené hotely a penziony. Podle Asociace kempování a karavaningu začal růst nákupu a pronájmu obytných aut a karavanů už loni, brzy po začátku pandemie.
„Prodej během letošní zimy stoupl meziročně až o 200 procent, pronájem zhruba
o padesát procent. Velká část vozů na
trhu je pro letošní rok vyprodána,“ oznámila asociace v nedávném průzkumu.
Omezení turismu se letos v zimě přizpůsobily i některé hotely a penziony, které začaly pro karavany pronajímat volná
parkoviště, zpřístupnily turistům toalety
nebo za poplatek přidaly připojení k elektřině či internetu.
Liberecký kraj dokonce v závěru letošního února vyhlásil dotační program pro
ty, kteří vytvoří pro karavany či přívěsy
obytná stání. Radost mají i producenti
obytných aut, nestíhají prý vyrábět. Kromě toho věří, že boom bude pokračovat.
To potvrzuje i další oblíbený segment turismu – pronájem jachet. Pro sezonu
2021 jsou Češi v pronájmech lodí mezi evropskou špičkou.
(jos)

Po Česku v karavanu
Loňský růst zájmu o půjčení či koupi karavanu
pokračoval i během prvních letošních měsíců, kdy se
lidé s oblibou ubytovávali zejména u běžkařských
tras a vyráželi na hory za sportem. A jinak tomu
nebude ani v létě, protože pronajímatelé už nyní
registrují stovky rezervací. Mnohým zájemcům
dokonce musí oznámit: Máme vyprodáno! Když
na konci března týdeník 5plus2 oslovil velké pražské
půjčovny karavanů, všechny reagovaly obdobně – na
červen a hlavně na červenec a srpen už jsou všechna
obytná auta rezervovaná, v lepším případě zbývá
obsadit několik málo posledních termínů.
Nejlevnější bývá pronájem přívěsů, u nichž se cena
za půjčení pohybuje kolem 1500 korun na den.
Místo je v nich pro čtyři až sedm osob, k dispozici jsou lůžkoviny, sprcha, lednice, televize, nádobí (může být na kauci) či plynové topení. Některé
půjčovny nechají psího miláčka cestovat s rodinou zdarma, jiné za příplatek. Obytné vozy bývají dražší. V hlavní sezoně se sice dají sehnat
na den i za 2000 Kč, ale je to spíše výjimka, počítejte tedy s částkou 3500 Kč na den. K výše zmíněné výbavě bývá ještě držák na kola
a klimatizace. Luxusnější auta vyjdou klidně i na 9000 korun na den. Půjčovny si ale k pronájmu účtují ještě další poplatky. Třeba takzvaný
„servisní poplatek“. Ten bývá kolem 2000 korun a účtuje se za konečný úklid a mytí vozu,
ale i za naplnění propanbutanové lahve, chemii do WC, toaletní papír a další
drobnosti. Je třeba také počítat s vratnou kaucí, která obvykle činí
kolem 20 tisíc korun. Letní či hlavní sezona mívá
i různá omezení, například s předstihem si nelze obytný
vůz půjčit na méně než 7 dnů, kratší termíny jsou jen
v případě uvolnění nebo last minute. Omezený může
být počet kilometrů na den, například na 300, další
ujetý kilometr pak stojí kolem šesti korun.
FOTO | SHUTTERSTOCK

Roste i prodej nových vozů. „Většina obytných aut
nakoupených pro letošní sezonu je již vyprodána
a přijímají se objednávky na rok 2022,“ uvedla
pro sever iDNES.cz Klára Hájek Velinská z Asociace
kempování a karavaningu. Trend potvrdil i Petr
Havlíček z Caravan centrum Hykro. „Od prvního
ledna prodáme dvě až tři auta denně. Pokud to
bude pokračovat, tak budeme v dubnu vyprodaní,“
podotkl. Ceny obytných vozů se většinou
pohybují mezi jedním až 1,5 milionu korun.
U karavanů je to v průměru kolem půl milionu korun.
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V Chorvatsku na jachtě

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.

Podobně jako u karavanů, Češi nadšeně
rezervují na léto také jachty. Podle serveru
Boataround.com jsou aktuálně právě Češi
v počtu rezervací čtvrtí po Němcích,
Polácích a Rakušanech. Nejvíce českých
turistů si objednalo jachtu v Chorvatsku,
vedou lodě pro osm pasažérů, jejichž
průměrná týdenní cena bývá kolem tří
tisíc eur, tedy asi 78 tisíc korun. Rezervují
si je především rodiny a skupiny přátel.
Také na objednání jachty už je teď nejvyšší
čas a platí pravidlo, že levnější lodě budou
brzy vyprodané a zůstanou jen ty dražší.
„Pokud byste si chtěl rezervovat až
v květnu nebo červnu, tak asi nějakou loďku
vždy najdeme, ovšem pro kvalitní a za
dobrou cenu je lepší rezervovat teď, dokud
je výběr,“ radí na infolince jedné z českých
půjčoven. Vůbec nejlevnější a nejmenší
jachty v Chorvatsku půjčují české kanceláře
za přibližně 28 tisíc korun na týden.
Na palubu se vejde až šest osob, najdete tu
sprchu a toaletu nebo vytápění, délka lodi je
kolem 10 metrů. Společnosti a půjčovny prý
letos kvůli omezení turismu odstoupily od
vysokých kaucí, což také zájem lidí zvyšuje.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Šidítka“ aneb Jak chytřeji
kouřit a užívat si sladké i víno
Káva, dortík a cigareta.
Něčeho z toho se možná
vzdát musíte kvůli zdraví
nebo snaze zhubnout.
V jiném případě chcete
alespoň hledat zdravější
variantu. Pomoci mohou
malá „zdravotní šidítka“.
ČR | Chuť na sladké provází životem snad
každého, většina si také ráda zpestří večer
sklenkou vína a někteří zahání stres cigaretou. Pokud však chcete udělat něco pro své
zdraví, ale zároveň si své malé neřesti chcete dopřávat v nějaké podobě dál, vyzkoušejte alespoň méně rizikové alternativy.

Přírodní sirupy místo cukru
Touhu po sladkém, ale bez hromady cukru, dokáže uspokojit med, výrobci využívají také aspartam, stévii a mezi nejmodernější náhražky „bílého zla“ patří čekankový sirup. Tento produkt z kořene čekanky se
těší velké oblibě nejen mezi diabetiky, ale
i u lidí, kteří se snaží redukovat váhu či mít
zdravější jídelníček proto, že má glykemický index 5 (řepný cukr 68) a vysoký obsah
vlákniny. Sladících sirupů je ale mnoho – javorový, agávový či datlový, každý

FOTO | SHUTTERSTOCK

má jinou chuť i nutriční specifikaci. Použít
můžete také xylitol, někdy nazývaný březový cukr. Ten je o 40 % méně kalorický
než běžný cukr a jeho přeměna nevyžaduje inzulín – je tedy vhodný i pro diabetiky.

Káva (téměř) bez kofeinu
a víno zbavené alkoholu
Pokud ze zdravotních důvodů musíte nahradit klasickou kávu za takzvaně bezkofeinovou, vězte, že ani ta ve skutečnosti není
kofeinu zbavená zcela. Ten totiž v zrnech
z části zůstává, jen je jeho množství menší.
Jeden šálek (240 ml) bezkofeinové kávy
obsahuje zhruba 2 až 12 mg kofeinu, šálek

klasické kávy zhruba 100 mg a více. Mezi
nejběžnější postupy „zbavování“ kofeinu
patří ten takzvaně evropský. Při něm se
zrna namáčí ve vodě, následně se promývají v chemické látce methylenchloridu, který kofein absorbuje, poté se káva znovu
propláchne vodou. Dalším procesem je takzvaný švýcarský vodní. Boby se při něm
vylouhují v horké vodě a páře, výluh je
poté filtrován přes filtry s aktivním uhlím,
po odstranění kofeinu z výluhu se v něm
opět zrna namáčí, aby se jim vrátilo zpátky
aroma. U obou se zrna praží až poté. Zjistit,
jakou metodu daný výrobce použil, je komplikované, na obale to uvedeno není.
A co nealkoholické víno? Správnější název by ale byl dealkoholizované víno, aby
si zákazník nemyslel, že jde o formu moštu. Postup jeho výroby je totiž stejný jako
u klasického vína. Jen po jeho výrobě následuje ještě jeden krok k odstranění alkoholu. Nejčastěji vakuovou extrakcí, kdy se
víno zahřeje do 30 °C ve vakuové komoře,
kde začne docházet k odpařování alkoholu.

