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Hledáme nové Continentalenty
Máme pro vás spoustu pozic
se spoustou výhod

Ať už jste šikovní manuálně, nebo chcete uplatnit svou specializaci, u nás si
z nabídky profesí vždycky vyberete. V Brandýse nad Labem vítáme všechny, kteří se
chtějí podílet na výrobě a vývoji nových technologií automobilové elektroniky. Praxe
není podmínkou. Rádi vás zaškolíme.
KOHO RÁDI PŘIVÍTÁME:
• operátory(ky) výroby
• skladové operátory s VZV
• techniky a analytiky
• elektro inženýry
• projektové manažery
• specialisty kvality
• specialisty logistiky
• specialisty ekonomického
zaměření

VÝHODY, KTERÉ NABÍZÍME:
• 5 týdnů dovolené
• balíček Benefit Plus a další odměny
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě a kurzy
• odborné vzdělávání a jazykové kurzy
• program podpory zdraví
• Multisport kartu na sportovní vyžití a řadu dalších

KONTAKTUJTE CONTINENTAL BRANDÝS NAD LABEM:
web: continental.jobs.cz/brandys, e-mail: personalni.brandys@continental.com

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

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

%
6
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.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

hy
Střednpí aČdec
zá

15. 1. - 16. 1.

SLEVA

Šittová & Svitek
Jak dva čeští
kaskadéři
natáčeli
hollywoodský
trhák Duna

%

NA VEŠKERÝ

NÁBYTEK
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INZERCE

při nákupu nad 5000 Kč

…str. 6 a 7

Nabídka platí od 15. 1. 2022 do 16. 1. 2022
ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK
v ČR. Více informací v prodejnách.

Vrací je do běžného života
Radnice v Mníšku
pod Brdy prodloužila
fungování Senior taxi.
Dříve narozené i hůře
pohyblivé bude i letos
vozit k lékaři či na úřad.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
MNÍŠEK POD BRDY | Od letoška již třikrát týdně a nově až na Zbraslav vozí
usměvavá řidička Marie Ungrová mníšecké seniory a hůře pohyblivé obyvatele
k lékaři, na poštu či na úřady. „Sama už
mám seniorský věk, což v komunikaci se
zákazníky hodně pomůže. Jsme si názorově blízcí,“ říká taxikářka s bohatými zkušenostmi. Taxislužbu totiž začala provozovat na Dobříši téměř před třiceti lety.
Od konce loňského dubna, kdy radnice
zkušebně zprovoznila v Mníšku pod
Brdy Senior taxi, najezdila Marie Ungrová stovky kilometrů. Tehdy ještě s červenou octavií. Letos přesedla za volant bílého rapida. „Věřím, že v této podobě bude
službu využívat více lidí a my tak pomůžeme našim seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům se lépe pohybovat

Mníšecké Senior taxi řídí i v letošním roce Marie Ungrová (na snímku). Loni s klienty v červené octavii najezdila stovky
kilometrů. Od letoška je vozí v bílém rapidu.
FOTO | MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY
po městě a po okolí,“ konstatuje radní
Šárka Slavíková Klímová, která rozjezd
služby Senior taxi iniciovala. Využívat
ho mohou lidé starší 65 let, invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P – všichni s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy.

Bílý rapid vyjíždí v pondělí a ve středu
od 8 do 14 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12
let. V Mníšku a Dobříši vozí klienty bez
omezení. V Dobřichovicích, Klínci, Řevnicích a na Zbraslavi je odveze jen k lékaři a Nové Vsi pod Pleší do nemocnice.

Cesta stojí 30 korun v Mníšku, do dalších
lokalit 50 korun. Doprovod má cestu zdarma. Zbytek nákladů hradí město jako dotovanou službu. Ve středních Čechách se
Senior taxi svezou důchodci také v Kladně, Příbrami, Kolíně nebo Benešově.

INZERCE

SLEVA

NA VEŠKERÝ

NÁBYTEK

15. 1. - 16. 1. 2022

při nákupu nad 5000 Kč
z nezávazných doporučených spotřebitelských cen
Nabídka platí od 15.1.2022 do 16. 1. 2022 ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.
Neplatí pro e-shop www.asko.cz. Více informací v prodejnách.
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Střední Čechy západ

Osiřelé chaty střeží i z nebe
Policie v zimním období
opakovaně vyráží na
kontroly rekreačních
oblastí. Ročně
v průměru řeší
300 vloupání, objasní
zhruba každý
pátý případ.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MAREK KOČOVSKÝ
STŘEDNÍ ČECHY | Opuštěné chaty
a chalupy lákají v zimním období zloděje. Ročně policisté v kraji zaznamenají
na tři stovky vniknutí do rekreačních objektů. Ať už jde o jejich vlastní zjištění
při pravidelných kontrolách, nebo nahlášená vloupání majiteli chat a chalup či
sousedy.
„Zloději si vybírají zejména ty oblasti, kde se chat nachází velký počet. Jsou
to především osady v okolí Sázavy, Vltavy, Slapské přehrady a rozsáhlých
lesů v okolí Říčan a Kamenice,“ upozornil na některé středočeské lokality mluvčí policie Praha-venkov jih Zdeněk Chalupa s tím, že pachatelé někdy nejdou
přímo do obytné budovy.
Často si vystačí třeba jen s kůlnou, gaINZERCE

JURISREAL,spol.sr.o.

Ihned vykoupíme či
zprostředkujeme
prodej rodinného domu,
bytu, chaty. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce. Okamžitá
výplata zálohy.
Již 23let zkušenos�.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Bez dozoru lákají. Přestože někteří chataři svá letní sídla v zimě čas od času kontrolují, jen stěží mohou zabránit nechtěné návštěvě. Osady bývají opuštěné přinejmenším od listopadu do března.
FOTO | ARCHIV MAFRA
rážemi, někdy je zaujme i zahradní altánek. Nechávají pak za sebou rozbitá
okna či ukradené zámky.
Například v listopadu a prosinci se pachatel patrně opakovaně vypravil do
okolí Řevničova na Rakovnicku. Postupně se vloupal do tří chat a způsobil
majitelům škodu za přibližně třicet tisíc
korun. Ne vždy však něco ukradl, spíše
ničil zařízení. „V osadě u rybníka
Bucek poškodil drátěnkový plot, čímž
se dostal na pozemky. U jedné chaty rozbil okno na toaletu a poté vypáčil vchodové dveře na verandu. Tu prohledal,
ale nic neodcizil. Následně rozbil okna
obytné části a odcizil skleněnou broušenou karafu. U vedlejší chaty rozbil
okna, ale nic neodnesl. U třetí vypáčil
dvoukřídlé okno, rozbil skleněnou výplň, avšak opět nic neodcizil,“ popsala
řádění, za které hrozí šest měsíců až tři
léta ve vězení, policejní mluvčí Michaela Richterová.
Dva dny před Štědrým dnem služební pes Hasko u jedné z chat chytil pachovou stopu a sledoval ji přes les k Sázavě. Po nějaké době přivedl policejní kynoložku pod skálu, kde se skrýval podezřelý muž. Tam ho střežil až do příjezdu
hlídky. Popisovaný zásah se na sklonku
loňského roku uskutečnil v Lešanech –
Nové Vsi na Benešovsku, kde došlo
také k vloupání do jedné z chat.

Většina vloupaček má podobný scénář. Zloději se loni na podzim v okolí
Rakovníka podívali také do Jesenice.
Vnikli tam do chaty, odkud odnesli
drobné předměty v hodnotě šest tisíc korun. Poněkud kuriózní se v tomto případě jeví skutečnost, že zároveň zmizely
také visací zámky od vstupní branky,
kolny i samotné chaty. A nechtěné návštěvě se už tuto zimu nevyhnuli ani „lufťáci“ z jiných koutů středních Čech.

Výhodou dronu je noční
vidění
Středočeští policisté doposud evidují
pouze případy, k nimž došlo od konce
letní sezony do přelomu roku. I tak jsou
vloupání desítky, další možná chataři
nahlásí až po jarním návratu na letní
byt. Občas se stává, že na vykradení chaty přijdou ještě před začátkem jara jejich sousedé z řad starousedlíků.
Strážci pořádku se nicméně snaží
vloupáním předejít. Především akcemi,
kdy vyrážejí do terénu i se služebními
psy. Kontroly plánují v rámci své služby jednotlivé územní odbory, zejména
pak v obdobích, kdy lidé své chaty
a chalupy na dlouhé měsíce opouštějí.
K hlídkování nad dovolenkovými
destinacemi jim hodně pomáhají drony.
Bezpilotní techniku si mezi prvními už

před třemi lety vyzkoušeli policisté na
Příbramsku a Benešovsku. Kromě střežení Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Brdy tak s drony často létají i nad chaty.
Výhodou je, že mohou pro monitoring
využít termovizi. Vyrážejí tak do akce
také v noci. Drony proto policisté v kraji využívají stále častěji.
„Naposledy proběhla jedna z větších
akcí na území Kolína, kdy prostřednictvím dronů policisté kontrolovali rekreační oblast Peklo. Rozhodně v tomto
směru nezahálí ani naši kolegové z poříčních oddělení. Pokud skončí jejich sezona na vodě, mají k dispozici čtyřkolky a rovněž se věnují kontrolám chat a
chalup, kterých v okolí vodních ploch
není také málo,“ říká policejní mluvčí
Vlasta Suchánková.
Ne každé vloupání však končí úspěšným dopadením, jako tomu bylo ve zmiňovaných Lešanech. „Co se týká objasněnosti, tak ta se v průměru pohybuje
kolem 20 až 21 procent. A například
v loňském roce jsme v souvislosti
s vloupáním do rekreačních objektů obvinili téměř čtyři desítky pachatelů,“
konstatuje Vlasta Suchánková. Zároveň
chválí i chataře a chalupáře. Podle ní věnují zabezpečení svých víkendových objektů větší pozornost a také si koncem
léta odvážejí věci, které pro ně mají větší hodnotu.
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I když neslyší, domluví
se. S pomocí tabletu

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
V participativním
rozpočtu rozdělí dva
miliony korun

Speciálně upravené tablety mají v hořovické, berounské i rakovnické nemocnici neslyšící k dispozici 24 hodin denně.
Při komunikaci ve znakovém jazyce se s tlumočníkem spojí přes videohovor (vlevo).
FOTO | ARCHIV TICHÁ LINKA

V hořovické, berounské
i rakovnické nemocnici
pomáhají neslyšícím
komunikovat se
zdravotníky speciálně
upravené tablety.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Vymknutý kotník,
popálená ruka, žlučníková kolika. Úrazy nebo nečekané zdravotní komplikace, které zaskočí každého bez rozdílu
věku. Ještě větší komplikací jsou však
pro neslyšící. „V lepším případě vidím,
že doktor nebo sestra otvírá pusu, a
zkouším odezírat. V horším o něco později vidím jejich podrážděný nebo naštvaný výraz. Než jim ukážu kartičku
nebo teď už na mobilu, že jsem neslyšící,“ vypráví třicetiletá Kamila S. z Berounska. O sluch přišla před patnácti
lety po úrazu při autonehodě.
Naučila se poměrně rychle znakovou
řeč, odezírat ze rtů a velkým pomocníkem je pro ni chytrý telefon s Tichou linkou (sociální služba, která skrze speciální aplikaci nabízí online tlumočení pro
neslyšící do mluvené češtiny, pozn.

red.). „Trapasů a následně lítostivých
pohledů mě to ale stejně neušetří,“ přiznává mladá účetní.
S Tichou linkou se seznámila před několika lety, když si v neděli večer vymkla kotník na umrzlém chodníku
a v hořovické nemocnici na centrálním
příjmu pohotově zareagovali. „Vytáhli
tablet, propojili mě s tlumočnicí,
a přestože mě kotník neskutečně bolel,
cítila jsem se dobře. Konečně jsem mohla se všemi ‚mluvit‘, i když jsem je vůbec neslyšela,“ vzpomíná Kamila S.
Speciální upravené tablety používají
při komunikaci s neslyšícími pacienty
kromě hořovické nemocnice také její
sesterská v Berouně, dále v Rakovníku
nebo velké oblastní nemocnice v Kolíně a Mladé Boleslavi. „Každá z našich
nemocnic má jeden. K dispozici jsou
nonstop 24 hodin denně. V Hořovicích
je na centrálním příjmu. V Berouně na
příjmové interní ambulanci,“ uvedla
mluvčí hořovické a berounské nemocnice Petra Horáková. Vedle zdravotnických zařízení používají speciální tablety při komunikaci s neslyšícími nejčastěji úřady, především okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce nebo
radnice. Z těch středočeských to jsou
městské úřady opět v Berouně, Hořovicích či Kolíně. Takzvaných bezbariérových míst pro neslyšící je dohromady
po celé republice na tři stovky.
S nástupem chytrých telefonů se vítaným pomocníkem stala pro neslyšící
také mobilní aplikace Tichá linka. „Vy-

beru si, jestli komunikuji ve znakovém
nebo mluveném jazyce, a zadám do
apky svůj požadavek. Při znakování se
se mnou spojí tlumočník přes videohovor. Jinak používáme textové okno,“ popisuje neslyšící účetní z Berounska.
Na Tiché lince pomáhají klientům celkově desítky lidí. V jeden okamžik až
pět tlumočníků a dva přepisovatelé. „Je
to zdarma. Čtyřiadvacet hodin denně.
V noci ale jen pro naléhavé věci – třeba
když potřebuji tlumočit u doktora,“ dodává Kamila S.
Právě při řešení zdravotních záležitostí si neslyšící nechávají nejčastěji tlumočit. „Hodně využívána je i SOS linka,
kdy se klienti potřebují urgentně spojit
s některou ze složek integrovaného záchranného systému,“ přibližuje Eva
Štípková ze společnosti Tichý svět, která sociální službu provozuje.

PŘÍBRAM | Až do konce března mohou obyvatelé Příbrami posílat návrhy
na zlepšení veřejných prostor. Radnice
pro letošní čtvrtý ročník participativního rozpočtu uvolnila dva miliony korun. Z návrhů občanů vedení města vybere projekty, které bude možné uskutečnit, a Příbramští o nich budou následně hlasovat. Návrh může podat každý
obyvatel Příbrami starší 15 let, podmínkou je veřejná prospěšnost projektu.
V roce 2020 si veřejnost vybrala z deseti námětů projekt Park pod Svatou Horou, na nějž radnice uvolnila 900 tisíc
korun.
(jak)

Nově zaplatí lidé za
parkování i kartou
KLADNO | Magistrát letos obnoví parkovací automaty. Důvodem je jejich stáří i částečná nefunkčnost. Město na pořízení, zprovoznění a servis 25 automatů
vypsalo tender. Řidiči u nich budou hradit parkování jak v hotovosti, tak nově
i platební kartou. Radnice díky novému
digitálnímu systému získá i přesná data,
jak jsou parkoviště využívaná. Předpokládané náklady budou 14 milionů bez
DPH.
(jak)

INZERCE

Domov seniorů

MARTA
Victorianna s.r.o.

