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Hotelu Avion se vrací
duch z Fuchsovy éry
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jejich nevšedních druhů ...str. 6

Z pokojů v horních patrech Avionu mají hosté krásný výhled na Špilberk.

Hotel Avion od Bohuslava Fuchse v centru Brna
po téměř pětileté rekonstrukci otevře na začátku
března. Zbývá doladit jen několik detailů.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Funkcionalistický hotel Avion
v České ulici, se šířkou osm metrů nejužší hotel ve střední Evropě, je právě
před dokončením velké rekonstrukce
a už brzy se otevře veřejnosti.
„Zbývá doladit jen několik detailů
a jsme připraveni. Rádi bychom otevřeli začátkem března, až se zlepší epidemiologická situace a přežene se omikron,“
hlásí majitel hotelu Stanislav Berousek.
Desetipatrový dům nabídne 37 pokojů, z toho jsou tři trojlůžkové, jinak
dvoulůžkové. Avion však nebude ote-

vřený jen pro hotelové hosty. V přízemí
je kavárna, ve které budou zároveň končit prohlídky muzea. To na fotografiích
i v krátkém filmu připomene historii
Avionu i architekta Bohuslava Fuchse.
„Návštěvníci muzea se při prohlídce
dostanou až do čtvrtého patra, nahlédnou i do jednoho z pokojů, pak se zadním schodištěm, které sloužilo pro personál, vydají do sklepa. Prohlídka pro
přibližně dvacet lidí skončí v kavárně,
kde se budou prodávat i suvenýry,“ popisuje Berousek.
Na počátku rekonstrukce mu prý
všichni říkali, že stěny musí být bílé.

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Pak mu ale architekt Vladimír Ambroz
řekl, že je to nesmysl, a nechal udělat
průzkum. „Seškrabaly se vrstvy malby
a objevila se červená, žlutá i zelená – tu
jsme tedy nedávali, máme na stěnách
modrou,“ vysvětluje Berousek, že barvy byly schované pod bílým nátěrem.
O historii hotelu, ale i o funkcionalismu
by dokázal vyprávět hodiny. „Předtím,
než jsem koupil Avion, jsem o tom vůbec nic nevěděl,“ směje se.
Chátrající hotel koupil v roce 2005,
pak schytával kritiku za to, že ho nechal
roky dál chátrat. S opravou začal v roce
2016. „Když jsem šel kolem Avionu
předtím, než jsem ho koupil, otáčel
jsem hlavu na druhou stranu, jak mi byl
protivný. Pak byl na prodej a nějak jsem
se v něm úplně viděl, tak jsem ho koupil. Zkrátka mě to vtáhlo,“ vzpomíná.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Tramvajový tunel
na Žabovřeské
je hotový, za rok
bude v provozu
BRNO | Po roce ražby i výstavby je
tramvajový tunel, díky němuž se na
Žabovřeské ulici rozšíří silnice na
čtyři pruhy, hotový alespoň
v hrubých rysech. Teď dělníky čekají dokončovací práce, aby se na přelomu letošního a příštího roku mohla
do údolí pod Wilsonovým lesem
opět vrátit tramvajová doprava.
Ještě letos tady proto musí začít
zkušební provoz. Kdy se tak stane,
není jasné. „Primární je teď vše v tunelu dokončit,“ uvedl šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic
David Fiala. Zatím chybí i koleje, po
kterých budou tramvaje jezdit.
Vedle toho najaté stavební firmy
už také pracují na tunelu pro auta.
V úseku u Kamenomlýnského mostu
bude několik set metrů pod zemí nejen tramvajová, ale právě i silniční
doprava. Po dokončení náročné stavby totiž povede nad oběma tubusy
pěší stezka, která propojí cesty ve
Wilsonově lese s těmi v Jundrově na
druhé straně u řeky Svratky. Hlavní
práce na samotné silnici ale začnou
až po dokončení tramvajové trati.
Na rozšíření městského okruhu
v Žabovřeské se pracuje postupně už
od roku 2018. Nákladná investice za
více než 2,5 miliardy korun je naplánovaná až do roku 2024.
(mos)
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
formou elektronické aukce
nebo dražby přes největšího
dražebníka v ČR
JURIS REAL Dražby a.s.
s databází 100 000
registrovaných,
poptávajících klientů.

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

Moravský kras stále
skrývá neobjevené
Půl století pracoval
Jiří Hebelka v jeskyních
Moravského krasu. Teď
končí. Co ale podle něj
nekončí, je objevování
nových prostor.
MAREK OSOUCH
MORAVSKÝ KRAS | V roce 1971 přišel Jiří Hebelka do Moravského krasu
jako brigádník, který provázel turisty na
lodičkách v Punkevních jeskyních. Posledních téměř dvacet let Správě jeskyní Moravského krasu šéfoval, nyní skončil a pomalu se chystá do důchodu.
„Mám ještě nějaké drobné resty u mikroklimatických výzkumů, na kterých
jsem pracoval, takže to teď během pár
měsíců dokončím a potom už budu do
Moravského krasu chodit jen na vycházky a dívat se, jak se daří těm mladším,“
říká jeskyňář.
Stříháte už metr do důchodu?
Já už mám důchod přiznaný. Mně bude
v květnu 66 let, takže už dva roky jsem
přesluhoval. Když jsem si ale spočítal,
že je to už 50 let, co v jeskyních pracuji,
řekl jsem si, že je potřeba to dát někomu
mladšímu. Tak se také stalo. Můj nástupce Jakub Gabriš je šikovný kluk,
takže věřím, že to předávám do dobrých
rukou.
Co se změnilo za těch téměř dvacet
let, kdy jste byl vedoucím správy
místních jeskyní?
Hodně věcí. Postavily se nové provozní
budovy u jednotlivých jeskyní. Přímo
v nich bylo dříve zábradlí z klasického
kovu, takže se muselo natírat a nešlo přitom používat ekologické barvy. Dnes
už máme všude výhradně nerez. Chodníky v jeskyních zužujeme, aby nebyly od
jedné skalní stěny k druhé, a starý beton
vybouráváme pryč. Také se změnilo
osvětlení, protože dříve se používaly letištní reflektory nebo halogenová světla. Dnes už se používají šetrnější LED
zářivky, které nevydávají tolik tepla.
V čem vadila původní světla?
Kolem krápníků totiž začaly růst nižší
rostliny. V 80. letech už pokrývaly

Za jeden ze svých největších úspěchů považuje Jiří Hebelka zpřístupnění jeskyně Výpustek. Na snímku je před Kateřinskou jeskyní.
FOTO | A. VAVRÍKOVÁ
60 procent krápníkové výzdoby, takže
jeskyně byly brčálově zelené. Ale povedlo se je vyčistit. Dnes už tam téměř
nic zeleného neuvidíte. V jeskyních už
to vypadá opravdu lépe.

války od německé armády, a dneska už
prostor dostává možnost znovu regenerovat. Je to opravdu úžasná lokalita, jak
z historického hlediska, tak je to krásný
prostor pro konání koncertů.

Jak se změnili návštěvníci?
Určitě jsou náročnější na kvalitu služeb,
což je naprosto v pořádku, ale hodně se
zlepšilo i jejich chování v jeskyních.
Stávalo se, že odlamovali krápníky,
k tomu už dnes vůbec nedochází.

To je dosud poslední zpřístupněná
jeskyně. Myslíte si, že se veřejnosti
otevře ještě nějaká další?
Asi už ne. Pět zpřístupněných jeskyní
na tak malé ploše je až dost. Poptávka
po Punkevních je stále vysoká, ale ostatní mají kapacity relativně volné. Otevírat další by nebylo ani ekonomicky přínosné.

Na co jste hrdý, že se vám podařilo
prosadit?
Vnímám svou nemalou zásluhu na tom,
že je dnes přístupná jeskyně Výpustek.
Zpočátku ji nikdo moc nechtěl, byla
zpustošená a bylo jasné, že tam bude potřeba hodně investovat. Já jsem ale
říkal, že tato jeskyně má tak úžasnou historii, že by byla škoda ji nezpřístupnit.
Museli jsme ji však vyčistit, umýt skalní stěny od sazí, které tam byly ještě od

Jeskyňáři ale stále bádají. Věříte
v ještě nějaký velký objev v Moravském krasu?
Určitě ano. Víme, že kolem Ostrova
u Macochy a Vilémovic existuje systém, který může mít i více než dvanáct
kilometrů, ale stále se do něj nepodařilo
proniknout.
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Avion se brzy otevře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Při rekonstrukci se podle Berouska snažili zachovat původní vše, co šlo.
„Spousta věcí se renovovala. Například
ocelové rámy pro světla na stropu kavárny jsou 90 let staré a zrenovované, původní jsou i dveře. Co šlo, to zůstalo. Dělaly se nové luxferové průsvity. V celém
hotelu jsou zrenovované původní xylolitové podlahy, pro rady jsme jeli do Berlína,“ popisuje Petr Strouhal, konzultant,
který pomáhá s rekonstrukcí a otevřením.
Aby hotelu vrátili duch z Fuchsovy
doby, pátrali v archivech. V projektech
třeba našli, že pro hotel plánoval elipsovitá okna. „Nikdy tady ale nebyla, zůstala
jen na papíře, ale když jsme se rozhodli
udělat opravu skutečně podle Fuchse,
tato okna jsme sem dali,“ uvádí Strouhal.
Berousek tuší, že Avion přiláká především fanoušky architektury. Klíčové dílo funkcionalismu v Brně navrhl ve
20. letech minulého století architekt Bohuslav Fuchs na velmi úzké parcele osm
na čtyřiatřicet metrů. Stavba byla dokončena roku 1928 a sloužila jako hotel s kavárnou.

Podle mluvčí Turistického informačního centra Brno Adély Novákové Avion po otevření přesně zapadne do škály
zajímavých architektonických míst ve
městě, která lidi lákají. „Jednou z destinačních komunikačních priorit města
Brna je moderní architektura, ve které to
žije. Rádi Avion zapojíme i do našich komentovaných autentických prohlídek
města nebo do spolupráce v rámci turistické karty BRNOPAS,“ uvedla Nováková.
A dodala, že Avion svojí slávou a jedinečností určitě turistický potenciál má.
„Právě u individuálních turistů, kteří
mají zájem o moderní architekturu.
Bude jedno z lákadel při prohlídce centra města i jako zajímavé místo k ubytování.“
Šéf brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha podporuje myšlenku, že se do Avionu budou
moct podívat nejen hoteloví hosté, ale
také návštěvníci muzea nebo kavárny.
„Avion je natolik populární a prominentní objekt, že otevření pro veřejnost v měřítku větším, než to bylo původně, je logickým výsledkem jeho unikátnosti,“
uvedl Vácha.

V novém Avionu se objeví i kulatá
okénka, která pro něj Fuchs plánoval.
3x FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ
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Ideální Facha Existuje - IFE!
Přípravář lepení

+ až 2 000 Kč DOPRAVNÉ

Technik údržby

+ až 800 Kč PENZIJKO

Přípravář lakovny

+ 90 Kč STRAVENKA / DEN

27 100 Kč - 29 100 Kč

30 800 Kč - 33 300 Kč

29 200 Kč - 32 000 Kč

Chceš vědět víc?
Evropská 839, CTPark Modřice

www.hrdinouvife.cz

tel.: 703 155 259
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Moje žena má pořád sen o velké
svatbě, zatím ale na ni není doba
Po náročném podzimu, kdy si někdejší evropský
krasobruslařský šampion Tomáš Verner úspěšně
dotančil v show StarDance pro třetí místo, strávil
svátky v Kalifornii. „Vánoce se tam neslaví v tak
velkém duchu jako u nás. Nebyl kapr ani salát,“ říká
nynější ambasador Olympijského festivalu, kde si
zahraje hokej s judistickým mistrem Lukášem Krpálkem.
„Už mi při něm promáčkl asi sedm žeber,“ líčí s úsměvem.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Od počátku sice patřil mezi hlavní favority, ovšem v nedávno skončeném ročníku StarDance ...když hvězdy tančí Tomáši Vernerovi nakonec připadl
„jen“ bronz. Možná symbolicky, protože
z takového kovu byla i jeho poslední medaile z krasobruslařského mistrovství Evropy v roce 2011 v Bernu. Tři roky poté
Verner ukončil kariéru a nyní se kromě rodiny věnuje sportovní akademii. „StarDance byla hezká kapitola mého života,
už se za ní ale neohlížím,“ zdůrazňuje
úspěšný sportovec.
Nedávno jste se vrátil z Kalifornie,
kde jste strávil Vánoce s rodinou.
Proč právě tam?
Původně měly být naše společné Vánoce
u nás doma v Borovanech, ale vzhledem
k administrativním a vízovým komplikacím, které by vedly k tomu, že se nesejdeme celá rodina, jsme nakonec byli všichni
u rodičů mé ženy v Kalifornii. Musím ale
říct, že po velmi rušném období, které
jsem zažíval poslední měsíce, jsem si letos svátky náramně užil. Neměl jsem s sebou ani počítač, ani telefon a věnoval
jsem se jen rodině.
Dodrželi jste v Kalifornii stejné vánoční zvyky jako u nás?
Rozdíl byl ve spoustě věcí, třeba už jen
v tom, že jsme si nekupovali dárky. Byli
jsme šťastní, že jsme všichni spolu a věnovali se sobě navzájem. Tam se to navíc neslaví v tak velkém duchu jak u nás. Je to spíš
o tom, že se povídá, hoduje, mírně se pije
a odpočívá. A vzhledem k tomu, že moje
žena je Američanka thajského původu, tak
není kapr a bramborový salát, ale jedí se
všechna možná jídla včetně thajských. Tabule je opravdu pestrá a pořád se hoduje.
Vašemu synovi je 16 měsíců, vnímal
už kouzlo svátků?
Stromeček a dárečky, co jsme pro něj nachystali, mu byly úplně jedno. Ale oprav-

du ho velmi zaujaly ozdoby, takže zdobil
a odzdoboval. (smích)
Jaký je váš chlapeček?
Asi jako většina rodičů vidím své dítě
jako to nejhezčí, nejchytřejší a nejúžasnější na světě. Už pěkně chodí a teď dumá, jakým jazykem má začít mluvit, protože já
na něj mluvím česky, žena na něj mluví
anglicky a manželčini rodiče jen thajsky.
Takže bude vyrůstat opravdu multikulturně…
To ano, já jsem Čech, žena Američanka,
rodiče Thajci… Stejně jsem celý svůj život cestoval, žil jsem šest let v Německu,
tři roky v Kanadě a teď se nám se ženou
líbí v Česku. A prarodiče jezdí i sem
za námi, nejenom my tam. Oblíbili si totiž
Prahu i naše Borovany.

