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Ondřej Veselý
Kvůli postavě
ve Vyprávěj
na mě lidé
na ulici křičeli,
že jsem hajzl
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Expozice připomene
řád maltézských rytířů
HOKEJOVÝ BRANKÁŘ

Petr Kváča rád vzpomíná
na roky v Budějovicích ...str. 19

PŘÍBĚH OBRAZU VAN GOGHA

Dílo, které malíř vytvořil,
než se střelil do břicha ...str. 6

Výjevy v rokokovém sále zobrazují čtyři průzory do krajiny. „Restaurátoři se neshodují, jestli je to severní Itálie, nebo
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
spíš Malta,“ uvedla Ivana Říhová (na snímku), ředitelka Muzea středního Pootaví.

Na strakonickém hradě
otevřou expozici o řádu
maltézských rytířů, který
tam působil od roku 1243.
MONIKA FILIPOVÁ
STRAKONICE | Řád maltézských rytířů sídlil na strakonickém hradu téměř
sedm set let, nyní ho tam připomene stálá expozice. První návštěvníci si ji prohlédnou zřejmě letos na podzim, až
bude definitivně dokončena oprava pa-

mátky, která vyšla na 140 milionů korun.
Kvůli pandemii covidu zatím není
přesně stanovený termín. „Například firma, která dělá interiéry, je totiž už podruhé v karanténě. Dodávky se tak zpožďují,“ vysvětlila Ivana Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví, které je
součástí hradu.
Už teď je naopak jasné, že se mají milovníci historie na co těšit. Rekonstrukce odkryla unikátní objevy. Jedním
z největších lákadel bude nová specializovaná expozice maltézského řádu.
„V rokokovém sále budou k vidění celoplošné nástěnné malby objevené v býva-

lé komendě, které spadají do první třetiny 18. století,“ popsala Říhová s tím, že
výmalba od země po strop byla překvapením i pro restaurátory.
Výjevy zobrazují čtyři průzory do krajiny. „Restaurátoři se neshodují, jestli je
to severní Itálie, nebo spíš Malta, jasné
ale je, že se jedná o jižní krajinu, česká
určitě není,“ podotkla Říhová. Podle památkářů a restaurátora se jedná o unikátní objev právě díky dochování celých
ploch včetně dveřních a okenních nýtů.
V Česku je výstava věnovaná historii
a současnosti tohoto řádu ve spojení
s historií města jediná.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

30 LET OD „VELKÉHO TŘESKU“

Jak kupónová privatizace
změnila osudy firem? ...str. 8 a 9

KONTROVERZNÍ SERIÁLY

Milostný život Němcové,
Landa jako Moravec ...str. 10
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Babybox mají i v Prachaticích
Schránky, kam může matka odložit nechtěné dítě, už jsou ve všech jihočeských okresních městech
DAVID NEBOR
PRACHATICE | Síť babyboxů na jihu
Čech je kompletní, celý region je pokrytý. „Prachatice jsme nechali na konec
kvůli tomu, že mají nižší počet obyvatel. Na menších městech pravděpodobnost odložení dítěte klesá,“ vysvětluje
Ludvík Hess, předseda spolku Babybox. Schránka u prachatické nemocnice
je vyzkoušená. Naplno začne fungovat
8. března.
Napravo od hlavního vchodu do areálu namontoval zařízení Zdeněk Juřica.
Ten ho i vyrábí. Podle jeho slov je při zakládání nového babyboxu klíčové správné nastavení softwaru, aby uložené dítě
správně a ihned ohlásil. Funguje v něm
osm různých programů, které se navzájem kontrolují a spolupracují.
„Když testujeme schránku na místě,
tak s panenkou. V dílně používáme závaží a vaničku seřizujeme, aby bylo vše
v pořádku. Právě po zatížení vyšle zařízení signál,“ vypráví Juřica z Náměště
nad Oslavou. Mluví také o šesti teplotních čidlech rozmístěných různě po
boxu. Výroba trvá přibližně dva měsíce.
I s instalací stojí kolem 300 tisíc korun.
Instalaci přihlížel i ředitel nemocnice
Michal Čarvaš. Těší ho, že se nyní dostalo i na Prachatice. „Vnímáme to jako
takovou pojistku. Každé dítě má právo
na život. Pokud matka dojde k rozhodnutí, že ho nechce, a hodlá se ho zbavit,
tohle je cesta, jak ho bezpečně svěřit do
péče našeho personálu,“ komentuje
INZERCE

Pohřební služba
Otýlie s.r.o.
Biskupská 6,
České Budějovice
zajištuje veškeré

pohřební a kremační
služby.