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ zajištění sociálních služeb kvalifikovaným personálem

■ registrace na poskytovánísociálních služeb dle §49 Zák. 108/2006 Sb.

www.seniordummarta.cz
info@seniordummarta.cz
senior.dum.marta@seznam.cz

+420 323 604 124
+420 777 662 740
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Česká republika

Čeští kaskadéři v trháku Duna:
Sáhli jsme si na dno svých sil
Filmový hit Duna v posledních týdnech uplynulého
roku plnil kinosály po celém světě. V adaptaci
slavného sci-fi románu si zahráli také čeští kaskadéři
Magdalena Šittová a Marek Svitek, kteří pár tvoří
i v soukromí. „Pouštní scény se natáčely v Abú Dhabí.
Nejhorší byly ty s písečným červem, kde pokyny
zněly jasně – běž jako o život,“ vzpomíná
Magdalena. A co hollywoodské hvězdy? „Vesměs
milí a pokorní lidé, kteří chtějí makat,“ hodnotí Marek.
5plus2
■ ROZHOVOR
TEREZA PULGRETOVÁ
ČR | Zlatavý písek, vzácné koření, bájný
pouštní červ a také jedno ryze české překvapení. Nová filmová adaptace slavného
sci-fi románu z 60. let minulého století spisovatele Franka Herberta, která do kin vtrhla v závěru uplynulého roku, je pro tuzemské fanoušky lákavější o to víc, že si v ní
zahráli i čeští kaskadéři, hlavně Magdalena Šittová a Marek Svitek. Ti mají se zahraničními produkcemi už řadu zkušeností
a mohou tak dát nahlédnout do zákulisí natáčení amerických kasovních trháků.
Co se musí stát, aby si dva čeští kaskadéři zahráli v hollywoodském velkofilmu, jakým je Duna, který se ani nenatáčí v Česku?
Marek: Člověk samozřejmě musí začít
na menších projektech, kde postupně
nabírá zkušenosti. Třeba já jsem se dostal ke kaskadéřině přes bojové sporty,
Majda přes tanec a akrobacii. Co se
ale konkrétně Duny týče, byli jsme
oba součástí natáčení Carnival Row
tady v Česku, Majda dělala dublérku herečce Caře Delevigne, já
jsem na dotáčkách dubloval Orlanda Blooma. Tam jsme se skamarádili s koordinátorem Tomem Struthersem, který je velmi zběhlý v hollywoodském
světě a jeho další projekt

Magdalena Šittová
a Marek Svitek
v kostýmech
při natáčení
sci-fi filmu
Duna.
FOTO | ARCHIV
KASKADÉRŮ

byla právě Duna. Po natáčení nás a další
kolegy pozval, abychom se toho také
účastnili. Někteří už ale měli nasmlouvanou jinou práci, takže jsme vyrazili jenom
my dva, Tomáš Rydval a později se na
část projektu přidal ještě Tomáš Sobotka.

Nebyli jste před natáčením nervozní?
Přeci jen se o Duně hodně mluvilo
a očekávání nebylo zrovna nejmenší.
Magdalena: Jsme v tomto byznysu už několik let, takže nervozitu už tolik nepociťujeme. Obavy jsme měli akorát z toho, že
budeme na šest měsíců v zahraničí bez rodiny a kamarádů. Takhle dlouho jsme totiž ani jeden mimo domov nikdy předtím
nebyli. Navíc člověk zpočátku ani moc
neví, do čeho jde, jak moc velký film to
bude, co za herce tam bude hrát. Že půjde
o takový „megabiják“, jsme se dozvěděli
v podstatě až na místě.
Museli jste absolvovat nějakou speciální přípravu?
Marek: Připravujeme se konstantně, snažíme se trénovat každý den, pořád se udržovat a získávat nové dovednosti. Ani
tady příprava nebyla nijak extrémně specifická. Mění se to až na místě, než se začne
točit. Na zkouškách se trénuje a připravují
se konkrétní choreografie a efekty.
Na filmu se pracovalo hned na několika místech světa – v Jordánsku, Maďarsku, ale i Norsku. Kam všude jste
se podívali vy?
Magdalena: Připravovat jsme se začali
v Budapešti koncem ledna 2019. Natáčení
začalo v březnu, po pár týdnech jsme se
přesunuli do Jordánska, kde jsme
byli asi měsíc. Natáčeli jsme například ve známém údolí Wadi
Rum. Nějaký čas jsme pak
opět strávili v maďarských studiích a dotáčky písečných scén se
nakonec
dělaly
v Abú Dhabí. Tam se
už ale vydal jen menší štáb a jenom na deset dní.

Měli jste čas na těchto místech i poznávat okolí?
Marek: V Budapešti, kde jsme dohromady strávili okolo pěti měsíců, jsme vždycky o volných víkendech brouzdali městem a někdy jsme se podívali i do okolí.
Já jsem si udělal i výlet do Rumunska.
V Jordánsku bylo času trochu méně, někdy jsme pracovali i šesté dny, ale když
jsme mohli, vyrazili jsme se potápět nebo
se někam projít.
Byla pro vás práce na tomto snímku
hodně náročná?
Magdalena: Často bývá daleko náročnější příprava než samotné natáčení, a tak
tomu bylo i v případě Duny. Jede se od
rána do večera, člověk vymýšlí choreografii nebo trénuje různé bojové styly. Pro mě
je to vždycky velká zábava, člověk se zdokonaluje, poznává nové lidi a může si vyzkoušet nové věci. Filmování jsme už ale
určitě zažili náročnější. I když se musím přiznat, že při některých pouštních scénách ve
třiceti stupních jsem si sáhla na dno.
Na sobě jsme navíc měli desetikilové kostýmy a masku na puse. Běhat po písku sice
vypadá krásně a jednoduše, ale je to spíš pocit, jako když člověk běží pozadu. Nevím,
co to měli filmaři za zábavu, ale vždycky si
vyhlédli ten největší kopec z písku, který
tam zrovna byl, a po něm jsme museli
běhat. Nejhorší pak byly scény s písečným červem,
kde pokyny zněly
jasně – běž jako
o život. (smích)
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Marek: Roli v tom také hraje rozpočet
projektu. Díky vysokým prostředkům
na natáčení jsme měli dostatek času a prostoru na veškeré přípravy. U menších projektů bohužel často takový luxus nebývá.

Marek Svitek a Magdalena Šittová

Ke kaskadéřině se dostali přes tanec
a bojové sporty.
■ Marek Svitek (35) do světa kaskadérů
vstoupil ve svých 17 letech, protože
obdivoval legendy, jako je Jackie Chan
a Bruce Lee. Od té doby zaskakoval
například za Orlanda Blooma, zúčastnil
se také natáčení filmu Assassin’s Creed
nebo Ledová archa.
■ Magdalena Šittová (28) jako
kaskadérka pracuje šest let, i tak ale
stihla dublovat jména jako je Cara
Delevingne nebo Rebecca Ferguson.
■ Oba dva jsou součástí českého Filmka
Stunt Teamu a děláním nebezpečných
kousků či předváděním bojového
umění se už na plno živí.
■ V roce 2019 spolupracovali na nové
adaptaci snímku Duna, který
od podzimu válcuje česká
i zahraniční kina.
■

Nebudete mít teď na písek averzi,
Majdo?
Magdalena: V poušti jsem byla poprvé
a musím říct, že nakonec jsem si zvykla
a bavilo mě to. Našla jsem se jako písečný
tvor. (smích)
Marek: To je pravda, to bych podepsal.
(smích) Já už po dvou týdnech odcházel
z natáčení s tím, že chci zpátky domů
mezi stromečky a trávu, měl jsem písek
úplně všude. Majda by tam ale nejradši zůstala do teď.
Kdybyste měli říct jednu věc, která
vás nejvíce potěšila, co by to bylo?
Marek: Určitě skvělý tým kaskadérů. Sešlo se tam spoustu šikovných a zkušených
lidí, například fightchoreograf Roger
Yuan, který spolupracoval s Jet Lim nebo
Jackie Chanem. Všichni, kdo se toho
účastnili, dokázali vykouzlit neskutečně
dobrou atmosféru, navzájem jsme se od
sebe učili a předávali si zkušenosti.
Majda: Já bych vypíchla režiséra Denise
Villeneuvea. Je to skutečně velmi hodný
a pokorný člověk, který na setu dokázal
udělat příjemnou atmosféru a byla čest
s takovou legendou pracovat.
Jak se vám pracovalo po boku jmen,
jako je Josh Brolin, Rebecca Ferguson
či Javier Bardem?
Magdalena: Rebeccu Ferguson, kterou
jsem ve filmu dublovala, musím vychválit
do nebes. Hrozně jsme si lidsky sedly, měla
chuť trénovat, bavilo ji to, a navíc už měla
velké zkušenosti s akčními scénami díky filmu Mission Impossible. Spřátelily jsme se
a trávily spolu hodně času, především poslední týden v Abú Dhabí, kde nás bylo
málo a šlo spíš o takové rodinné natáčení.

Všichni jsme bydleli ve stejném hotelu
uprostřed pouště. Natáčelo se brzy ráno
nebo po západu slunce později večer kvůli
vedru. Zbytek času jsme trávili u bazénu.
I ostatní herci na mě ale udělali dobrý dojem. Například Javier Bardem, který vždy
nenápadně sbíral odpadky a dával si je do
kapsy, aby je později mohl vyhodit.
Marek: Vesměs to jsou všechno pokorní
a milí lidé, co opravdu chtějí makat. Myslím, že je to ale jako v každém jiném pracovním odvětví, a ne vždycky si všichni
sednou. Až na výjimky s nimi ale byla velká zábava a příjemně se s nimi pracovalo.

pracuje na jiném projektu. Výhodou je určitě to, že spolu můžeme o práci diskutovat, máme se s kým poradit, můžeme spolu trénovat a navzájem se chápeme. Nevýhody jsou ale v podstatě to samé. Člověk
přijde z práce a místo toho, aby si odpočinul, zase řeší práci.
Marek: Souhlasím, je to z extrému do extrému. Buď spolu děláme a jsme spolu pořád, nebo se skoro nevidíme. Také se stává, že jeden z nás točí třeba v noci a druhý
přes den a vidíme se jenom na hodinu
ráno. Občas to bývá náročné, ale člověk
se přizpůsobí.

Není náročné pracovat spolu jako
pár?
Magdalena: Je to jako na horské dráze.
Na natáčení Duny jsme spolu byli skoro
nonstop. Ráno jsme vstali na stejném
apartmánu, šli jsme do práce, na trénink,
na večeři a zase spát. Jindy se nám stane,
že se doma sotva potkáme, protože každý

Oba jste už ve filmech předvedli i náročnější kaskadérské kousky. Vnímáte i přesto tento snímek jako vrchol
kariéry?
Marek: Duna je jeden z nejzajímavější
projektů, kterého jsem byl součástí. To,
jak se mi pracovalo a jací tam byli lidé,
jaký to mělo rozpočet a co z toho ve vý-

sledku vzniklo, je skvělé. Dělal jsem už
ale na akčnějších věcech, které mají sice
méně zvučná jména, ale co se kaskadérství týče, jsou zajímavější.
Magdalena: Marek to řekl přesně. Stejně
tak, jak divák preferuje různé žánry,
„kaskoše“ baví dělat různé typy filmů. Někdo rád točí válečné filmy, kde se hodně
střílí, jiný preferuje moderní sci-fi témata.
Mě baví různorodost. Sice Duna nebyla
tak akční jako jiné filmy, na kterých jsme
dělali, je ale samozřejmě krásné vidět, že
jste součástí něčeho, co může oslovit tolik
lidí a nějakým způsobem se jich dotknout.
V čem vás diváci budou moct vidět
příště?
Magdalena: Na konci října vyšel film Armáda lupičů, což je taková příjemná komedie na večer, kde jsme si zahráli
i na zombíky. (smích) V prosinci jsem
měla svoji hereckou premiéru v seriálu
Kolo času na Amazonu, který spolukoordinoval i Mára s Honzou Petřinou. Společně s Dunou to jsou pro mě zatím dva nejvýznamnější projekty mojí kariéry, za které jsem moc vděčná. Momentálně také děláme na filmu Extraction 2 v hlavní roli
s Chrisem Hemsworthem.
Marek: Začátkem tohoto roku jsme pracovali na nové adaptaci filmu Na západní
frontě klid pro Netflix, který by měl vyjít
tento rok. A v současné chvíli pracujeme
na druhé sezoně seriálu Kolo času.
A co druhá část Duny?
Marek: Zatím nevíme. Pokud vím, má se
začít točit v polovině tohoto roku, do kin
by film měl jít na konci roku 2023. Jsme
v kontaktu s koordinátorem kaskadérů,
i když rozhodnutí nezávisí jenom na něm,
ale také na tom kde, kdy a kdo to bude točit a jestli už v té době nebudeme mít rozjeté nějaké jiné projekty. Teď se toho točí
kvantum, děje se toho opravdu hodně.
Těžko tedy říct, jak to celé časově vyjde.
Byli bychom ale samozřejmě rádi.

INZERCE

Renta z nemovitosti zachránila syna před exekucí
Když manželé Jarmila a Zdeněk Soukupovi odešli do důchodu a těšili se, že si budou
užívat zaslouženého klidu, dostal se jejich syn Tomáš do vážných finančních problémů.
Nedařilo se mu v podnikání, ale protože doufal, že se to zlepší, půjčoval si stále dál.
Potom už mu však nikdo půjčit nechtěl. Neměl
peníze na splátky, ani na vyrovnání dluhu a hrozila
mu exekuce.
„Když za námi Tomáš přišel, byli jsme v šoku. Nejdřív
jsme se na něj strašně zlobili, jak to mohl nechat zajít
tak daleko,“ říká smutně paní Jarmila.„Jenže jsme ho
nemohli nechat napospas osudu.“
Syn manželů Soukupových jim navrhl, že by zastavil jejich nemovitost, aby mu banka půjčila další

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

peníze. Jenomže toho se Jarmila se Zdeňkem báli,
protože nechtěli v důchodu přijít o svůj byt. A tak
začali hledat na internetu informace o jiných možnostech a dočetli se o Rentě z nemovitosti, kterou
poskytuje společnost FINEMO.CZ.
„Když nám zástupce společnosti všechno vysvětlil,
věděli jsme, že je to pro vyřešení synových problémů
nejlepší volba. Nepřijdeme tak o bydlení a zůstaneme
dál vlastníky našeho bytu. Krom toho za života nemusíme nic splácet a o vybranou částku se potom sníží
hodnota dědictví,“ vypráví paní Jarmila a z jejího
úsměvu je znát, že se jí dost ulevilo.
Manželé Soukupovi se rozhodli pro výplatu jednorázové částky převyšující milion korun, z níž pomohli synovi zaplatit dluhy, a ještě jim zbylo něco
na spokojenější život.
„Teď už je všechno v pořádku. Syn přestal podnikat,
našel si práci a všichni můžeme konečně klidně spát,“
usmívá se paní Jarmila.

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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Česko hledá
národního
ptáka

Nová vláda v programovém prohlášení
oznámila, že České republice chybí národní
pták. Proto se zavazuje, že spolu s ornitology
podpoří celostátní kampaň, která ho vybere.
Nač čekat, týdeník 5plus2 nabízí volbu
národního ptáka už teď. Toto jsou naše
návrhy.