Bezdýmové cigarety
Už před několika lety dostali kuřáci možnost využít takzvaných bezdýmných produktů místo cigaret jako méně rizikové alternativy. Například společnost Philip
Morris International uvedla na český trh
před čtyřmi lety zařízení na zahřívání tabáku IQOS, v současné době jej jen v Česku

užívá již více než 450 tisíc dospělých uživatelů. Letos rozšířila nabídku portfolia
produktů se sníženým rizikem o elektronickou cigaretu IQOS VEEV. Ve srovnání se zařízením na zahřívání tabáku funguje novinka na principu odpařování e-kapaliny obsahující nikotin, a to pomocí technologie IQOS VEEV MESH. Uživatel

450

tisíc dospělých
Čechů využívá
zařízení na zahřívání
tabáku IQOS.

tedy vdechuje pouze aerosol s nikotinem,
nikoliv kouř a dehet. Na rozdíl od tradičního systému knotu a cívky, který používají
běžné elektronické cigarety, je zahřívač v
neustálém kontaktu s e-kapalinou v náplni, což zaručuje konzistentní chuť. Chytré
digitální ovladače kontrolují hladinu e-kapaliny a v případě, že příliš klesne, zařízení vypnou. Tato technologie je navržena
tak, aby zabránila přehřátí a spálené chuti
a zajistila, že zařízení v průměru produkuje o 95 procent méně škodlivých látek
ve srovnání s cigaretami. „Jsem ráda, že
právě Česká republika se dnes stává prvním evropským a druhým světovým
trhem, na který IQOS VEEV, naše nejpokročilejší řešení v segmentu vapingu
a elektronických cigaret, uvádíme,“ říká
Andrea Gontkovičová, generální ředitelka
Philip Morris ČR, a. s.
(ibe)
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S Rentou z nemovitosti

mohu konečně létat

Na důchod jsem se těšil. Konečně budu volný jako pták!
Avšak brzy mě dohnala ﬁnanční realita českého důchodce.
Banka mi už nepůjčila, syn je zadlužený a byt prodávat nechci.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850

HUDEBNÍ IMPULSY

Kornova hvězdná Yvetta
JOSEF VLČEK

hitem a z mladého zpěváka udělala přes
noc hvězdu.
Korn v té době ale nebyl žádným začátečníkem. Návštěvníci pražských klubů
Sluníčko a Olympik ho znali jako výraznou „máničku“, která hrála na basovou kytaru a navíc výtečně zpívala ve skupině Rebels. Orientovali se na tehdy módní west
coastový styl. Jejich interpretace písní sku-

B

ude tomu už padesát let. Psal se
15. duben 1971 a v dejvickém kostele svatého Vojtěcha, kde tehdy
stálo nahrávací studio gramofonové firmy
Supraphon, nazpíval 22letý zpěvák Jiří
Korn písničku Yvetta. Chytlavá melodie
Karla Svobody se stala velkým rádiovým

piny The Mamas And The Papas si nezadaly s originály, a proto s nimi později dirigent Václav Zahradník natočil dnes už klasické album Šípková Růženka s písničkami v podobném stylu.
Šípková Růženka se natáčela v prvních
měsících sovětské okupace. Když následně
odešel hlavní zpěvák Josef Plíva do emigrace, kapela se pozvolna rozpadala, až Korno-
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

AKCE

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

/

MALOTRAKTORY

61 940 Kč

/

KARTÁČE

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

51 940 Kč

2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001

/

/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 51 940 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ možnost vystavení technického
průkazu na sestavu pro provoz
na veřejných komunikacích

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

* Možné varianty příslušenství pro kultivaci půdy a sázení brambor nejsou součástí ceny akčního setu. Ilustrační fota.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 / Litvínov-Loučná, RAWA, s.r.o., Podkrušnohorská 153, T 603 110 976, 476 731
297 / Louny, HSQ centrum , Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 / Plzeň, AT SERVIS,
Husova 73, T 377 221 789 / Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 / Roudnice nad Labem, Auto
Krepčík, Žižkova 2493, T 602 430 322 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 / Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o.,
Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022 / Toužim, JAN KREJČA ZAHRADNÍ TECHNIKA, Krásné Údolí 148, T 602 485 119

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

vi nezbylo nic jiného než hledat jiné hudební příležitosti. Svou kariéru rozjel po dvou
kolejích – stal se členem skupiny Olympic
a téměř zároveň se vydal na sólovou dráhu.
S Olympikem měl Korn smůlu. Kapela
prošla řadou personálních výměn, prožívala těžké chvíle politického nátlaku a ani
Petr Janda nebyl na začátku 70. let ve špičkové skladatelské kondici. Album „4“, natáčené v první půlce roku 1973, neobsahovalo žádný výraznější hit, a pokud se
o něm později někdo zmínil, tak kvůli kontroverzní písni Únos. Přitom právě tato písnička naznačila, v čem mohl být nový potenciál – jak Petr Janda, tak Jiří Korn měli
zvláštní, nosové zabarvení hlasu, které šlo
dobře dohromady. Z celé víc než dvouleté
spolupráce nakonec zbyl jen jediný úspěšný song – Když Lola pila pátý drink.

Bonviván a playboy
Kornova sólová dráha byla mnohem vydařenější. Yvetta, vnímaná veřejností jako píseň o Kornově sestře, známé dětské herečce, dokonce odstartovala speciální pop
rockový žánr, inspirovaný původně anglickým folkem a kabaretní hudbou. První impuls k tomuto nikdy nepojmenovanému stylu přinesl Paul
McCartney na beatlesáckém album Abbey Road a po něm
se vynořila celá řada
podobných písniček v lehce potrhlém stylu.
V Čechách zaznamenal silnou odezvu.
U nás se po Kornově Yvettě a pozdější
Lole objevily písničky Faraonu a celá série skladeb Jiřího Schelingera, třeba René,
já a Rudolf. Během 70. let sázel Korn jeden takový crazy song za druhým. Robinson, Gentleman, Windsurfing, řada hitů
z té doby ho stylizovala do role bonvivána
a playboye. To byl ovšem pro Korna příliš
úzký imageový záběr.
V průběhu 70. let se z Korna nenápadně
stala nejuniverzálnější česká hvězda na
poli zábavy. Dnes se takovým osobnostem
říká performanční umělci. Jiří Korn byl nejen zpěvák, ale i výborný herec, kabaretiér
a excelentní tanečník. I v hudbě byl ojedinělou osobností širokého záběru. Říkalo se
o něm, že dokáže zazpívat cokoli. Pamětníci Rebels, dočasně obnovených po roce
1989, obdivovali, s jakým gustem dovedl
zazpívat klasický blues rock. V 80. letech
se ve společných televizních pořadech s Helenou Vondráčkovou věnoval středoproudému popu a swingu. A zase to bylo vynikající. Exceloval v řadě muzikálů. V následující dekádě dokonce přinesl jako první
na českou scénu prvky hip hopu.
A to vše pokaždé s až příslovečným kornovským perfekcionismem. A to všechno
odstartovala Yvetta. Písnička, kterou si člověk zapamatuje na první poslech už 50 let.

Česká republika

9. dubna 2021 15

Kytaru ukládám do futrálu, smutní Mišík
ČR | Ještě vloni na jaře Vladimír Mišík
posbíral na Cenách Anděl v hlavních kategoriích čtyři trofeje, však jeho deska Jednou tě potkám patřila k nejpovedenějším
českým albům poslední doby. Naživo už
ale skladby z ní v podání legendy české
muziky neuslyšíme. Vladimír Mišík minulý týden oznámil, že kvůli zdravotním
problémům končí s koncertováním.

„I přes zvyšující se dávky léků jsem
dlouhodobě zkoušel pokračovat v koncertování, ale už opravdu nemohu. Neradostně přiznávám, že jsem donucen ukončit
koncertní činnost,“ uvedl ve svém oficiálním prohlášení. „Posledním průšvihem je
bolestivé onemocnění levé ruky artrózou,
a tak s povzdechem ukládám svého akustického Gibsona do futrálu,“ dodal 74letý
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helios.eu

Lidská řešení
pro úspěšná podnikání
DŮVĚRA

RESPEKT

TÝMOVÝ
DUCH

INOVACE

hudebník spojený
za svou kariéru
hlavně s kapelami
Blue Effect, Etc...
či The Matadors.
Zdravotní problémy trápily Mišíka už několik posledních let. Trpěl

neuropatií, chodil o holi a při koncertech
musel sedět. „Mám zdravotní problémy,
které jsem očekával, ale díky lékařům
jsem pořád schopen sednout do auta
a slušně odzpívat koncert,“ uvedl před
třemi roky v rozhovoru pro ČTK umělec, jehož jméno nese i planetka, kterou
v roce 1995 objevili astronomové
z hvězdárny na Kleti.
(mb)

16 9. dubna 2021
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Zbytky z Velikonoc s exotikou
Po Velikonocích přijdou vhod recepty na zpracování
vajec natvrdo. Pro oblíbenou vaječnou pomazánku
netradičně použijeme avokádo místo majonézy.
5plus2
■ V KUCHYNI
Pomazánka s avokádem
Suroviny: 3 až 4 vejce uvařená natvrdo, 2 menší zralá avokáda, 1/3 papriky, 1 lžička šťávy z citronu, pažitka,
sůl, pepř, chilli vločky.
Postup: Uvařená vejce rozkrojíme
napůl, vyjmeme žloutek a dáme ho do
mixéru nebo kutru. Ke žloutkům přidáme oloupaná avokáda, citronovou
šťávu, trochu soli a pepře. Vše rozmixujeme dohladka. Vaječné bílky nakrájíme na drobné kostičky, stejně tak
papriku. Nakrájené bílky smícháme
avokádovou směsí a přidáme nasekanou pažitku. Podle chuti pomazánku
osolíme a opepříme. Servírujeme s pečivem, případně posypané chilli vločkami.
Zdroj: coolinarka.cz

Thajská smažená
vejce
Suroviny: 4 natvrdo uvařená vejce,
hladká mouka, 1 lžička pálivé papriky,
1 vejce, 1/4 lžičky strouhané citronové
kůry, sůl, strouhanka, olej.
Postup: Natvrdo uvařená vejce
oloupeme. Hladkou mouku
promícháme v misce s paprikou. Vejce
prošleháme se lžící vody, citronovou
kůrou a se solí. Strouhanku prosejeme
přes síto, aby byla co nejjemnější. V menší hlubší pánvi rozehřejeme olej. Vařená
vejce obalíme v mouce, v rozšlehaných vejcích a ve strouhance a usmažíme
dozlatova. Usmažená vejce necháme krátce okapat na papírových ubrouscích
a podáváme s chilli omáčkou.
www.iDNES.cz

Vaječná pomazánka bez majonézy, zato s avokádem.
FOTO |

FOTO | ISIFA, GETTY IMAGES

COOLINARKA.cz
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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

Inzerce

18 9. dubna 2021
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Lži, potom zářez