Oficiální jméno vaší ženy je Charity,
přesto jí říkáte Tammy, proč?
Když se narodila, dostala jméno Charity,
ale celý život používá Tammy. To je jako
dětská přezdívka, a navíc je to i lépe vyslovitelné pro Američany, nějak se tím přizpůsobují životu v Americe.
Tammy vás také podporovala celý
podzim ve StarDance. Šel byste
znovu do podobné soutěže?
Jaká to pro vás byla zkušenost?
StarDance byla hezká kapitola
mého života, ale už jsem ji uzavřel
a jdu dál. Já to tak mám. Neohlížím se. Ale do takového typu pořadu jako je třeba Trosečník bych
opravdu nikdy nešel. Nikdy! Nechtěl bych kvůli tomu ztratit rodi-

FOTO | DAVID
KUNDRÁT/CZECH NEWS
CENTER/CNC/PROFIMEDIA

Přesto jste se ženil v roce 2020 jen
ve velmi úzkém rodinném kruhu…
Ano, covid nám zhatil naše plány na velkou svatbu. Je to samozřejmě komplikované, když máte početnou rodinu rozmístěnou po různých částech světa. Naše svatba proběhla 14. března 2020 a byli jsme
na ní jen my dva, rodiče z obou stran a dva
svědci. Žena má pořád sen o velké svatbě
a krásných šatech, ale teď na to podle mě
není vhodná doba. Ať už kvůli opatřením,
času, nebo možnostem. Uvidíme, jak se
věci vyvinou.

Tomáš Verner

Narodil se 3. června 1986 v Písku.
Patří k nejúspěšnějším českým krasobruslařům,
desetkrát byl mistrem republiky. Kompletní
medailovou sbírku má z evropských šampionátů (zlato
ze Záhřebu 2008), na mistrovstvích světa skončil
nejlépe dvakrát čtvrtý. Na zimních olympijských hrách
se mu už tolik nedařilo, jeho nejlepším umístěním byla
11. příčka z roku 2014. Kariéru ukončil před sedmi lety.
■ Vyzkoušel si také moderování v televizi
a v internetovém vysílání.
■ Vloni na podzim skončil třetí v taneční show
StarDance.
■ Je ženatý s bývalou americkou krasobruslařkou
s thajskými kořeny Charity „Tammy“ Sutanovou.
V září 2020 se jim narodil syn Tomáš.
■
■

nu. Když má člověk svoji práci, já mám
třeba dvě, k tomu jsem byl několik měsíců
ve StarDance a do toho rodina, tak to
opravdu klade velké nároky na čas. A pro
mě je rodina na prvním místě. Jednou stačilo. V tomhle mám jasno.

Česká republika
Aktivní krasobruslařskou kariéru jste
ukončil v roce 2014, čemu se teď tedy
pracovně věnujete?
Pracuji pro sportovní resortní centrum
VICTORIA při Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, kde jsem vedoucím sekce krasobruslení, což je víceméně
administrativní práce. Vyrůstal jsem
ve Victorii, téměř celý svůj sportovní život. Nejdříve jsem tam trénoval, pak jsem
se stal asistentem trenéra, potom trenérem
a teď jsem vedoucí celé naší sportovní sekce. Řeším tréninkové plány, faktury, placení a vyhodnocení úspěšnosti našich
sportovců, kteří se dokázali v letošním
roce kvalifikovat ve všech olympijských
disciplínách do Pekingu 2022. Mojí náplní práce je tedy zajistit veškerý komfort
pro sportovce, aby měli podmínky pro
kvalitní přípravu. Momentálně se připravujeme na zimní olympijské hry, kde budeme mít celkem šest sportovců ve všech
olympijských disciplínách včetně premiéry České republiky v týmovém závodě,
kam jsme se kvalifikovali vůbec poprvé.
Aktuálně máme na programu mistrovství
Evropy, kam odlétám na všechno dohlédnout.
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táčení promo spotu jste byl hokejistou, biatlonistou i rychlobruslařem.
Co vám sedělo nejvíc?
Určitě hokej. Naposledy jsem byl hrát
s Lukášem Krpálkem a jeho partou judistů. Oni mají totiž hokej jako doplňkový
sport. Dost jsem si na ně věřil. Říkal jsem
si, že je rozhodně přebruslím a budu
na ledě i víc stabilnější. Vydrželo mi to
přesně do okamžiku, kdy jsem šel s Lukášem do osobního souboje. Povalil mě
na led a promáčkl mi asi sedm žeber. Naštěstí to bylo bez trvalejších následků. Pokud se Lukáš na festivalu objeví, chci být
v jeho týmu.
Tomáš Verner posbíral za svou krasobruslařskou kariéru bezpočet medailí.
Například v roce 2007, z něhož pochází horní fotografie, se stal v Liberci mistrem ČR a také stříbrným medailistou
na evropském šampionátu ve Varšavě.
Od března 2020 je ženatý s bývalou
americkou krasobruslařkou s thajskými kořeny Charity „Tammy“ Sutanovou.
FOTO | ARCHIV MAFRA A HERMINAPRESS

Máte ale také svoji akademii…
Ano, to je ta druhá práce. Tři roky funguje
Akademie Tomáše Vernera, kterou společně s Petrou Bienovou vedeme. V posledních dvou letech jsme sice dostali slušně zabrat, jako asi většina sportovních klubů a oddílů, ale přežili jsme a doufáme, že
se nám už teď bude dařit. V akademii pracujeme oba, žena i já, máme oba své tréninkové hodiny, jen si vždycky přebíráme
Tomíka. Teď ho zrovna hlídám já a až se
žena vrátí, jedu na led.

no se ale změnilo. Řada dětí chce trénovat
jen třeba dvakrát v týdnu, což nejen u krasobruslení nebylo od určitého věku téměř
myslitelné. Kluby teď na to musejí reagovat a hledat ten správný klíč, jak s touto
skupinou „hobíků“ pracovat. Je důležité,
že děti mají o sport zájem a chtějí se hýbat. Další velkou změnou je věk, kdy děti
do oddílů přicházejí. Kvůli výpadku náborů během covidu se nám hlásí mnohem
starší děti, což je také zcela nová situace
hlavně pro trenéry. Pokud chceme, aby
náš sport přežil, musíme změnit dosavadní systém fungování i myšlení.

Změnila covidová pandemie nějak
i způsob trénování dětí?
Před covidem byly sportovní oddíly plné
a nastavené na trénování téměř profi dětí
několikrát týdně od brzkého věku. Všech-

V roce 2014 jste naposledy závodil nazZimních olympijských hrách, a to
v Soči. Jak jste je prožíval?
Pro nás sportovce to tehdy byl strašně
stmelující prvek. Večer jsme si pouštěli zá-

běry, jak nám lidé fandí a posílají vzkazy.
Moc nás to nabíjelo a dojímalo zároveň.
V ten moment bylo jedno, jakému sportu
konkrétně lidé fandí, ale cítili jsme společně obrovskou podporu od lidí doma. Vítání po našem příletu bylo pro mě takové
malé Nagano. Vážil jsem si moc všech,
kteří tam na nás čekali.
Teď jste se stal ambasadorem Olympijského festivalu, který se koná od
4. do 20. února v Brně. Lidé si budou
moci v areálu Nová Zbrojovka u vlakového nádraží Brno-Židenice vyzkoušet svoje sportovní dovednosti. Při na-

Na jaký sport se na festivalu těšíte kromě krasobruslení a hokeje?
Hodně mě baví rychlobruslení. Je skvělé,
že na Olympijském festivalu budou k zapůjčení profi brusle. Při natáčení spotu
jsem je měl chvíli na noze a potřeboval
bych určitě pár rad. Vzpomínám si, jak
jsem před lety s Martinou Sáblíkovou a jejím trenérem Petrem Novákem dělal na zimáku srovnávací testy, které dopadly překvapivě dobře. Tehdy mi Petr dokonce
řekl, že mám cit pro odraz i skluz a dalo
by se se mnou pracovat. Ale bylo to už
před patnácti lety, tak nevím, jestli by měl
ještě zájem. (smích) A nemůžu opomenout curling. Žil jsem tři roky v Kanadě
a tam je curling po hokeji snad druhý nejpopulárnější sport. Mají soukromé kluby
a lidé posouváním kamenů tráví volný
čas. Dva roky jsem odolával a myslel si,
že je to blbost, ale pak mě curling úplně
pohltil. Takže se těším na pořádný turnaj!
A kterému sportu se raději vyhýbáte?
Sporty, které nechám ostatním, jsou běžky a biatlon. Běžky jsou strašná makačka.
Biatlon jsem si zkoušel jednou v Novém
Městě a po uběhnutí sedmi set metrů jsem
netrefil ani jeden terč. Naopak sport,
ve kterém mám velkou ambici se zlepšovat, je sáňkování se synem.

INZERCE

Nenabízíme finanční službu, nabízíme radost ze života
– časté otázky o Rentě z nemovitosti
Když se s našimi potenciálními klienty bavíme o možnostech poskytnutí Renty z nemovitosti,
setkáváme se s mnoha otázkami. Na ty nejčastější naleznete odpovědi v následujícím textu.
Kolik dostanu peněz a na jakých údajích je kalkulace založena?

Výše konkrétní částky se odvíjí od následujících parametrů:
1. Od vašeho věku, případně od věku mladšího z manželů
(pokud jste manželský pár). Čím jste starší, tím je vyplacená částka vyšší.
2. Od odhadované ceny vaší nemovitosti. Čím vyšší je odhadovaná cena nemovitosti, tím vyšší je vyplacená částka.

Existuje riziko, že o nemovitost přijdu?

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Toho se obávat nemusíte. Tím, že zůstáváte majitelem své
nemovitosti, nehrozí, že o ni přijdete. Renta z nemovitosti
je hypoteční úvěr zastavený nemovitostí. Nejde tedy o prodej nemovitosti s právem dožití.

Kdy a jak bude Renta z nemovitosti splacena?

Renta z nemovitosti je jediný úvěr v ČR, který za svého života nemusíte splácet. Ke splacení úvěru dojde v případě,
že se senior ze své nemovitosti odstěhuje, nemovitost prodá nebo zemře. Obvykle pak majitel nebo dědic (v případě úmrtí majitele) nemovitost prodá a z utržených peněz
splatí úvěr a zbylé peníze si ponechá. Úvěr z Renty z nemovitosti však lze splatit samozřejmě také kdykoli předčasně.

Komu lze tedy Rentu z nemovitosti doporučit?

Seniorům nad 60 let vlastnícím nemovitost v hodnotě vyšší
než jeden milion korun, kterou nechtějí prodávat, a nevadí
jim, že na jejich dědice nezbyde celá hodnota nemovitosti.
Napadají Vás další otázky? Renta z nemovitosti Vás zaujala
a chcete vědět víc? Zavolejte nám na telefon 233 321 850
nebo se podívejte na náš web www.rentaznemovitosti.cz.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Knedlíkové
čarování
Česko patří ke světovým knedlíkovým velmocem.
A kuchař Petr Kosiner je jedním z jejich největších
znalců. Umí jich připravit přes sto druhů. „Skvělý
knedlík lze udělat i z toho, co doma najdu. Kvalitní
šiška houskového se vejde do třiceti korun, mnohé
hospody je ale přesto neumí uvařit kvalitně,“ říká.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V Česku platil a snad ještě někde platí nepsaný zákon, že než se dívka vdá,
měla by umět vařit knedlíky. Postupy se
v rodinách předávají už po mnoho generací a každá hospodyně připravuje knedlíky
jinak. Recepty po svých předcích zdědil
i kuchař Petr Kosiner a
právě knedlíky se staly
jeho živností i zábavou.
„Zrovna dnes jsme dělali
zelňáky, jsou na půl z vařené brambory a na půl z
kysaného zelí. Původně
jsou to placky, můj nápad ale byl uvařit je v
páře jako knedlík. Je to takové trhané těsto. Pak
jsem připravoval mou
nejoblíbenější specialitu
– dýňové nočky,“ povídá
svou profesí evidentně
stále nadšený Petr Kosiner, který desítky druhů knedlíků prodává
pod značkou Knedlíky Láznička, kde je
šéfkuchařem..
A někdy jsou to skutečně kuriózní dobroty – třeba knedlíky s olomouckými tvarůž-

ky, čočkové nebo s perníkem. Od mnoha
výrobců se liší tím, že si do knedlíků peče
vlastní pečivo. Výhodou prý je, že se mu s
ním lépe vaří a také že neobsahuje „éčka“.
Základem české kuchyně je ovšem
houskový knedlík. Ten se Petr Kosiner naučil od své babičky, která znala postup
zase od té své. „V 60. letech jsem vyrůstal
na okraji Prahy v Šárce, to byla ještě taková vesnice. Měli jsme husu a slepice, králíky a také babičku. Ta měla klasickou plechovou mísu, říkala jí zadělávačka. Bílou
a také modrou,“ vzpomíná na dětství, kdy se mu
vaření knedlíků zalíbilo.
Staré paní často pomáhal. „Babička nejdřív nadrobila do mouky droždí a pomalu smíchala
všechny suroviny. Pak
začala těsto vařečkou
hníst, čímž do něj dostávala vzduch, dobré těsto
muselo mít bubliny.
Také hodně lepilo, což
je ale normální, chybou
je v tu chvíli přidávat
moukou,“ přibližuje tradiční český postup výroby. Když je těsto
jako peřina, přidá se na kousky nakrájená
houska a je hotovo. „Pečivo má být vláčné
a tvrdé, aby drželo strukturu. Kousky mají
být v knedlíku také vidět, proto je dobré,
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PŘIJÍMÁME OBRAZY
DO AUKCE
JOSEF LADA: ZIMNÍ NADÍLKA
vyvolávací cena: 150 000 Kč
dosažená cena: 1 200 000 Kč

Národní 7, Praha 1
Tel. +420 602 117 440

www.galeriekodl.cz

Knedlíky ke zvěřině? Zajímavý je
šachovnicový knedlík, do kterého
se přidává perník. „Dobrý knedlík je
i zdravý. Musí ale obsahovat kvalitní suroviny, žádná éčka, umělá kypřidla, bramborové moučky a podobně. Vyrábíme i polentové, pohankové či čočkové knedlíky, ty jsou velice zdravé,“ říká kuchař Petr Kosiner. Pro milovníky tradiční i moderní „knedlíkové kuchyně“ vydala společnost Knedlíky Láznička Velkou
knedlíkovou kuchařku s veletuctem
(144) knedlíkových receptů.
FOTO | KNEDLÍKY LÁZNIČKA

aby každá kostička, pokud to jde, měla
z jedné strany tmavší kůrku,“ přidává radu.

Ovoce nesmí ztratit šťávu
Na konec se těsto nechá vykynout, rozdělí
se a na válu posypaném moukou, nikoliv
však hladkou, se vyválí šišky „Aby šiška
držela tvar, tak se do ní z levého i pravého
konce udělá prstem díra,“ dodává kuchař.
Knedlík vaří ve vodě, z každé strany deset
minut, a je třeba ho vidličkou propíchnout,
aby se nesrazil. V páře se ovšem, ani ten
ovocný, nepropichuje. „Co se týká ovocných knedlíků, těsto musí být kypré, ne
tuhé, dobře vykynuté a hladké. A také co
nejtenčí. Já třeba u švestek nevyndávám
pecku, aby ovoce neztratilo šťávu,“ doplňuje Petr Kosiner s tím, že do knedlíků rád
dává čerstvé fíky nebo třeba exotické liči
čínské. Podle kvality knedlíku se prý v restauraci pozná dobrý kuchař.
„Dneska už dostanete skvělou omáčku
a dobré maso leckde, ale knedlíky spousta
kuchařů stále neumí,“ hodnotí Kosiner.
Dodnes podle jeho zkušeností existují hospody, kde se na knedlících šetří a dělají je
z kypřicího prášku. „To se vezme 100 kilo
mouky, do toho se přidá voda, sůl a kypřicí prášek a je hotovo. Žádná vajíčka, žádná
houska,“ popisuje dle sebe ty nejhorší
a nejlevnější houskové knedlíky, jež se
v omáčce za chvíli rozpustí na kaši. „Uvařit dobrý houskový knedlík totiž není jednoduché, já si začal být jistý až tak po půl
roce,“ podotýká.
Zkušenosti Petr Kosiner sbíral také v Německu, kam se oženil a deset let zde i vařil.