Foto: archiv MAFRA, Martina Čermáková, Mike Smith, Wikipedie

OREL SKALNÍ

KACHNA DOMÁCÍ

Obávaného dravce, symbol neohroženosti, odvahy a síly,
měli ve svém erbu už Přemyslovci. Plamenná orlice
s korunou je jedním z atributů svatého Václava. Jenomže dvouhlavého orla měla ve znaku i rakousko-uherská
monarchie, říšská orlice nacistického Německa zase
přinesla nelidské hrůzy. Orel bělohlavý létá i ve znaku
Spojených států amerických. Orel
skalní kdysi běžně sídlil v Krkonoších, nyní je tam na něj příliš rušno.
Ochránci přírody vědí o několika
málo párech těchto ptáků, kteří mají
rozpětí křídel až 220 cm, v Oderských
vrchách na Moravě.

„Kachny, kachny, kachny,“ je nejslavnější hláška Zdeňka
Srstky ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný. Kachna má šanci
být národním ptákem už jen proto, že asi všem Čechům
a Moravanům se sbíhají sliny při pomyšlení na její propečenou zlatavou kůrčičku s červeným zelím a bramborovým
knedlíčkem. Idylický obrázek
už od středověku býval
s kačenami na venkovském
rybníku. Protože jde o „vodního živočicha“, kachní maso
tehdy pokládali za postní jídlo.
Jenomže novinářská kachna znamená nepravdivou, lživou
zprávu. Hlavně bulvární média často zveřejňují neověřené
drby. Dotčení se pak brání. Milionové odškodné tak vysoudil
třeba herec Marek Vašut, podobně uspěli i spisovatel Michal
Viewegh či vdova po prezidentovi Dagmar Havlová.

SOKOL STĚHOVAVÝ

ČÁP BÍLÝ
Je to oblíbený posel jara. Navíc nosí děti! Čáp bílý je populární nejen díky pověrám, ale i díky hlasitému klapání
svého zobáku. Jinak nezpívá. Velká čapí hnízda bývají
vidět na komínech, sloupech, stromech i speciálních
vyvýšených místech. Jejich sledování prostřednictvím
webkamer má velký ohlas, existuje řada webových stránek, kde nahlížíme do soukromí těchto ptáků se zvláštním rozvážným pohybem. Čáp bývá až 110 cm vysoký
a rozpětí křídel má jako orel – přes dva metry. A navíc se
o něm v posledních letech nejvíc mluví – asi nejproslulejší Čapí hnízdo leží ve středočeských Olbramovicích.
Právě kvůli padesátimilionové dotaci na tuto farmu čelí
expremiér Andrej Babiš podezření z dotačního podvodu.

Pravda vítězí! Lví silou, vzletem sokolím. Tužme se! To
jsou některá hesla, jimiž zakladatelé spolku Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner propagovali
organizaci Sokol. I díky nim
spolek dodnes spojuje výchovu tělesnou, duševní a mravní.
Malíř Josef Mánes navrhl
Sokolu prapor a jeho hlavici.
Při slavnostním
uvedení 1. června
1862 matka praporu, spisovatelka Karolína
Světlá, prohlásila:
„Jen v těle zdravém a silném
přebývá duch zdravý a jen
z ducha zdravého prýští se ono
blahodárné světlo, ježto budí
v národě zárodky budoucnosti
blahé.“ Sokol stěhovavý před
50 lety málem vymizel kvůli
používání insekticidu DDT.
Dnes kromě Jeseníků hnízdí
například na Broumovsku,
v Labských pískovcích, Českém
ráji, Krkonoších či na Šumavě.

VYBERTE
NÁRODNÍHO PTÁKA
Líbí se vám některý z našich
tipů? Pošlete mu hlas na
redakce@5plus2.cz. Jestli máte jiný návrh, napište
nám ho na stejnou adresu
i se zdůvodněním, proč právě
tento opeřenec by se měl stát
národním ptákem. Výsledek
hlasování a další zajímavé tipy
zveřejníme.

KUKAČKA OBECNÁ
V říkankách, písničkách i pranostikách se kukačka čili žežulka
objevuje pravidelně. Středně velkého ptáka zbarvením i siluetou podobného krahujci viděl málokdo, ale slyšel každý.
Kolikrát se ozve? Počítáme, abychom věděli, jak dlouhý život
nás ještě čeká. Tradiční „česká vyčůranost“ je kukačce blízká.
Podstrkává svá vajíčka do hnízd více než stovky ptačích druhů. Samička naklade vejce do cizího hnízda, vylíhlé rychle rostoucí ptáče pak vyhází vajíčka nebo mláďata pěstounů ven.

ZVONEK
ZELENÝ
Česká společnost
ornitologická
vyhlásila zvonka
zeleného ptákem
roku 2022. Upozorňuje tím, že ani
ptáci považovaní
za obyčejné nemusejí být běžní napořád, pokud budeme
do jejich životů nešetrně zasahovat. Za posledních deset let
česká krajina přišla kvůli trichomonóze (nákaza způsobující
záněty ptačí ústní dutiny, pozn. red.) o dvě třetiny zvonků
zelených. Zpěv tohoto zavalitějšího ptáčka připomíná zvonění
zvonku. „Na jaře můžeme vidět samce, jak zpívají z vrcholků
stromů. V zimě rádi přilétají do zahrad a na krmítka, kde si
vybírají především slunečnicová semena,“ popisuje Zdeněk
Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Dvě třetiny lidí nosí nesprávné brýle.
Nejste mezi nimi?
Nechte si změřit zrak u odborníků.
Zvlášť po 40. roce se kvalita vidění hodně mění. Aby měl člověk jistotu,
že nosí správné brýle nebo čočky, měl by si alespoň jednou za dva roky
nechat u optometristy změřit zrak. Už dávno přitom není potřeba se
zdlouhavě objednávat k lékaři.
Z dat z říjnového měření zraku v GrandOptical vyplývá, že více než dvě třetiny lidí nemají správnou
korekci zraku, nebo o své vadě dokonce ani neví.
Přitom by stačilo si jen zajít na 30minutovou kontrolu zraku. Optometristé jsou vysokoškolsky vzdělaní profesionálové, kteří zcela spolehlivě změří
refrakční vady, není tedy potřeba dlouze čekat na
volný termín u očního lékaře. V případě, že bude
mít optometrista podezření na onemocnění očí,
doporučí návštěvu u oftalmologa.

na tom váš zrak je. Poté vám optometrista zkusí dávat různé typy čoček, s nimiž budete číst
písmenka na tabuli, aby se přesně doladilo, co
potřebujete pro perfektní vidění.

Samotné měření tvoří rozhovor o potřebách a životním stylu, třeba zda pracujete s PC, často čtete
nebo řídíte. Pak následuje měření na refraktometru. V GrandOptical se používají nejmodernější
stroje TOPCON. Ty dají základní vstupní data, jak

V GrandOptical se můžete na měření objednat
online na www.grandoptical.cz nebo telefonicky přímo v některé z prodejen. Objednání zabere
pár minut a vyberete si čas dle sebe. V případě
zakoupení brýlí máte navíc měření zraku zdarma.

AŽ

V závěru zjistíte, jak na tom vaše oči jsou a jaké
řešení potřebujete, případně zda pro vás budou
vhodné i kontaktní čočky. A pokud budete chtít,
odborníci vám rovnou i pomohou s výběrem
nových brýlí.

50
0%
50%

Zimní výprodej
dioptrických
i slunečních brýlí

SLE
SLEVA
S
LE
E VA
EV
A
Pomáháme Vám vidět lépe
Sleva se vztahuje na vybrané obroučky, brýlová skla a sluneční brýle. Slevy na obroučky a brýlová skla lze v rámci této akce
při koupi brýlí vzájemně kombinovat. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami nebo poukazy. Akce platí do odvolání.
Obrázky jsou pouze ilustrační. Toto je zdravotnický prostředek. Více informací v prodejně nebo na www.grandoptical.cz.
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Auuu,
to bolí!

hnisavé záněty šířící se do okolních měkkých tkání a tvořící ložiska vyplněná hnisem. Bolestivé, velmi nepříjemné onemocnění lze zpravidla léčit jen chirurgicky
a spočívá v rozříznutí, vypuštění hnisu
a drenáži ložiska. Pouze počáteční stavy
zánětů lze někdy zvládnout bez operace
pomocí antibiotik.

Žebra nejhorší zlomeninou

Bolí nejvíc porod, nebo když muže nakopnete
do varlat? Ani jedno. Podle průzkumu britské
Národní zdravotnické služby jsou na prvním místě
bolestivosti akutní problémy se zuby. Lékaři sestavili
žebříček na základě výpovědí stovek pacientů.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA

ČR | Vnímání bolesti je individuální.
Když ale odborníci z Nation Health Service (NHS) – tedy Národní zdravotnické
služby, která ve Velké Británii zajišťuje veřejné financování zdravotnictví, připravovali seznam nejkrutějších a zároveň obvyklých bolestí, které jejich pacienty potkaly, výsledky překvapily.
Z výpovědí stovek nemocných totiž
na čele žebříčku neskončil u žen porod či
u mužů silná rána do přirození, ale bolest
zubů. Jde totiž o tupou a hlavně nepřetržitou bolest, která zachvátí nejen ústa, ale
postupně hlavu a přes šíji se šíří do celého
těla. Pacienti při nejhorších či dlouho neléčených zánětech prožívají taková muka,
že padají opakovaně do mdlob. Specifickým faktorem bolesti jsou pak zuby moudrosti. Když u nich dojde ke komplikacím,
pacienti často končí i na operačním sále.
Druhé místo nejhorších bolestí v životě
zaujímají ledvinové kameny, tedy tuhé
krystalky, které vznikají při vysoké koncentraci některých minerálů v lidské
moči. Když se kámen dostane z ledvin do
užšího prostoru močových cest, může se
projevit velmi intenzivní bolestí v boku,
většinou na jedné straně – jde o takzvanou
koliku. Bolest vyzařuje do třísla v přerušovaných intervalech od 20 do 60 minut.

Na dalším místě uvádějí Britové migrénu,
která podle odborníků jen v Česku trápí
přes milion lidí. Až sedmé skončily údery
do varlat. Genitálie jsou hustě protkané
nervovými zakončeními, což je dobré při
erotických hrátkách, ovšem při nárazu či
kopanci se člověku udělá mdlo. Po úderu
do varlat nastupuje obrovská bolest, při

„Je to, jako když vám do těla zapíchnou
kus rozžhaveného ostrého železa,“ popsala trápení při ledvinových kamenech řada
pacientů. Bolest prý dosahuje takové intenzity, že není možné se věnovat jakékoli činnosti ani na nic jiného myslet. Nebožák
ztrácí pojem o čase, chvílemi přestává slyšet i vidět. Utrpení obvykle přejde, když se
kameny z těla odstraní nebo vyloučí, prevencí je vypít denně dva litry vody.

které se postižený může i pozvracet nebo
dostat křeče do celé pánve či do nohou.
Bolest se přesunuje i do břišní dutiny. Pokud bolest nepolevuje nebo dojde k otoku,
je namístě dojít si k lékaři.
Osmou nesnesitelnou bolestí jsou žaludeční vředy, přičemž nejhorší bývá jejich
prasknutí či dokonce perforace žaludku,
kdy se jeho obsah vylije do dutiny břišní.
V žebříčku následuje dna, lidově pakostnice. Revmatologické zánětlivé onemocnění vzniká v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi a postihuje až
dvě procenta dospělých. Akutní „dnavý
záchvat“ se nejčastěji objeví v palci
u nohy, nastupuje obvykle v noci, kloub
bývá horký, oteklý, červený a velmi bolestivý. Extrémní případy popisují pacienti
jako nekonečné svíjení se v bolestech.
Desáté místo patří bolesti při komplikovaně zlomených žebrech. Pacienti se této
bolesti obávají více než u běžných zlomenin a popisují intenzivní bolest s každým
nádechem nebo dokonce zvracením, které
je kvůli bolesti nesnesitelné. Žebra podle
nich bolí tak, že se to téměř nedá utišit.

Jako srážka s vlakem
Na třetím místě účastníci průzkumu uváděli takzvanou fibromyalgii, které se také
říká revma měkkých tkání. Je to nevyléčitelný komplexní syndrom, při němž vznikají bolesti ve svalovině, vazivu i kostech
po celém těle. Pacient má v těle 18 asi
centimetrových bodů, při jejichž stlačení je bolest obzvlášť vysoká a je
popisována jako vrtání, pálení,
řezání nebo jako tupá bolest. Lidé potýkající se s fibromyalgií mívají za sebou
dlouhou historii utrpení, sebemenší námahu přirovnávají
ke srážce s lokomotivou. Příčiny prý leží
v kombinaci těla a ducha.
Až pomyslná „bramborová“ medaile
připadla porodu. Rodičky ho charakterizují velkým tlakem a hlavně nemožností se
na bolest nějak připravit. Pátá nejnepříjemnější bolest? Abscesy v oblasti řitního
otvoru. Vzhledem ke značné přítomnosti
bakterií v této oblasti jsou právě zde časté

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

Muže skolí rýmička, ženy ale bolest víc prožívají

Ř

íká se, že ženy toho hodně vydrží, kdežto
muže skolí i obyčejná „rýmička“. Jak se vnímání liší na základě pohlaví, bylo mnohokrát
podrobeno vědeckému zkoumání. Třeba britskou univerzitou v Bathu, a rozdíly se opravdu našly.
Například ten, že dámy sice bolest pociťují častěji
a zároveň ji také více prožívají, přesto mají oproti mužům jednu výhodu – muži sice nepocítí bolest tak snadno, ovšem když už k tomu dojde, vnímají ji intenzivněji. Určitá výhoda je ale i na straně
mužů. Ti dokážou, na rozdíl od žen, bolest mnohem
účinněji potlačit, zejména pokud jsou ve společnosti
dalších mužů.

Jak člověk vnímá bolest, to
ovlivňuje kromě pohlaví mnohem více faktorů. Především
momentální nálada a emoční
stav, dědičnost, výchova, roli
hrají i kulturní rozdíly případně působení léků či drog.
„Ženy trpí víc než muži.
A způsob, jakým se ženy s bolestí vyrovnávají, může prožitek bolesti ještě zhoršit,“ říká
Edmund Keogh z univerzity
v Bathu. Ženy totiž bolest

více citově prožívají, obávají se důsledků, pociťují
strach. Muži vnímají prostě bolest, a proto ji zjednodušeně řečeno cítí méně. Obecně pak platí, že pravidelné vystavení bolesti její práh překvapivě nezvyšuje.
Právě naopak. Nervová zakončení jsou totiž s každým podrážděním citlivější, takže reagují silněji
a prudčeji i na menší podnět.
Co se týká Čechů, jejich nejhorší bolesti jsou podobné, jaké uvedli ve výzkumu výše Britové. Nepříjemné stavy až 97 procent Čechů někdy tlumí pomocí
léků. Nejčastěji po tabletách sáhnou v případě bolestí
hlavy a zubů, menstruačních bolestí nebo svalů namožených po nějaké zátěži.
(jos)

INZERCE

ZIMNÍ VÁRKA TIPŮ PRO VAŠE ZDRAVÍ
Rychlá úleva při infekcích,
zánětech a bolesti v krku
Mateřství je náročné období a obzvlášť v mrazivých dnech by maminky měly dbát na své zdraví.
Nepříjemné škrábání a náročné polykání s tzv.
knedlíkem v krku jsou jasný signál, že váš krk
potřebuje okamžitou pomoc!