Kancelář: Biskupská 6
Po–Pá: 7.00–15.30
So–Ne: 9.00–13.00

Bezplatná nonstop linka:

800 111 002

Stálá služba:
602 443 478, 602 443 475

Při instalaci babyboxu v prachatické nemocnici se sešli zleva její ředitel Michal Čarvaš, výrobce Zdeněk Juřica a Ludvík Hess, předseda spolku Babybox.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
s tím, že babyboxy jsou řešením pro lidi
v zoufalé situaci. „Personál je na novinku připravený,“ ujišťuje Čarvaš.
Když někdo vloží děťátko dovnitř, dostane signál více nemocničních počítačů, upozornění dorazí i formou SMS.
Box je vybavený kamerou, která rovněž
vyšle snímek, aby zdravotníci věděli,

zda je uvnitř opravdu miminko, nebo někdo zařízení jen zkouší. Personál dítě vyzvedne a poskytne mu potřebnou péči.
Nemocnice pak nahlásí nález příslušnému Orgánu sociálněprávní ochrany dětí
(OSPOD). Ten pak dítě zastupuje a řeší,
kdo ho dostane do adoptivní péče.
„Naštěstí pro Jihočeský kraj platí, že

babyboxy jsou využívané poměrně
málo oproti jiným regionům,“ konstatuje Hess. Českobudějovický přijal čtyři
děti. V Táboře, Jindřichově Hradci
a Strakonicích odložili rodiče dvě děti.
V píseckém leželo dosud jedno miminko. Nikdo zatím nevyužil zařízení v Českém Krumlově.

Expozice připomene rytíře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Oficiálním datem příchodu řádu na strakonický hrad je rok 1243. Z toho se dochovala listina, v níž Bavor ze Strakonic daruje právě rytířům řádu svatého
Jana Jeruzalémského kostel a dům s výjimkou domu knížecího. Od té doby
jsou historie řádu a strakonického hradu
spojeny na dlouhá staletí. „Je velmi
pravděpodobné, že se jeden z Bavorů
účastnil křížové výpravy do Svaté
země. Tam se s tehdy církevní charitativní organizací setkal. Byla založena
v 11. století při křížových výpravách
v Jeruzalémě,“ popsala Ivana Říhová.
Na počátku 15. století, kdy zemřel poslední potomek Bavorů, maltézští rytíři
celý areál koupili. „Ve Strakonicích

Řád maltézských rytířů vznikl už
v 11. století ve Svaté zemi.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

byli až do roku 1925, kdy své panství,
které se mezitím rozrostlo, prodali,“ dodala ředitelka muzea.
Při opravách byla nejsložitější statika. Odborníci zjistili, že ani jedna část
hradu totiž neodpovídá statickým výpočtům. „Norma stanovuje určité zatížení na metr čtvereční a tam nám neodpovídalo nic. K trámům se proto dávaly
ocelové výztuže. Odborníci si lámali
hlavu, jak to napravit. Vyřezávání
a zpevňování trámů tak byly náročnou
prací i z hlediska řemesla,“ vysvětlila
Říhová.
Poslední větší opravou prošel strakonický hrad ve 30. letech minulého století, kdy část vlastnil agrární poslanec Rudolf Beran. Současná rekonstrukce je
tak největší po téměř sto letech.
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Učí se, nebo lelkují? V dětském
domově řeší výuku na dálku
Na návrat do škol se těší
i v dětského domově
v Písku. Stejně jako
ostatní žáci musí zvládat
výuku přes počítač.
MONIKA FILIPOVÁ
PÍSEK | Někteří školáci v dětském domově v Písku se učí na dálku bez problémů, další musí vychovatelé hlídat, aby
hodinu češtiny nebo matematiky neproleželi na gauči. Je to podobné jako v rodinách, ale tady se musejí starat o více
dětí, celkem 36.
„Je to divný, radši bych šel do školy.
Matika ještě jde, nejhorší je pro mě
takhle na dálku čeština, diktáty,“ potvrzuje 12letý Dominik. Přes rameno mu
nakukuje vychovatelka Monika Humpálová. Přišla chlapce zkontrolovat z vedlejší místnosti, kde se učí čtyři dívky.
Na pohovce sedí starší chlapec s moINZERCE