Na severu Moravy v pořadu Prostřeno! veliké rozpaky
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Moravskoslezském kraji, kde o výhru 60 tisíc
jako první zabojuje v pondělí prodavačka Jaroslava (58 let). Jenže nestíhá, dezertu se soupeři vůbec nedočkají. Jaké
pocity si odnesou z večera u hostitelky s
velmi zvláštním přístupem?
V úterý uvaří teprve patnáctiletá budoucí cukrářka Eliška. Její maminka v
pořadu Prostřeno! už byla a zvítězila.
Eliška překvapí svíčkovou s knedlíkem.
Ve středu se k plotně postaví taxikář
Pavel (29). Hosty přivítá v bytě, o němž
tvrdí, že tam bydlí. Jenže soupeři nenajdou žádné jeho věci. Přizná se Pavel,
proč si pomáhá lží?
Čtvrteční soutěžní menu nachystá maminka na mateřské Karin (29). Z polévky úplně vyvaří vodu. Může ji jednoduše nastavit? Kdo a proč Karin, jak se
říká lidově, zařízne?
V pátek soupeře pohostí strojvedoucí
Lukasz (37). Pochází z Polska, v České
republice ale žije už třináct let. Uspěje
se slezskou specialitou? Proč se Lukasz
bude bát, že ho hosté odsoudí? Během

šmejdění hosté zjistí něco, co nevěděli,
jak budou reagovat? Sledujte Prostřeno! na televizi Prima každý všední den
od 17:50 hodin.
(kot)
Slezská specialita: Roláda a kluski
Ingredience –
roláda: 5 velkých plátků
hovězího
masa, 3 PL plnotučné hořčice, 2 klobásky, kousek bůčku, 2 sterilované okurky, 1 větší cibule, sůl, pepř,
špetka mleté sladké papriky, 4 kuličky
nového koření, bobkový list, sůl, pepř.
Červené zelí: 1 hlávka červeného zelí,
2 větší cibule, 1 PL hladké mouky, olej,
ocet, cukr, sůl, pepř. Kluski: 1 kg uvařených brambor, bramborový škrob,
1 žloutek. Postup: Hovězí maso rozklepeme na tenké plátky. Posypeme solí a
pepřem, namažeme plnotučnou hořčicí.
Na kraj plátku položíme nakrájené na
proužky okurky, bůček a klobásu. Posypeme najemno nakrájenou cibulkou.

Soutěžící v pořadu Prostřeno! z Moravskoslezského kraje.
Plátek masa zabalíme do ruličky a svážeme nití, aby se nám závitky nerozbalily. Na pánvi rozpálíme lehce olej a začneme závitky smažit z každé strany.
Posypeme je zbytkem najemno nasekané cibule a zasypeme špetkou sladké papriky. Všechno zalijeme vodou a budeme vařit na mírném ohni, až maso bude
měkké. Následně rolády vyndáme, sundáme nit a necháme stranou. Vyndáme
bobkový list a nové koření ze šťávy a tyčovým mixérem ji rozmixujeme a zahustíme moukou rozmíchanou ve vodě.
Chvíli povaříme a přidáme závitky zpět
do omáčky. Zelí: Zelí si nastrouháme
nebo nakrájíme. V hrnci na oleji osmahneme cibuli nakrájenou najemno. Do cibule přidáme 1 lžíci hladké mouky,
chvíli smažíme společně a následně zali-

jeme sklenicí vody. Pořád budeme vše
pečlivě míchat a zároveň přidáme nakrájené červené zelí. Všechno vaříme pod
pokličkou na mírném ohni cca 20 minut. Pořád kontrolujeme, aby se nám
zelí nepřipálilo, občas zamícháme. Pokud se bude zelí lepit do hrnce, dolijeme vodu. Dokořeníme octem, cukrem,
solí a pepřem. Kluski: Uvařené brambory rozmačkáme na hladkou hmotu,
dáme do mísy, 1/4 brambor dáme stranou, vyplníme prázdné místo bramborovým škrobem, přidáme žloutek a všechno rozmícháme (nejlépe rukama), vytvoříme kuličky střední velikosti, uprostřed uděláme dírku. Těsně před servírováním si v osolené horké vodě uvaříme
kluski. Jsou hotové cca 2 minuty po vyplavání na hladinu.
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SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.
V loňském roce jsme klientům zainvestovali více než
2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností nechává své úspory ležet ladem?

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

Doprava, logistika
Předák skladu

Obsluha VZV (24 - 28 000 Kč)

Bezpečnost, ostraha
Bezpečnostní technik ve výrobě (35 - 50.000…

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mechanik stavební techniky v Olomouci

AURES
Holdings a.s.

24 000 - 28 000 Kč / měsíc

Manipulant s VZV (23 - 24 000 Kč)

23 000 - 24 000 Kč / měsíc

M i l t VZV (25000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

25 000 25 000 Kč /

ě í

Školství, výuka, vzdělávání, sport
35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Učitel/učitelka anglického jazyka

FOTO | FTV PRIMA

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Manažer pro funkční bezpečnost s NJ

Speciální pedagog – tyfloped

Manažer pro funkční bezpečnost s NJ

Učitel/učitelka českého jazyka a dějepisu…

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - OZP - Mariánské Hory

Speciální pedagog - psycholog

37 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Ř
Š
Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 10. dubna 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.55 Looney Tunes: Úžasná show II (14, 15) 7.40
Kačeří příběhy (1, 2) 8.30 Krok za krokem (2, 3)
9.10 Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni 11.50
Koření 12.45 Volejte Novu 13.20 Rady ptáka
Loskutáka 14.25 Výměna manželek XIII 15.45
Prázdniny pana Beana 17.20 Návrh 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Gormiti (24) 6.25 Pirátova rodinka (11)
6.50 M.A.S.H (7) 7.20 M.A.S.H (8) 7.50
Autosalon.tv 8.50 Cyklosalon.tv 9.20 Hudson
a Rex II (7) 10.15 Máme rádi Česko 12.10
Vraždy podle Agathy Christie (16) 14.10
Svatba snů. Romantický film (USA, 2017)
15.55 Karel a já. Filmová komedie (ČR, 1942).
Hrají J. Plachta, J. Dítětová a další. Režie
M. Cikán 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (7) 8.15
Pevnost Boyard 11.30 Re-play 12.00 COOL e-sport
12.25 Futurama IX (10, 11) 13.20 Simpsonovi XV
(22) 13.50 Simpsonovi XVI (1-3) 15.05 Asterix
a Obelix ve službách Jejího Veličenstva 17.20
Futurama IX (12, 13) 18.20 Simpsonovi XVII (7, 8)
19.15 Simpsonovi XVII (9, 10) 20.15 Kung Fu Panda
2 22.05 Vetřelci vs. Predátor 2 0.05 Simpsonovi
XVII (7) 0.30 Simpsonovi XVII (8, 9)

20.10 Tajemství těla
Víte co, je na záhadách nejlepší?
Když je odhalíte. Pojďte s námi
opět odhalovat záhady
o lidském těle
21.20 Nebe peklo Lucie
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Maigret a fantom
Detektivka
(Fr./Švýc./Belg./ČR/Fin., 1994).
Hrají B. Cremer, H. Bennent,
E. Bourgineová, A. Bertinová.
Režie H. Kahakorpi
0.15 Rocco Schiavone
Adamovo žebro. Detektivní
seriál (It., 2016)
1.55 Banánové rybičky
2.25 Zahrada je hra
2.45 Rajské zahrady
3.05 Sama doma
4.40 Pod pokličkou
5.00 Bydlet jako... na jachtě

Joj Family
SOBOTA 9.10 Policisté v akci 10.10 Nové byd-

lení – Design 11.20 Na chalupě 12.25 Nové bydlení
13.30 Dr. Ludsky (9/10) 14.45 Muž, který nesmí
zemřít (2) 15.55 Plechová kavalérie (2/7) 17.00
Nové bydlení – Desing 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40
Poručík Petr (2) 23.40 Případ pro zvláštní skupinu
(1/6) 0.50 Případ pro zvláštní skupinu (2/6)

NEDĚLE 7.25 Policisté v akci 8.25 Inženýrská
odysea (6/13) 9.45 Inženýrská odysea (7/13) 10.50
Případ pro zvláštní skupinu (1/6) 12.15 Případ pro
zvláštní skupinu (2/6) 13.25 Plechová kavalérie
(3/7) 14.30 Náš dědek Josef 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dlouhá míle (4) 21.50 Okres na severu
(9/13) 22.55 Dlouhá míle (4) 0.25 Aféry 2
PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci

12.05 Aféry 2 13.00 Slunce, seno, slanina 14.10
Soudní síň 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Náš dědek Josef 22.25 Nový
život II (13) 23.25 Nové bydlení 0.05 Slunce, seno,
slanina 1.00 Krimi

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.15 O kohoutovi, kose a kocourovi 7.55 Zlaté pometlo 8.40 Pan Tau 9.05 Pan
Tau (1/33) 9.35 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 Červánková královna 14.05 Sestřičky růží
14.50 Přednosta stanice 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

ČESKOSLOVENSKÝ NORMALIZAČNÍ SERIÁL

Inženýrská odysea
PÁTEK 20:20

20.20 Sněhurka a lovec
Fantasy film (USA, 2012)
22.30 Kazišuci
Komedie (USA, 2018)
0.20 Prázdniny pana Beana
Komedie (VB/Fr./N, 2007)
1.50 Specialisté (28)
2.35 Volejte Novu
3.15 Co na to Češi

ÚTERÝ 11.00 Policisté v akci 12.00 Slunce,
seno, slanina 13.10 Nový život II 16.30 Soudní síň –
cz 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Poručík Petr (2) 21.15
Plechová kavalérie (3) 22.20 Nový život II (14)
23.15 Nové bydlení 23.55 Slunce, seno, slanina
STŘEDA 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci

12.00 Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život II (14)
14.00 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (9) 21.25 Muž, který nesmí zemřít (3) 22.30
Nový život 23.25 Nové bydlení

ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci

12.10 Slunce, seno, slanina 13.25 Nový život II 14.25
Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.15 Plechová kavalérie (4) 22.20
Nový život II (16) 23.15 Aféry 2 0.10 Nové bydlení

PÁTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Slunce, seno, slanina 13.20 Nový život II (16)
14.15 Soudní síň 17.20 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (8, 9) 22.35 Mladý muž a bílá velryba 0.25
Nové bydlení 0.55 Slunce, seno, slanina

20.15 Polda IV (13)
Dnes zavřeno. Krimiseriál
(ČR, 2020). Hrají D. Matásek,
V. Polívka, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Sedláčková. Režie J. Fuit
21.25 Polda III (1)
Manželský trojúhelník.
Krimiseriál (ČR, 2018)
22.35 Ďáblovi běžci
Thriller (USA/Kol., 2019). Hrají
N. Cage, L. Fishburne, B. Pepper.
Režie J. Cabell
0.25 Univerzální voják 4: Odplata
Akční film (USA, 2012). Hrají
D. Lundgren, J. C. Van Damme,
S. Adkins. Režie P. Hyams
2.35 V mysli pachatele
Deset malých koster. Krimiseriál
(N, 2019). Hrají D. Nosbuschová,
D. Conlon, M. Müllerová
4.30 Hudson a Rex II (7)
Francouzská spojka. Krimiseriál
(Kan., 2019)

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 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 19.55 Žena za pultem 20.55
Esmeralda 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý
polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55
Esmeralda 17.55 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 O Nosáčkovi 6.55 Čivava z Beverly Hills 8.20
Rozbouřená řeka 10.00 Dr. House III (14, 15) 12.15
Vzhůru nohama 13.50 Dohazovač 15.30 Letadla,
animovaný film (USA, 2013) 17.00 Neuvěřitelná
cesta, rodinný film (USA, 1993) 18.30 Rande
v Římě, komedie (USA, 2010) 20.00 Viktorie
a Abdul, drama (VB/USA, 2017) 22.15 Mama, horor
(Šp./Kan., 2013) 0.00 Street Kings, krimidrama
(USA, 2008)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.35 Gormiti (23) 6.50
Poslední loď V (10) 7.45 Poslední loď II (1) 8.40
Star Trek 11.00 Vlak do neznáma 13.25 Báječný
den 15.30 Loupež století, krimifilm (USA, 2014)
17.25 Špion, který mě miloval, dobrodružný film
(VB, 1977) 20.00 Slečna zamilovaná, komedie
(USA, 2009) 21.55 Spláchnutej, animovaný film
(USA/VB, 2006) 23.35 Vetřelci vs. Predátor 2,
sci-fi film (USA, 2007)

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 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 Žena
za pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov
10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za
pultem 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda
17.55 Mariana, královna noci 18.55 Mariana, královna
noci 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 354

neděle 11. dubna 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.10
21.39
21.40
23.10
23.55
0.50
1.35
2.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Nádraží 6.45
Přednosta stanice 8.15 Úsměvy Zdenky
Procházkové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Malvína
Démantový déšť
Hádání s Hadovkou
Konec básníků v Čechách
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Boží mlýny (1/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Svědectví mrtvých očí
Případy detektiva Murdocha XIII
Živnost jako řemen
Na forbíně TM
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo právničky Kristiny
Koldinské

Nova
6.05
7.00
7.25
8.10
8.55
9.45
10.55
12.25
14.05
15.45
17.35
19.30
20.20
22.50
23.25
1.15
2.40
3.45

Tlapková patrola (3, 4)
Looney Tunes: Úžasná show II (16)
Kačeří příběhy (3, 4)
Krok za krokem (4, 5)
Princezna ze mlejna (1)
Princezna Husopaska
Pohádka (N, 2009)
Marmaduke
Rodinná komedie (USA, 2010)
Au Pair 2 aneb Pohádka pokračuje
Romantická komedie (USA,
2001)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Případ mrtvého nebožtíka
Komedie (ČR, 2020)
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Střepiny
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Anděl na horách
Specialisté (124)
Princezna Husopaska

6.15
6.30
6.55
7.20
8.15
9.25
9.55
10.30
11.00
11.55
12.45
13.10
13.45
14.10
14.50
16.35
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (25)
Pirátova rodinka (12)
Jen počkej, zajíci! (4)
M.A.S.H (8, 9)
Druhá světová válka: Cena říše (6)
Prima SVĚT
Fachmani
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Čertoviny
Pohádka (ČR, 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Bajkeři
Komedie (ČR, 2017)
Jednoduchý plán
Thriller (USA/VB/Fr./Jap., 1998)
Komorná
Cyklosalon.tv

5.30 Tři královské děti 6.35 Babe 8.40
Neuvěřitelná cesta 10.40 Rande v Římě 12.15
Letadla 13.45 Viktorie a Abdul 15.55 Bravo Girls:
Bojovat až do konce 17.45 Sněhurka a lovec 20.00
Star Wars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 22.40 Pařba v Bangkoku, komedie (USA,
2011) 0.35 Kazišuci, komedie (USA, 2018)

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.15 Pevnost Boyard 10.30
Autosalon.tv 11.30 Cyklosalon.tv 12.05 Futurama IX
(12, 13) 12.50 Simpsonovi XVI (4-7) 14.45 Zlaté oko
17.20 Futurama X (1) 17.50 Futurama X (2) 18.20
Simpsonovi XVII (11) 18.45 Simpsonovi XVII (12)
19.15 Simpsonovi XVII (13) 19.45 Simpsonovi XVII
(14) 20.15 Star Trek: Do neznáma 22.40 Loupež
století 0.35 Simpsonovi XVII (11, 12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Gormiti (24) 8.15
Poslední loď II (1) 9.00 Poslední loď II (2) 9.55
Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva
12.10 Karel a já 14.10 Loupež století 16.05 Love
Story 18.05 Slečna zamilovaná, komedie (USA,
2009) 20.00 Velký dar, drama (USA, 2017) 22.05
Ďáblovi běžci, thriller (USA/Kol., 2019) 23.50
Jednoduchý plán, thriller (USA/VB/Fr./Jap., 1998)

pondělí 12. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 Minišou Karla Šípa 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 Svědectví mrtvých očí
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
20.10 Rapl (5/13)
21.10 Reportéři ČT
21.45 Infiltrace
22.40 Infiltrace – Diskuse odborníků
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
23.05 Václav
0.50 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.05
0.55
1.35
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4030)
Specialisté (28)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (922)
Castle na zabití VII (16)
Dr. House III (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4031)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (125)
Specialisté (29)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(3)
Dr. House III (16)
Dr. House III (17)
Castle na zabití VII (16)
Krok za krokem (6)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.15
8.55
10.10
12.00
12.55
13.55
14.55
15.55
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.40
0.10
1.10
2.10
3.15

Gormiti (26)
Nový den
M.A.S.H (10)
Ohnivý kuře (1)
Láska, děti a rodinné štěstí
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger VII (15)
Policie Hamburk XII (11)
Policie Hamburk XII (12)
Námořní vyšetřovací služba XII
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (57)
Postav si sen!
Expert na zločin (8)
LIKE HOUSE
Námořní vyšetřovací služba XII
(20)
Policie Hamburk XII (11)
Policie Hamburk XII (12)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Rozbouřená řeka 7.10 Vzhůru nohama 8.45
Viktorie a Abdul 11.30 Marmaduke 13.35 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 16.10 Au Pair 2 aneb
Pohádka pokračuje 17.55 Návrh, komedie (USA,
2009) 20.00 Jak se dostat na Princeton, drama
(USA, 2013) 22.10 U moře, drama (USA/Fr., 2015)
0.30 Pařba v Bangkoku, komedie (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Top Gear XVII (1) 8.35 Flash (18, 19) 10.25
Hvězdná brána II (31, 32) 12.30 Futurama X (1, 2)
13.20 Simpsonovi XVI (8-11) 15.10 Hvězdná brána II
(33, 34) 17.15 Futurama X (3, 4) 18.15 Simpsonovi
XVII (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXII (12) 20.45
Ajťáci IV (3) 21.15 Partička 22.00 Cesty k úspěchu
22.05 7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.55
Simpsonovi XVII (15) 0.25 Simpsonovi XVII (16, 17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Gormiti (25) 8.45
Poslední loď II (2, 3) 10.20 Za láskou vzhůru 12.15
To je vražda, napekla 13.55 Love Story 15.55
Rivalové navždy – bitva o tenisky (2/2) 17.45 Star
Trek: Do neznáma, akční sci-fi film (USA/HG/Čína,
2016) 20.00 Záměna, romantická komedie (USA,
2010) 22.05 Mladé pušky II, western (USA, 1990)
23.55 Velký dar, drama (USA, 2017)

úterý 13. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Na kus řeči 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Schody
14.50 Tak neváhej a toč speciál
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 (12)
21.05 Černí baroni (2/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Marta a Věra (1, 2/8)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.40
23.40
1.25
2.05
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4031)
Specialisté (125)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (923)
Castle na zabití VII (17)
Dr. House III (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4032)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (14)
Mise nový domov II
Víkend
Dr. House III (18, 19)
Castle na zabití VII (17)
Mise nový domov II
Krok za krokem (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (922)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.05
13.00
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
23.55
0.55
1.50
3.50
5.25

Astro Boy (1)
Nový den
M.A.S.H (11)
Sestřičky (57)
Láska, děti a kouzlo domova
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VII (16)
Policie Hamburk XII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XII
(21)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (96)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(21)
Policie Hamburk XII (13, 14)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 Neuvěřitelná cesta 8.05 Dr. House III (16, 17)
10.25 Bravo Girls: Bojovat až do konce 12.55 Au
Pair 2 aneb Pohádka pokračuje 14.40 Jak se dostat
na Princeton 16.45 Anděl na horách 18.30
Prázdniny pana Beana 20.00 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 22.15 Parchanti, akční film (USA,
2010) 0.05 Sněhurka a lovec