STOP
revmatickým
kloubům
Omezuje vás ztuhlost a bolest kloubů při
každodenních činnostech a nic vám pořádně
nezabírá? Na první náznaky revmatu i běžnou bolest kloubů je tady revoluční přípravek
z lékárny s léčivou rašelinou!

R

EVMABLOK AKUT omezuje bolest, brnění
a trnutí kloubů, zklidňuje zánět a zlepšuje hybnost kloubů. Obsahuje léčivou
rašelinu a masážní mikroperličky spolu se zklidňujícími rostlinnými extrakty v čele s šišákem
bajkalským, rozrazilem, světlíkem, rozmarýnem
a bazalkou. Díky této kombinaci účinně potlačuje
zánět, bolest a ztuhlost kloubů a přináší rychlou
úlevu. Přípravek je speciálně vyvinutý i pro malé
klouby ruky a nohy a vyznačuje se příjemnou
a nelepivou konzistencí. Při pravidelném používání zdravotnického prostředku REVMABLOK
AKUT dochází k úlevě postižených kloubů a také
k prevenci vzniku tohoto problému.
Vyzkoušejte
i další konopné
přípravky
Cannaderm
dostupné
v lékárnách
a zdravých
výživách.

P

okud vás trápí infekce, zánět či bolest v krku,
neváhejte a zamiřte do nejbližší lékárny pro
unikátní novinku – StopKašel ANGIN-EX sprej
na bolest v krku, který poskytuje rychlou úlevu.
Díky jedinečné kombinaci přírodních účinných látek
boswellie, silymarinu a bazalky pomáhá tento
zdravotnický prostředek při bolesti v krku, infekcích a zánětech horních cest dýchacích.
Speciální kombinace panthenolu a hyaluronanu navíc vytváří speciální biofilm, který
sliznici krku hydratuje, regeneruje a chrání. Svým přírodním a šetrným složením je
tento přípravek uzpůsoben také p
potřebám
těhotných a kojících žen.





Snadná a efektivní
tivníí
aplikace přímo
o
k ložisku infekce.
kce.

Ekzém?
Řešte příčinu, nejen následky!

Trpíte atopickým ekzémem? Pak je neustálé promazávání suché a
svědivé pokožky zřejmě vaším denním chlebem. Hydratace ekzematické pokožce uleví, neřeší však příčinu problému. Tou je nedostatečná funkce kožní bariéry.

M

ísto nekonečného mazání a mírnění atopických projevů podpořte u pokožky funkci kožního pláště zodpovědného za její přirozenou obranyschopnost. Atopos ošetřující krém díky přírodnímu
složení s konopným olejem, rašelinou a panthenolem nejen dlouhodobě
hydratuje a zvláčňuje suchou a svědivou pokožku atopiků i lupénkářů, ale
především obnovuje její funkci kožního pláště. Tím je redukována skutečná příčina kožních problémů.
Řešte ekzém v zárodku, předejdete obtížím.

Trojí síla pro lepší paměť!
Zhoršená paměť? Ztráta myšlenek? Nulové soustředění? Jsou okamžiky, kdy časté
zapomínání dokáže pořádně potrápit! Neklesejte na mysli a zamiřte do lékárny pro
jedinečného pomocníka.

P

Novinka

okud pociťujete dlouhodobě výpadky paměti, zhoršení myšlení a soustředění, pak je načase vyzkoušet
novinku GinkgoMax+Bacopa+Lecitin. Je unikátní svým posíleným složením s obsahem extraktu Ginkgo
biloby, který prokrvuje a vyživuje mozkové tkáně a posiluje paměť. Díky obsahu Lecitinu přípravek podporuje regeneraci nervových buněk a pomáhá zlepšovat soustředění. Bacopa zase pomáhá stimulovat myšlení.
Tyto látky působí synergicky a mnohem účinněji, než kdyby působily odděleně, a tím se zvyšuje účinnost tohoto
doplňku stravy.
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Vyšší důchody i dražší cigarety.
Takový bude rok 2022
Nový rok začal teprve před dvěma týdny, ale už nás může překvapit řadou změn, které
se dotknou našich peněženek. Ať už v dobrém, tak v tom horším. Pozor by si měli dát
i ti, kteří ještě nestihli vyměnit staré kotle nebo se chtějí zbavit exekucí. Týdeník 5plus2
připravil přehled některých důležitých změn a novinek.

Text: Josef Hora, Foto: archiv MAFRA, Shutterstock

DANĚ SE OPĚT O NĚCO SNÍŽUJÍ
Přestože se neopakuje situace z loňska, kdy poslanci
zrušili superhrubou mzdu, což přineslo zásadní změny,
i letos pocítí řada lidí mírné snížení daní. Například
tím, že se zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Dále se zvyšuje daňové
zvýhodnění na vyživované děti – nově činí na první
dítě 15 204Kč, na druhé 22 320Kč a na třetí 27 840Kč.
V případě dítěte se zdravotním postižením je daňové
zvýhodnění dvojnásobné, tedy například u prvního dítěte
30 408Kč. Od nového roku se zrušilo zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou
daní z příjmů a slevou na děti vypláceného finančním
úřadem v případě vyměření záporné daňové povinnosti.
Limit měsíčního bonusu byl dosud ve výši 5025Kč.

VÍC MOŽNOSTÍ, JAK
UNIKNOUT Z DLUHŮ

VYŠŠÍ DŮCHODY I MINIMÁLNÍ MZDA
Od ledna se opět zvyšují penze seniorům. Nad rámec
zákonné valorizace dostanou dalších 300 Kč navíc.
Průměrný důchod tak naroste o 805Kč na 16 280Kč.
Zvyšují se i invalidní a vdovské důchody, kvůli vysoké
inflaci je navíc stále ve hře navýšení starobních důchodů
ještě v průběhu roku. Od ledna také vzrostla o 1000 Kč
minimální mzda, nyní je její výše 16 200Kč.

KONEC KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Letošní rok je posledním, kdy mohou lidé požádat o takzvané „kotlíkové dotace“, kde u nízkopříjmových rodin
proplatí stát až 95 % financí na výměnu starého kotle.
Ostatní domácnosti mají podporu až 50 %. Podat žádost
je možné jen do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů na uhlí nebo dřevo,
které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

DALŠÍ DÍRA DO KAPES KUŘÁKŮ,
ALE DOSTUPNĚJŠÍ KONOPÍ
Nejen cigarety, ale i řezaný a dýmkový tabák, doutníky
či elektronické cigarety. Milovníci kuřiva si letos připlatí.
Krabička cigaret se nově zdraží minimálně o 6 Kč, balení
řezaného tabáku o 9 Kč, zahřívané cigarety asi o pětikorunu. Jsou to ale jen odhady a cenový skok může být
ještě vyšší. Důvodem zdražení je další zvýšení spotřební daně, loni sazba daně u všech tabákových výrobků
vzrostla o 10 %. Letos je to o 5 %, s dalšími 5 % se počítá
od roku 2023. Státní rozpočet by z toho příští rok měl
získat navíc tři miliardy korun. Od nového roku také platí
novela, která má zlepšit dostupnost léčebného konopí.
Lékaři jej mohou předepisovat léčebné konopí na elektronický recept, v technickém konopí může být nově obsah účinné látky THC do 1 %, dosud to bylo pouze 0,3 %.

Mění se pravidla pro dlužníky. Jednotlivé exekuce se například sjednocují do centrální evidence, nově
se také dlužník může za určitých
podmínek domluvit na odložení
zabavení majetku a exekutor musí
komunikaci s ním nahrávat. Dále
končí tzv. marné exekuce, tedy ty,
u kterých se za poslední tři roky
nepodařilo na dlužníkovi vymoci ani
korunu. Jistina, čili původní dluh, ale
u nich nesmí přesáhnout 1500 Kč.
Zároveň zbývají poslední dva týdny
(do 28. ledna), do kdy je možné
využít akci Milostivé léto – tedy že
dlužník zaplatí pouze původní dluh
a poplatek 908Kč, ostatních sankcí
a poplatků exekutorům se dlužník
zbaví.

DELŠÍ „OTCOVSKÁ“, VÍCE PENĚZ PRO
PĚSTOUNY I ZA PÉČI O HENDIKEPOVANÉ
Novopečení tatínkové mají kromě narození potomka
i další důvod k oslavě. Od 1. ledna se jim totiž prodlužuje
placená otcovská dovolená. Dříve mohli „taťkové“ během šestinedělí matky čerpat pouze týden, nově jsou to
týdny dva. Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném
listě, rodiče nemusí být sezdaní. Výše otcovské činí 70%
redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, OSVČ si musí alespoň 3 měsíce dobrovolně
platit nemocenské pojištění. Od 1. ledna pojišťovny nově
proplácejí umělé oplodnění ženám až do 40 let, dosud
to bylo jen do 39 let. Novinkou je také navýšení příspěvku jak pro dlouhodobé, tak pro přechodné pěstouny,
dále vzrostou příspěvky na péči postiženým lidem, kteří
využívají pobytové sociální služby.
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NOVÉ PODMÍNKY
PRO OŠETŘOVNÉ
Doba pro takzvané krátkodobé
ošetřovné sice zůstává maximálně 9 dnů (u rodiče samoživitele
16 dnů), ale od Nového roku se nevyžaduje pro poskytnutí ošetřovného podmínka soužití ve společné
domácnosti u některých blízkých
příbuzných – otce, matky, babičky,
dědy, syna, dcery, vnuka, vnučky a dále u sourozenců, manželů
(či registrovaných partnerů) a jejich
rodičů. Jiná ošetřovaná osoba musí
žít se zaměstnancem, který o ošetřovné žádá, v domácnosti.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
13. 1. – 19. 1. 2022
SALÁM POLIČAN,
PAPRIKÁŠ
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájený | 100 g

ZELENÁ KARTA STAČÍ V MOBILU
Kdo občas zapomene mít v autě papírový doklad o zaplaceném povinném
ručení, takzvanou zelenou kartou, nebo si založí do kastlíku kartu starou,
má nově možnost při policejní kontrole ji ukázat v elektronické podobě.
Před pár dny to potvrdila ministerstva financí i dopravy. Stalo se tak na základě stížnosti jistého řidiče ve Středočeském kraji, který při silniční kontrole
neměl zelenou kartu s sebou, proto ji našel v e-mailu od pojišťovny, což ale
policistka neuznala a následovala pokuta 1500 korun. Stížnosti řidiče bylo
vyhověno a pravidla se změnila.

16,90

POZOR NA POKUTY
A ZTRÁTY BODŮ
Více možností pokutovat získala městská policie. Ta se může
nyní zaměřit například na řidiče,
kteří jezdí v pruzích vyhrazených
autobusům hromadné dopravy,
policii, hasičům, záchranářům,
taxíkům a cyklistům. Novinkou je
kromě pokuty také ztráta dvou
bodů za neoprávněné parkování
na místě vyhrazeném pro invalidy
nebo zneužití parkovacího průkazu. Další zbraň k boji s odstavenými vraky aut dostaly obce, které
nyní mohou samy iniciovat řízení
o jejich odstranění. Doposud to
mohl dělat pouze vlastník komunikace. Změna se dotkla také řidičských oprávnění. Kdo má „papíry“
na skupinu C, může nyní řídit
také traktory. Cílem této novinky
je zvýšit počet řidičů v lesnictví
a zemědělství.

32%

24,90

EIDAM BONI
plátky,
30 % tuku v s.
100 g

12,90
18,90

31%

PIVO
VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL 11
0,5 l

ONDRÁŠOVKA
malina,
lesní plody
1,5 l
1 l 5,27 Kč

7,90
13,90

TOALETNÍ
PAPÍR
PENNY
2vrstvý
68 m
1 role

1 l 23,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

VĚTŠÍ OCHRANA
CYKLISTŮ NA SILNICÍCH
Česko se v ochraně cyklistů blíží
k zemím západní Evropy, kde je
jízda na kole rozšířená
a preferuje se zejména ve městech, kde
jsou pro automobily
postupně uzavírána
centra. V tomto duchu
začalo od 1. ledna
platit, že řidič automobilu musí člověka
jedoucího na bicyklu
předjet v minimálně
vzdálenosti 1,5 metru.
Tam, kde je předepsaná „třicítka“, je minimální odstupu 1 metr.
Šoféři se při předjíždění cyklisty dočkají
drobné úlevy, mohu
přejet plnou čáru.

11,90
16,90

29%

43%

6,90
9,90

30%

11,90
OKURKA SALÁTOVÁ
1 ks

19,90

40%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Přestal bít žáky, učil je i o sexu
Říkali mu „enfant terrible“ české pedagogiky.
Odmítal tělesné tresty, rodiče žáků odrazoval
od alkoholismu, stál u zrodu Jedličkova ústavu.
Před 65 lety zemřel kantor František Bakule.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Vesnické školy v českých zemích
vypadaly kolem roku 1900 úplně jinak.
V lavicích se tísnilo i 90 dětí, prim držely mravy a pilnost, z předmětů náboženství, až pak čtení a psaní. Byť byly tělesné tresty zakázány už v roce 1870, rákoska denně „tančila“ po dlaních studentů. Do takového prostředí vstoupil
pedagog František Bakule, od jehož
smrti 15. ledna 1957 uplyne 65 let.
Bakule, rodák z vísky Lidmovice
v jižních Čechách kousek od Vodňan,
přišel na svět do selské muzikální rodiny coby nejstarší ze čtyř dětí. Vystudoval učitelský ústav v Příbrami a jako
dvacetiletý nastoupil roku 1897 na své
první místo do Vrapic u Kladna.
Dostal pátou, tedy nejvyšší chlapeckou třídu se 79 dětmi. Snahy spřátelit se
se ale „tloukly“ s vytvořením přirozené
autority a děti se mu smály. Proto, po
vzoru starších kolegů, začal používat tělesné tresty. Když ale jednou žáka seřezal rákoskou do krve, obvinil se ze selhání a nechal se přeložit do nedaleké
obce Družec. Rákosku zahodil a vydal
se svou revoluční pedagogickou cestou,
která formovala české školství do dnešní moderní podoby.