Němci podle jeho zkušeností české houskové knedlíky milují, ale uvařit je neumí,
jsou pro ně totiž moc složité. Proto je nakupují v obchodech, kam se dováží z Česka.
„Já jim to ukázal, šéf je ovšem nechtěl
dát do stálého menu, protože se bál, že až
odjedu, že už je nikdo nebude umět udělat.“ Němci jinak dávají přednost knedlíku zvanému kloss. „Ten uděláte i poslepu – půl syrové brambory, půl vařené, dovnitř se dá tvrdá houska, aby knedlík vstřebal vodu. Vaří se pět minut na prudko
ve škrobové vodě, pak se 20 minut nechá
takzvaně dojít. Němci je přes obědy nechávají i hodinu dvě v horké vodě a rovnou
servírují. Jsou pak lehce mazlavé,“ líčí.

Nejdražší knedlík? Mandlový
Leckoho možná překvapí, že z knedlíků
se stala sofistikovaná gastronomická kategorie. Však také Petr Kosiner připravuje
nejrůznější knedlíkové speciality na svatební hostiny či rauty všeho druhu.
„Můj nejdražší knedlík je mandlový.
Hodí se ke svatební svíčkové a je celý obalený v mandlích,“ vysvětluje.
Naopak se šiškou houskového se dle
svých propočtů vejde do 30 korun. „Naši
předkové často dělali knedlíky ‚co dům
dal‘. Já občas dělám knedlíky s mrkví,
nebo ze zbytků zeleniny a rýže. Vždyť rýžové knedlíčky jsou vlastně úplně ty první,
které se dělaly před několika tisíci lety
v Číně,“ vypráví. „Skvělé je, když zbude
kachna, její kousky do těsta přidáte. Hodí
se i špenát, zelí, pak to už jen omastíte sádlem,“ uzavírá jednou ze svých specialit.
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Makový knedlík se sušenými švestkami
Potřebujeme: 300 g mletého máku, 600 gramů polohrubé mouky, 20 g droždí, 180 ml
mléka, 1 vejce, 1 až 2 lžíce cukru krupice, špetku soli, 200 g vypeckovaných sušených
švestek. Krém: 500 ml mléka, 1 vanilový pudink, 50 ml rumu, 2 lžíce moučkového cukru.
Postup: Do mísy nasypeme mouku a dobře promícháme s mletým mákem. Uprostřed
uděláme důlek a nadrobíme do něj droždí. Přidáme cukr a přilijeme polovinou ohřátého
mléka. Zlehka promícháme a necháme vzejít kvásek. Sušené švestky nakrájíme
na proužky a přidáme do těsta společně se všemi zbývajícími surovinami na těsto.
Dobře prohněteme, bochánek vláčného těsta uhladíme, mísu zakryjeme utěrkou
a necháme asi 45 minut kynout. Hotové těsto rozdělíme na 12 dílků a každý uhladíme na
knedlíkový bochánek. Rozložíme na plech asi na 10 minut pro finální krátké dokynutí.
Knedlíky vaříme 20 minut v páře. Vanilkový krém připravíme rozmícháním pudinkového
prášku s cukrem ve studeném mléce. Za stálého míchání přivedeme k varu a pomalu
vaříme do zhoustnutí. Odstavíme, vmícháme rum a hned podáváme.

Pikantní dýňové nočky
Peciválky
Potřebujeme: 700 g brambor, 250 g polohrubé mouky, 250 ml mléka, 1 vejce,
špetku soli, mletý mák a moučkový cukr na posypání.
Postup: Předem si v osolené vodě uvaříme brambory ve slupce, druhý den je
oloupeme a najemno nastrouháme. Poté je smícháme s moukou, vajíčkem a špetkou
soli a propracujeme na těsto podobné tomu na bramborové knedlíky. Rozdělíme jej
na čtyři díly, z každého utvoříme váleček dlouhý zhruba jako plech, na němž těsto
pomocí válečku zploštíme. Nožem pak do každého pruhu těsta uděláme zářez, jako
kdybychom ho chtěli nakrájet na dílky, ale nedokrojíme až na plech. Vložíme do
rozpálené trouby a pečeme 30 minut při teplotě 180 stupňů Celsia. Dozlatova upečené
peciválky nalámeme nebo nakrájíme podle naznačených zářezů a přesuneme do mísy.
Mléko přivedeme k varu a nalijeme na peciválky. Zakryjeme pokličkou a důkladně
protřepeme. Přebytečné mléko, které se nevsáklo, slijeme. Peciválky rozdělíme
na jednotlivé porce, na talíři posypeme mletým mákem a cukrem a hned podáváme.
INZERCE

Potřebujeme: 800 g dýně hokkaido,
200 g brambor, 200 g jemné dětské krupičky,
červené chilli papričky podle chuti, 1 vejce, sůl,
trochu škrobové moučky (můžeme vynechat).
Postup: Den předem uvaříme brambory ve slupce.
Studené je oloupeme a nastrouháme nahrubo.
Syrovou dýni hokkaido oloupeme a nastrouháme
tentokrát najemno. Osolíme, přidáme krupičku,
vejce a nadrobno nasekané chilli papričky zbavené
semínek. Rukama vypracujeme soudržné těsto.
Podle potřeby doladíme konzistenci těsta přidáním
malého množství škrobu. Lžící vykrajujeme nočky.
Vaříme je v páře nebo v osolené vodě asi 15 až
20 minut při mírném varu. Podávat můžeme jako
přílohu ke svíčkové omáčce (na snímku).
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Zdraví z ledové vody
Základním pravidlem
pro správné otužování
je nespěchat. Pozvolné
zvykání těla na chlad
trvá týdny, teprve poté
si můžete jít v zimě ven
zaplavat. A pozor, hlavně
zpočátku nikdy ne sami.

ČR | Může být mráz, že byste psa nedostal z postele, ale přesto stále víc Čechů
právě v tomhle počasí vyráží k vodě se vykoupat. Otužování ledovou koupelí je fenoménem posledních let, propagují je
i mnohé celebrity. A co lékaři? „Plavání
v ledové vodě nebo dokonce pod ledovými krami je extrém, a ten už pro každého
není. Otužování ledovou sprchou a aktivní pobyt v chladné vodě proto mohou provádět zdraví lidé po postupné adaptaci
na nízkou teplotu. Není to ale vhodné pro
pacienty s onemocněním srdce, plic či
s vysokým tlakem,“ upozorňuje lékařka
Eva Kociánová, garantka projektu Srdce
v hlavě.
Benefity rozumného otužování
jsou však jednoznačné. „Kromě
zvýšení odolnosti organismu
má mnoho dalších prokázaných efektů, jako je zlepšení nálady, posílení ener-

gie, zlepšení adaptace na stres, zvýšení citlivosti tkání k inzulínu, zvýšení odolnosti
proti infekčním onemocněním,“ vyjmenovává Kociánová.

Zpočátku stačí vteřiny
Jak tedy správně začít? Hlavně pozvolna.
Lze nejprve zkusit ochlazování vzduchem,
ať už krátkým pobytem v chladném povětří nebo oblékáním menšího množství
vrstev. Vhodné je také cvičení v lehkém
oblečení na balkoně. Potom můžete přejít
k otužování vodou, které je daleko účinnější. Při kontaktu s tělem totiž voda odvádí
teplo až dvacetkrát rychleji než vzduch. Začněte velmi zvolna omýváním mokrou žínkou, houbou nebo vlhkým ručníkem.
Pokračujte ve sprše ochlazováním končetin a postupným prodlužováním
času a rozšiřováním ochlazované zóny. Před tím, než půjdete plavat do „terénu“, je
ideální se alespoň tři týdny
každý den otužovat sprchou. „Stačí si ke konci
sprchování na 10 vteřin

pustit studenou sprchu. Při sprchování se
mírně pohybujte, aby tělo neprochladlo.
Za nějakou dobu pod studenou sprchou
vydržíte i několik minut. A to je ta doba,
kdy si můžete říct, že jste připraveni jít
ven,“ vysvětluje lékařka.
Minimálně v začátcích s venkovním
plaváním v ledové vodě je potřeba si najít
parťáka, s nímž budete vše absolvovat.
„Nikdy se nenořte do chladné vody sami.
Nastanou-li jakékoliv komplikace, je dobré mít kolem sebe lidi, kteří pomohou. Pokud chcete jít do rybníka či do řeky, volte
místa, kde je postupný vstup do vody,“ doporučuje Eva Kociánová.
Otužování není závod s někým jiným
ani sám se sebou. Nese s sebou vystoupení z vlastní komfortní zóny, ale k dosažení
pozitivních efektů stačí krátká doba,
30 vteřin až tři minuty. Ve sprše si nejspíš neublížíte, při ponoru do chladné vody se to stát může. Při plavání v chladné vodě jsou varovnými známkami pocit chladu končetin a horší pohyblivost, určitě
byste neměli pociťovat přeskakování srdce, bolest na prsou nebo
ztížené dýchání. Často si lidé
také berou k otužování čepi-

Kdy je otužování riziko?
Na otužování by si měli dát pozor mimo
jiných také lidé s vysokým krevním
tlakem. Samotný kontakt s velmi chladnou
vodou cévy stáhne a krevní tlak se výrazně
zvýší, což může být pro kardiaka
nebezpečné. „Pacienti dlouhodobě léčení
pro vysoký krevní tlak nezřídka trpí tlustší
svalovinou srdce, my lékaři tomu říkáme
hypertrofie myokardu, což je situace, ve
které je srdce náchylnější ke vzniku arytmií.
Chladná voda práh pro vznik arytmie
snižuje,“ popisuje garantka projektu Srdce
v hlavě, lékařka Eva Kociánová, a dodává:
„Víme, že dlouhodobé a pravidelné
střídavé vystavování teplu a chladu
zlepšuje pružnost cév. Toho se dá
dosáhnout saunováním nebo třeba i
střídavými koupelemi. Cévy, které jsou
pružné, jsou zároveň mladé.“
O prevenci a léčbě kardiovaskulárních
onemocnění se dozvíte více na stránkách
projektu www.srdcevhlave.cz.

ci, protože si myslí, že jim pomůže se zahřát. Čepice má ale spíše význam v tom,
abyste si nenamočili vlasy, případně vám
nenamrzaly. Ztráta tepla „přes“ hlavu je víceméně mýtus.
Pozor také na začátečnické chyby. Někteří „otužilci“ si občas v dobré víře napustí vanu studenou vodou. To nikdy nedělejte! V ledové lázni, kde není dost prostoru
na to, abyste se mohli hýbat, hrozí nebezpečí rychlého prochladnutí. (mb, re)

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

Kdo se v mrazu neráchá, není „celebrita“
Fenoménu otužování v ledové vodě podlehla
také řada tváří českého showbyznysu, které
sdílejí svá mrazivá „čachtání“ na sociálních sítích
a někdy zlanaří i dosud váhající kolegy.

Herečka a moderátorka
Eva Decastelo patří
k nepřehlédnutelným
propagátorkám koupání ve studené vodě.
Po Vánocích k tomu přiměla též svého moderátorského kolegu Honzu
Dědka. „Dnes -8 °C
vzduch a voda 3,2 °C.
Tak schválně, jestli nám
v Praze ještě přituhne.
Jo a vypadá to, že jsem
toho Honzu fakt přesvědčila,“ napsala
na sociální sítě.

Velkou inspirací nejen v otužování je pro lidi po celém světě počínání nizozemského „Icemana“ Wima Hofa, který je známý svými
extrémními sportovními výkony a vytvořením několika světových rekordů v odolnosti vůči chladu. Vzorem je i pro herečku
Jitku Čvančarovou, která se na Instagramu zvěčnila v kádi plné
vody a ledu. „Nejdražší Blaničko, budu ti navždy vděčná, že jsi
mě k Mr. Wim Hofovi přivedla,“ děkovala v připsaném vzkazu.

Jako skvělou prevenci proti neduhům všeho možného druhu doporučuje svým fanouškům ledovou koupačku také herečka
Tereza Ramba. „Budeme muset mít ta tělíčka tak zdravá a milovaná, že si na nás žádný viry ani nebudou chtít vlízt,“ radí a dodává: „Otužování je láska!“ FOTO | INSTAGRAM

„Dneska koupačka,
zítra lyžovačka,“ hlásil nadšeně herec
Roman Vojtek
a podobně jako Jitka Čvančarová láká
na schopnosti „ledového muže“ Wima
Hofa: „Nemusíte se
hned nořit do ledu,
ale přečíst si tuto
knížku by byl skvělý, inspirativní začátek, to mi věřte.“

Kup si Mac s čipem M1.

Využij Extra bonus 1 500 Kč a zaplať jen 365 Kč/měsíčně

Baterie
vydrží až
18 hodin.

Kompatibilní
s Microsoft
Office.

Více na prodejnách
nebo na www.iWant.cz

Mac funguje
s většinou
přídavného
hardwaru.
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Nejbohatší klan první republiky
Chudoba a lichva stály
na počátku impéria
židovské rodiny
Petschků. Tvrdé
a nelítostné obchodní
praktiky přinesly
úspěšným uhlobaronům
a finančníkům obří luxus.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Jedni z nejšikovnějších židovských obchodníků v českých zemích
mají kořeny v Pečkách u Kolína. V obci
žil už za vlády císaře Josefa II. jistý chudý žid Samuel čili Šlojme. Tam ho zasáhla jedna z josefínských reforem, která lidem nařizovala používat po celý život jedno příjmení. Do té doby si lidé
příjmení i několikrát za život měnili,
nebo ho zkrátka, jako v případě mnoha
židů, neměli.
Nebohý Šlojme musel na úřad, kde
německy vypověděl, že je rodilý v Pečkách, německy Petschek, což úředník
ustanovil jako jeho nové příjmení.
Právě tehdy se zrodil také mnohý
Morgenstern, Rosenbaum a další, židé
měli totiž v josefínské době dostávat příjmení německá.
Šlojme Petschek vychoval syna jménem Izrael – hauzírníka, tedy podomní-

Vtipný, sebevědomý,
s perfektním instinktem.
To byl filmový Kojak,
kterého ztvárnil herec
Telly Savalas. Narodil se
v New Yorku 21. ledna
1922, tedy před 100 lety.
USA | Jestli mají Američané a Češi
něco společného, tak je to obliba krimiseriálů. Mezi legendární detektivy na televizní obrazovce se řadí i Kojak. Plešatý starší frajer se zvučným hlasem, ne
nepodobný mistrnému českému dabingu Miroslava Moravce. Detektiva, který bavil i napínal diváky po celém světě, ztvárnil herec Telly Savalas, Telly je
ovšem jen zkratka křestního jména Aristoteles. Hercovi rodiče se totiž narodili
v Řecku a do USA emigrovali.
Pleš nosil Savalas i v civilu. Ovšem až
od doby, kdy si ve dvaačtyřiceti letech zahrál roli Piláta Pontského. Musel jít kvůli natáčení úplně dohola a to se mu tak zalíbilo, že u plešaté hlavy zůstal.

ho obchodníka. Ten měl deset dětí,
mezi nimi byl i Moses Petschek, který
v obchodním duchu vynikal nad ostatní.
Zpočátku se živil obchodem se starým
železem a také jako úvěrník čili lichvář.
Když zbohatl, přestěhoval se do Kolína,
kde se mu narodili tři synové – Isidor,
Julius a nejmladší Ignác. Brzy ale musela rodina kvůli lichvě město opustit
a usídlila se v Praze.