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear XVII (2) 8.35
Flash (19, 20) 10.25 Hvězdná brána II (33, 34) 12.30
Futurama X (3, 4) 13.20 Simpsonovi XVI (12-15)
15.10 Hvězdná brána II (35, 36) 17.15 Futurama X
(5, 6) 18.15 Simpsonovi XVII (19-22) 20.15 Teorie
velkého třesku XII (5, 6) 21.00 Prima Partička 22.00
Vikingové VI (9) 23.10 Skatetripping (3) 23.45
Simpsonovi XVII (19) 0.15 Simpsonovi XVII (20, 21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.50 Gormiti (26) 11.05
Poslední loď II (3, 4) 12.45 Dárce 14.30 Rivalové
navždy – bitva o tenisky (2/2), drama (N, 2015)
16.20 Svědkem vraždy, krimifilm (USA, 2019) 18.05
Záměna, romantická komedie (USA, 2010) 20.00
Ten nejlepší, životopisné drama (USA, 2000) 22.25
Mrtvá v moři, drama (Fr., 2016) 0.25 Mladé pušky II,
western (USA, 1990)

středa 14. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.50 Hlas krve. Komedie (ČR,
1980) 10.35 Doktor Martin 2 (12)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tak neváhej a toč speciál
15.05 Všechnopárty
16.00 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
(2/10)
21.10 Hercule Poirot XII
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Neobyčejné životy
23.35 Případy detektiva Murdocha XIII
0.20 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
1.10
1.50
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4032)
Anatomie života (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (924)
Castle na zabití VII (18)
Dr. House III (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4033)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba XVI (4)
Dr. House III (20, 21)
Castle na zabití VII (18)
Námořní vyšetřovací služba XVI (3)
Krok za krokem (8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (923)

6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
13.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
0.30
1.30
2.25
3.25
4.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (2)
Nový den
M.A.S.H (12)
Slunečná (96)
Láska, děti a touha v srdci
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VII (17)
Policie Hamburk XII (15)
Policie Hamburk XII (16)
Námořní vyšetřovací služba XII (22)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (58)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (13)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII (22)
Policie Hamburk XII (15)
Policie Hamburk XII (16)
Prostřeno!

5.20 Rande v Římě 7.00 Dr. House III (18, 19) 8.45
Jak se dostat na Princeton 11.30 Návrh 13.40
Teleshopping 14.10 Serenity 16.25 Zítra to roztočíme, drahoušku...! 18.20 Honey 20.00 Sexmise,
komedie (Pol., 1984) 22.25 Až tak moc tě nežere,
romantická komedie (USA/N/Niz., 2009) 0.50 Star
Wars: Epizoda II – Klony útočí

Prima cool
5.05 Umění je cool 7.05 Top Gear XVII (3) 8.35
Flash (20, 21) 10.25 Hvězdná brána II (35, 36) 12.30
Futurama X (5, 6) 13.20 Simpsonovi XVI (16-19)
15.10 Hvězdná brána II (37, 38) 17.15 Futurama X (7, 8)
18.15 Simpsonovi XVIII (1-4) 20.15 Autosalon.tv
21.15 Prima Partička 22.10 Holky za mřížemi III (13)
23.20 COOL e-sport 23.50 Simpsonovi XVIII (1)
0.15 Simpsonovi XVIII (2) 0.45 Simpsonovi XVIII (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.15 Astro Boy (1) 8.35
Poslední loď II (4, 5) 10.15 Všichni jsou v pohodě
12.10 Karel a já 14.00 Svědkem vraždy, krimifilm
(USA, 2019) 15.45 Vražedné zprávy, thriller (Kan.,
2015) 17.35 Ten nejlepší, životopisné drama (USA,
2000) 20.00 Pravidla moštárny, romantický film
(USA, 1999) 22.25 Vůně vraždy, krimidrama (Fr.,
2015) 0.25 Mrtvá v moři, drama (Fr., 2016)

čtvrtek 15. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Schody 10.05 Panoptikum
města pražského (2/10) 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 Už komedianti jedou
15.05 Profesionálové
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 (13)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky
1.40 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.40
22.15
23.10
0.50
1.30
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4033)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (925)
Castle na zabití VII (19)
Dr. House III (22, 23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4034)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1017)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVI (5)
Dr. House III (22, 23)
Castle na zabití VII (19)
Námořní vyšetřovací služba XVI (4)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
0.35
1.30
2.30
4.25

Astro Boy (3)
Nový den
M.A.S.H (13)
Sestřičky (58)
Láska, děti a nový začátek
Romantický film (N, 2012)
Walker, Texas Ranger VII (18)
Policie Hamburk XII (17)
Policie Hamburk XII (18)
Námořní vyšetřovací služba XII
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (97)
Mordparta II (7)
Polda II (2)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(23)
Policie Hamburk XII (17, 18)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Marmaduke 7.00 Dr. House III (20, 21) 8.50
Honey 10.35 Teleshopping 11.05 Serenity 13.15
Teleshopping 13.45 Frankie a Hazel 15.30 Sexmise
17.50 Tobruk 20.00 Captain America: První
Avenger, akční film (USA, 2011) 22.20 Primární cíl,
krimidrama (VB, 2018) 0.30 Až tak moc tě nežere,
romantická komedie (USA/N/Niz., 2009)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.55 Top Gear XVII (4) 8.25
Simpsonovi XXXII (12) 8.55 Ajťáci IV (3) 9.30 Teorie
velkého třesku XII (5, 6) 10.25 Hvězdná brána II (37, 38)
12.30 Futurama X (7, 8) 13.20 Simpsonovi XVI (20, 21)
14.20 Simpsonovi XVII (1, 2) 15.10 Hvězdná brána II
(39, 40) 17.15 Futurama X (9, 10) 18.15 Simpsonovi
XVIII (5, 6) 19.15 Simpsonovi XVIII (7, 8) 20.15 Zítřek
nikdy neumírá 22.45 Blade II

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.45 Astro Boy (2) 9.05
Poslední loď II (5, 6) 10.50 Kung Fu Panda 2 12.25
To je vražda, napekla 14.10 Vražedné zprávy 15.55
Rozmarný milionář 17.40 Pravidla moštárny,
romantický film (USA, 1999) 20.00 Holky z porcelánu, komedie (ČR, 1974) 22.05 Třináctý příběh,
mysteriózní drama (USA, 2013) 23.50 Vůně vraždy,
krimidrama (Fr., 2015)

pátek 16. 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 (13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (2/12)
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
9.00
9.50
11.00
11.45
12.00
12.45
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.25
0.35
1.25
2.10
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4034)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1017)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (926)
Castle na zabití VII (20)
Dr. House III (24)
Dr. House IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4035)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rafťáci
60 sekund
Dr. House III (24)
Dr. House IV (1)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(5)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
0.25
0.55
1.55
2.50
3.50
5.25

Astro Boy (4)
Nový den
M.A.S.H (14)
Slunečná (97)
Láska, děti a ukradené štěstí
Romantický film (N, 2012)
Walker, Texas Ranger VII (19)
Policie Hamburk XII (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba XII
(24)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(24)
Policie Hamburk XII (19)
Policie Hamburk XII (20)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Honey 6.50 Dr. House III (22, 23) 8.35 Donšajni
10.35 Teleshopping 11.05 Sexmise 13.25
Teleshopping 13.55 Báječná dovolená 15.35
Captain America: První Avenger 17.50 Svatý muž
20.00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři, animovaný
film (USA, 2014) 21.30 Pozdravy ze spermabanky,
komedie (USA, 2013) 23.25 Primární cíl

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.55 Top Gear XVII (5) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána II (39, 40) 12.30 Futurama X
(9, 10) 13.20 Simpsonovi XVII (3-6) 15.10 Hvězdná
brána II (41) 16.10 Hvězdná brána II (42) 17.15
Futurama X (11, 12) 18.15 Simpsonovi XVIII (9-12)
20.15 Koule 23.00 Útok mutantů 0.55 Simpsonovi
XVIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.45 Astro Boy (3) 11.05
Poslední loď II (6, 7) 12.50 Love Story, romantické
drama (USA, 1970) 14.50 Rozmarný milionář,
drama (USA, 2015) 16.35 To je vražda, napekla
18.20 Noční rande, komedie (USA, 2010) 20.00
Moonraker, dobrodružný film (VB/Fr., 1979) 22.25
Blade II, akční horor (USA/N, 2002) 0.35 Třináctý
příběh, mysteriózní drama (USA, 2013)
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Česká republika

Koncert Hany?
Jako terapie
S nadsázkou říká, že
s Hanou Hegerovou
spořádali hejno kachen.
Promotér a kavárník
Aleš Hrbek dělal
patnáct let koncerty
legendární šansoniérky,
jež milovala život.
JIŘÍ BÁRTA
ČR | Zpráva o nedávném úmrtí zpěvačky
Hany Hegerové, která zemřela 23. března ve věku 89 let, zasáhla také Aleše Hrbka. Žďárský kavárník a promotér kulturních akcí pomohl do Brna dostat slavné
Rolling Stones a pořádal třeba i poslední
koncert Karla Gotta, zorganizoval také
desítky vystoupení slavné šansoniérky.
Ve Žďáru nad Sázavou Hrbek provozuje hudebně-literární Café u tety
Hany, jehož název Hana Hegerová vymyslela a propůjčila mu i svoji tvář.
„Když jsme naši kavárnu v roce 2006
dávali dohromady, přemýšlel jsem o nějakém symbolu, který by jí dal určitý náboj. Ona sama dokonce přišla s tím názvem. Bylo to v době, kdy bary a restaurace vznikaly jako houby po dešti, o to
sympatičtější to bylo,“ dodává.
Byla pak Hana Hegerová při otevření kavárny?
Po měsíci zkušebního provozu přijela na
oficiální otevření i s kytaristou Zdeňkem Fišerem. Tehdy byla kavárna o
něco menší, spíš to byl takový obýváček, dnes je zvětšená o prostor pódia.
Paní Hana zazpívala Čerešně, strávili
jsme příjemné odpoledne. Se zpěvačkou jsme konzultovali i podobu interiéru, kam jsme umístili její zvětšené portréty od jednoho brněnského fotografa.
Ty fotky ukazují atmosféru toho, co
Hana Hegerová představovala.
Jak vůbec začala vaše hudební spolupráce?
Jako promotér jsem byl ve správný čas
na správném místě. Spolupracoval jsem
s její manažerkou Danou Skalovou, která už také bohužel není mezi námi. Ta
mi svěřila koncerty Hany Hegerové převážně v Brně, pak jsme rozšířili spolupráci i na další místa, hlavně na Moravě. Byla to ta etapa její tvorby, kdy se
dala dohromady s klavíristou Petrem
Maláskem a jeho orchestrem. Tehdy to
byli mladí muzikanti, dneska už jsou to
také pardálové. Zároveň jsme s Danou
Skalovou založili festival ve Slavkově.