Kantor versus farář
Snad myšlenky Komenského, snad četba pedagogických statí mladého Lva Nikolajeviče Tolstého, který se snažil reformovat vesnické školství a tvrdil, že
„dobrý pedagog spojuje v sobě lásku
k věci i lásku k žákům“, snad vlastní rozum a cit vyvolaly v Bakulovi novátorské úmysly. „Půjdu na to jinak,“ řekl si
a začal. Novou třídu v Družci vyzdobil
reprodukcemi současných umělců, vyhlásil žákovskou samosprávu a dovolil
dětem založit svůj časopis.
Brzy poznal rodiny svých svěřenců,
sedřené otce – horníky, kteří mají hluboko do kapsy. Tím ho k dětem připoutal
ještě větší soucit a Bakule se stával kantorem přátelským a kamarádským. Družecká třída čítala 86 žáků, po připojení
školy z Doks už téměř sto dětí. Absence
ovšem netrpěl a neváhal pro záškoláka
poslat až domů a dotáhnout ho do školy.
Založil také pěvecký sbor a nebylo dne,
aby pod školními okny nestáli lidé a se
zalíbením neposlouchali.
Zapřisáhlý abstinent a nekuřák navštěvoval denně hospody, kde rodičům

dětí a dalším štamgastům jednak předčítal z tisku světové dění, jednak pořádal
besedy o rizicích alkoholismu i karbanu. Jenže tím doslova „dožral“ tamního
faráře Martina Kabáta, který poslal stížnost k zemské radě a ta učitele za mimoškolní aktivity, ale i sympatie k havířům, se kterými se účastnil jedné z manifestací, nechala přeložit. Tentokrát do
zapadlé vesničky Kozly na Mělnicku.

Ten kantor „málo kleká“!
Obec Kozly s novou školou byla místem, kam žádný pedagog nechtěl. Bakule založil ve vsi divadlo a knihovnu a začal s dětmi nacvičovat písně, mezi nimi
i lidové milostné, jako Pridi ty šuhajko.
Netrvalo dlouho a kantor se opět střetl s farářem, tentokrát kozelským Františkem Horákem. I ten poslal list zemské radě. Stěžoval si, že děti musí ve
škole „zpívati písní nemravných“, dále
že Bakule vynechává před a po vyučování modlitbu „Zdrávas Maria“ a také že
navádí děti, aby zdravily „Dobrý den“ a
ne „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“.
Páter ho osočil, že prý v kostele málo
kleká a dokonce „dělá kříž jen ledabyle“. Bakule byl opět přeložen, tentokrát
do Malé Skály kousek od Turnova.

Bakulovy zpěváčky obdivovalo celé Československo včetně prezidenta Masaryka (spodní foto). Peníze šly na dobročinnost.
ZDROJ | OBECDRUŽEC.cz

První sexuální výchova
Na Malé Skále Bakule své metody ještě
prohluboval. „Láska vládne v srdci
mých malých divochů a udržuje je v jednotě,“ říkal. I zde se utvrdil v tom, že rodiny holdují alkoholu, kromě toho bují
dětská práce, kdy jsou žáci nuceni po
škole doma hodiny pracovat. Proto vytvořil ve svém bytě mimoškolní klub,
kde si děti po škole četly, listovaly slovníky a hrály šachy. To se ale znelíbilo řídícímu Kyselovi a opět se Bakule dostal
do problému.

„

Doma mě
rodiče nikdy
nepoučili. Když jsem pak
viděl dobytek se
pářit, musela mi
na všetečné otázky
odpovídat služebná.
Vše vygradovalo, když jako jeden
z prvních v zemi začal přednášet o sexualitě. „Doma mě o tom rodiče nikdy
nepoučili. Když jsem pak viděl dobytek

mnohokráte se pářit, musela mi na všetečné otázky odpovídat služebná,“ zdůvodňoval své snahy o osvětu.
Nutno podotknout, že sexuální výchova se do českých školních osnov dostala
až v roce 1972.

Bakulovi zpěváčci na turné
Bakule nakonec v roce 1913 přijal nabídku pracovat a vést nově založený Jedličkův ústav pro postižené děti. I zde se
po letech nepohodl, odešel a založil
ústav vlastní, kromě toho založil sbor
Bakulovi zpěváčci. Nejdřív zpívali pro
radost, pak po školách, brzy už i na Moravě. Sbor měl po čase i 40 dětí, zpívaly
děti postižené i děti, které se potulovaly
pražskými ulicemi. V repertoáru byly lidové písně, Janáček, Smetana a další.
Lidé si sbor zamilovali.
Bakule s dětmi se v roce 1923 vydal
lodí na turné po Americe, kde je vítaly
desítky tisíc dětí i americký prezident.
Následovalo turné po Německu, Francii, Dánsku – stovky koncertů s poválečným mírovým poselstvím a vybíráním
peněz na dobročinné účely. Zpěváčci
skončili za války, kdy je chtěli Němci

Bakule ve škole zaváděl volný
sloh. Kolegové pak nevěřili,
že skvělé texty psali sami žáci.
využít k propagandě a nemocný Bakule
raději sbor rozpustil. Stáhl se do ústraní
a postupně se na něho zapomínalo.
V ústraní také 15. ledna 1957 zemřel.

Když ti chybí slova a nebo odvaha,
tahle oplatka bude tím
nejmilejším vyznáním.

HUDEBNÍ IMPULSY

Rok koncertů: David chce
slavit, Kabát představit desku
JOSEF VLČEK

Michal David

Řada umělců se chystá na letní koncertní šňůry. Několik koncertů na stadionech údajně chystá Kabát, možná
i jako propagaci prý už konečně hotového, ale stále ještě nevydaného nového
alba. Michal Hrůza chce už na jaře cestovat po českých divadlech – diváci si
prý budou moci vybrat, co jim zahraje.

P

ředstavme si na chvíli, že nás
v roce 2022 nečekají žádné covidové komplikace a v české populární hudbě všechno poběží tak jako
v půlce února 2020. Lákavé, že? Jenže
ono to tak nebude. I kdyby se situace
zlepšila, ne všechno se okamžitě vrátí
do starých kolejí. Vždyť už teď se zcela
vážně diskutuje o tom, zda například
velké letní festivaly přežijí v podobě,
kterou známe z minulosti.
Zatím to ovšem vypadá, že většina pořadatelů letních koncertních přehlídek
počítá s tím, že jejich festivaly proběhnou. Předpokládá se, že i kdyby covid-19 úplně nezmizel, v létě podobně
jako loni ustoupí do pozadí. A tak Benátská! s Impulsem, Sázavafest, Rock for
People, Colours of Ostrava nebo pražský Metronome ohlašují jednoho hosta
za druhým.
Hradecký Rock for People slibuje
řadu špičkových světových pop punkových skupin v čele s oblíbenými Green
Day, Metronom plánuje vystoupení kultovních umělců Nicka Cavea, Becka
a Underworld, Colours of Ostrava chystají módní pop zpěvačku LP a elektronické kouzelníky Twenty-One Pilots,
zatímco Sázavafest a Benátská! s Impulsem sází na jistotu v podobě elity české
hudební scény. Když k tomu připočte-

Setkání jak na pouti
Kabát
me zahraniční hvězdy, které se k nám
chystají mezi květnem a srpnem, peněženky fanoušků se otřesou v základech.

Opožděné narozeniny
Zbyde pak ještě něco na české umělce?
Festivaly jsou dnes pro muzikanty, ekonomicky vyhladovělé dvěma roky pandemie, nejdůležitějším zdrojem příjmů.
Zvláště po tom, co se hroutí prodeje
CD. Loňské léto však ukázalo, že víc
než festivaly mohou být finančně zajímavější samostatná letní turné nebo vyprodané sportovní haly. Pravda, vyprodat pražskou O2 arenu není snadné a propagace takového vystoupení probíhá někdy až rok, ale existuje stále více českých hvězd, které už dovedou zaplnit

i tak velkou halu. Letos v září by se tak
měl v O2 areně poprvé konat velký samostatný koncert Mirai.
Někdy to chce zajímavý nebo neobvyklý nápad. Takhle Kryštof slibuje
na květen do největší tuzemské haly vánoční koncert. Jindy může být záminkou nějaké výročí. Třeba Michal David
zve v červnu diváky do téže arény dokonce dvakrát za sebou na odloženou
oslavu svých šedesátin. A to se pak do
multifunkčního svatostánku ještě jednou vrátí. Je totiž jedním z prvních ohlášených účinkujících na 6. ročníku Českého mejdanu s Impulsem, který proběhne 15. října 2022. O necelý týden
později 21. října si tamtéž veřejnost připomene speciálním koncertem nedožité
sedmdesátiny Mekyho Žbirky.

Co nejužší kontakt s posluchači je vůbec trendem doby. Marek Ztracený vyráží v létě na sérii koncertů v rámci speciálního projektu, v němž před večerním koncertem proběhne ještě další program s taneční školou, kuchařskou exhibicí a dalšími lákadly, která připomínají
spíše pouť. V kontaktu s publikem je
ovšem šampionem Richard Krajčo
a jeho kolegové ze skupiny Kryštof. Jejich pověstné Kryštof kempy patří k nejrychleji vyprodaným akcím vůbec. Kvůli koronaviru ale už dvakrát neproběhly,
takže hlad po setkání s kapelou a jejími
písněmi z nich pravděpodobně udělá
nejméně dostupnou akci roku.
Jestli se všechny tyto akce a spousta
dalšího živého hraní uskuteční, to samozřejmě nezávisí jen na kapelách a publiku. Ale i kdyby se podařilo odehrát jen
část slibovaných akcí, byl by jednou
rok 2022 v historii domácí populární
hudby označován za Rok koncertů.

INZERCE

SIM s kreditem
200 Kč
a mobilními
daty zdarma!

To jako internet
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz
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Jen jeden bod?
Soutěžní Prostřeno! na Plzeňsku a šok soupeřů
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Plzeňském kraji, kde se jako první k plotně
postaví řidič z povolání Ivan (38 let).
Nachystá československé menu. Brynzovou pomazánku, hovězí vývar, pečenou plec se zelím a knedlíkem a smetanový dort. Pochutnají si soupěři?
Úterní vaření má na starosti seřizovač strojů Marek (27). Podle pokynů přítelkyně připraví lososové rolky, cibulačku, hovězí po burgundsku a tvarohové
noky. Motivaci má velikou – rád by vyhrál peníze na svatbu. Jenže nebude stíhat a něco se připálí.
Středa patří číšnici Adrianě (20). Sází
na vepřový vývar z mletého masa a americké brambory s křidélky a stehýnky.
Adriana šla do pořadu Prostřeno! s tím,
že bude taktizovat a dávat 1 bod, a svěří
se s tím svým soupeřům. Ti z toho budou v šoku.
Čtvrteční večeři nachystá důchodkyně Hana (62). Baví ji hrát hry na telefonu. Z nervozity v kuchyni začne vršit
jednu chybu za druhou. Hosté budou
muset přiložit ruku k dílu. Adriana dora-

zí pozdě, večeře tak bude na úvod pěkně zmatená a nervózní.
V pátek se u plotny předvede teprve
šestnáctiletá studentka Eva. Ta už o Prostřeno! něco málo ví, protože v něm vařila její maminka. Troufá si na docela
složité menu – sýrovou roládu a krabí
pomazánku, kuřecí vývar s domácími
nudlemi, svíčkovou s domácím houskovým knedlíkem a jako dezert palačinky
s teplým ovocem. Kdo vyhraje 60 tisíc?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
od 17.50 hodin na Primě.
(kor)
Předkrm: Lososové rolky

Ingredience: 200 g
plátků uzeného lososa, 100 g
měkkého
sýra, 4 jarní cibulky najemno nakrájené, pepř. Postup: Plátky uzeného lososa nakrájíme
na čtverce přibližně 8 x 8 cm. Každý plátek potřeme sýrem a posypeme nakráje-

Adriana Pintěová (první zleva) se nejprve rozhodla dávat každému soupeři
jen jeden bod. Ivan Král, Eva Fénešová, Marek Vošmera a Hana Petříková
dost překvapeně koukali. Jak dopadne Prostřeno!?
FOTO | FTV PRIMA
nou jarní cibulkou. Srolujeme plátky do
rolek a naaranžujeme na tác. Na závěr
posypeme čerstvě pomletým černým pepřem a zbytkem cibulky. Podáváme s
plátkem citronu.
Vídeňská roštěná s rýží
Ingredience: 1 kg hovězí roštěné,
1 až 2 cibule, 2 PL plnotučné hořčice,
vývar dle potřeby, 1 až 2 PL polohrubé
mouky, rýže, sůl, pepř. Postup: Hovězí
roštěnou nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme a opepříme. Dáme orestovat na pánev, poté vyjmeme maso na talíř. Do hrnce si dáme očištěnou a nakrájenou cibuli a smažíme dohněda. Poté
přidáme dvě lžíce plnotučné hořčice, za-

smažíme a přidáme maso. Podlijeme vývarem a necháme pod pokličkou dusit
cca dvě hodiny. Poté maso vyjmeme a
omáčku zahustíme vodou s polohrubou
moukou. Po převaření mouky omáčku
přecedíme. Do přecezené omáčky vrátíme zpět maso. Mezitím si usmažíme cibuli na kolečka, kterou dáváme na maso
jako ozdobu. Rýži si dáme vařit do osolené vroucí vody a vaříme cca 15 minut.

INZERCE

Velkou většinu požadavků lze v Raiffeisenbank vyřídit online. A platí to i pro firmy

Zatímco ještě několik let zpátky jste si
v online bankovnictví maximálně prohlédli stav účtu a poslali platbu, dnes
je toho jen málo, co v něm udělat nelze.
A to platí i pro firemní online bankovnictví, které za tím osobním nijak nezaostává.

Pro mobilní a internetové bankovnictví obecně
platí, že díky němu máte přístup ke svým penězům
odkudkoliv a kdykoliv. Přehledně na jednom místě
máte všechny produkty a díky směrnici PSD2 i účty
v jiných bankách. Na jedné straně je maximální zabezpečení vašich financí, na straně druhé jednoduché přihlašování a potvrzování transakcí.

Pro firmy je zase výhodou automatizované propojení s účetním (ERP) systémem nebo změna kontaktních údajů bez nutnosti návštěvy pobočky. V online
firemním bankovnictví je možné podávat žádosti
o čerpání úvěrových produktů nebo vystavování bankovních záruk. Rozhraním API lze bezpečně
propojit banku s účetním systémem a stahovat tak
transakční historii nebo importovat hromadné platby. Díky okamžitým platbám lze zase hradit do banky, která službu podporuje, v řádech vteřin a zrychlit
platební styk.

“Čerpání úvěrových produktů a bankovních garancí je
u nás možné v jedné aplikaci, zatímco některé banky
na to mají často separátní platformu,” říká Jaroslav
Kravčenko, ředitel online bankovnictví Raiffeisenbank. “Podobně je to i u přihlašování do internetového

Personalistika, HR

bankovnictví, které probíhá v součinnosti s tím mobilním pomocí biometriky, na což jiné banky mají většinou 2 další aplikace,” doplňuje.

Dalšími výhodami firemního online bankovnictví
jsou autorizace plateb, správa veškerých platebních
karet nebo přehledné zobrazení až 19 měnových
složek vedených k jednomu číslu účtu. V případě potřeby je společnostem navíc na telefonu k dispozici
vyškolený personal banky, který kdykoliv poradí.
Raiffeisenbank je svým vyspělým firemním online
bankovnictvím pověstná. Potvrdila to i v listopadu
na soutěži CEE SME Banking Awards 2021, která vyhodnocuje více než 90 funkcí dostupných pro klienty
malých a středních podniků v kanálu online bankovnictví, když zvítězila v kategorii “online banking”.
Více informací naleznete na rb.cz/firmy.