Moses vsadil na uhlí
To už se Moses Petschek živil
jako spekulant s pozemky. „Levně koupit, draze prodat,“ bylo
jeho motto, které vštěpoval i
svým synům. Ti se rozprchli do
advokacie, bankovnictví a do
uhelného průmyslu. Lidé tehdy ještě topili hlavně dřívím a Moses chytře usoudil, že budoucnost patří uhlí.
Roku 1871 koupil akcie skomírající
Mostecké společnosti pro těžbu uhlí a
během několika desetiletí Petschkové
kontrolovali snad polovinu evropského
hnědouhelného průmyslu. Pomohl jim i
nápad, že z nekvalitního uhlí budou lisovat brikety. Obchody klanu se rozjely
naplno. V uhelném dýmu rostly vily, kupovala se drahá auta, stavěly se paláce,
pořádaly bankety i plesy. Nejdražší látky, společenské obleky i zlaté a diamantové šperky zdobily členy Petschkovy
rodiny, vždyť jedna z jejich pozdějších
pražských vil měla kromě bazénu speciální šatnu pouze na kožichy.
Zatímco Ignác se stal hlavou ústecké
větve klanu, pražské větvi „šéfoval“ Julius. Ten díky uhlí a hlavně spekulacím

Petschkův palác v Praze na nároží ulic Politických vězňů a Washingtonova. Vlevo Ignác Petschek.
FOTO | ARCHIV MAFRA
na burze nastřádal obrovské jmění, což
ho přivedlo k myšlence zřídit vlastní rodinný bankovní dům. V roce 1920 založil banku Petschek a spol. (Bankhaus
Petschek & Co), jako její sídlo nechal
kousek od Václavského náměstí postavit později nechvalně známý a obávaný
Petschkův palác.

Židovská banka jako
mučírna gestapa
Se zrodem banky umírá nejstarší Isidor,
zbylí dva bratři ale obchodují dál. Díky
německé hyperinflaci po první světové
válce pronikli i do tamního papírenství
či sklářství. Julius umírá 22. ledna
1932, tedy před 90 lety, mladší Ignác
o dva roky později. Oba dosáhli naprostého vrcholu, bohatství a majetky odkázali dětem. Ty si je ale příliš neužily.

V Evropě se totiž začal roztahovat
Hitler a židovský klan musel přes Kubu
prchnout do USA. Nacisté po mnichovské zradě veškerý majetek Petschků
zkonfiskovali a podniky začlenili například do koncernu „Říšské závody Hermanna Göringa“.
Ikonou nacistického teroru se stala
banka Julia Petschka – Petschkův palác,
lidem zvaný Pečkárna. Právě ten si za
svou centrálu v protektorátu Čechy a
Morava zvolilo gestapo, zdi paláce jsou
svědky nejtěžších výslechů a mučení.
Petschkové se ke svému majetku po
válce nedostali a rod se usadil v USA.
Petschkův palác dnes spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Petschkova
vila v pražské Bubenči začala po válce
sloužit jako rezidence velvyslance
USA, druhou pražskou vilu dnes využívá ambasáda Ruska.

Holohlavý inspektor Kojak
Další detektivovou vizitkou byl v seriálu doutník, nebo často také lízátko.
Právě lízátka Savalas neustále cucal,
i když nebyl před kamerou, snažil se totiž odnaučit kouřit a cukrovinka měla
nahradit tabák. Protože se seriál o
118 epizodách točil v letech 1973 až
1978, tedy pět dlouhých let, lízátko si
našlo nakonec cestu i před kameru.

Topícího nezachránil
Telly Savalas se narodil v New Yorku
jako druhé z pěti dětí. Otec provozoval
řeckou restauraci, matka, rodačka z jihořecké Sparty, byla umělkyně. Přesto nebylo pro imigranty lehké se uživit, a tak
malý Telly s bratrem Gusem pomáhali
rodinnému rozpočtu roznášením novin
a pouličním čištěním bot. Když Telly
nastoupil na základní školu, uměl pouze
řecky a anglicky se teprve učil, což mu
vzhledem k jeho hereckému talentu nedělalo problémy. Po střední škole si našel práci jako plavčík, kde ale prožil

trauma. Ten den hlídal část pláže. V jedné chvíli se začal topit muž středního
věku. Když se ho za chvíli podařilo dostat na břeh, nedýchal. Mladý plavčík
začal okamžitě s resuscitací. Hned za
zády mu stály dvě plačící děti, které volaly otce, ať se vzbudí. Jenže muž zemřel. Tellym to otřáslo do té míry, že se
po zbytek svého života stal neúnavným
propagátorem plavání a všechny děti
svědomitě posílal na plavecké kurzy.

Kojak Budapesten
Poté, co v 19 letech nastoupil do armády v americkém státě Virginia, měl těžkou nehodu a rok léčil rozlámanou pánev. Nakonec vystudoval psychologii a
přes práci produkčního přišel k filmu.
Dostával role dobrodruhů, lidí z okraje společnosti, ale i psychopatů – například v jedenácté bondovce V tajných
službách Jejího Veličenstva. Brzy ale
získal roli Kojaka, kterou se zapsal do
srdcí milionů diváků. A to i za „želez-

Vlevo Savalas coby Kojak, vpravo
jeho maďarská verze. FOTO | MAFRA
nou oponou“. Například v 70. letech byl
Kojak vysílán v maďarské televizi. Daboval ho maďarský herec László Inke,
který se Savalasovi podobal tak, že s
ním v roce 1980 Maďaři natočili vlastní
verzi detektivky. Jmenovala se Kojak
Budapesten. Film byl černobílý a nechyběly honičky trabantů s žigulíkem.
Pravý Kojak, herec Savalas, se doma
v Americe věnoval pokeru, hazardu,
vsázel i vlastnil koně a motorky, sbíral
luxusní auta. Zemřel 22. ledna 1994,
den po svých 72. narozeninách.
(jos)
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Když ti chybí slova a nebo odvaha,
tahle oplatka bude tím
nejmilejším vyznáním.
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Vstávej
semínko,
holala
Češi jsou rození zahrádkáři, vypěstují snad všechno.
A nejlépe z vlastních semínek, protože sadba tak
přijde podstatně levněji. Konec ledna a začátek
února je dobou pro předpěstování rané zeleniny.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | „Vstávej semínko, holala, bude
z tebe...,“ notovali si Křemílek s Vochomůrkou, když sázeli verbascum. Netušili, co jim vyroste. Chtěli sice fialu, ale
byla to divizna. My však víme, co vysazovat už na konci ledna. Na parapetu
okna si ze semínek předpěstujeme celer, květák i raný salát.
Než vyrazíme za nabídkou do nejbližšího zahradnictví, zkontrolujeme doma
krabice s loňskými odloženými sáčky
semen. Mívají dobu trvanlivosti až několik let, takže je pečlivě projdeme. Pokud si nejme jisti, starší semínka nevyhazujeme, ale provedeme zkoušku klíčivosti. Stačí navlhčené papírové ubrousky, vata nebo buničina na talířku či
v misce. Zkušební semínka umístíme
tak, aby se nedotýkala a udržujeme jim
teplotu nad 20 °C. Při běžném denním
osvětlení a s případným
zakry-

tím fólií by do týdne měl vyskočit salát,
do dvou týdnů rajčata a papriky, do tří
týdnů celer, mrkev či petržel. Semínka
nesmějí plavat, ale ani vyschnout!
Pro netrpělivé máme i rychlotest: Semena nasypeme do sklenice vlažné
vody, necháme je asi třicet minut „odpočinout“ a čas od času je zamícháme. Ta
„zdravá“ klesnou dolů, mizerná zůstanou plavat. Těch se zbavíme. Klíčivá semínka osušíme a můžeme je vyset.

Výsev i do papírových
obalů od vajíček
Kam? Nejlépe do kvalitního zahradnického subtrátu určeného právě pro výsev
a množení. Bývá jemný a lehčí, obohacený o živiny, smíchaný s pískem. Nachystáme si truhlíky, sadbovače, květináčky. Nic takového doma nemáme?
Nevadí, vystačíme si třeba s kelímky od
jogurtů, do nichž musíme udělat odtokové dírky, nebo dokonce s papírovými
obaly od vajíček.
Semínka před vysetím namáčíme na
den do vody, abychom pomohli procesu
klíčení. Nadšenci je máčejí i v heřmánkovém čaji. Semínka nesmí být moc hluboko, lehce je zamáčkneme do substrátu a navrch přidáme vrstvu zeminy. Bacha, semena patří vždy klíčkem dolů!
A teď už jen zajistíme dostatek světla, tepla (20 až 25 stupňů) a vláhy. Ale
chráníme před přemokřením. (kor, zah)

Test klíčivosti nám ukáže, zda můžeme použít starší
semínka. Ideálně jich vzejde kolem 80 %, ale i při horší úspěšnosti je
můžeme vyset, jen o něco hustěji.
FOTO | SHUTTERSTOCK, MAFRA
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Mrkněte na TOP výběr z lékáren
Konec
bezesným
nocím!

ELLIxír
na menopauzu

Máte problémy s usínáním nebo se probouzíte
unavení a cítíte se nevyspaní? Špatný spánek
je nejčastěji zapříčiněn
nevhodnými podmínkami
pro spaní, stresem, nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním stylem.
Chcete poznat sílu zdravého
spánku? Vyzkoušejte doplněk
stravy NEOSPAN forte vyvinutý právě pro zlepšení spánkové
hygieny. Obsahuje jedinečnou
kombinaci extraktů z kozlíku,
mučenky, chmele a oleje z květu pomerančovníku. Ty usnadňují usínání, zlepšují kvalitu

spánku a omezují předčasné
probouzení. Pro rychlejší odeznění únavy je ve složení také
hořčík a vitaminy skupiny B pro
zklidnění od stresu a napětí.
NEOSPAN forte je na
přírodní bázi, tedy zcela
bezpečný a nenávykový.

Nechte VLASY ROZKVÉST

Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte Elli
MenoOsteo FORTE nabízející komplex důležitých látek pro ženy v menopauze
i po ní. Díky extraktu z jetele lučního pomáhá udržovat
klidný a pohodlný přechod.
Extrakt ze šištic chmele
otáčivého zase napomáhá
ženám vyrovnat se s návaly
horka, pocením, neklidem či
podrážděností.
Doplněk stravy obsahuje
také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro
zdraví kostí.

Sužuje vás podrážděnost,
nervozita, nekonečné pocení či návaly horka?
V kombinaci s nárůstem
hmotnosti a ztrátou chuti
na sex se mohou časem
dostavit dokonce i stavy úzkosti. Všechny tyto
příznaky má na svědomí
menopauza. Rozlučte se
s ní jednou provždy!

pro pohodové dny
v době menopauzy.

Opět ideální ﬁgura po Vánocích
Chytře na redukční dietu!

Trpí vaše kštice zvýšeným vypadáváním a řídnutím?
Jsou vaše vlasy oslabené, poškozené a bez objemu? Nechte je znovu rozkvést s šamponem Vlasové
hnojivo!

Toužíte dosáhnout ideálních křivek, ale přesto se odmítáte vzdát všech svých neřestí? Zkuste to tentokrát
jinak. Prozradíme vám efektivní a osvědčený recept,
jak dosáhnout své vysněné postavy.

Vlasové hnojivo šampon s kofeinem a komplexem HustoplexTM
účinně redukuje vypadávání vlasů, jejich řídnutí a poškození vnějšími
vlivy, škodlivinami či náročným stylingem. Unikátní složení s kofeinem, kopřivou, zeleným čajem a silymarinem navíc podporuje růst
nových vlasů, zvyšuje odolnost vlasových buněk a pomáhá vytvářet objem, lesk a sílu vlasů. Vyzkoušet můžete také Vlasové hnojivo
ve formě tablet nebo bezoplachového séra.

Přibližte se ke svému cíli díky přípravku UniLakt skořice.
Obsažená rozpustná vláknina na sebe váže vodu,
tím v trávicím traktu nabobtná a navodí pocit
sytosti, a proto je nepostradatelná
při redukčních dietách. Tento jedinečný
doplněk stravy navíc obsahuje
probiotickou kulturu, nerozpustnou
vlákninu a řasu chlorellu, které
napomáhají k upravení trávení
a zažívání. Dále i skořici,
jež podporuje odbourávání tuků a rovněž
usnadňuje trávení.
UniLakt žádejte
také ve zdravých
výživách.

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

V PODOBĚ
TABLET
NEBO NOVĚ
SYPKÁ SMĚS!

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Pomocník pro kosti, zuby i srdce
„Déčko“ patří mezi
nejdůležitější vitaminy.
I když ho do těla
dostáváme přes sluneční
paprsky, většina Čechů
ho má málo. A to má
neblahý vliv na zdraví.
ČR | Říká se mu kalciferol, ale my ho známe jako vitamin D. Hraje klíčovou roli
pro naše kosti, má totiž za úkol vstřebávat
vápník, hořčík a fosfor z trávicího systému do krve. Tyto minerály pak dopravuje
především ke kostem a zubům, čímž zajišťuje jejich pevnost. Je tedy potřebný nejen
při tvorbě a mineralizaci kostí, ale i při hojení zlomenin. Jeho nedostatek výrazně
zvyšuje riziko osteoporózy či svalové slabosti, u dětí rachitidy neboli křivici.
„Déčko“ také posiluje obranyschopnost
organismu a je silným ochráncem před nemocemi, a to i chronickými či nádorovými.
INZERCE

Jeho nízká hladina proto způsobuje oslabení či poruchy imunitního systému, a může
se dokonce zasadit o horší průběh infekčních nemocí, včetně covidu-19.
Nové poznatky naznačují, že jeho nedostatek můžeme brát za nezávislý rizikový
faktor některých onemocnění srdce a úmrtí na kardiovaskulární příčinu. Vysoký
krevní tlak či diabetes II. typu jsou také
zjišťovány častěji u lidí s nízkými hladinami vitaminu D. U sportovců má výrazně pozitivní vliv na objem, výkon a regeneraci svalů,
postřeh a koordinaci
pohybů.