Hana Hegerová coby dáma bytostně
svázaná s divadly a jejich intimním prostředím byla jedním z prvních umělců,
který vyšel z divadla na rockový festival. I když z toho měla určité obavy,
smetla publikum stejně jako v divadle.
I když se bránila velkým halám a davům, měla na to, aby jen s klavírem Petra Maláska udělala atmosféru v divadle
stejně jako ve velké hale. Jsem přesvědčený o tom, že by byla schopná ovládnout i pražskou arénu.
Trávili jste spolu hodně času?
Paní Hana byla velká profesionálka,
jež na koncerty jezdívala den předem,
připravovala se. Když měla vystupovat
v Janáčkově divadle v Brně, chodívali
jsme den před koncertem na večeři. Za
ty roky jsme spolu snědli hejno
kachen, zažili jsme nejrůznější příhody, vykládali jsme si o všem možném,
zajímal mě její umělecký život od působení v Semaforu. Bylo to mnoho nezapomenutelných večerů. Proto se mě
zpráva o jejím úmrtí osobně velmi dotkla. Večery s kapelou měla strašně
ráda, trávila čas v přítomnosti muzikantů, a když se někde přespávalo, vydržela s námi do pozdních hodin, přestože
už měla svůj věk. Jezdil s ní i dvorní
zvukař a také osvětlovač, kterým byl
pan Dušek, otec známého herce. Také
měla svoji garderobiérku Noru, která jí
dávala dohromady kostým na každé vystoupení.
Jaká je vaše nejoblíbenější píseň
z jejího repertoáru?
Osobně mám velmi rád nenápadnou
skladbu Mája Westová a také Čerešně,
které hodně zpropagoval Honza Hřebejk v Pelíšcích.
Právě Jan Hřebejk řekl o Haně Hegerové, že to byla zpěvačka nejpomaleji stárnoucích písní. Souhlasíte?
To je hodně trefné! V naší kavárně zní
Hana Hegerová – nechci říct povinně –
ale velmi často, řekl bych denně. Hlavně dopoledne, kdy je čas hudbu vnímat
a je zde pár potměšilých hostů. Ty písně
jsou absolutně současné, autentické,
nadčasové. A budou tak působit i dál.
Kdybyste měl vybrat jedno charakteristické slovo pro Hanu Hegerovou, byla by to právě nadčasovost?
Ano, a také opravdovost… Byla na jevišti pravdivá, dodávala publiku sílu.
Spousta lidí má své trápení, proto mě
mrzí, že už nemohla zazpívat v této
době. V publiku bývaly hlavně ženy,
kterým dodávala sílu při každodenních
malérech. Z koncertu odcházeli usměvaví, vyklidnění lidé, nabití noblesou.

Café u tety Hany, jehož název
legendární šansoniérka
Hana Hegerová před lety
vymyslela, zdobí kromě portrétů
zesnulé zpěvačky také některá její
ocenění. Kavárník a promotér
Aleš Hrbek ukazuje multiplatinovou
desku, kterou mu zpěvačka
věnovala pro jeho kavárnu.
Na černobílém snímku
pod portrétem Hany Hegerové
koncertuje Vladivojna La Chia.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA, LEOŠ KLEMENT

občas odtud zavolala a pozdravila mě
a rodinu a ptala se, jak se vede. Doufal
jsem, že až se přežene tato situace, zase
se nějakým způsobem spojíme.

Takže koncerty fungovaly svým způsobem jako terapie?
Ano, dalo by se říct terapie. Šíleně důležitá byla chemie mezi paní a orchestrem
Petra Maláska. Koncerty se lišily různými nuancemi, improvizacemi, konkrétní atmosférou v daný den na daném místě, ovlivněnou prostředím sálu. Vždy z
toho bylo něco jiného, než viděli lidé třeba před rokem. Interpretace nemůže být
nikdy zastaralá, pokud vznikne dokonalá symbióza mezi kapelou, interpretem
a publikem.
Jak jste šansoniérku, přezdívanou
také třeba Édith Piaf z Prahy, v zákulisí oslovovali?
V soukromí jsme jí říkali „Paní“, měla
to oslovení docela ráda. Třeba: Paní,
mohla byste dát autogram…? S většinou lidí si vykala. Když přestala vystupovat, už jsme se moc nevídali. Ale
měli jsme takový zvyk, nosil jsem jí dárečky před Vánocemi. Měla ráda takové
klasické věci jako slaninu, tlačenku, jitrnice, borovičku… Když ji vzali kluci
z kapely na nějaký brunch nebo večeři,

Přichystáte, až to půjde, nějaký
vzpomínkový večer?
Určitě, myslím si, že její nedožité devadesátiny jsou mezníkem. Když nemůžeme památku Hany Hegerové pořádně
uctít teď, jsou narozeniny (20. října –
pozn. red.) lepší termín. Byla to dáma,
která milovala život, proto by to měla
být veselá záležitost s jejími písněmi
a dobrým jídlem a pitím.
Kavárna je kvůli vládním opatřením
stále zavřená. Funguje okénko?
Ano, to proto, aby na nás lidé nezapomněli, ekonomicky je to svým způsobem nesmysl. Rozhodli jsme se vydržet
a chceme udržet náš základní tým, pokorně čekáme, až budeme moci otevřít.
Doba je špatná, ale já jsem svým způsobem bytostný optimista. Nějak to dáme.
V Brně (kde jeho agentura provozuje
kulturní centrum Semilasso – pozn.
red.) přesunujeme akce, některé už počtvrté, tentokrát na podzimní sezonu.
Snad se v horizontu měsíců rozběhnou
alespoň menší akce. Co se týká kavárny, dokud budeme moci, je naší povinnost ji udržet. Duch Hany Hegerové
tady pořád je.

INZERCE

ZAHRADA NEPOČKA
NEPOČKÁ
Nakupte na našem e-shopu to nejlepší pro svoji zahradu
z pohodlí domova. Potřeby pro pěstování značek AGRO,
NATURA či FLORIA koupíte také v dobrých zahradních centrech.

Dodáváme zahradu až ke dveřím.
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Boxerka vrací
děti do života
Její příjem z ringu klesl
ze dne na den na nulu,
proto Fabiána Bytyqi
pracuje jako
ergoterapeutka.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR BÍLEK
ONDŘEJ BIČIŠTĚ
ÚSTÍ NAD LABEM | Za loňský rok jediný zápas, letos zatím také jen jeden
a další v nedohlednu. I boxerská mistryně světa Fabiána Bytyqi kvůli pandemii zažívá krušné časy, ale nefňuká.
Ústečanka nastoupila do práce, aby se
uživila, jako ergoterapeutka pomáhá
dětem s krutými osudy vracet se do normálního života. A k tomu dál dvakrát denně trénuje a doufá, že se situace v boxu zlepší. Ryzí profesionálkou
se už ale nejspíš nikdy nestane. V pomoci dětem našla své poslání, kterého se
nechce vzdát.
„Moje práce mě obohacuje různými
vědomostmi i znalostmi, také jsem si na
ty děti už vytvořila nějakou vazbu a nerada bych to opouštěla. Takže i kdyby
se ta možnost naskytla, asi to budu chtít
splácat všechno dohromady,“ říká
25letá světová šampionka atomové
váhy řečená Andělská pěst.
Díky vašemu novému zaměstnání
teď na vás přezdívka Andělská pěst
sedí snad ještě víc.
Musím říct, že vlastně jo. Tenkrát mi
byla vybraná zřejmě hlavně kvůli vzhledu, ale tak nějak to sedí i k tomu zaměstnání.
Co obnáší práce ergoterapeuta?
Jsem človíček pro všechno. Dělám na
dětském oddělení, starám se o děti po
zlomeninách, po amputacích, musíme
je vrátit do života. Pracuji i s dětmi, co
mají opožděný vývoj, ať už je to v řeči,
v motorice, ve všem možném. Pomáhám jim ve škole, radím, jak se správně
oblékat. Moje práce je různorodá.
Vždycky jste byla ten typ, co chtěl
pomáhat lidem?
Jsem docela empatická, vždy mě to
takhle někam táhlo. A když jsem si tenkrát vybírala, jestli na fyzioterapii, nebo
ergoterapii, tak mě to nasměrovalo právě k ergoterapii.
Studovala jste tento obor na ústec-