Management

Recruiter / Talent Acquisition Specialist

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Projektový manažer - praha

HR manager ( 55 - 65.000 Kč)

55 000 - 65 000 Kč / měsíc

Managing director/ceo (from 80.000 CZK)

80 000 Kč / měsíc

HR konzultant do bezva týmu (25-40.000kč)

25 000 - 40 000 Kč / měsíc

Country product management specialist

55 000 Kč / měsíc

HR nadšenec (30 - 45.000 Kč)

30 000 - 44 988 Kč / měsíc

Projektový manažer/ka vzduchotechniky a…

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

S
i li t /k ISO S
i li t /k k
Více na www.jobdnes.cz

25 000 40 000 Kč /

D li
HR l žbá h
Více na www.jobdnes.cz

O t

ě

Automobilový průmysl

60 000 - 100 000 Kč / měsíc

lit

ě í

Řemesla, výroba

Automechanik - Náborový příspěvek 50 000 Kč

25 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mistr výroby (33-37.000 Kč)

33 000 - 37 000 Kč / měsíc

Automechanik - Praha

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mistr výroby (31-35.000 Kč)

31 000 - 35 000 Kč / měsíc

Pracovník pro evidenční kontroly – ostrava

25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Mistr ve výrobě - ranní směny (35-42.000 Kč)

35 000 - 42 000 Kč / měsíc

Vedoucí údržby (45-55.000 Kč)

45 000 - 55 000 Kč / měsíc

Mechanik SMT linek - nepřetržitý provoz (26…

26 800 - 28 100 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

INZERCE

Nová metoda podporující kúru močových cest může odstranit všechny
poruchy!
yp
y

ZBAVTE SE PROBLÉMŮ

S MOČOVÝM MĚCHÝŘEM RYCHLE! ÚČINNĚ A NENÁVRATNĚ!

Pokud musíte čím dál častěji běhat na záchod a uniká vám moč, vězte,
že se něco děje. Něco špatného. Naštěstí byla vyvinuta kúra, díky
které máte šanci utěsnit močový měchýř za několik dní a zcela zlepšit
kvalitu života. Už ji využilo 145 tisíc Američanů a nyní je průlomová
terapie dostupná také českým pacientům.

J

ak ukazuje nejnovější výzkum, každá druhá žena nad
40 let bojuje s močovou inkontinencí. Tímto problémem
stále častěji trpí také mladé ženy
a muži. Až donedávna jedinou
účinnou metodou boje s tímto
onemocněním byl chirurgický
zákrok, ale kvůli možným komplikacím se k tomu rozhodoval
málokdo. Naštěstí došlo k obrovské změně – byla vytvořena
kúra, díky které za několik dní
máte šanci:

utěsnit močové cesty
a eliminovat problém úniku
moči,
několikrát zvýšit těsnost
a pružnost močové trubice,
významně posílit svaly
pánevního dna,
posílit buňky a tkáně
odpovědné za močovou
inkontinenci.
Autorem revoluční metody je
odborník z univerzity v Chicagu.
Jeho objev je skutečným průlomem v boji proti močové inkontinenci.
Tvůrce: „Moje kúra je první neinvazivní metodou utěsňování močového měchýře, která funguje
extrémně rychle a velmi efektivně. Důležité je, že dokáže eliminovat každý stupeň onemocnění
bez ohledu na jeho příčinu. Nezáleží na tom, zda je vaše močová
inkontinence způsobena infekcí,
nadváhou, neurologickým onemocněním, těhotenstvím nebo
menopauzou. Každý má šanci
úplně obnovit účinnost močových cest a navždy se zbavit tohoto trapného problému.“

Už rok mám problémy s močovým
měchýřem. To bylo
drama: moč mi unikal, když jsem kýchala,
nebo dokonce bezdůvodně. Běhala
jsem po ordinacích, ale tam navrhovali pouze operaci, kterou jsem
opravdu nechtěla. Naštěstí mi sestřenice poslala tento prostředek
z USA a po 2 týdnech moje utrpení
konečně skončilo. Nyní mohu
žít normálně a odejít z domu, aniž
bych se bála, že se vrátím
v mokrých kalhotách!
Monika, 49, Tachov

Odstraňte svůj problém
dokonce za 14 dní

Inovativní metoda podporuje
napínání tkání, které vytvářejí
močové cesty. Díky tomu stěny
močového měchýře znovu získávají pružnost, což zabraňuje nežádoucímu úniku moči. Použitím
této nové kúry můžete prodloužit
dobu mezi prvním pocitem tlaku
na močový měchýř a nutností použít toaletu až o 3,5 h! Konečně
budete moct získat kontrolu nad
močením a získat zpět sebevědomí, které jste ztratil kvůli vašemu
trapnému problému. Budete mít
šanci vyhnout se riskantní operaci a přestat utrácet své těžce
vydělané peníze za metody, které
vám nepomáhají.
Tvůrce: „Úspěch Uri Care Complex je založen na inovativní
kombinaci bioaktivních látek s
vitamíny a přísadami rostlinného
původu, které přirozeně posilují
močové cesty a utěsňují močový
měchýř. Jak ukazují testy, které
jsem provedl na 653 osobách, 98%
osob už po 24 hodinách od prvního užití 2krát méně často navště-

I VY SE NAVŽDY

MŮŽETE ZBAVIT PROBLÉMŮ
S MOČOVÝM MĚCHÝŘEM

vovalo toaletu. Pak
to bylo jen lepší – po
7 dnech kúry testovaní byli schopní
zadržovat moč 7krát
déle než dříve, po
10 dnech jejich problémy se zvýšenou
citlivostí močového
měchýře skončily a
po 14 dnech léčby byl
problém s močovou
inkontinencí
trvale
eliminován v 100%“.

VYZKOUŠEJTE PRODUKT ZA 0 KČ!

!

Nemocný močový měchýř
Zmenšuje se a snižuje kapacitu, což
způsobuje neustálý pocit tlaku a vede
k inkontinenci a dalším problémům.

Po 14 dnech kúry
Zdravý močový měchýř obnovuje svou
plnou kapacitu, díky čemuž mizí trapná
onemocnění a pacient má šanci získat zpět
kontrolu nad frekvencí močení.

Pokud se rozhodnete pro
podstoupení kúry Uri Care
Complex, můžete:
za několik dní znovu získat
plnou kontrolu nad močovým
měchýřem;
významně snížit pocit tlaku
na močový měchýř;
trvale odstranit problém
nežádoucího úniku moči;
několikrát zvýšit imunitu
buněk a zvýšit ochranu před
infekcemi a záněty;

Karel, 82, Brno

vyhnout se obtížné a nejisté
operaci a ušetřit peníze.

Zbavte se pocitu hanby
a získejte novou
kvalitu života
U lidí testujících Uri Care Complex, byly také pozorovány další
pozitivní účinky, včetně imunizace proti jakýmkoliv infekcím močových cest, odstranění nepříjemného pálení a svědění a u mužů
zlepšení mechanismu potence.
Všichni, kteří využili kúru, která
eliminuje problém močové inkontinence, souhlasí s tím, že se jejich životy změnily o 180 stupňů.

POZOR! Prvních 100 lidí, kteří si objednají náš
přípravek do 21. ledna 2021, obdrží balení
produktu ZDARMA! Rozhoduje pořadí přihlášek.

Jsem starší muž a
zdá se mi normální,
že mi občas uniká
moč. Děti mě však poslaly k odborníkovi, který
mi řekl, že pokud nepodstoupím
operaci, mohu dostat infekci, což je
velmi nebezpečné. Nepřesvědčili mě
i když dcera na tom trvala. Nakonec
kamarád syna přivezl tento prostředek z USA a konečně mám klid. Bez
toalety mohu vydržet déle než moje
vnoučata a už nemusím tak často
prát. Jsem rád, že jsem našel tuto
metodu, protože můj život je nyní
mnohem lepší.

Až donedávna byla kúra dostupná pouze ve Spojených státech,
tvůrce se ale kvůli svému českému
původu a sentimentálnímu vztahu
k teto zemi rozhodl uvést ji také
na český trh. Díky telefonickému
prodeji snížil náklady a vyhnul se
prostředníkům.
Takže pokud chcete jednou provždy zbavit se problémů s močovým měchýřem, máte plné zuby
úniku moči a chcete odcházet z
domu bez strachu a hanby, nutně
zavolejte na níže uvedené číslo.
Pozor! Na první volající čekají balení ZDARMA, proto neodkládejte
telefonát.

ZAVOLEJTE:

296 849 721

TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. ledna 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.05 Show Toma a Jerryho (24, 25) 6.55
Scooby-Doo (6-8) 8.15 Pasáček vepřů 9.25
Kopí osudu 11.40 Volejte Novu 12.15 Výměna
manželek XIII 13.35 Ladíme 3 15.15 První rytíř
17.40 Yetti: Ledové dobrodružství. Animovaný
film (USA, 2018) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.15 Příhody Bolka a Lolka (17) 6.25 Příhody
Bolka a Lolka (18) 6.35 Psí život (26) 7.00 Jen
počkej, zajíci! 7.29 Jen počkej, zajíci! 7.40
M.A.S.H (70) 8.10 M.A.S.H (71) 8.35 M.A.S.H
(72) 9.05 Autosalon.tv 10.05 M.A.S.H (73)
10.35 Jak se staví sen – extra 11.40 Máme rádi
Česko 13.10 Vraždy v Midsomeru XXII (2)
15.00 Clouseau na stopě. Komedie (VB/USA,
1964) 17.00 Flintstoneovi 2. Rodinná komedie
(USA, 2000) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.00 Umění je cool 7.30 Pevnost Boyard (7, 8)
11.10 Re-play 11.40 Tutorial 12.10 Futurama (12)
12.40 Futurama (13) 13.05 Simpsonovi III (10)
13.35 Simpsonovi III (11) 14.00 Simpsonovi III (12)
14.30 Simpsonovi III (13) 14.55 Ztracen v džungli
17.10 Futurama II (14) 17.40 Futurama II (15) 18.10
Simpsonovi IV (15-18) 20.15 Rocky II 22.45 Pod
vysokým napětím 0.35 Simpsonovi IV (15) 1.00
Simpsonovi IV (16)

20.10 Karel
22.20 Karel Gott 70
23.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.40 Komisař Montalbano
Pyramida bahna. Krimiseriál (It.,
2015). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta, A. Russo,
T. Manninová. Režie A. Sironi
1.25 Banánové rybičky
Halina Pawlowská a její hosté
prezidentka Kapky naděje
V. Svobodová a herečka
A. Antalová tentokrát na téma
nadace. Režie H. Pawlowská,
K. Czaban
1.55 Sama doma
3.25 Bydlení je hra
3.50 Chalupa je hra
4.10 Zahrada je hra
4.35 Kuchařská pohotovost
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 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 12.00 První oddělení
13.30 Hvězdy nad Syslím údolím (2) 14.55
V sedmém nebi 17.10 Nová zahrada 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nemocnice
21.20 Nemocnice 22.25 Dynastie Nováků (12)
23.25 Ochránci 0.20 Ochránci

NEDĚLE 6.20 Noviny 6.55 Policisté v akci 7.55

Policisté v akci 8.50 Záchranáři v akci 9.35
Záchranáři v akci 10.30 Divocí koně (3, 4) 12.45
Nemocnice 13.45 Nemocnice 14.50 Anděl svádí
ďábla, komedie (ČR, 1988) 17.00 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Okres na severu (10/13)
23.35 Záchranáři v akci 0.20 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 10.05 Soudní síň 11.10 Záchranáři
v akci 12.05 Policisté v akci 13.00 První oddělení II
13.50 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 Bučkovi – slunce, seno,
vesnice 21.45 Anděl svádí ďábla 23.55 První oddělení II 0.30 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

NA NOŽE

Daniel Craig jako soukromý detektiv
ve hvězdně obsazené krimi komedii

SOBOTA | 17:55

20.20 Harry Potter
a vězeň z Azkabanu
Dobrodružný film
(USA/VB, 2004)
22.45 Večerní škola
Komedie (USA, 2018)
0.50 Ladíme 3
Hudební komedie (USA, 2017)
2.25 Krok za krokem V (19)

ÚTERÝ 11.10 Záchranáři v akci 12.05 Policisté
v akci 13.05 První oddělení II 14.00 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dynastie
Nováků (12) 21.20 Divocí koně (5) 22.25 První
oddělení II 23.15 Nové bydlení 0.10 Panelák
STŘEDA 11.50 Záchranáři v akci 12.45 První

oddělení II 13.35 Soudní síň 15.40 Soudní síň – nové
případy 16.50 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na severu
(10) 21.25 Hvězdy nad Syslím údolím (3) 22.50 První
oddělení II 23.50 Nové bydlení 0.45 Panelák

ČTVRTEK 11.10 Záchranáři v akci 12.05 Policisté

v akci 13.00 První oddělení II 14.00 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 (11) 21.30 Divocí koně (6) 22.35 První oddělení II 23.30 Nové bydlení 0.30 Panelák

PÁTEK 11.00 Záchranáři v akci 11.50 Záchranáři

v akci 12.50 První oddělení II 13.45 Soudní síň 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kalamita 22.25 Okres na severu (11)
23.45 První oddělení II 0.20 Nové bydlení

INZERCE

ČT1
7.20 Šahrazád 8.10 Jezerní královna 9.40 Po
stopách hvězd – Dagmar Havlová 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 Zmrazený Vasil 14.00 Co
poudala bába Futeř 14.40 Poutníci 15.30
Přítelkyně pana ministra 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

20.15 Kapitán Exner (2)
Poslední pád mistra Materny.
Detektivní seriál (ČR, 2017). Hrají
M. Dlouhý, V. Kerekes,
D. Novotný, J. Vondráček,
A. Goldflam. Režie V. Karas
22.05 Bitva o Sevastopol
Válečný film (Rus./Ukr., 2015).
Hrají J. Cyganov, J. Pěresildová,
O. Vasilkov, N. Tarasov. Režie
S. Mokrickij
0.30 Sněžná past
Akční film (Kan., 2018).
Hrají J. Momoa, J. Wagner,
Z. McClarnon, G. Dillahunt,
S. Lang. Režie L. Oeding
2.05 Ztracen v džungli
Dobrodružný film
(Austr./Kolum., 2017). Hrají
D. Radcliffe, T. Kretschmann,
A. Russell, L. Sullivanová. Režie
G. McLean
4.10 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 8.20

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 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
18.55 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 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Ostře sle-

dovaný 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 16.55 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