Když slunce pomáhá
Jestli máme „déčka“ v těle dost, lze zjistit
z krve. Jeho ideální hladina by se měla pohybovat v rozmezí 75 až 200 nmol/l. Mnoho Čechů má však tuto hladinu nízkou, a to
výrazně. Když svítí slunce, především
v létě, je možné vitamin D dostat do těla
„přes pokožku“, protože působením sluneč-

ních paprsků na kůži dochází právě k tvorbě „déčka“. A i když budete na slunci celý
den, nepředávkujete se. Ovšem opalovací
prostředky či časté koupání či zahalování
se ale množství vytvořeného vitaminu D
snižují. Mezi dostatečným sluněním
a ochranou proti negativním vlivům slunečního záření je proto vždy třeba najít rozumnou hranici.
„Pokud bychom se chtěli chránit před
škodlivým vlivem UV záření a vystavovali se slunci pouze ráno
a večer, kdy jsou paprsky méně silné, vitamin D tělu zrovna moc nedodáme. Lidský organismus potřebuje k jeho vytváření především UVB záření, které se k nám při zatažené obloze vůbec nedostane. Intenzivní,
ale krátké denní opalování na přímém
slunci mezi desátou a šestnáctou hodinou po dobu patnácti minut je pro dostatečnou tvorbu vitaminu D ideálním řešením,” vysvětluje lékař Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.
K. HUDEČKOVÁ

Jak doplnit vitamin D?

Nejvíce se „déčko“ vyskytuje v tučných
mořských rybách, rybích konzervách,
rybím oleji, vejcích či mléčných
výrobcích. Také ve vepřovém sádle,
slanině a hovězích játrech. Tato forma
„déčka“ se nazývá D3.
■ Lze ho doplňovat i uměle pomocí
přípravků z lékárny.
■ K dosažení dostatečné denní dávky
je třeba zkonzumovat 1000–2000 IU
(mezinárodních jednotek).
■ U velkého nedostatku je vitamin
vhodnější doplňovat v nižších denních
dávkách – 1000 IU/den za delší časové
období, aby nedošlo k předávkování.
Vysoké dávky vitaminu D narušují
metabolismus vápníku a fosforu, což
vede až k poškození srdce a ledvin.
Předávkování se neprojeví hned, ale
postupně může vést k dehydrataci,
zácpě, bledosti, zvracení, velké žízni,
nadměrnému močení, podrážděnosti,
slabosti a ubývání na váze,” vysvětluje
lékař Marek Antoš.a
■

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti již 20 let

%
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ZAJIŠTĚNÉ

DLUHOPISY

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 6 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

DVOULETÉ DLUHOPISY
ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM
PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

e-Finance CZ. a.s., člen realitní investiční
skupiny e-Finance, a.s. uvádí na trh dluhopisy
s vysokým ročním výnosem zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu zámku
Račice čítající pozemky o výměře přes
50 000 m2, nemovitosti a samotný zámek
Račice. V reakci na rostoucí inflaci se
společnost e-Finance CZ, a.s. rozhodla vydat
emise zajištěných dluhopisů s ročním výnosem
6 %, které našim investorům pomohou
ochránit úspory před znehodnocením.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

ZVĚŘINOVÉ HODY 24. - 31. 1. 2022
v EFI Hostinci

1 porce

235 Kč

ZVĚŘINOVÉ HODY SI MŮŽETE VYCHUTNAT
I Z POHODLÍ DOMOVA

Kančí se šípkovou omáčkou, karlovarský knedlík

OBJEDNÁVKY BUDOU MOŽNÉ OD 24. 1. 2022

Objednávejte na www.efishop.cz
 515 555 565, jidlo@efishop.cz

Čeká vás skvělý gastronomický zážitek – kančí kýta se šípkovou omáčkou
nebo jelení řízečky a další dobroty. K tomu si můžete vybrat nějaké dobré
pivo z našeho EFI Pivovaru. Těšíme se na vás.

VÝDEJNÍ MÍSTA V BRNĚ:

• eFi Palace Hotel, Bratislavská 52
• EFI Pivovar & EFI Hostinec, nám. 28. října 23
• Restaurace TEFITI, Zelný trh 4

EFI HOSTINEC

EFI PIVOVAR

DÁLE NABÍZÍME:

• Zavařená jídla s trvanlivostí 3 měsíce
• Hotová jídla, polévky, omáčky na těstoviny, paštiky,
pomazánky, domácí marmelády

• Piva z brněnského řemeslného EFI Pivovaru

eFiShop

člen e-Finance group

16 21. ledna 2022

Česká republika

Marináda dodá
sóje sex-appeal
Nevěřte škarohlídům, že
ze sušeného sójového
„masa“ nejde připravit
chutné jídlo. Stačí vhodné
koření a marináda a máte
chutné levné jídlo.
ČR | Když do Československa začátkem
90. let ve velkém vtrhly některé dosud
u nás nepříliš využívané potraviny zdravé
výživy, kostky, plátky či nudličky ze sóji
se staly jedním ze symbolů mýtu, že co je
zdravé, není dobré. Jenže tento sušený luštěninový produkt se dá zpracovat jako
chutné jídlo, jen je potřeba vědět, jak na to.
Vhodnou formou je především marinování. Ještě předtím se ale vyplatí přelít
dehydrované sójové maso horkou vodou
a poté ji vylít, čímž produkt z části zbavíme pro mnohé ne příliš příjemné moučINZERCE

né pachuti. Posléze „maso“ vaříme zhruba čtvrt hodiny například s bujonem či
kořením podle chuti. Následně kousky
osušíme a vložíme do připravené marinády, která dodá chuť podle gusta toho kterého strávníka. Ze sóji si tak vhodnou
volbou marinády a koření můžete připravit rychlé indické, mexické či thajské jídlo doslova za „pár kaček“.
Ovšem pozor, ačkoliv má sója v mnoha ohledech pozitivní vliv na naše zdraví, neměla by být konzumována příliš
často. Je totiž hůř stravitelná než ostatní
luštěniny a navíc obsahuje lidskému tělu
některé nepřirozené látky. Při vysoké
konzumaci mohou nastat problémy se
štítnou žlázou, protože obsahuje přírodní
toxické látky – goitrogeny, které na ni působí negativně. Pokud si ji ale dáte dvakrát týdně, svému tělu jistě prospějete.
A to zvlášť, když jsou Češi v konzumaci luštěninových produktů v porovnání
s jinými národy dlouhodobě značně pozadu.
(re, Lidovky.cz)

Sójový guláš
Potřebujeme: 1 balení sójových kostek (100 g), asi 700 ml zeleninového vývaru, 2 cibule
3 stroužky česneku, 1 červenou a 1 žlutou papriku, 2 jarní cibulky, asi 3 lžíce oleje, 1 lžíci mleté
sladké papriky, špetku chilli, 400 g sekaných rajčat z konzervy, sušenou majoránku.
Postup: Sójové kostky zalijeme vroucím vývarem a asi 10 minut je povaříme. Pak je scedíme
a necháme okapat. Cibule s česnekem oloupeme, cibule nakrájíme na měsíčky, česnek
na plátky. Papriky a jarní cibulky očistíme. Papriky pokrájíme na nudličky, cibulky nasekáme
nadrobno. V hrnci na oleji orestujeme cibuli a česnek. Zaprášíme je mletou paprikou a chilli
kořením a promícháme. Pak přilijeme rajčata a přidáme papriky a sójové kostky. Dle potřeby
přilijeme vývar, ve kterém jsme vařili sójové kostky. Vše asi 10 minut povaříme. Guláš dochutíme
solí, pepřem a majoránkou. Přidáme do něj jarní
FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA cibulky. Odstavíme ho a podáváme s bulgurem,
těstovinami či rýží.
Zdroj: iDNES.cz

Marinované plátky

Sója na čínský způsob
Potřebujeme: 100 g sójových nudliček,
lžíci oleje, pórek, papriku, sůl, pepř
sójovou omáčku, brokolici.
Postup: Na pánvi rozpálíme polovinu
lžíce oleje, osmahneme pórek a papriku,
přidáme sójové maso, koření a sójovou
omáčku. Jako přílohu volíme brokolici
uvařenou v páře. Zdroj: Petra Barochová

Potřebujeme: 1 balení sójových plátků,
koření podle chuti, 2 lžíce olivového
oleje a sójové omáčky, 5 stroužků
česneku, menší cibuli, 1 lžičku curry
pasty, škrob, citronovou šťávu, olej
na smažení. Postup: Plátky povaříme
v řádně okořeněném nálevu zhruba půl
hodiny, poté je necháme okapat
a vytlačíme z nich přebytečnou vodu.
Mezitím si připravíme marinádu z oleje,
curry pasty, česneku, cibulky, trochy
vývaru z vaření plátků a škrob, aby
marináda zhoustla a poté při smažení
udělala kůrčičku. Plátky marinujeme
nejlépe přes noc, poté osmažíme
na oleji. Podáváme s bramborem.
Zdroj: Pavel Ovesný (Vegmania.cz)

INZERCE

HUDEBNÍ IMPULSY

L

etošní rok v populární hudbě je
plný významných výročí. Zvláště
těch, kdo oslaví 80. narozeniny,
a stále ještě je můžeme na pódiu vidět
a slyšet, je hodně.
Osmdesátka se blíží Ivanu Mládkovi.
Oslaví ji 7. února. I on hrál v historii české populární hudby důležitou roli, když
se mu podařilo vytvořit specifickou humornou hudební formu, v níž se prolíná
tradice českého kabaretu, trampské hudby, country a popu. V 90. letech se navíc ukázalo, že dovede být i výborným
bavičem. Jako muzikant je aktuální dodnes. Z jeho humoru vychází mladí písničkáři Pokáč nebo Michal Horák.

znamnou roli i v polistopadovém hudebním dění, když založil gramofonovou
firmu Multisonic. Vydal u ní desítky desek, včetně slavných Donutilových písniček a vyprávění.

Sbírejte body a vařte
s tím nejlepším!*
200Kč
10

bodů

Legenda rocku i „sametu“
Na začátku května si připomeneme, že
80 let se dožívá klasik českého rocku
Petr Janda. Jeden z těch, na nichž není
věk vůbec znát, má stále neuvěřitelnou
formu. Před necelým rokem vydal pod
hlavičkou Olympiku nové album Kaťata a prý teď pracuje na sólové desce.
A v říjnu na Českém mejdanu Rádia Impuls hrál s Olympikem staré i nové hity,
jako by mu bylo o třicet let méně.

Ivan
Mládek

Petr
Janda

1

nákupu

bod
sleva až

69%

24

30 ks

TRVANLIVÉ
MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

3

BALENÍ

osoba/den

ČERSTVÁ VEJCE
velikost M
30 ks | 1 ks 2,- Kč

59,90

13,90

17%

16,90

Další významná osobnost české
trampské hudby Miki Ryvola bude mít
80 let 12. dubna. Málokdo toho udělal
pro modernizaci trampské písně a její
pozvolný přerod ve folk tolik jako on
a jeho bratr Wabi. Mikiho píseň Bedna
od whisky zná asi každý. Když ne s Ryvolou, tak aspoň v podání partičky Wanastowi Vjecy.
Kapelník Karel Vágner zapíše osmdesátku 22. března. Muž, který stál
za úspěchem Hany Zagorové, Petra Kotvalda nebo Stanislava Hložka, sehrál vý-

Posledním slavným muzikantským
osmdesátníkem roku 2022 se 1. prosince
stane Marta Kubišová. Nejoblíbenější
zpěvačka 60. let, interpretka „druhé národní hymny“ Modlitba pro Martu a významná kulturní a společenská osobnost
polistopadové éry ukončila sice svou pěveckou kariéru v roce 2017, ale její písně
rezonují domácí scénou dodnes. A velmi
nedávno se objevila jako jedna z interpretů hitu Andělé strážní, který umělci nazpívali pro Člověka v tísni. Dokázala, že jí
to pořád ještě zpívá náramně.

SBOHEM, PANE REŽISÉRE
Právě dnes, v pátek 21. ledna od 11:00, se ve Velké obřadní síni
ve Strašnicích koná poslední rozloučení veřejnosti s filmovým
režisérem Dušanem Kleinem. Režisér a filmový pedagog, kterého proslavila „básnická“ série, zemřel ve věku 82 let. Nejvíce ho
proslavila série filmů o básnících. Natočil i desítky detektivek a komedií, mimo jiné Vážení přátelé, ano, Andělské oči nebo Konto separato. Byl také tvůrcem televizních seriálů. Narodil se na Slovensku, kvůli židovskému původu byl v dětství vězněn v Terezíně. Po válce se objevil
před kamerou jako dětský herec, na FAMU pak vystudoval režii a působil ve Filmovém studiu Barrandov, posléze také na FAMU sám vyučoval.
(re, iDNES.cz)

23,90
39,90

40%

SCHWARZWALDSKÁ ŠUNKA
krájená, 100 g vyrobeno
ze 128 g masa | 100 g

ks

osoba/den

MAX.

JOSEF VLČEK

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
20. 1. – 26. 1. 2022

MAX.

Mistry pódií
osmdesátce
navzdory

SLUNEČNICOVÝ
OLEJ PENNY
1l

33,90
CENA BEZ PENNY KARTY

42,90

20%

TOALETNÍ PAPÍR WIPPY
24 rolí, 3vrstvý, různé druhy
1 role 4,16 Kč

24

99,90

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou
být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy
můžete získat od 20. 1. do 30. 3. 2022. Získané body lze uplatnit od 20. 1. do 13. 4. Akce
platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka
pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby.

ÚSPORY
ENERGIÍ

speciální magazín uvnitř dnešní MF DNES

Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.

MF

Úspory energií
●
●

Jak šetřit energií v domácnosti
Vybíráme kotle a čerpadla

WWW BUDERUS CZ

21. 1. 2022 / 3

●
●

Nová zelená úsporám
Technologické novinky
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TATO PŘIROZENÁ METODAHUBNUTÍ JE VE SVĚTĚ VELKÝ HIT!

Revoluční objev Američana

PŘÍPRAVEK Z VINDICKÉ
NEZNÁMÉ ROSTLINY

A

E

UMOŽNUJE ZDRAVĚ A RYCHLE ZHUBNOUT KILOGRAMY!
Revoluční přípravek Fit Moringa může vyřešit vaše problémy s nadváhou. Jak? Rychle
a přirozeně díky dříve neznámé formuli, která umožnila zhubnout 276 tisícům lidí na
celém světě. A to všechno bez zbytečných cvičení a vražedných diet.
Odborník z Missouri ve věku 46
let se dozvěděl o hrozbě cukrovky. „– Byl jsem „boubelatý”, ale
cítil jsem se dobře. Teprve fatální
výsledky vyšetření mě přesvědčily, že musím něco změnit” – říká.
Rozhodl se bojovat proti obezitě
pomocí speciálních doplňků stravy, takzvaných spalovačů tuků.
– „Hodně jsem pracoval, neměl
jsem čas na tělocvičnu nebo na
vaření „ﬁt“ jídel – dodal. Odborník vyzkoušel všechno: chemické
tablety, náplasti, zeštíhlující pásy.
Nic nepomohlo, váha se zastavila.
Pak přišel s myšlenkou vytvořit si
vlastní přípravek.
– O pár měsíců dříve jsem se zúčastnil vědeckého sympozia v
Indii o moderních metodách hubnutí. Narazil jsem na přednášku
o zvláštní odrůdě určitého stromu, moringy olejové, která roste
pouze na úpatí hor ve státě Uttarakhand. Indičtí experti potvrdili,
že použití tohoto výtažku z listů
rostlin způsobuje zahájení procesu intenzivního čerpání energie z
tuku, což znamená, že ho jednoduše spaluje. Došel jsem k závěru,
že musím jít právě tímto směrem”.