ké univerzitě, jak to šlo skloubit se
sportem?
Skvěle, učitelé mi vycházeli vstříc.
Když mi nevyšel termín na zkoušku,
byli ochotní ho přeložit. Nedostávala
jsem úlevy, že bych třeba nemusela chodit na semináře nebo se naučit celou látku, ale byli benevolentní v termínech.
Jakým dětem jako ergoterapeutka
nejvíc pomáháte?
Mám spoustu dětiček nejrůznějšího
věku. Od třítýdenních novorozenců až
po šestnáctileté klacky. Diagnózy jsou
různé. Je tam plno dětí s poruchou autistického spektra, s ADHD syndromem,
poporodní parézy brachiálního plexu
(obrna). Hodně dětí chodí s opožděnou
mluvou, jsou jim dva tři roky a pořádně
nemluví. Na tom všem se dá pracovat.
Takže se setkáváte i s docela krutými lidskými příběhy.
Když kolikrát vidím, co to obnáší pro ty
rodiče, tak si říkám, že mám hodně
malé starosti ve svém životě. Vidím se
třeba s dětmi po amputacích nohou,
máme tady i těžká mentální postižení.
Zasáhl vás nějaký osud natolik, že
se vám pak špatně usínalo?
Nejvíc vás zasáhne, když přijdete o
pacienta. To bylo pro mě úplně šílené
se s tím srovnat. Ale nějak si na to
časem zvyknete... Když se mi to stalo,
nebylo to nic příjemného. Ale já si z
toho beru spíš to, že nějak pomůžu, potěší mě každá maličká změna, třeba že si
dítě zaváže tkaničky, to je pro mě obrovský úspěch. Chodím usínat spíš s tím.
Na jaký pokrok u konkrétního pacienta jste nejvíc pyšná?
Největší radost mám z pokroků, které
dělám s dětmi s poruchou autistického
spektra. Naladit se s nimi na stejnou
notu je hrozně těžké, a pak se fakt raduju z každé maličkosti, třeba že mi i jen
něco podají, když to po nich chci. Hlavně to navázání kontaktu s nimi, na to
jsem vždy nejvíc pyšná, protože to jsou
tak individuální bytosti!
Když se loni v podstatě zastavil
sport, co rozhodlo o tom, že půjdete do práce?
Ze sportu jsem měla našetřené nějaké peníze, abych vyžila. Ale vzhledem k tomu,
že to začalo loni v březnu a v podstatě
hned nás přestali platit, tak jsem si říkala, že nechci žít z rezerv a čekat, až ta
doba pomine. Jsem ráda, že jsem nečekala, protože zatím nepominula. A to
mě vlastně rozhoupalo jít do práce. Je
to zvláštní doba, ale tím, že jsem pořád
v zápřahu, mě to nenechá nad tím pře-

Fabiána Bytyqi s pásem pro profesionální světovou šampionku. FOTO |
mýšlet. Nějak se s tím peru jako všichni
ostatní.
O kolik klesl váš příjem ze sportu?
Prakticky o sto procent. Nebyly zápasy, výplata, nic. Dostala jsem se ze dne
na den na nulu. Podobně jako restauratéři a další.
Co tahle doba udělá s boxem? Bude
méně boxerů, méně peněz, menší
zájem?
Těžko říct. Je špatné, že nemohou být
eventy s lidmi, že se nedostanou do
haly. Tratí na tom promotéři, manažeři, všichni. Samozřejmě i my, boxovat
před prázdnou halou, to nic moc není.
Zažila jsem si to teď sama. Ale zájem
o box to možná může i maličko pozvednout. Tím, jak jsou lidé doma a nudí se,
koupí stream a koukají aspoň takhle. Sociální sítě možná boxu maličko pomohly, ale nedokážu to úplně posoudit.

„

Boxovat před
prázdnou
halou, to nic moc není.
A boxerů neubude? Lidé v této
době začali docela lenivět.
Na druhou stranu musím říct, že když se
jdu třeba proběhnout, tak dřív u nás na
tratích kolem jezera Milada bylo pár
běžců, teď je to tam narvané, sportují
celé rodiny. Možná právě tahle doba dokopala hodně lidí k tomu něco dělat.
Vemte si, kolik bylo v zimě na tratích
běžkařů... neuvěřitelné!
Neuvažovala jste o pomoci na covidové jednotce?
Popravdě jsem zapsaná v jakémsi registru, kdykoli nás mohou povolat, ale zatím nepovolali. Tím, že jsme ambulan-

O. BIČIŠTĚ

ce a fungujeme pořád, je to jiné. Kdyby
nás zavřeli, samozřejmě ráda pomůžu,
ale teď toho máme v práci hrozně moc,
takže už pomáhat víc nestíhám.
Jak pandemie poznamená vaši kariéru? Najednou jste de facto poloamatérka, což je v případě mistryně
světa paradox.
Je to smutné, ale já to nikdy nedělala extra pro peníze, dělám box s láskou. To,
že nedostávám zaplaceno, neznamená,
že bych třeba šidila trénink. Makám dál,
doufám, že další zápasy budou. A jestli
za to dostanu časem zaplaceno, tak to
bude skvělý bonus k tomu.
Trávíte hodiny v práci, k tomu tréninky. Jak to zvládáte?
Je to masakr, domů se dostanu až večer.
Snažím se držet dvoufázové tréninky.
Je to oběť tomu všemu, ale pořád mi to
za to stojí.
Co dělá s vaší psychikou, když už nejste závislá jen na boxu? Vnímáte na
sebe menší tlak?
Loni v březnu nikdo nevěděl, co s námi
bude, teď vím, že mám nějakou jistotu
a můžu si k práci boxovat. Ale že bych
to brala tak, že teď můžu v klidu prohrát? Určitě ne!
Obhajoba titulu mistryně světa je
tedy v nedohlednu?
S trenérem uvažujeme o možnosti vycestovat, máme několik nabídek. Uvidíme,
co se z toho vyvrbí a jaká bude situace
za pár měsíců. Snad něco z toho klapne.
Za normálních okolností se obhajuje jednou za půl roku.
Přesně tak, ale tím, co nastalo, nás federace docela nechává být. Samozřejmě
apelují, ať obhajujeme, ale chápou, že to
je těžké.

Karlovarský kraj
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Lidé v kraji stárnou. Vznikají
proto místa, kde se o ně starají
Nové domovy pro seniory se staví v Sokolově a v Karlových Varech, další bude v Mariánských Lázních
KARLOVARSKÝ KRAJ | Nové domy
pro seniory vznikají v Sokolově a v Karlových Varech. Kromě běžné péče budou poskytovat i rozšířené služby pro
lidí, kteří trpí například Alzheimerovou
nebo Parkinsonovou chorobou, ale i dalšími poruchami, které vyžadují péči čtyřiadvacet hodin denně.
Nového pobytového zařízení pro seniory vzniká v Sokolově. Projekt za více
než sto šedesát milionů korun je největší
investicí města za posledních dvacet let.
S dokončením a kolaudací počítá radnice koncem června.

První klienti za rok
„Předpokládáme, že v květnu by stavba
měla být hotová. V té chvíli, kdy nám
zhotovitel předá stavbu, začneme sem
stěhovat mobiliář, vybavení kuchyně a
prádelny. To potrvá asi dva měsíce, takže do konce června bychom měli být připraveni ke kolaudaci,“ řekla Kateřina
Klepáčková z odboru rozvoje města.
Poté přijde na řadu zkušební provoz. První klienti by se do domova mohli nastěhovat začátkem příštího roku.
Podle starostky města Renaty Oulehlové začaly stavební práce předloni v srpnu. Radnice na stavbu získala z ministerstva práce a sociálních věcí dotaci pětašedesát milionů. Ta pokryje více než třetinu nákladů. Vybavení kuchyně a prádelny přijde na další čtyři miliony korun. Pobytové zařízení bude mít kapacitu jedenašedesát lůžek. Z toho bude jedenačtyři-

cet pokojů jednolůžkových a deset dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením.

Nová lůžka ve Staré Roli
Nový soukromý domov pro seniory se
staví v Karlových Varech. V krajském
městě má doplnit počet lůžek, kterých je
stále nedostatek. Domov bude navíc poskytovat také speciální péči klientům s
Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí.
„Vzhledem k tomu, že kapacita městského domova pro seniory je dlouhodobě naplněná, má pro nás tento projekt
ohromný význam,“ uvedla karlovarská
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Investorem nového domova je společnost
KVDS, která už podobné zařízení vybudovala před šesti lety ve středočeských
Říčanech.
Nové zařízení bude stát v karlovarské
části Stará Role, jeho kapacita bude přibližně sto osmdesát lůžek. První klienti
by se měli nastěhovat v září letošního
roku. Zařízení se bude plnit postupně.
Na začátku bude potřebovat asi padesát
zdravotníků. Jak už dříve uvedl jednatel
společnosti KVDS Jakub Erben, firma
budoucí zaměstnance zaškolí ve svém zařízení v Říčanech. Nevylučuje ani spolupráci s místními zdravotnickými školami.
Třípatrová budova nabídne komfortní
a plně vybavené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a po-

Už na podzimu by měl přijímat první klinety Domov pro seniory se zvláštní
péčí v Karlových Varech - Staré Roli.
FOTO | VIZUALIZACE ARCIV INVESTORA
lohovacími lůžky. V každém patře bude
pro klienty vybudována společenská
místnost plnící též funkci jídelny a prostoru pro společné aktivity. Domov bude
plně bezbariérový. „Budova bude dispozičně uzpůsobena tak, aby klienti měli v
dosahu veškerý servis, aby i přes poměrně velkou kapacitu dýchala rodinnou atmosférou a senioři se zde cítili dobře,“

popsal Jakub Erben. Obyvatelé i jejich
návštěvy budou moci využít zelené plochy okolo nedalekého jezírka. Investor
počítá i s dostatečnou kapacitou parkovacích ploch pro návštěvy.
Podobné zařízení by mělo v budoucnu
vyrůst také v Mariánských Lázních. Domov Alzheimer by se měl věnovat cíleně
právě lidem s touto nemocí. (jd, pep)