PONDĚLÍ 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 16.55 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
5.35 Příběh Alvina Straighta 7.20 Kouzelníci 9.35
Mentalista (6) 10.25 Pravidla neplatí 12.30 Hunger
Games 15.00 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery,
dobrodružná komedie (Kan./USA, 2004) 16.35
Malí uličníci, rodinná komedie (USA, 1994) 18.00
Trable v ráji, komedie (USA, 2009) 20.00 Vzmuž
se, komedie (VB/Fr., 2015) 21.35 Dvojí hra,
komediální thriller (USA/N, 2009) 23.45 Šakal,
drama (VB/Fr., 1973)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Bolek a Lolek (8, 9)
8.05 Námořní vyšetřovací služba (22, 23) 9.40
Addamsova rodina 11.20 Návrat do Cold Mountain
14.10 Rebecka Martinsson 15.55 Návrat do
budoucnosti, sci-fi komedie (USA, 1985) 18.10
Nestyda, komedie (ČR, 2008) 20.00 Srdečné
pozdravy z Ruska, akční film (VB, 1963) 22.25
Varovná znamení, thriller (USA, 2012) 0.30 Pod
vysokým napětím, akční film (USA, 2015)

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping

14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Mariana, královna noci
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Byli jednou dva písaři
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping

14.40 Byli jednou dva písaři 15.55 Esmeralda 16.55
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

PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping

14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Mariana, královna noci
20.55 Mariana, královna noci 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 389

neděle 16. ledna 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
15.25
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.54
21.55
23.20
0.05
1.10
1.20

Zajímavosti z regionů 6.25 Přítelkyně
pana ministra 7.50 Úsměvy Jaroslava
Dudka 8.30 Magnolia 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Náměstíčko (3/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vřesový trůn
Tom v kozí kůži
Dvanáct měsíčků
My všichni školou povinní (2/13)
Nemocnice na kraji města (2/20)
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 (2/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Noc klavíristy
Případy detektiva Murdocha XIII
Kriminalista V
Sváteční slovo evangelické
farářky Ivy Květonové
Bilance: (Ne)mocná média

Nova
5.55
6.05
6.30
6.55
8.15
8.35
9.45
11.45
13.35
15.50
17.35
19.30
20.20
22.15
22.45
0.55
2.25
3.15

Zig a Sharko III
Show Toma a Jerryho (26)
Show Toma a Jerryho II (1)
Scooby-Doo (9-11)
Krok za krokem V (20)
Princezna husopaska
Pohádka (N, 2009)
Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)
Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001)
Stážisti
Komedie (USA, 2013)
Život je život
Komedie (ČR, 2015)
Agent v sukni
Komedie (USA/N, 2000)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Střepiny
Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992)
Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001)
Mentalista (6)
Volejte Novu

Prima
6.15
6.50
7.00
8.20
9.25
9.55
10.25
11.00
11.55
12.45
13.30
14.10
15.25
17.00
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.15
2.25

Příhody Bolka a Lolka (19-21)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (73-75)
Svět ve válce (6)
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin II
(2)
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Kapitán Exner (2)
Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014)
Pod vysokým napětím
Akční film (USA, 2015)
Tvář vody
Dobrodružné fantasy (USA,
2017)
Žraločí jezero

Nova Cinema
5.00 Srdce a duše 6.35 Řeka 9.00 Malí uličníci
10.25 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery 11.55
Vratné lahve 13.45 Trable v ráji 15.50 Harry Potter
a vězeň z Azkabanu 18.15 K-9: Můj přítel se studeným čumákem 20.00 Husí kůže, dobrodružný film
(USA/Austr., 2015) 21.50 Sousedi, komedie (USA,
2014) 23.30 Večerní škola, komedie (USA, 2018)

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.20 Pevnost Boyard (8, 9)
11.00 Autosalon.tv 12.05 Futurama II (14-15) 13.00
Simpsonovi III (14-17) 14.50 Rocky II 17.10 Futurama
II (16) 17.40 Futurama II (17) 18.10 Simpsonovi IV
(19) 18.40 Simpsonovi IV (20) 19.10 Simpsonovi IV
(21) 19.40 Simpsonovi IV (22) 20.15 xXx: Nová
dimenze 22.15 Varovná znamení 0.30 Simpsonovi
IV (19) 0.55 Simpsonovi IV (20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 Bolek a Lolek (10, 11)
7.55 Námořní vyšetřovací služba (23) 8.40
Námořní vyšetřovací služba II (1) 9.30 xXx 11.40
Flintstoneovi 2 13.15 Návrat do budoucnosti 15.25
Můj milý, můj drahý 17.35 Srdečné pozdravy
z Ruska 20.00 Volání netvora: Příběh života, rodinné
drama (USA/Šp., 2016) 22.10 Černý mercedes,
krimifilm (Pol., 2019) 0.25 Šibenice

pondělí 17. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Všechny velké a malé
bytosti 9.45 168 hodin 10.35 Špunti
na cestě (2/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Ukradený automobil
14.20 Noc klavíristy
Detektivní drama (ČR, 1976)
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 (3/12)
21.25 Reportéři ČT
22.05 Za minutu 12
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.35 Život a doba soudce A. K. (3/13)
23.35 Dobrá čtvrť II (2/11)
0.35 AZ-kvíz
1.00 Rajské zahrady

Nova
5.55
8.50
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
23.10
1.00
1.40
2.20
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4185)
Koření
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (21)
Gympl s (r)učením omezeným
(76)
Mentalista (7)
Kriminálka Miami VII (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4186)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (64)
Specialisté (65)
Policie Chicago III (23)
Kriminálka Miami VII (2, 3)
Mentalista (7)
Policie Chicago III (23)
Krok za krokem V (21)
Na lovu

Prima
6.10
6.20
6.30
7.00
7.45
8.10
10.05
11.05
12.05
13.00
13.55
14.50
15.50
16.55
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
22.40
23.50
0.55
1.40
2.30
3.20
4.05

Příhody Bolka a Lolka (22)
Příhody Bolka a Lolka (23)
Jen počkej, zajíci!
Nový den
Showtime
M.A.S.H (74-77)
Přešlapy III (5)
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VI (25)
Jake a Tlusťoch V (17)
Policie Hamburk X (22)
Námořní vyšetřovací služba (22)
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 (22)
Jake a Tlusťoch V (17)
Policie Hamburk X (22)
Jak se staví sen

Nova Cinema
5.40 Kouzelníci 7.25 Teleshopping 7.55 Kopí osudu
10.05 Pravidla neplatí 12.20 Teleshopping 12.40
Tančím, abych žil 14.50 Ladíme 3 16.30 Husí kůže
18.20 Yetti: Ledové dobrodružství, animovaný film
(USA, 2018) 20.00 Ant-Man, akční sci-fi film (USA,
2015) 22.10 Vyvolená, komediální drama (USA,
2018) 0.20 Vzmuž se, komedie (VB/Fr., 2015)

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.10 Odstřelovač II (5, 6) 9.05
Top Gear VI (6, 11) 11.00 Hvězdná brána (3, 4) 12.50
Futurama II (16, 17) 13.40 Simpsonovi III (18-21)
15.25 Hvězdná brána (5, 6) 17.15 Futurama II (18, 19)
18.15 Simpsonovi IV (23) 18.45 Simpsonovi V (1-3)
20.15 Prima Partička 21.15 Partička 22.00
Spartakus: Krev a písek (12) 23.10 Re-play 23.40
Simpsonovi IV (23) 0.10 Simpsonovi V (1)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 Bolek a Lolek (12)
7.50 Bolek a Lolek (13) 8.05 Námořní vyšetřovací
služba II (2) 8.50 Na prahu války 11.55 Ptačí klec
14.10 Můj milý, můj drahý 16.20 Mateřská pouta
18.05 xXx: Nová dimenze 20.00 Nevěsta na útěku,
romantická komedie (USA, 1999) 22.25 Grizzly
zabiják, thriller (USA/Kan., 2015) 0.05 Volání
netvora: Příběh života

úterý 18. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V 9.55
První republika II (2/13) 10.50 Úsměvy přímo pohádkové 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 Bloček
14.50 My všichni školou povinní (2/13)
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 Jan Palach
22.10 Nevinné lži
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Komisař Moulin
1.00 Sváteční slovo evangelické
farářky Ivy Květonové
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
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
23.40
0.35
1.25
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4186)
Specialisté (64)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (22)
Gympl s (r)učením omezeným
(77)
Mentalista (8)
Kriminálka Miami VII (4)
Kriminálka Miami VII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4187)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (3)
Policie Chicago IV (1)
Kriminálka Miami VII (4)
Kriminálka Miami VII (5)
Mentalista (8)
Policie Chicago IV (1)
Na lovu

Prima
6.10
6.20
6.30
7.00
7.50
8.15
8.45
9.15
9.45
11.05
12.05
13.00
13.55
14.50
15.50
16.55
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.40
2.25

Příhody Bolka a Lolka (24)
Příhody Bolka a Lolka (25)
Jen počkej, zajíci!
Nový den
Showtime
M.A.S.H (77)
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
DREAM TEAM – Mistři dílny
Jak se staví sen – extra
Walker, Texas Ranger VII (1)
Jake a Tlusťoch V (18)
Policie Hamburk X (23)
Námořní vyšetřovací služba (23)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (154)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba (23)
Jake a Tlusťoch V (18)

Nova Cinema
5.05 Řeka 7.00 Pasáček vepřů 8.40 Mentalista (7)
9.30 Tančím, abych žil 12.00 Husí kůže 13.50
Evoluce 15.40 První rytíř 18.10 Život je život 20.00
John Carter: Mezi dvěma světy, fantasy film (USA,
2012) 22.25 Melanie: Dar života a smrti, akční
dobrodružný film (VB/USA, 2016) 0.35
Smrtonosná zbraň 3, akční film (USA, 1992)

Prima cool
7.10 Odstřelovač II (6, 7) 9.05 Top Gear VI (7) 10.00
Top Gear VII (1) 11.00 Hvězdná brána (5, 6) 12.50
Futurama II (18, 19) 13.40 Simpsonovi III (22, 23) 14.35
Simpsonovi IV (1, 2) 15.25 Hvězdná brána (7, 8) 17.15
Futurama II (20, 21) 18.15 Simpsonovi V (4-7) 20.15
Fotr na tripu 20.55 Srdcaři v Africe (7) 21.25 Show
Jana Krause 22.30 Spartakus: Krev a písek (13) 23.40
Tutorial 0.10 Simpsonovi V (4) 0.35 Simpsonovi V (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.35 Olympiáda Bolka
a Lolka (1, 2) 8.05 Námořní vyšetřovací služba II
(1-3) 10.30 Volání netvora: Příběh života 12.20
Divoká dvojka 13.55 Mateřská pouta 15.40 Základ
rodiny 17.35 Nevěsta na útěku 20.00 Saljut-7:
Vesmírná krize, akční film (Rus., 2017) 22.25
Rukojmí, akční film (USA/N, 2005) 0.30 Grizzly
zabiják, thriller (USA/Kan., 2015)

středa 19. 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 Milana
Peroutky 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 Milostivé léto
Drama (ČR, 1990)
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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (3/39)
21.30 Hercule Poirot
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Svědek
TV film (ČR, 2001)
23.45 Příběhy slavných... Pavel Novák
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.45
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
21.40
22.35
23.30
1.20
2.00
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4187)
Specialisté (65)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (23)
Gympl s (r)učením omezeným
(78)
Mentalista (9)
Kriminálka Miami VII (6)
Kriminálka Miami VII (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4188)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIV
Malé lásky II
Policie Chicago IV (2)
Kriminálka Miami VII (6, 7)
Mentalista (9)
Policie Chicago IV (2)
Na lovu

Prima
6.10
6.20
6.30
7.00
7.55
8.25
8.55
9.25
9.55
11.05
12.05
13.00
13.55
14.50
15.50
16.55
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.40
2.25

Příhody Bolka a Lolka (26)
Příhody Bolka a Lolka (27)
Jen počkej, zajíci!
Nový den
Showtime
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
Slunečná (154)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger VII (2)
Jake a Tlusťoch V (19)
Policie Hamburk X (24)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (19)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Jake a Tlusťoch V (19)

Nova Cinema
5.05 Malí uličníci 6.20 K-9: Můj přítel se studeným
čumákem 8.40 Mentalista (8) 9.30 Ladíme 3 11.10
První rytíř 14.00 Yetti: Ledové dobrodružství 15.40
Stážisti 17.55 Ant-Man 20.00 Agent v sukni 21.55
(K)lamač srdcí, romantická komedie (Fr./Monako,
2010) 23.50 Melanie: Dar života a smrti, akční
dobrodružný film (VB/USA, 2016)

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.10 Odstřelovač II (7, 8) 9.05
Top Gear VI (8) 10.00 Top Gear VII (2) 11.00
Hvězdná brána (7, 8) 12.50 Futurama II (20, 21)
13.35 Simpsonovi IV (3-6) 15.25 Hvězdná brána
(9, 10) 17.15 Futurama II (22, 23) 18.15 Simpsonovi
V (8-11) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Jak přežít
katastrofu (2) 22.25 Spartakus: Bohové arény (1)
23.30 Experiment 21 0.00 Simpsonovi V (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.50 Olympiáda Bolka
a Lolka (3, 4) 9.10 Námořní vyšetřovací služba II
(3, 4) 10.50 Láska na zálohu 12.25 Flintstoneovi 2
14.00 Základ rodiny 15.55 Zaprášená tajemství
17.35 Saljut-7: Vesmírná krize, akční film (Rus.,
2017) 20.00 Million Dollar Baby, sportovní drama
(USA, 2004) 22.45 Přebytečná zátěž, akční film
(USA, 2018) 0.20 Rukojmí

čtvrtek 20. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
9.50 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
14.25 Trapas
14.45 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 (3/13)
21.00 Po stopách hvězd – Hana
Maciuchová
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Komisař Montalbano
0.30 AZ-kvíz
1.00 AZ-kvíz
1.30 Bolkoviny

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
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
21.20
22.25
23.20
1.05
1.45
2.25
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4188)
Malé lásky II
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (24)
Gympl s (r)učením omezeným
(79)
Mentalista (10)
Kriminálka Miami VII (8, 9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4189)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odznak Vysočina (2)
Kriminálka Anděl III (9)
Policie Chicago IV (3)
Kriminálka Miami VII (8, 9)
Mentalista (10)
Policie Chicago IV (3)
Krok za krokem V
Na lovu

Prima
6.10
6.30
7.00
8.05
8.30
9.00
9.30
10.00
11.05
12.05
13.00
13.55
14.50
15.50
16.55
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.40
2.25
3.15

Příhody Bolka a Lolka (28, 29)
Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
1. MISE (19)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger VII (3)
Jake a Tlusťoch V (20)
Policie Hamburk X (25)
Námořní vyšetřovací služba II (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (2)
Inkognito
Přešlapy III (6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba II (2)
Jake a Tlusťoch V (20)
Policie Hamburk X (25)

Nova Cinema
6.15 Evoluce 8.00 Teleshopping 8.30 Mentalista
(9) 9.20 Kopí osudu 11.35 Ant-Man 13.45
Teleshopping 14.05 Paul a škola života 16.15 Agent
v sukni, komedie (USA/N, 2000) 18.05 50 k 1,
drama (USA, 2014) 20.00 Hunger Games:
Vražedná pomsta 22.40 Hodina vlka, mysteriózní
drama (USA, 2019) 0.35 (K)lamač srdcí