Kolik kil jste schopni
ztratit za 7 dní?
Po několika měsících tvrdé práce
tvůrce získal velmi silný koncentrát moringových listů — 11krát
silnější než ten, který získali vědci
z Indie. Přípravek byl uveden do
testovací fáze ve Velké Británii.
Testovali ho lidé ve věku 26–75
let, kteří novou metodu používali
několik týdnů, aniž by změnili
stravu nebo cvičili. Výsledky překročily všechna očekávání. Ukázalo se, že téměř všichni ztratili
kilogramy již po několika dnech.

Po 30 dnech průměr ubytku
váhy byl až 21,7 kg, část skupiny uváděla ale úbytek hmotnosti
dokonce o 26 kg. Kromě toho si
lidé používající tento přípravek
všimli přílivu energie, zlepšení
kvality spánku, stavu kůže a vlasů
a snížené bolesti kloubů. Nepozorovali vedlejší účinky a jejich
krevní a močové vyšetření byla
lepší než před testy.

Příroda je způsob
na štíhlou postavu
Hádanka těchto vynikajících výsledků spočívá v použití velmi silného výtažku z listů moringy —
jedná se o koncentrát s výkonem
až 55%. Moringa je bohatá mj. na
vitaminy A, C a E, draslík, železo, mangan, chrom, bor, vápník,
zinek a měď. Obsahuje 26 látek,
které potlačují zánětlivé procesy,
46 antioxidantů, má vysoký poměr mastných kyselin Omega-3 a
Omega-6. Tato rostlina se dlouho
používá při kúře mnoha nemocí,
například cukrovky, protože až
7krát urychluje metabolismus
glukózy. — Co o vzorci říká jeho
tvůrce?

Rozhovor s tvůrcem
revolučního
přípravku na hubnutí
Fit Moringa:e.
Vytvořili jste přípravek
z moringý hlavně pro
sebe. Podařilo se vám
dosáhnout zamýšleného
účinku?
Samozřejmě! Jakmile jsem zpracoval vzorec Fit Moringa, vyzkoušel
jsem ho na sobě. Postupně jsem
hubl, zbavil jsem se nadváhy a po-

Po třetím těhotenství jsem přibrala na 80 kg. Jednoho
dne jsem si všimla, že si můj manžel odvrátil zrak, když
jsem se převlékala ... Pak jsem se podívala na své oči,
před prvním těhotenstvím jsem vážila pouhých 52 kg!
Kamarádka mi doporučila přípravek prof. Pearsona.
Byl jsem nedůvěřivá, protože existují stovky takových
„úžasných“ opatření. Nicméně, cena byla atraktivní, tak
jsem se rozhodla to zkusit. Bylo to skvělé rozhodnutí! Po
20 dnech moje hmotnost klesla na 68 kg a po 35 dnech
to bylo pouhých 55 kg. Po 8 týdnech jsem se vrátila do
váhy před prvním těhotenstvím - ztratila jsem celkem 28
kg! Cítím se skvěle a můj manžel se na mě
znovu dívá stejnými očima, jako
když jsme se potkali!

Helena Č., 43 let,
Litvínov

řád si takovou hmotnost udržuji.
Zbavil jsem se tuku a cukrovky,
začal jsem znovu běhat.

Pro koho je tato
formule?
Pro všechny osoby s nadváhou.
Bez ohledu na to, kolik je vám let,
zda chcete zhubnout 10 kg nebo
50 kg – můj přípravek vám pomůže dosáhnout přirozené kondice
a zdravé postavy. Nemusíte cvičit,
můžete jíst, co chcete – látky obsažené v morinze stimulují tělo k samovolnému příjmu energie z tuku.

Přípravek není dostupný
v lékárnách. Proč?
Kvůli snížení nákladů. Neprodáváme jej farmaceutickým společnostem ani velkoobchodníkům.
V každé zemi uzavíráme smlouvu
pouze s jedním distributorem, který má svůj centrální sklad a odtud
provádí dodávky. Díky tomu, že
jsme vynechali rozvážení produktu do tisíců obchodu šetříme, díky čemuž výrobek je nyní
dostupný úplně ZDARMA, proto
neodkládejte telefonát.

Máte šanci rychle ztratit zbytečné kilogramy
Zapomeňte na neúčinné metody, vražedné
tréninky a zeleninová jídla bez chuti. Díky
životodárným listům moringy olejodárné máte šanci
se rychle zbavit špeků na břiše, dvojité brady,
tuku na stehnech a rukách.
Prvních 100 lidí, kteří zavolají do 28. ledna 2022,
obdrží 100% REFUNDACI OD VÝROBCE!

ZAVOLEJTE: 296 849 722
(DOPRAVA ZDARMA!)

Po – Pá 8–20 hod., So – Ne 9–18 hod.
(Normální místní připojení bez příplatků)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. ledna 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

8.15 Jak zničit vlastní mužstvo 9.25 Příběhy
slavných 10.15 Všechny velké a malé bytosti
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Drátařík a hruška moudrosti 14.00 O zakleté
princezně 14.45 Koho ofoukne větříček 15.35
Anton Špelec, ostrostřelec 17.00 Hercule
Poirot 17.50 Kočka není pes 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

5.50 Show Toma a Jerryho II (2, 3) 6.40
Scooby-Doo (12-14) 8.00 O živé vodě 9.15
Jantarová komnata 11.30 Volejte Novu 12.10
Výměna manželek XIV 13.35 Aloha 15.30 Moje
superbejvalka 17.25 Pixely. Akční sci-fi komedie
(USA, 2015) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

6.15 Příhody Bolka a Lolka (32) 6.25 Příhody
Bolka a Lolka (33) 6.40 Příhody Bolka a Lolka
(34) 6.50 Jen počkej, zajíci! 7.25 M.A.S.H (85)
7.55 M.A.S.H (86) 8.20 M.A.S.H (87) 8.50
Autosalon.tv 9.50 M.A.S.H (88) 10.20 Jak se
staví sen – extra 11.20 Máme rádi Česko 12.50
Vraždy v Midsomeru XXII (3) 14.40 Návrat
Růžového pantera. Krimikomedie (VB, 1974)
16.55 Pravá blondýnka. Komedie (USA, 2001)
18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi
zprávy 19.55 Showtime

6.00 Umění je cool 8.00 Pevnost Boyard 11.50
Re-play 12.15 Tutorial 12.50 Futurama II (26, 27)
13.45 Simpsonovi IV (15) 14.10 Simpsonovi IV (16)
14.40 Simpsonovi IV (17) 15.05 Simpsonovi IV (18)
15.35 Sejmi prezidenta 17.15 Futurama II (28) 17.45
Futurama II (29) 18.15 Simpsonovi V (20) 18.45
Simpsonovi V (21) 19.15 Simpsonovi V (22) 19.45
Simpsonovi VI (1) 20.15 Rocky III 22.15 12 hrdinů
0.35 Simpsonovi V (20) 1.00 Simpsonovi V (21)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Pan herec Miroslav Donutil
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Maigret a obchodník s vínem
Detektivka (Fr., 2002).
Hrají B. Cremer, A. Brasseur,
T. Frémont, N. Croisilleová,
C. Brennerová. Režie Ch. de
Chalonge
23.55 Komisař Montalbano
Hnízdo zmijí. Krimiseriál
(It., 2017). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta, A. Russo,
V. Lodoviniová. Režie A. Sironi
2.00 Na forbíně TM
2.40 Banánové rybičky
3.10 Sama doma
4.40 Malá farma
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi
6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci 8.05 Nová
zahrada 9.05 Na chalupě 10.00 Ochránci 11.00
Ochránci 11.55 První oddělení 13.20 Hvězdy nad
Syslím údolím (3/3) 14.50 V sedmém nebi 17.05
Nová zahrada 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Nemocnice 22.30 Dynastie Nováků
(13/13) 23.45 Ochránci 0.25 Ochránci
NEDĚLE 5.00 Krimi 5.20 Noviny 5.55 Krimi

6.20 Noviny 6.55 Policisté v akci 7.50 Policisté
v akci 8.50 Záchranáři v akci 10.25 Divocí koně
(5, 6) 12.35 Nemocnice 14.55 Kalamita 17.00 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.45 Okres na
severu (12/13), seriál (ČR, 1981) 23.50 Záchranáři
v akci, seriál (SR, 2018) 1.00 Skutečné příběhy

PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 11.05 Záchranáři
v akci 12.00 Policisté v akci 12.55 První oddělení II
13.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bučkovi – slunce, seno,
vesnice 21.50 Kalamita 23.50 První oddělení II
0.30 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

20.20 Harry Potter a Ohnivý pohár
Fantasy film (VB/USA, 2005)
23.15 Hráčské doupě
Komedie (USA, 2017)
1.00 Moje superbejvalka
Romantická komedie (USA, 2006)
2.40 Specialisté (64)
3.25 Krok za krokem V (23)
3.55 O živé vodě

ÚTERÝ 11.15 Záchranáři v akci 12.05 Policisté

v akci 13.05 První oddělení II 13.55 Soudní síň 16.00
Soudní síň – cz 16.55 Záchranáři v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dynastie
Nováků (13) 21.20 Divocí koně (7) 22.30 První oddělení II 23.25 Nové bydlení 0.20 Panelák

STŘEDA 11.05 Záchranáři v akci 12.55 První

oddělení II 13.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na severu
(12) 21.25 Advokát Ex Offo (1) 22.45 První oddělení
II 23.40 Nové bydlení 0.25 Panelák

ČTVRTEK 12.05 Policisté v akci 13.05 První

oddělení II 14.00 Soudní síň 15.05 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (13) 21.25 Divocí koně (8) 22.35 První oddělení II 23.35 Nové bydlení 0.30 Panelák

PÁTEK 9.55 Soudní síň 11.00 Záchranáři v akci

11.55 Záchranáři v akci 12.45 První oddělení II 13.45
Soudní síň 15.55 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Náš dědek Josef 22.25 Okres na severu
(13) 23.35 První oddělení II 0.20 Nové bydlení

20.15 Kapitán Exner (3)
Denár v dívčí dlani. Detektivní
seriál (ČR, 2017). Hrají M. Dlouhý,
V. Kerekesová, D. Novotný,
J. Vondráček, A. Goldflam.
Režie V. Karas
22.05 Pád Bílého domu
Thriller (USA, 2013).
Hrají G. Butler, A. Eckhart,
F. Jacobsen, D. McDermott,
M. Freeman. Režie A. Fuqua
0.20 Srdce z oceli
Akční film (Čína/Austr., 2017).
Hrají J. Chan, C. Mulvey,
T. Haubrichová. Režie L. Zhang
2.15 Londýnský gangster
Thriller (USA/VB, 2010).
Hrají C. Farrell, K. Knightleyová,
D. Thewlis. Režie W. Monahan
4.00 Jak se staví sen
Rady, tipy, triky a k tomu design!
Uvádí P. Cejnar
4.50 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20 Vaříme! 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Byli jednou dva písaři 20.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Byli jednou dva písaři 15.55 Esmeralda 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 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 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Mariana, královna noci 20.55
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Stážisti 8.35 Teleshopping 9.05 Mentalista
(11) 9.55 Zelená je tráva 11.40 Hunger Games:
Vražedná pomsta 14.15 Máma mezi Marťany,
animovaný film (USA, 2011) 15.45 Malí uličníci:
Záchranná mise, komedie (USA, 2014) 17.35
Jmenuji se Sam, drama (USA, 2001) 20.00 Panství
Downton, drama (VB, 2019) 22.25 Nezvratný
osud, thriller (USA/Kan., 2000) 0.20 Skandál
v OSN, historické drama (Dán./USA/Kan., 2018)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
8.40 Olympiáda Bolka a Lolka (9, 10) 9.05
Námořní vyšetřovací služba II (6, 7) 10.40
Nebezpečná výměna 12.15 xXx: Nová dimenze
14.05 Rebecka Martinsson 15.50 Návrat do
budoucnosti II 17.50 Hodinový manžel 20.00
Goldfinger, dobrodružný film (VB, 1964) 22.20
Grizzly zabiják, thriller (USA/Kan., 2015) 23.55
12 hrdinů, akční válečné drama (USA, 2018)

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 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
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 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
Byli jednou dva písaři 20.55 Mariana, královna noci
21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20
Luxus store
ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Byli jednou dva písaři 15.55
Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Mariana,
královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 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
Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 390

neděle 23. ledna 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.25
16.30
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.10
21.30
22.04
22.05
23.35
0.25
1.25

Zajímavosti z regionů 6.25 Anton
Špelec, ostrostřelec 7.45 Dveře 8.20
Úsměvy Karla Lamače 9.00 Padla
kosa na kámen 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Náměstíčko (4/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Až kohout snese vejce
Spravedlivý Bohumil
Maruška
My všichni školou povinní (3/13)
Nemocnice na kraji města (3/20)
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
Devadesátky (3/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
105% alibi
Případy detektiva Murdocha XIII
Kriminalista V
Sváteční slovo religionisty Pavla
Hoška

Nova
6.05
6.55
8.15
9.30
11.30
13.20
15.20
17.25
19.30
20.20
22.10
22.45
0.40
2.20
3.10
3.50
4.45

Show Toma a Jerryho II (4, 5)
Scooby-Doo (15, 16, 17)
Silák Honza
Pohádka (N, 2020)
Láska na hlídání
Komedie (USA, 2004)
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Made in America
Komedie (USA/Fr., 1993)
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Agent v sukni 2
Komedie (USA, 2006)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Střepiny
Aljaška v plamenech
Akční film (USA, 1994)
Made in America
Komedie (USA/Fr., 1993)
Specialisté (65)
Volejte Novu
Silák Honza
Pohádka (N, 2020)
Novashopping

Prima
6.15
6.50
8.25
9.30
10.00
10.25
11.00
11.55
12.45
13.00
13.20
13.55
15.05
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
0.40
2.55
3.55

Příhody Bolka a Lolka (35-37)
M.A.S.H (88-90)
Svět ve válce (7)
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin II
(3)
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Kapitán Exner (3)
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016)
Frajeři ve Vegas
Komedie (USA, 2013)
Million Dollar Baby
Film (USA, 2004)
Svět ve válce (7)
Jak se staví sen

Nova Cinema
5.45 Kněz je poděs 7.55 Malí uličníci: Záchranná
mise 9.40 Máma mezi Marťany 11.10 Život je život
13.00 Panství Downton 15.20 Harry Potter
a Ohnivý pohár 18.20 K-9 2: Můj přítel se studeným
čumákem 20.00 Husí kůže 2 21.45 Sousedi 2
23.30 Hráčské doupě, komedie (USA, 2017) 1.00
Nezvratný osud, thriller (USA/Kan., 2000)

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.50 Pevnost Boyard (1-3)
10.35 Pevnost Boyard (4) 11.35 Autosalon.tv 12.40
Futurama II (28), 29) 13.30 Simpsonovi IV (19, 20)
14.25 Simpsonovi IV (21, 22) 15.20 Rocky III 17.15
Futurama III (30, 31) 18.15 Simpsonovi VI (2) 18.45
Simpsonovi VI (3) 19.15 Simpsonovi VI (4) 19.45
Simpsonovi VI (5) 20.15 Proud času 22.30 Rukojmí
0.40 Simpsonovi VI (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.15 Olympiáda Bolka
a Lolka (11, 12) 8.40 Námořní vyšetřovací služba II
(7, 8) 10.15 Mateřská pouta 11.55 Pravá blondýnka
13.40 Návrat do budoucnosti II 15.40 Salon krásy
17.40 Goldfinger 20.00 Anglický pacient,
romantické drama (USA/VB, 1996) 23.15
Přebytečná zátěž, akční film (USA, 2018) 0.55 Pád
Bílého domu, thriller (USA, 2013)

pondělí 24. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Všechny velké a malé
bytosti 9.45 Počesku 9.55 168 hodin
10.35 Špunti na cestě (3/13) 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 Klavír
14.15 105% alibi
15.45 Na krok od nebe V
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 Stíny v mlze (4/12)
21.30 Reportéři ČT
22.10 Za minutu 12
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.40 Život a doba soudce A. K. (4/13)
23.40 Dobrá čtvrť II (3/11)
0.40 AZ-kvíz
1.05 V kondici