I v dětském domově v Písku se školáci učí přes počítače. Naštěstí už jich
mají více než při jarním zavření škol.
FOTO | MONIKA FILIPOVÁ, MAFRA
bilem. „Je to náročné. Každý má jinou
školu, jiné předměty. Je to o přebíhání
od jednoho k druhému. Výuka začíná
v osm hodin, takže hned jak přijdu do
práce, řeším, že třeba nefunguje myš
k počítači,“ popisuje Humpálová s tím,
že někdy se i děti snaží učení vyhnout.

Podle ředitele píseckého dětského domova Ladislava Klímy bylo nejhorší
loňské jaro, kdy se kvůli pandemii covidu uzavřely školy poprvé. „Bylo to hodně roztříštěné, každá škola pracovala
v jiném programu, děti i naše vychovatelky se s nimi musely naučit pracovat.

Menší děti se neuměly samy ani přihlásit,“ naznačuje Klíma.
Domovu navíc chyběly počítače.
„Každý vychovatel měl na jaře stolní počítač a jeden notebook si předávala hlavní služba. To bylo zoufale málo,“ vzpomíná ředitel. V domově tehdy vznikla
místnost, která měla fungovat jako ošetřovna. „Měl jsem strach z toho, že se
děti někde nakazí covidem a budou potřebovat být v karanténě. Naštěstí se tak
nestalo, a proto jsme z ošetřovny postupně vybudovali počítačovou učebnu,“ popisuje Klíma.
Zařízení pak dostalo peníze na techniku od ministerstva školství, a problém
se tak dal snáze vyřešit. „Ani dnes sice
nemá každý svůj počítač, ale na každé
buňce je minimálně jeden a děti se na
něm střídají. Pokud jsou z jedné třídy,
sedí u něj společně. Starší zvládají výuku i přes mobilní telefon,“ hodnotí Klíma. „Výuka trvá zhruba do jedenácti,
nebo v případě, že mají zadané úkoly,
se odpojí a k počítači si sedne někdo
jiný. Mají tak možnost se vystřídat,“
říká ředitel.
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S tím ksichtem nemůžeš hrát
Herec Ondřej Veselý se zapsal do paměti diváků jako
„hajzlík“ Jarda Franc z Vyprávěj. A zatímco na divadle
hrál i pozitivní role, v televizi byl proto zaškatulkován
jako záporák. „Postava Jardy mi pomohla k popularitě,
ale na druhou stranu mi vzala spoustu práce,“ přiznává.
Časy se ale mění, a tak jej diváci za pár měsíců uvidí jako
hrdinu romantické komedie a už nyní coby špičkového
kardiochirurga v seriálu Anatomie života na TV Nova.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Původ v umělecké rodině Ondřeje
Veselého nasměroval ke „kumštu“ už
do dětství. „Divadlo mě fascinovalo od
doby, co mě tam táta bral. Hlídaly mě
třeba rekvizitářky,“ vzpomíná.
V Budějovicích by chtěl žít každý...
tedy kromě mě, zní zlidovělá hláška
z cimrmanovské hry Záskok. Soudě
podle toho, kde všude jste žil a pracoval, jste si mohl vybrat. Proč tedy České Budějovice?
V Českých Budějovicích jsem žil jako
dítě, prožil jsem tam dětství, ale pak se rodiče rozvedli a šli jsme s maminkou zpátky do Ostravy. Budějovice jsem ale vždycky miloval a toužil jsem se tam vrátit. Už
na konzervatoři jsem říkal, že tam půjdu.
Táta tam byl léta šéfem opery a oslovil tehdejšího šéfa činohry Martina Hrušku, který se na mě jel podívat do Opavy, kde
jsem byl jako stipendista, a koupili mě do
Budějovic, tak to byla taková protekce
trošku. (smích)
Ale hrál jste také v Praze či v Ostravě...
Z Jihočeského divadla jsem nikdy nechtěl
úplně odejít, ani z toho angažmá, ale dojížděl jsem pracovat do Ostravy, kde jsem
byl na půl úvazku, do Divadla Na zábradlí
v Praze, chvíli jsem hrál i v Brně. Po čase
jsem si musel vybrat, a protože můj kamarád Michal Lang nastupoval jako nový ředitel Divadla pod Palmovkou, tak jsem šel
za ním, a nelituji. Ale Budějovic jsem se