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.05 Partička 7.50 Prima
Partička 9.00 Top Gear VI (9) 10.00 Top Gear VII
(3) 11.00 Hvězdná brána (9, 10) 12.50 Futurama II
(22, 23) 13.35 Simpsonovi IV (7-10) 15.20 Hvězdná
brána (11, 12) 17.15 Futurama II (24) 17.45 Futurama
II (25) 18.15 Simpsonovi V (12-15) 20.15 Partička
XXL 22.00 Americký ninja 4 23.55 Simpsonovi V
(12) 0.20 Simpsonovi V (13, 14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Olympiáda Bolka
a Lolka (5, 6) 9.30 Námořní vyšetřovací služba II
(4, 5) 11.05 Nebezpečná výměna 12.40 Zaprášená
tajemství 14.25 Hra zla 16.10 Můj milý, můj drahý
18.10 Svatba snů, romantický film (USA, 2017)
20.00 Návrat Růžového pantera, krimikomedie
(VB, 1974) 22.25 Londýnský gangster, thriller
(USA/VB, 2010) 0.10 Přebytečná zátěž

pátek 21. ledna 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe V
10.00 Po stopách hvězd – Hana
Maciuchová 10.30 Dveře. Povídka
z cyklu Bakaláři (ČR, 1981) 11.05
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
14.50 Příběhy slavných
15.45 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
16.15 Jak zničit vlastní mužstvo
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 (3/13)
21.05 13. komnata Mariana Jelínka
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.20 Kriminalista V
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
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
1.00
1.55
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4189)
Odznak Vysočina (2)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (1)
Gympl s (r)učením omezeným
(80)
Mentalista (11)
Kriminálka Miami VII (10)
Kriminálka Miami VII (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4190)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Survivor Česko & Slovensko (4)
60 sekund
Akční film (USA, 2000)
Kriminálka Miami VII (10)
Kriminálka Miami VII (11)
Krok za krokem V (24)
Na lovu

6.10
6.20
6.30
7.00
8.05
8.30
9.00
9.30
9.55
11.05
12.05
12.55
13.55
14.50
15.50
16.55
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.25
0.35
1.25
2.15
3.05

Prima

Nova Cinema

Příhody Bolka a Lolka (30)
Příhody Bolka a Lolka (31)
Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Zoo (2)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VII (4)
Jake a Tlusťoch V (21)
Policie Hamburk XI (1)
Námořní vyšetřovací služba II (3)
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 (3)
Jake a Tlusťoch V (21)
Policie Hamburk XI (1)

5.50 Princezna husopaska 6.50 Paul a škola života
9.20 Mentalista (10) 10.10 Mstitelé 11.45 50 k 1
13.45 Teleshopping 14.05 Kněz je poděs 15.45
Hunger Games: Vražedná pomsta 18.15 Zelená je
tráva 20.00 Máma mezi Marťany, animovaný film
(USA, 2011) 21.35 Skandál v OSN, historické drama
(Dán./USA/Kan., 2018) 23.35 Hodina vlka

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.45 Autosalon.tv 8.45 Re-play
9.15 Tutorial 10.00 Top Gear VII (4) 11.00 Hvězdná
brána (11, 12) 12.50 Futurama II (24, 25) 13.35
Simpsonovi IV (11-14) 15.25 Hvězdná brána (13, 14)
17.15 Futurama II (26) 17.45 Futurama II (27) 18.15
Simpsonovi V (16-19) 20.15 Sejmi prezidenta 22.00
Overlord: Nacistické zombie 0.10 Simpsonovi V
(16) 0.35 Simpsonovi V (17, 18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.50 Olympiáda Bolka
a Lolka (7, 8) 8.15 Námořní vyšetřovací služba II
(5, 6) 9.50 Rocky II 12.00 Návrat do budoucnosti
14.10 Svatba snů 15.50 Rebecka Martinsson 17.35
Návrat Růžového pantera, krimikomedie (VB, 1974)
20.00 Hodinový manžel, komedie (ČR, 2014)
22.05 Pád Bílého domu, thriller (USA, 2013) 0.15
Londýnský gangster, thriller (USA/VB, 2010)

GURU
Už teď na Voyo

Středočeský kraj
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Pro vozíčkáře přijedou
auta bez bariér na zavolanou
Handicapovaným
Středočechům,
především z okolí
metropole, se od
začátku ledna rozšířila
možnost cestovat do
Prahy a po hlavním
městě v rámci systému
takzvaného Bezba
dopravy. Pokud budou
mít lidé o službu zájem,
hejtmanství nevylučuje
její rozšíření do dalších
částí regionu.
ROBERT BOŽOVSKÝ
STŘEDNÍ ČECHY | Středočeši, kteří
kvůli svému těžkému postižení a výraznému omezení pohybu či orientace nemohou cestovat běžnými autobusy
nebo vlaky, mají od začátku roku novou
pohodlnou možnost jet do metropole a
zpět speciálními automobily nebo mikrobusy systému Bezba dopravy.
Zatím hlavně ti, kteří bydlí v prvním
vnějším tarifním pásmu Pražské integrované dopravy (PID), tedy prstenci kolem hlavního města. Vozidla s plošinami pro vozíčkáře pro ně dorazí po objednání na konkrétní místo.
Všichni postižení obyvatelé středních Čech bez ohledu na bydliště pak
mohou vozidla Bezba dopravy využít
k cestování po celé Praze.

Využít lze 35 vozidel
různých velikostí
Jak sdělil mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy
(ROPID) Filip Drápal, do konce loňského roku byl systém k dispozici jen lidem s trvalým bydlištěm v metropoli.
Na základě dohody se středočeským
hejtmanstvím je v současnosti služba
rozšířena také pro handicapované obyvatele kraje.
Držitelé průkazů zdravotně postižených si mohou předem objednat příjezd
vozidla na konkrétní místo. „Službu
nyní mohou využívat například lidé z
Říčan, Jesenice, Jíloviště, Černošic,
Buštěhradu nebo Hostivice,“ informoval Filip Drápal.
Středočeský radní pro oblast veřejné
dopravy Petr Borecký (STAN) uvedl,
že roční náklady na uvedenou bezbarié-

Nakládat a jedeme. Všechna vozidla systému bezbariérové dopravy umožňují přepravu alespoň jednoho klienta na
vozíku, ať už elektrickém, nebo mechanickém. Některá až čtyř vozíčkářů.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Jak systém funguje

Modrá je dobrá. Bezba dopravu zajišťují od ledna dva noví nasmlouvaní dopravci. Všechna vozidla jsou laděna do stejné barvy.
FOTO | ROPID
rovou dopravu představují v rozpočtu
kraje částku téměř 13 milionů korun.
„Zajištění přepravy pro Středočechy
s omezenou schopností pohybu a orientace ale považuji za velmi důležité. Podle zájmu a finančních možností do budoucna nevylučuji možnost rozšířit systém do dalších obcí,“ nastínil radní.
Dopravci mají k dispozici 35 vozidel
tří různých velikostí. Z toho 25 mikrobusů pro přepravu tří až čtyř cestujících
a také10 automobilů pro jednoho pasažéra.
„Všechna vozidla umožňují přepravu
alespoň jednoho klienta na vozíku, ať už
elektrickém, nebo mechanickém. Některá až čtyř vozíčkářů,“ poznamenal Filip
Drápal.

Vozy vysílá dispečink
Jízdy koordinuje centrální dispečink,
který také přijímá objednávky. Nejvíce
vozidel Bezba dopravy se po silnicích
pohybuje v pracovních dnech ráno a dopoledne, služba je ale nepřetržitá čtyřiadvacet hodin denně, 365 dní v roce.
Pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová
(Praha sobě) rozšíření bezbariérové dopravy do středních Čech vítá. „Provázanost Prahy a Středočeského kraje je obrovská, proto se musíme snažit, aby hranice mezi oběma regiony nebyla bariérou, ale spojnicí. Pro mnoho rodin, ve
kterých žije dítě či dospělý s postižením, je to velká pomoc. Možnost dovo-

Vozidlo lze na dispečinku objednat
v dostatečném časovém předstihu
telefonicky, elektronicky a nově
také prostřednictvím online
formuláře.
Klienti se musí ještě před první
uskutečněnou jízdou nejprve
jednorázově zaregistrovat.
Služba je nepřetržitá, celoroční.
Určena je pro držitele průkazu ZTP
nebo ZTP/P z Prahy a středních
Čech. Průkaz řidič před jízdou
zkontroluje.

zu dítěte do školy či stacionáře umožní
například rodiči chodit alespoň na částečný úvazek do zaměstnání nebo pečovat o další sourozence. Fungující služba
pomůže i doprovodu handicapovaných.
Tito lidé jsou často péčí velmi vyčerpáni,“ uvedla radní.
Novou službu kvituje i Kamila Šourková z komunitního centra v Říčanech,
které pracuje také s postiženými klienty. „Naše klienty také dopravujeme
vlastním vozem, například k lékaři
nebo do škol. Každá další nová služba
rozšiřující jejich možnosti je dobrá. Je
potřeba se ale zaměřit také na získání
nových osobních asistentů pro podobné
účely, kterých je nedostatek,“ vyjádřila
svůj postoj.
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Řecký ﬁlozof Aristoteles: Ve všech věcech přírody existuje...

Tajenka: … cosi nádherného.

INZERCE

COOP Klasik těstoviny
různé druhy
500 g (100 g = 1,98)

COOP kefír
500 ml (100 ml = 19,80)

Špekáčkový pikantní
točený salám
100 g (1 kg = 99,-)

Junior
100 g (1 kg = 99,-)

OBSAH
MASA 70%

3. 1. – 23. 1. 2022

Střední Čechy západ
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Černý zkusí mistrovství světa
Příbramský pilot
se po letech vrátí
do nejprestižnějšího
seriálu závodů v rallye.
V budoucnu by měl
závodit i na Dakaru.

totiž naprosto jasný,“ podotkl Černý.
Šéf týmu Ján Miloň se na spolupráci
s příbramským závodníkem dohodl při
setkání na závodech v Sosnové na Českolipsku.

Jistá je také Sardinie

PETR GEJZA
PŘÍBRAM | Příbramský pilot Jan Černý se letos chystá naskočit do seriálu
mistrovství světa v rallye. Klíčový krok
kariéry podnikne v barvách slovenského týmu Jantar.
První start ho čeká již koncem ledna,
kdy se zúčastní slavného podniku Rallye Monte Carlo.
Jednatřicetiletý pilot bude závodit
s vozem Ford Fiesta Rally3 v kategorii
WRC3. Součástí dlouhodobé spolupráce je v budoucnu i plánovaný start Černého na Rallye Dakar. „Je to neskutečné. Tak moc jsem se poslední roky chtěl
vrátit do mistrovství světa a teď je to
tady. S Jánem Miloněm, majitelem Jantar Teamu, jsme se shodli během několika minut. Máme stejné cíle a podobné
ambice, také proto byla společná cesta
jasným řešením,“ uvedl Jan Černý.
INZERCE

Jan Černý na trati pražského rally sprintu. V nové sezoně ho čekají i starty
v prestižním seriálu mistrovství světa.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
Z minulosti má za sebou sedm startů
v mistrovství světa. V roce 2011 se jako
benjamínek zapojil do takzvané WRC
Academy a odjel šest závodů. Zatím poslední start si připsal v dubnu 2014, kdy
se představil v Portugalsku.
„Byl jsem tenkrát na začátku a nevě-

děl jsem, jak věci chodí. Mistrovství
světa je naprosto jiná úroveň a já jsem
udělal několik špatných rozhodnutí
i chyb. Věřím, že jsem se posunul a nasbíral jsem potřebné zkušenosti. Celkově jsem nyní v jiné situaci a doufám, že
jsem se z chyb dostatečně poučil. Cíl je

„Hledali jsme mladého jezdce na delší
spolupráci. Dali jsme se do řeči a zjistili
jsme, že si rozumíme. Jantar Team podporuje mladé talenty a Honza nám do
toho zapadl. Navíc se nám hodí jako jezdec, kterého připravíme na Dakar,“ uvedl Miloň, v jehož barvách letos na slavné soutěži startoval český motocyklista
David Pabiška.
Do sezony 2022 Černý vstoupí
v Monte Carlu, představí se také v červnu na Sardinii. Další tři starty v seriálu
tým teprve určí.
„Do Monte Carla se neskutečně těším. Už jsem zde startoval, byl to sice
závod mistrovství Evropy, ale podařilo
se nám vyhrát prolog a zajet několik
rychlých časů. Ale po mém výletu
mimo trať jsme s prasklou spojovačkou
museli odstoupit. Také jsem dlouho nezávodil na hřebíkách, tak uvidíme, jestli
budou potřeba,“ vyhlíží velkolepou
akci Černý, kterého před rallye čekají
ještě dvou- až třídenní testy.

INZERCE

Senzace - k dostání jen na krátký čas jako 6dílná kompletní sada ve tvaru cihliček

Symboly moci nezávislého Českého království České korunovační klenoty
Zušlechttěno

za 5 bezúročných splátek po

598
Kč
nebo za jedinečnou

zvýhodněnou celkovou
cenu 2 990 Kč
(místo pozdějších 5 970 Kč)

RYZÍM ZLATE
EM
(999/1.000)

Korunovační kříž
Svatováclavsská koruna

Korunovační roucho

Královské žezlo

Svatováclavvský meč

• Zušlechtěno ryzím zlatem (999/1 000)
a nákladnou barevnou aplikací
• Celosvětově pouze 9 999 přísně
limitovaných kompletních sad
• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“
• Exkluzivně jen v
ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Královské jablko

Ø ca.
c

70 x 30
0 mm
m

ZDARMA
PRO VÁS:
Luxusní kazeta pro uložení
Vašich ražeb ZDARMA!
Z

Atraktivní pánská
sada běžně za 999 Kč

Společná zadní strana

• stylové náramkové
hodinky
• luxusní lesklé pero
• nadčasová
peněženka

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCH
HOD, je obchodní značka spoolečnosti HMK V AG.
ochraně osobních údajů a Váš obchodní
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného
cného nařízení o ochran
odní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-82280 Kreuzlingen.

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano,

využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu
„České korunovační klenoty“ (výr. č. 904-101-0) – prosím zakřížkujte:
q v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 598 Kč nebo
q za jednorázovou cenu pouhých 2 990 Kč (místo pozdějších 5 970 Kč)

NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Při neuvedení druhu platby vycházíme z toho, že
chcete jednorázovou platbu. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se
počítá od datumu vystavení faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit
kompletní sadu prostřednictvím pošty v originálním balení, pokud je to možné.
Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a Objednejte rychle pohodlně po telefonu:
nabídek od nás a dalších
Tel.: 377 150 060
společností zpracováváme na
Cena dle tarifu
základě článku 6 odst.1 f GDPR
Zavolejte nám!
(Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) Vaše data také s
Každý telefonicky objednávající obdrží
pomocí poskytovatelů služeb.
4dílnou sadu nožů na sýr jako dárek!
Pokud souhlasíte se zpracováním
Vašeho telefonního čísla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V
AG, prosím zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace
naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte
kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete
požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro
reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní 82/3,
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

q Paní

q Pán

745-01

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst
na webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich
zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Datum
Podpis
Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.