Stavba ovlivní auta, chodce i vodáky
KARLOVY VARY | Několikadenní
náskok mají stavbaři na stavbě, respektive demolici starého mostu přes Ohři v
Karlových Varech - Dvorech.
„Pro město jako pro investora je to
příjemná informace,“ konstatoval náměstek primátorky města Petr Bursík.
Kvitoval rovněž fakt, že uzavření mostu
nezpůsobilo žádné zásadní problémy v
dopravě. Ať už v individuální, nebo hromadné. „Je to dané i tím, že jsme včas
spustili informační kampaň,“ naznačil
náměstek. Práce se dotkly provozu linek městské hromadné dopravy číslo 2,
6 a 52. „Objízdná trasa vede od zastávky Stadion závodu Míru přes Rozcestí u
Koníčka, což je jediná zastávka na objízdné trase. Jízdní řády se změnami
jsou dostupné na webových stránkách
Dopravního podniku Karlovy Vary
dpkv.cz,“ upozornila mluvčí karlovar-

ského magistrátu Helena Kyselá. Stavba ale částečně ovlivní provoz na cyklostezce i na řece. Cyklostezka bude totiž pod mostem uzavřená. „Zhotovitel
však zajistí bezpečnou náhradní trasu,“
ubezpečil náměstek Bursík. Vodáků se
pak práce dotknou jen v době demolice

a v září, kdy je v plánu osazování nových nosníků.
Nový most bude podle projektu hotový do konce letošního roku. „Na přesný
harmonogram zatím ještě čekáme, ale v
prosinci bychom měli stavbu převzít,“
konstatoval Bursík. Nová stavba podle

něj nebude architektonickým skvostem.
Hlavní důraz totiž klade město na funkčnost. „Bude to obdobná konstrukce jako
v Doubí, jen o jedno pole delší. Řeka je
totiž ve Dvorech širší než v Doubí,“
uvedla Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia CS, která stavbu provádí.
Nová konstrukce tak bude sto metrů
dlouhá a budou ji tvořit ocelové nosníky spřažené s betonovou deskou. „Původní most zdemolujeme kompletně
včetně historických pilířů,“ konstatovala Štočková. Projekt podle ní počítá i s
čištěním koryta řeky, kam padají části
sutě. Původní most je z roku 1880. V
roce 1970 byl přestavěný a v roce 1987
zrekonstruovaný. Do historie se nesmazatelně zapsal v roce 1968. Konstrukce
tehdy nevydržela váhu sovětského tanku. Ten poté, co se pod ním most zřítil,
skončil v Ohři.
(koz)
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Jaroslav Seifert: Ženy jsou běloučký cukr v tom…

Tajenka: … hořkém kaﬁ života.
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Šermíři po roce opět závodili
Martin Rubeš vyrazil za přísných hygienických opatření na světový pohár do ruské Kazaně
IVO VYMĚTALÍK
KARLOVY VARY | Více než rok trvala
sportovní přestávka pro karlovarského
kordistu Martina Rubeše. Stejně jako
jiné sportovce ho zasáhla protikoronavirová opatření. Poslední mezinárodní
zápas absolvovali loni 14. března v rámci světového poháru. Od té doby stihl
Rubeš jen mistrovství republiky v září,
kde získal titul mistra.
Na mezinárodním poli se představil
před několika dny, opět na Světovém
poháru, tentokrát v ruské Kazani, kde
vybojoval jednadvacáté místo.
„Určitě jsem spokojen. Po roce bez
konfrontace, v situaci jakou máme, hlavně v Čechách. V ostatních státech, za
přísných podmínek, přece jen trénují a
mají i závody. U nás trénujeme v omezeném počtu a závody jsme vůbec neměli.
Naposledy MČR v září. Od té doby nic.
Udělat dvaatřicítku na posledním kvalifikačním Svěťáku před olympiádou je
super. I když samozřejmě vždy chci
víc,“ říká karlovarský kordista Martin
Rubeš.

Olomoucký Jakub Jurka dokonce v
Kazani obsadil dvanácté místo. Téměř
roční závodní pauza nebyla na našich
kordistech vůbec znát a do turnaje vlétli
jako uragán. Martin Rubeš a Jakub Jurka nenašli ve svých skupinách přemožitele a postoupili přímo mezi čtyřiašedesát nejlepších v konkurenci 221 šermířů
z celého světa.

Ve znamení koronaviru
K úspěchu v Kazani možná pomohl i tréninkový kemp, který Rubeš absolvoval
s Jurkou v polovině února v Dubaji. Jeli
tam moderní pětibojaři, a tak se s nimi
domluvili. „Byli jsme tam dvanáct dní a
bylo to naprosto parádní, trénink, organizace, zázemí. To nám hodně dalo a výsledek v Kazani je tohoto důsledkem,“
pochvaluje si Martin Rubeš. Kromě
sportu si v Dubaji užil i občanský život.
„Co jsem viděl, tak je tam všechno otevřené, všichni musí nosit respirátor
nebo roušku a všichni ji nosí poctivě.
To byla příjemná změna, viděli jsme
tam život oproti tomu u nás.“

Ovšem docela silné zážitky má Martin Rubeš ze samotné cesty do administrativního a kulturního centra Tatarstánu a jednoho z největších měst v Rusku.
Ta nebyla ideální. Šermířská výprava letěla do Istanbulu a odtud, po sedmi hodinách, do Kazaně. Čekání v tureckém
hlavním městě bylo dlouhé. „Zůstali
jsme pouze na letišti a snažili se držet
odsup od ostatních lidí.“
Už den před odletem šli na testy v Praze a když, ve dvě hodiny ráno, přiletěli
do Ruska, okamžitě šli na PCR testy a

až potom přistaveným autobusem jeli
na hotel. „Každý musel mít jednolůžkový pokoj, dostali jsme klíče, objednali
si, co chceme k jídlu. Minimálně třináct
hodin jsme museli být v karanténě, dokud nepřišla zpráva o výsledku testu.
Do té doby jsme museli čekat na pokoji.
Až po obdržení zprávy o negativním testu jsme mohli opustit pokoj, ale pouze
na jídlo do hotelové restaurace. Bylo
nám zdůrazňováno, že nesmíme opustit
hotel,“ popisuje Martin Rubeš bezpečnostní opatření. Výjimkou byly pouze
cesty do haly. Ty byly organizovány, po
změření teploty odjezd autobusem. Za
půl hodiny byli na místě, po příjezdu do
haly znovu měření teploty a „sprchování“ dezinfekcí. Znovu měření teploty a
teprve potom mohli do tělocvičny.
„Tam byli pouze závodníci, kteří startovali a jejich trenéři. Pořád jsme museli
mít nasazený respirátor.“
Momentálně Martin Rubeš trénuje individuálně doma. Na další závody si
bude muset opět nějaký čas počkat. V
květnu měl být Světový pohár v Paříži a
ten už byl, kvůli pandemii, zrušen.
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Vyzrajte nad příští zimou s briketami UNION®.
Nakupte včas a ušetříte

Více než půl milionu domácností topí v kotlech na tuhá paliva. Asi nejpraktičtějším
palivem jsou v současné době hnědouhelné brikety. Díky nim doma udržíte stabilní
teplotu, a navíc ušetříte spoustu místa. Nyní můžete nad příští topnou sezónou vyzrát
i ﬁnančně. Nakoupíte-li brikety v jarních měsících, na topení celoročně ušetříte.

Využijte zvýhodněné
ceny briket UNION®
přímo u prodejců.

I

když se to nezdá, je velmi praktické připravit se na zimu dopředu, a to klidně už na jaře. „Rozhodli jsme se zvýhodnit ceny briket.
Zákazníci, kteří na jaře nakoupí,
mohou na nadcházející topné sezóně
výrazně ušetřit,“ říká Klára Šerhaklová, zástupkyně přední německé
značky briket UNION®. Od dubna
do června můžete za zvýhodněné
ceny doplnit zásoby hnědouhelných
briket. V létě a na podzim už nebudete muset na nákup topiva myslet
a ušetříte nejen peníze, ale i starosti.
Ve velkoobchodech, kde brikety nabízejí, vám rádi poskytnou dostatek
informací o jejich cenách i použití.

Brikety UNION® vám usnadní
práci s vytápěním domu
Roli ve výběru paliva hraje i jednoduchost údržby. Brikety UNION®
jsou lisované tak, aby zabíraly málo
místa, a navíc nevíří prach. Na rozdíl od palivového dřeva po nich zůstává menší množství popela. Mají
konstantní kvalitu, jsou přírodní
a lisované pouze z uhelného prachu
bez přidání dalších pojiv. Co se týče

výhřevnosti, brikety umí vytopit
domácnost lépe než jiné materiály.
Měrná jednotka výhřevnosti briket je 19,8 MJ/kg, což je vyšší, než
má dřevo (14,4 MJ/kg) i hnědé uhlí
(16,5 MJ/kg). Deset kilo briket potom odpovídá 25 kilům dřeva. K dosažení požadovaného tepla tedy stačí méně briket než dřeva, a přestože
je jejich pořizovací cena vyšší, za
topení ve výsledku ušetříte.

Vlastnosti paliv

Palivové dříví

Brikety UNION®

Hoření

rychlé

pomalé, rovnoměrné
a dobře regulovatelné

Výhřevnost

14,4 – 15,8 MJ/kg,
vysoký počáteční žár
a rychlé vyhoření

19,8 MJ/kg, rovnoměrné
teplo díky žhavému podloží

Oblast optimálního
použití

krátké využití topeniště
na málo hodin

pro dlouhé večery
u krbu a jako doplnění
k centrálnímu vytápění

Na zvýhodněnou cenovou nabídku
se ptejte přímo u velkoobchodníků,
každý prodejce vám jistě rád předá
bližší informace.

Více informací o briketách
UNION® najdete na
www.union-original.com/cs.
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