nechtěl vzdát, takže tam pořád žiji. Navíc
mi to vyhovuje i proto, že se všude ztrácím, takže mám rád, když potkávám lidi,
co znám. Praha je pro mě velká.
Sám jste zmínil, že jste působil napříč
republikou. Máte rád řízení auta,
nebo jste to musel začít mít rád?
Už od dětství jsem měl auta rád. Teď, jak
stárnu, tak je řízení už trošku únavné a stereotypní, takže mě to už moc nebaví. Minulý rok jsem začal uvažovat, jestli toho
ježdění nebylo moc, začal jsem tedy zvažovat, jestli to nepřehodnotím. Ale pak přišel koronavirus, takže jsem půl roku moc
nepracoval, takže teď zase dojíždím a vůbec mi to nevadí.

budete mít, nebo nebudete a jste pořád takoví na vahách a v nejistotě. A najednou
se dostanete do věku, kdy máte tu rodinu
a už vás to začne trochu trápit a štvát, ale
u mě naštěstí vždycky něco přišlo, takže si
nestěžuji. Ale jde o tu psychiku, že to pořád zvažujete.
Proto jste přibližně před čtyřmi lety,
krátce po narození vašeho syna, řekl,
že byste mu práci herce nedoporučoval?
To pořád platí, vymlouval
bych mu to, ale nezakazoval. Nicméně až dospěje
do určitého věku, moc
se mě ptát nebude. Ale
že bych byl klasický herec z divadelní rodiny,
který by ho všude bral,
to ani nechci. Ať se rozhodne, jak se rozhodne,
ale já ho do toho rozhodně nějak tlačit nebudu,
spíš naopak.

Pro spoustu lidí zůstanete Jarda Franc
z Vyprávěj. Vnímají lidé jeho postavu,
potažmo vás, s odstupem jinak?
Postava byla napsaná jako klasický záporák. Tehdy jsem z toho byl nadšený, byla
to moje první velká role. Mrzelo mě ale,
že tam není vykresleno, že má smysl pro
humor, nebo alespoň nějaké kladné vlastnosti, protože žádný člověk není jenom
černobílý. Pravdou je, že se ukazuje, že ho měli lidé, se kterými
jsem se potkával, nebo
i moji kamarádi, vlastně
rádi. Pamatuji si spousty
historek, kdy na mě pořvávali na ulici „Ty
hajzle“, ale teď, jak
Vyprávěj opakují, ti
lidé ho mají rádi – protože ono to bylo velmi dobře natočené,
lidé se na to dívají
a vzpomínají – tak
s Jardou Francem paradoxně sympatizují a dívají se, co zase ten
hajzlík provede.

Vaše rodina je už po generace spojená s divadlem a uměním. Napadlo vás
někdy, že byste se věnoval něčemu jinému?
Vlastně ne, divadlo mě fascinovalo od dětství, co mě tam táta bral, hlídaly mě třeba
rekvizitářky. Líbilo se mi tam, byl to takový zvláštní svět mezi těmi umělci.
Moje rodina byli vždycky spíše muzikanti a zpěváci. Ale já jsem začal tíhnout spíše k činohře a pak jsem začal
chodit do divadelního kroužku, a to
mě strašně bavilo a snil jsem o tom.
Otázka je, jestli bych se takto rozhodl dneska. Toto povolání je krásné,
ale je komplikované se mu věnovat. Divadelní plat vás absolutně
neuživí a divadlo děláte spíš proto, že to milujete, ale živí vás jiné
věci, jako natáčení. Jenže je obrovská konkurence, takže dostat roli
a skloubit to pak dohromady s divadlem je čím dál tím složitější,
takže vlastně nevte, jestli peníze