Nova
5.55
8.45
9.05
10.00
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.05
0.55
1.35
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4190)
Koření
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (24)
Gympl s (r)učením omezeným
(81)
Mentalista (12)
Kriminálka Miami VII (12, 13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4191)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (66)
Specialisté (67)
Policie Chicago IV (4)
Kriminálka Miami VII (12, 13)
Mentalista (12)
Policie Chicago IV (4)
Krok za krokem VI
Na lovu

Prima
6.15
6.25
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.00
3.00
4.00

Příhody Bolka a Lolka (38)
Příhody Bolka a Lolka (39)
Nový den
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
Přešlapy III (6)
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VII (5)
Jake a Tlusťoch V (22)
Policie Hamburk XI (2)
Námořní vyšetřovací služba II
(4)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
DREAM TEAM – Mistři dílny
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(4)
Jake a Tlusťoch V (22)
Policie Hamburk XI (2)

Nova Cinema
6.30 Zelená je tráva 8.15 Teleshopping 8.50
Jantarová komnata 11.00 O živé vodě 12.10
Teleshopping 12.35 Italské prázdniny 14.20 Aloha
16.20 Husí kůže 2 18.00 Pixely 20.00 Captain
America: Občanská válka, akční dobrodružný film
(USA/N, 2016) 22.40 Americká jízda, dobrodružné
romantické drama (USA, 2016)

Prima cool
6.05 Odstřelovač II (8) 6.55 Odstřelovač III (1) 8.10
Top Gear VI (11) 9.20 Top Gear VII (5) 10.25
Hvězdná brána (13, 14) 12.30 Futurama III (30, 31)
13.20 Simpsonovi IV (23) 13.50 Simpsonovi V (1-3)
15.10 Hvězdná brána (15, 16) 17.15 Futurama III
(32, 33) 18.15 Simpsonovi VI (6-9) 20.15 Prima
Partička 21.15 Partička 22.00 Spartakus: Bohové
arény (2) 23.15 Re-play 23.50 Simpsonovi VI (6-8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Olympiáda Bolka
a Lolka (13) 6.50 Bolek a Lolek vyrážejí do světa (1)
7.00 Námořní vyšetřovací služba II (8, 9) 8.55
Frajeři ve Vegas 11.10 Nevěsta na útěku 13.30 Salon
krásy 15.45 V zajetí strachu 17.40 Proud času
20.00 Zase ona! 22.05 Rodina na útěku, thriller
(USA, 2012) 23.55 Anglický pacient, romantické
drama (USA/VB, 1996)

úterý 25. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 První republika II (3/13) 10.50
Úsměvy doktorské 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 Užovka
14.45 My všichni školou povinní (3/13)
15.50 Na krok od nebe V
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 Osmy
21.35 Nevinné lži
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Komisař Moulin
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.15
Sváteční slovo religionisty Pavla
Hoška

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.45
23.40
0.35
1.30
2.10
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4191)
Specialisté (66)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (1)
Gympl s (r)učením omezeným
(82)
Mentalista (13)
Kriminálka Miami VII (14)
Kriminálka Miami VII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4192)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (3)
Policie Chicago IV (5)
Kriminálka Miami VII (14)
Kriminálka Miami VII (15)
Mentalista (13)
Policie Chicago IV (5)
Na lovu

Prima
6.15
6.25
7.00
8.10
8.40
9.05
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.00
3.00
4.00

Příhody Bolka a Lolka (40)
Příhody Bolka a Lolka (41)
Nový den
M.A.S.H (93)
M.A.S.H (94)
DREAM TEAM – Mistři dílny
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VII (6)
Jake a Tlusťoch (1)
Policie Hamburk XI (3)
Námořní vyšetřovací služba II
(5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (155)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(5)
Jake a Tlusťoch (1)
Policie Hamburk XI (3)

Nova Cinema
5.35 Kněz je poděs 6.55 Italské prázdniny 9.10
Mentalista (12) 10.05 Husí kůže 2 12.05 Láska na
hlídání 14.05 Pixely 16.05 Moje superbejvalka 17.55
Kameňák 20.00 Focus, krimikomedie (USA/
Argentina, 2015) 22.00 Noční zvířata, psychothriller (USA, 2016) 0.15 Americká jízda, dobrodružné
romantické drama (USA, 2016)

Prima cool
6.15 Odstřelovač III (1, 2) 8.20 Top Gear VII (1, 6)
10.25 Hvězdná brána (15, 16) 12.30 Futurama III (32, 33)
13.20 Simpsonovi V (4-7) 15.10 Hvězdná brána
(17, 18) 17.15 Futurama III (34, 35) 18.15 Simpsonovi
VI (10-13) 20.15 Simpsonovi XXXIII (1) 20.45 Srdcaři
v Africe (8) 21.15 Show Jana Krause 22.20
Spartakus: Bohové arény (3) 23.40 Tutorial 0.10
Simpsonovi VI (10) 0.40 Simpsonovi VI (11)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.05 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (2, 3) 9.25 Námořní vyšetřovací
služba II (9, 10) 11.20 Saljut-7: Vesmírná krize 13.50
V zajetí strachu 15.40 Hodina pušek 17.50 Zase
ona! 20.00 Deepwater Horizon: Moře v plamenech,
katastrofický film (USA/HG, 2016) 22.05 Krvavá
nevěsta, hororová komedie (USA, 2019) 0.15
Rodina na útěku, thriller (USA, 2012)

středa 26. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 13. komnata Mariana
Jelínka 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 Kočka není pes
14.35 Zázraky přírody
15.45 Na krok od nebe V
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 Četnické humoresky (4/39)
21.30 Hercule Poirot
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Jiný člověk
Drama (ČR, 2003)
23.45 Maigret a obchodník s vínem
Detektivka (Fr., 2002)
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.25
0.20
1.15
1.55
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4192)
Specialisté (67)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (2)
Gympl s (r)učením omezeným
(83)
Mentalista (14)
Kriminálka Miami VII (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4193)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky II
Policie Chicago IV (6)
Kriminálka Miami VII (16)
Kriminálka Miami VII (17)
Mentalista (14)
Policie Chicago IV (6)
Na lovu

Prima
6.15
6.25
7.00
8.20
8.55
10.20
11.30
12.30
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
2.55
4.00
5.40

Příhody Bolka a Lolka (42)
Příhody Bolka a Lolka (43)
Nový den
M.A.S.H (95)
Slunečná (155)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger VII (7)
Jake a Tlusťoch (2)
Policie Hamburk XI (4)
Námořní vyšetřovací služba II
(6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (20)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(6)
Jake a Tlusťoch (2)
Policie Hamburk XI (4)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Malí uličníci: Záchranná mise 7.30 K-9 2: Můj
přítel se studeným čumákem 9.45 Mentalista (13)
10.35 Jmenuji se Sam 13.25 Focus 15.20 Made in
America 17.20 Captain America: Občanská válka
20.00 Agent v sukni 2, komedie (USA, 2006) 21.55
Skrytá vada, krimikomedie (USA, 2014) 0.50
Aljaška v plamenech, akční film (USA, 1994)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.05 Odstřelovač III (2, 3) 8.10
Top Gear VII (2, 7) 10.25 Hvězdná brána (17, 18)
12.30 Futurama III (34, 35) 13.20 Simpsonovi V
(8-11) 15.10 Hvězdná brána (19, 20) 17.15 Futurama
III (36, 37) 18.15 Simpsonovi VI (14-17) 20.15
Autosalon.tv 21.15 Jak přežít katastrofu (3) 22.25
Spartakus: Bohové arény (4) 23.40 Experiment 21
0.15 Simpsonovi VI (14) 0.45 Simpsonovi VI (15)

Prima Max
5.00 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa (4, 5) 7.45
Námořní vyšetřovací služba II (10, 11) 9.40 Základ
rodiny 11.45 Pravá blondýnka 13.45 Hodina pušek
15.55 Zaprášená tajemství 17.50 Deepwater
Horizon: Moře v plamenech 20.00 Ztracené město
Z 22.50 Tajemství smrti slečny Neznámé, horor
(USA/VB, 2016) 0.30 Krvavá nevěsta

čtvrtek 27. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
9.55 Pošta pro tebe 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 Kluci v akci
14.30 Klika s klikou
14.50 Profesionálové
15.40 Na krok od nebe V
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 První republika II (4/13)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Komisař Montalbano
0.55 AZ-kvíz
1.20 AZ-kvíz
1.55 V kondici

Nova
5.55
8.45
9.05
10.00
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.30
23.25
1.10
1.50
2.35
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4193)
Malé lásky II
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (3)
Gympl s (r)učením omezeným
(84)
Mentalista (15)
Kriminálka Miami VII (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4194)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odznak Vysočina (3)
Kriminálka Anděl III (10)
Policie Chicago IV (7)
Kriminálka Miami VII (18, 19)
Mentalista (15)
Policie Chicago IV (7)
Krok za krokem VI
Na lovu

Prima
6.15
6.25
7.00
8.10
8.45
9.05
10.25
11.30
12.30
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.00
4.05

Příhody Bolka a Lolka (44)
Příhody Bolka a Lolka (45)
Nový den
M.A.S.H (96)
M.A.S.H (97)
1. MISE (20)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger VII (8)
Jake a Tlusťoch (3)
Policie Hamburk XI (5)
Námořní vyšetřovací služba II
(7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (3)
Inkognito
Přešlapy III (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(7)
Jake a Tlusťoch (3)
Policie Hamburk XI (5)

Nova Cinema
5.20 Láska na hlídání 7.10 Mentalista (14) 8.35
Jantarová komnata 10.50 Captain America:
Občanská válka 13.30 Teleshopping 13.50 Donšajni
15.55 Agent v sukni 2 17.45 Láska na kari 20.00
Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část, sci-fi film (USA,
2014) 22.20 Vincentův svět, komedie (USA, 2015)
0.15 Skrytá vada, krimikomedie (USA, 2014)

Prima cool
5.20 Umění je cool 6.05 Partička 6.50 Prima
Partička 8.10 Top Gear VII (3, 8) 10.20 Hvězdná
brána (19, 20) 12.25 Futurama III (36, 37) 13.15
Simpsonovi V (12-15) 15.10 Hvězdná brána (21, 22)
17.15 Futurama III (38, 39) 18.15 Simpsonovi VI
(18, 19) 19.15 Simpsonovi VI (20) 19.45 Simpsonovi
VI (21) 20.15 Partička XXL 22.00 Peklo 0.10
Simpsonovi VI (18) 0.40 Simpsonovi VI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa (6, 7) 8.30 Námořní vyšetřovací služba II
(11, 12) 10.25 Život v klamu 12.15 Zaprášená
tajemství 14.10 Sejmi prezidenta 15.55 Frajeři ve
Vegas 18.10 Domů na dožínky, 20.00 Růžový panter znovu zasahuje, komedie (VB, 1976) 22.15 Hoši
z Brazílie, thriller (VB/USA, 1978) 0.55 Tajemství
smrti slečny Neznámé, horor (USA/VB, 2016)

pátek 28. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 Upír ve věžáku 11.00 Hobby
naší doby 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 Reportéři ČT
14.45 Na stopě
15.15 Jak jsme přečetli Čapka
15.35 Příběhy slavných... Karel Svoboda
16.30 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
16.55 Cestománie
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 Špunti na cestě (4/13)
21.05 13. komnata Jana Rejžka
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista V
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.45
0.50
1.45
2.30
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4194)
Odznak Vysočina (3)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (4)
Gympl s (r)učením omezeným
(85)
Mentalista (16)
Kriminálka Miami VII (20)
Kriminálka Miami VII (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4195)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (4)
Rallye smrti
Akční film (N/USA/VB, 2008)
Kriminálka Miami VII (20)
Kriminálka Miami VII (21)
Krok za krokem VI
Na lovu

Prima
6.15
6.25
7.00
8.10
8.45
9.05
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.30
0.35
1.35
2.30
3.45
5.20

Příhody Bolka a Lolka (46)
Příhody Bolka a Lolka (47)
Nový den
M.A.S.H (98)
M.A.S.H (99)
Zoo (3)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VII (9)
Jake a Tlusťoch (4)
Policie Hamburk XI (6)
Námořní vyšetřovací služba II
(8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
DREAM TEAM – Mistři dílny
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II
(8)
Jake a Tlusťoch (4)
Policie Hamburk XI (6)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Silák Honza 6.50 Mentalista (15) 8.15
Lovingovi 10.35 Láska na kari 13.10 Zamilovaný
Shakespeare 15.30 Hunger Games: Síla vzdoru,
1. část 17.45 Bláznivá, zatracená láska 20.00
Dinosaurus, animovaný film (USA, 2000) 21.30
Zkrocená hora, romantické drama (USA, 2005)
0.05 Vincentův svět, komedie (USA, 2015)

Prima cool
5.05 Umění je cool 6.35 Autosalon.tv 8.05 Re-play
8.40 Tutorial 9.15 Top Gear VII (9) 10.25 Hvězdná
brána (21, 22) 12.25 Futurama III (38, 39) 13.20
Simpsonovi V (16-19) 15.10 Hvězdná brána II
(23, 24) 17.15 Futurama III (40, 41) 18.15 Simpsonovi
VI (22-25) 20.15 S ledovým klidem 22.05 Vražedné
blesky 23.50 Simpsonovi VI (22) 0.20 Simpsonovi
VI (23) 0.50 Simpsonovi VI (24)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa (8, 9) 7.50 Námořní vyšetřovací služba II
(12, 13) 9.40 Rocky III 11.45 Návrat do budoucnosti
II 14.05 Domů na dožínky 15.50 Rebecka
Martinsson 17.45 Růžový panter znovu zasahuje
20.00 Manžel na hodinu, komedie (ČR, 2016) 22.15
Nevyřízený účet, akční film (USA, 2013) 0.20 Hoši
z Brazílie, thriller (VB/USA, 1978)