Ondřej Veselý

Narodil se 24. března 1979 v Ostravě, ale téměř celé dětství prožil v Českých Budějovicích.
Vystudoval hudebně-dramatický obor na ostravské konzervatoři.
■ Pochází z hudební rodiny. Jeho pradědeček Jiří Herold hrál s Josefem Sukem
v Českém kvartetu na violu. Dědeček Jiří Herold a babička Věra Heroldová byli operní
pěvci. Otec působil jako šéf opery Jihočeského divadla 12 let a matka pracovala jako
hudební metodička.
■ V roce 1999 se stal členem činohry Jihočeského divadla a stálým hostem operního souboru
Jihočeského divadla. V roce 2011 byl v širší nominaci na Cenu Thálie za roli Pavla Maliny
v Petrolejových lampách. Od roku 2013 je stálým členem souboru Divadla pod Palmovkou.
■ Známý je především z úspěšného seriálu Vyprávěj nebo ze snímku Pojedeme k moři.
Zahrál si i v dalších seriálech jako Svatby v Benátkách či Krejzovi.
■ Má dvojče – sestru Janu, staršího bratra Jiřího a z otcova druhého manželství bratra
Miloslava. Se svou přítelkyní Veronikou a synem Ondřejem žije v Českých Budějovicích.
■

FOTO | TV NOVA
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záporáka, říkali mi. Ale šlo to
Už jsem se setkal i s lidmi, kteří mi řekli, že si koupili edici DVD, kvůli té postavě, protože je s odstupem už baví. Takže nakonec zpětně jsem se dočkal ocenění. (smích)
Záporáci se ale údajně hrají lépe.
Hrají se velmi dobře. Původně jsem ale
měl hrát jinou roli, toho mladého vypravěče Honzy, které se tam objeví až v poslední sérii. Tehdy jsem dělal divadelní představení Tlustý prase, kde jsem hrál přesně
takového floutka, jinak jsem v tom
věku hrál spíš milovníky. Náhodou z toho
dělali přenos pro ČT a tam mě objevil režisér Tesáček, který seriál připravoval – natočil pak jen několik dílů, než ho odvolali
a nahradil ho Biser Arichtev. Pan režisér
Tesáček mě tehdy ale prosazoval na Jardu
France, protože o mně jako jediný z té hry
věděl, že umím být i hajzlík. Ostatní to nechápali, ani producenti, a říkali že s tím
ksichtem nemůžu hrát záporáka. Nakonec to vyšlo a jsem za to rád. I když na druhou stranu si mě lidé takhle zaškatulkovali a najednou pro mě nebyla práce. Takže
mi role pomohla k popularitě, ale na druhou stranu si myslím, že mi vzala spoustu
práce.
INZERCE

movkou. Dal si se mnou schůzku, kde mi
řekl, že nechápe, proč hraji dokola záporáky a nabídl mi hlavní roli v romantické komedii, kde bych byl kladný hrdina. S tím
jsem okamžitě souhlasil. Máme roztočený film Láska na špičkách, ale komplikuje
to koronavirus. Pokud všechno dobře dopadne, v říjnu má mít premiéru.

Retro seriál Vyprávěj, který Ondřeje Veselého vynesl mezi populární
herce, se vysílal v letech 2009 až
2013. FOTO | ČT/DRAMEDY PRODUCTION
V čem konkrétně?
Brzy potom jsem točil seriál pro televizi,
původně to byla kladná postava, ale během natáčení se z něj vyklubal taky pěkný
hajzlík. A pak jsem čtyři roky nic velkého
nehrál, a když už jsem točil, tak samé negativní role, což mě mrzelo. A pak se najednou objevil režisér Petr Zahrádka, který mě viděl několikrát v Divadle pod Pal-

Nyní vás mohou diváci vídat v televizi
v seriálu Anatomie života jako chirurga Filipa. Vaše první vteřiny v seriálu
ale působily, že budete hrát opět negativní postavu.
Filip je vynikající kardiochirurg, říká se, že
jeden z nejlepších v republice, a v práci je
nekompromisní. Mám kamarády doktory,
stýkám se s nimi pravidelně a byl jsem několikrát u nich v nemocnici, tam na nějakou citlivost není vůbec čas. Takže když
jde o práci, může moje postava působit nekompromisně, až arogantně. Ale je strašně
vrstevnatá, má smysl pro humor a pro spravedlnost, ale samozřejmě má i svoje chyby.
Je strašný holkař, takže ženský tam docela
kosí, ale žije sám a má to tak nalajnované.
Přece jen vaše role lékaře vyžaduje
odborné znalosti, seriál má i velmi vy-