24 21. ledna 2022

Česká republika

Ztracený chod
Prostřeno! na Pardubicku s velkou improvizací
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Pardubickém kraji. O výhru 60 tisíc v pondělí
zabojuje pracující student Honza (27).
Soupeřům sice slíbí pětichodové menu
– ztracená vejce, bruschetty s rajčaty a
houbami, minestrone, jako hlavní chod
pollo alla cacciatora a malinový dort s
mascarpone. Jenomže je to jen taková
legrácka. Ztracená vejce jsou proto, že
jsou ztracená. Hostitel je vůbec neudělá, a ani to nemá v plánu.
V úterý soutěžní menu připraví HR
manažerka Pavlína (31). Nachystá hovězí carpaccio, quiche Lorraine s pancettou, kachní prsa s bramborovo-batátovým pyré a piškotové dortíky s mascarpone a ovocem. V lednici ale nenajde,
co potřebuje, tak improvizuje. Hosté by
si ani nevšimli, že v mascarpone není
mascarpone, ale Pavlína je pravdomluvná a přizná se dopředu a sama.
Středa patří Adamovi (29). Podniká a
tvrdí, že není nic, co by neochutnal. Třebaže tvrdí, že se v jídle nevyzná, připraví italské menu. A napíše ho celé v italštině! Tak jak je to? Dělá si ze všech

legraci, nebo je to taktika? Soupeři jsou
trochu zmatení.
Ve čtvrtek bude u plotny benjamínek
Ondra (17). Je ve „druháku“ na oboru
kuchař-číšník. Sází na českou kuchyni,
ale nebojí se ani zabrousit do Mexika.
Jako poslední v pátek uvaří maminka
na mateřské Katarina (22). Soupeři
ochutnají houbový krém, kuřecí steak,
pečené brambory s fazolkami se slaninou a čokoládový dort s banánem. Kdo
vyhraje? Sledujte Prostřeno! na Primě
každý všední den od 17.50. hod. (kot)
Předkrm ztracená vejce
Ingredience: 5 talířů, 5 vajec. Postup:
Na stůl přineseme prázdné talíře, protože se vejce ztratila. Vejce vrátíme zpět
do ledničky. Vhodné pro vegetariány.
Kachní prsa s bramborovo-batátovým pyré a vinnou omáčkou
Ingredience: 5 kachních prsou, sůl,
pepř. Pyré: 2 větší batáty, 2 větší brambory, 100 ml smetany na šlehání. Omáčka: 400 ml červeného vína, 400 ml ho-

Prostřeno!. Soupeři z Pardubického kraje.
vězího vývaru, 250 g šalotek, 1 stroužek česneku, 5 PL olivového oleje, 3 PL
balzamika, rozmarýn, pepř. Postup: Založíme si vinnou omáčku. Šalotky nakrájíme na kolečka, dáme je změknout
na 3 minuty na olivový olej. Přidáme na
plátky nakrájený česnek, balzamiko,
rozmarýn a opepříme. Opékáme pak další 3 minuty. Poté zalijeme vínem, které
necháme odpařit asi na třetinu. Zatímco
se nám redukuje vinná omáčka, oloupeme brambory a batáty, které dáme vařit
do vody na 20 minut. Tukovou vrstvu
masa nakrojíme nožem, aby se lépe vypekla, a okořeníme solí a pepřem. Když
se vyvaří víno, zalijeme omáčku vývarem a opět necháme redukovat tak na
250 ml, což trvá cca 20 minut. Kachní
prsa si dáme tukovou vrstvou na rozpá-

FOTO | FTV PRIMA

lenou pánev
a opékáme.
Sem tam slijeme z pánve tuk do
připravené
misky. Takto opékáme asi 5 minut na vyšší stupeň
z jedné strany a cca 3 minuty z druhé
strany. Poté přendáme kachní prsa propečenou kůží nahoru do pekáčku a pečeme na 120 °C ještě 10 minut. Zatím si
dáme prohřát smetanu a slijeme vodu z
brambor a batát. Když je smetana zahřátá, přidáme ji k bramborám a šleháme
ručním šlehačem dohladka. Dle chuti
osolíme. Když prsa vyndáme, necháme
je ještě několik minut odpočívat, aby se
šťáva rozlila po mase.

INZERCE

Referent/ka odboru výstavby a
územního rozhodování ÚMČ Praha 18
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
"odborný/á referent/ka odboru výstavby a
územního rozhodování". Více na
www.praha18.cz. Kontakt: Hana
Klingerová, tel.: 284 028 172, e-mail:
hana.klingerova@letnany.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/RC4VPH

Poradce pro správu stávající klientely.
Neobejdete se bez maturity a čistého
trestního rejstříku, rádi se učíte, jste
pracovití a máte dobré komunikační
schopnosti, spolehlivost, férovost je pro Vás
na 1. místě, nevadí Vám práce na IČO. Tel:
604 929 976, E-mail:
katerina.vybiralova@generaliceska.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/D643AB

Mzdový/á účetní Úřad městské části
Praha 18 přijme zaměstnance na pracovní
pozici "mzdový/á účetní". Více na
www.praha18.cz. Kontakt: Hana Klingerová,
tel.: 284 028 172, e-mail:
hana.klingerova@letnany.cz

Městská č ást
Praha 18

Kateřina
Vybíralová

Více na www.jobdnes.cz/detail/JZBM19

Referent stavebního řádu, VŠ v
magisterském stud. programu právního,
stavebního nebo architektonického směru;
znalost stavebního práva, vyvlastňování a
správního řízení;; analytické schopnosti; MS
Office; ŘP sk. B. Bc. Eva Gazdošová, Tel:
+420 731 555 239, E-mail:
eva.gazdosova@kr-zlinsky.cz

Městská č ást
Praha 18

Zlínský kraj

Více na www.jobdnes.cz/detail/4OMEGI

4. ročník projektu Realiťák roku 2021

Sledujte v přímém přenosu
vyhlášení vítězů
24.1.2022 živě od 17 hodin na ČTK a iDNES.TV
www.realitakroku.cz

INZERCE
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www.5plus2.cz

Francouzský spisovatel René Clair: Kde není pošetilců, není...

Tajenka: … opravdové lásky.

INZERCE

19. 1. - 1. 2.
Víkendová akce 27. 1. - 30. 1. 2022
Vepřové maso mělněné 600 g
Kostelecké uzeniny a.s.
(100 g/10,82
g/10 82 Kč)

2022

64,90

Gambrinus Originál 0,5 l
(100 ml/1,98 Kč)
3,- záloha

82,90

9,90
14,90

Vanish
ish Ox
Oxi
xi
Action
tion 1 l
různé
druhy
né druh
hy
(1 l/od 79,90
9,90 Kč)
K

Jihočeský Eidam
30% plátky 100 g

19,

90

31,

90

Ondráovka
O
d á k
ochucená 1,5 l
vybrané druhy
(1 l/6,60 Kč)

99,90
129,90

9,90
12,90

Cena pro zákazníky
zníky
bez karty
COOP Club.

Cena pro
dritele
karty COOP
Club.

79,90
129,90

Speciální nabídka jen pro členy COOP Clubu.
Jak se stát členem COOP Clubu najdete na stránkách www.jednota.cz.

Jihomoravský kraj
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Trauma z covidu
pomůže dostat
z hlavy virtuální realita
Brněnští studenti vyvíjejí speciální program virtuální reality, který by v budoucnu
pomohl diagnostikovat a léčit psychické poruchy. Pacientům, kteří prožili
náročné chvíle na covidových odděleních, pomůže zbavit se stresu z nemocnic.

Základní pomůckou v terapii jsou
brýle pro virtuální realitu.

ŠÁRKA KROUPOVÁ
BRNO | Když se řekne virtuální realita,
většině lidí se vybaví zábavní průmysl
a hry, které uživatele přenesou, kamkoliv si jen bude přát. Virtuální realita
však už nezůstává pouze u herního průmyslu, tým Tomáše Švece z Vysokého
učení technického (VUT) v Brně ji chce
využít i pro léčbu a diagnostiku psychických poruch. Pacienti by se díky ní mohli zbavit svých fobií, úzkostí a posttraumatického stresu.
Při nástupu na své doktorské studium
připravoval Švec publikaci o psychoterapii a informačních technologiích, a tak
se rozhodl spojit všechno dohromady.
Právě díky tomu vznikl projekt Ekhi, který by v budoucnu mohl pomáhat například lidem s posttraumatickou stresovou
poruchou z covidových jednotek v nemocnici.
„Při prvním pandemickém lockdownu jsme začali rozvíjet scénář na pomoc
pacientům, kteří se léčili v nemocnici na
jednotkách intenzivní péče. Spojili jsme
proto síly s odborníky z Masarykovy univerzity a také s lékaři z Fakultní nemocnice Brno,“ popisuje počátky vývoje
Švec, jenž působí na fakultě informačních technologií.

Uklidňující prostředí lesa, ale i nemocniční pokoj i s personálem, který vychází z reálného předobrazu získaného ve
Fakultní nemocnici Brno. To všechno dokážou odborníci nasimulovat ve virtuálním světě.
3x FOTO | EKHI

Základní pomůcka: brýle
Nejdůležitější pomůckou při terapii jsou
brýle na virtuální realitu, které pacienta
přivedou do různých scénářů. Jejich základní cena se pohybuje okolo dvanácti
tisíc korun, k nim je potřeba jakékoli zařízení s připojením k internetu. Technologii by si tak mohly dovolit i běžné ordinace terapeutů.
Klíčovou součástí terapie i nadále zůstává terapeut, který dohlédne na každého pacienta. „Terapeut vidí na displeji
to, co pacient v brýlích, a je schopný virtuální realitu ovládat. Bude také monitorovat biosignály člověka, jako je například srdeční frekvence. Když zjistí, že
má pacient vysoký tep, může ho poslat
do relaxačního prostoru na uklidnění.
Pro tyto situace jsme vytvořili prostředí
lesa,“ vysvětluje Švec.
Tým se momentálně zaměřuje především na scénář jednotky intenzivní

péče. Vystavěl proto simulaci nemocničního pokoje i s lékaři, kteří chodí kolem
v nemocničním oděvu. „Simulace zobrazuje nemocniční pokoj s reálnými zvuky
přístrojů. Inspirovali jsme se prostředím
z Fakultní nemocnice Brno, takže máme
dokonce i stejné dlaždice. Sám jsem si ji
vyzkoušel a deprese z nemocničního pokoje je opravdu cítit,“ přiznává Švec.
Scénář nemocnice nicméně není jediný, který mají studenti připravený. Pro
jedince s úzkostí ze sociálních interakcí

mají připravený i konferenční sál, kde si
mohou natrénovat projev před virtuálními lidmi a zbavit se tak trémy.
Přínosy virtuální terapie při léčbě úzkostných poruch a posttraumatického
stresu jsou podle psychiatričky Elis Bartečků z brněnské nemocnice ověřené.
„Aplikace ve virtuální realitě mají srovnatelnou účinnost s expoziční terapií,
což je ověřený léčebný postup. Funguje
tak, že člověk, který trpí například strachem z dopravních prostředků, si tuto si-

tuaci nejdříve představuje a poté se jí vystavuje. Některé scénáře nicméně terapeut nasimulovat nedokáže. A právě virtuální realita umožňuje tyto situace napodobit velmi realisticky,“ objasňuje Bartečků.
Brněnští studenti v dubnu plánují začít testovat covidový scénář v praxi.
„Momentálně hledáme dobrovolníky
z řad pacientů a lékařů, kteří si stresujícími zážitky prošli. Prosíme je, aby se přihlásili prostřednictvím naší facebookové stránky,“ dodává Švec. Po úspěšném
ověření by mohl systém fungovat i na
dálku. Pacienti by tak podstoupili terapii
přímo v pohodlí svého domova.
INZERCE

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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Brno, Blansko a Vyškov

Mueller znovu kraluje extralize
Americký útočník Komety se prostřílel do čela statistik nejvyšší soutěže. Na olympiádu to ale nestačilo
JIŘÍ ČERNÝ
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Začátek sezony měl nevýrazný, do formy se dostával pomaleji než
jiní střelci. Od přelomu listopadu a prosince je ale útočník Peter Mueller z Komety Brno opět postrachem brankářů
v hokejové extralize. V prvních kolech
roku 2022 řádí tak, že se posunul do
čela tabulky střelců i kanadského bodování nejvyšší soutěže.
„Já se prostě snažím hrát lépe. Po tom
vlažném začátku soutěže, kdy jsme si
prošli těžkým obdobím, se zlepšení nalézá snáze, ale stále na tom musíme praco-

vat. Snažím se ale, aby v dobré pozici
byla hlavně Kometa, a ne já jako jednotlivec,“ vypráví Mueller diplomaticky.
Všechno nasvědčuje tomu, že je znovu v ráži. Ta tam je doba z prvních týdnů sezony, kdy se po ledě neustále přesunoval a zkoušel, odkud bude nejvíc
nebezpečný.
Od začátku prosince Mueller skóroval v deseti ze čtrnácti zápasů, čímž
nese silný podpis i pod vzestupem Komety tabulkou.
Nahrálo mu i obnovení spolupráce
v útoku s Petrem Holíkem a Martinem
Zaťovičem, který původně brněnský trenér Jiří Kalous roztrhl.

INZERCE

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•

specialista/specialistka sterilizace
dělnice ve zdravotnické výrobě
manipulační dělník – balič
obsluha sterilizační jednotky zdravotnických výrobků
skladník/skladnice

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás: email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com;
tel.: +420 544 425 879; + 420 731 141 123
email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel. +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

Přehled a výborná technika hole jsou zbraně, z nichž Peter Mueller (v modrém) těží. Poznal to i Jan Štencel z Českých Budějovic. FOTO | P. UHLÍŘ, MAFRA
„Máme ale také náš motor, co nás
žene, protože ačkoli se podařily výborné individuální výsledky a ocenění, stále čekáme na týmový úspěch, tedy
nejméně finále,“ vyložil svoje plány
americký snajpr.
Daří se mu tak, až leckoho napadlo:
jsou to výkony, které by mu mohly zajistit nominaci na olympiádu?
V situaci, kdy v Pekingu nebudou
startovat profesionálové z NHL, se to
dokonce i nabízelo. Mueller už má zkušenosti z mistrovství světa, je ve formě
a z evropské soutěže by mohl být k dispozici.
„To by byla obrovská pocta. Nechci
se nechat strhnout nadějí a vsadit na ni,
ale právě naděje je často tím, co vás přivede k naplnění cíle,“ říkal ještě před
tím, než Američané zveřejnili soupisku
bez něho.
Mueller tak zůstane doma u televize
a bude sledovat, jak se povede jeho krajanům. Olympiádu považuje za svátek,
i když přiznává, že ne vždy byl jejím
pravidelným divákem.
„Když jako dítě hrajete hokej v Min-

nesotě, únor strávíte na ledě, ne u televize. Nebylo to tak, že by se svět zastavil
a všichni jsme koukali. Ale pamatuji si
například hry v Salt Lake City 2002, jak
jsme měli při cestách vždy v rádiu puštěný přenos, našemu týmu se tam dařilo.
Pamatuji si i nějaký ten zápas v televizi.
Když pak vidíte ty nejlepší z nejlepších,
co americký hokej vyprodukoval, v bílých dresech s nápisem USA přes prsa,
tohle chcete zažít taky a představujete si
tam sebe. Nicméně mám rád celou olympiádu, takže po zápase v hokejovém dresu se potom vidíte v kombinéze lyžařů
a tak dále,“ líčí kanonýr Komety, jehož
idoly kdysi byli univerzitní hráči, jimž
se v roce 1980 podařilo porazit Sovětský svaz.
Aktuálně bude mít jinou než olympijskou motivaci. Běží mu poslední rok
z brněnské smlouvy, takže si svými výkony chce říct o co nejlepší vyjednávací
pozici.
„Miluji Kometu, udělala pro mě vše,
co jsem kdy chtěl, a je to můj druhý domov. Chci jen ukázat, že mám týmu co
nabídnout a dělat radost i nadále,“ hlásá.