pjaté situace, čerpal jste od kamarádů
lékařů?
Hlavní postavy seriálu jsou čtyři sestřičky
a herecké kolegyně prošly určitým kurzem. Já ne, ale máme výborný odborný
tým, kde jsou profíci, kteří nám radí. Když
jsem šel na první natáčení, tak jsem to samozřejmě s kamarády lékaři konzultoval,
abych nevypadal jako blbec. Nechal jsem
si alespoň přeložit ty diagnózy a odborné
termíny, abych věděl o čem mluvím.
A ve zmiňovaném Divadle pod Palmovkou teď něco připravujete?
Zkoušíme Zkrocení zlé ženy v režii Michala Langa. Pracujeme, jakoby se nic nedělo,
ale vidina, kdy to půjde před lidi, chybí. Pevně doufám, že to bude aspoň letos v září.
Zkoušet komedii, která je hotová za dva měsíce, půl roku a bez lidí, bez zpětné vazby,
jak reagují na vtipy, je těžké. Jsme tedy domluveni, že jednou týdně budeme představení hrát jako generálku, abychom to nezapomínali. Ale máme štěstí, že jsme se neocitli bez příjmu jako spousta jiných kolegů.
Nejen herců, ale i lidí z technického zázemí, kterých je mi strašně líto, tam je velká
beznaděj. Já jsem tedy ten poslední, který
by si měl v této situaci na něco stěžovat.
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Příběh obrazu: Zelené obilí
Vincent van Gogh: Zelené obilí (1889),
olej na plátně, rozměr 73 x 92,5 cm.
Námět malby zachycuje pole
žloutnoucí pšenice na pozadí
vzdálených pohoří Alpilles.

Hvězdná noc s vířivými
tvary z okna blázince

Namaloval ho v léčebně rok před svou smrtí, než se
revolverem střelil do břicha. Obraz Zelené obilí
je jedním z posledních děl Vincenta van Gogha,
geniálního umělce trpícího bludy a šílenstvím.
JOSEF HORA
ČR | Slavný holandský malíř, známý
svým uříznutým ušním lalůčkem, neměl příliš šťastný život. Jeho sestra ho
popisovala jako neustále vážného a uzavřeného, umělce trápily deprese a možná trpěl i určitou duševní poruchou způsobenou pitím absintu.
Mluví se také o Ménierově nemoci,
projevující se závratí a ušními šelesty.
Jeho zdraví mohlo poznamenat i olovo,
arsen či kadmium v barvách. Právě kvůli chatrnému psychickému stavu se malíř, který za svůj život prodal jediný obraz známý jako Červené vinice, dnes vystavený v Puškinově muzeu v Moskvě,
nechal zavřít do léčebny v klášteře
Saint-Paul-de Mausole v blízkosti města Saint-Rémy na jihu Francie.

Díky mystickému zážitku
přenášel energii do obrazů
Psal se červen 1889 a tehdy sedmatřicetiletému umělci zbýval, byť to netušil,
poslední rok života. Léčebna, její zahrady a blízké okolí, tak blahodárně působí-

„Pro obraz Zelené obilí jsou charakteristické dynamické, vířivé tahy štětcem,“ přibližuje umělcovu specifickou
techniku Martina Bezoušková, kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické
moderny Národní galerie v Praze. U obrazu se mezi historiky spekuluje o dalším výkladu díla, kdy „moře klasů“ odkazuje na lidstvo, kdežto ve vysokém a
dominantním cypřiši se skrývá sám malíř a jeho touha vymanit se z jednotvárnosti či malosti života.
Zajímavostí také je, že van Gogh použil kromě bílé pouhé dvě barvy, modrou
a žlutou, ze které namíchal zelenou.

Vířivé tvary a styl jsou ještě více patrné
na dalším umělcově obrazu s názvem
Hvězdná noc, který zachycuje pohled z
okna pokoje sanatoria.
Malován byl však podle paměti ve
dne. „Podoba obou obrazů je v dynamickém vedení tahů štětce. Obě díla maloval v červnu 1889, o Zeleném obilí se
zmiňoval v dopisech bratru Theovi zřejmě o pár dní dříve, již 16. června, zatímco o Hvězdné obloze snad poprvé
18. června,“ upřesňuje kurátorka.
Hvězdná noc je dnes vystavena v
New Yorku v Muzeu moderního umění,
zatímco Zelené obilí ve Veletržním paláci v Praze v expozici První republika.
Dílo se do Československa dostalo
brzy po vzniku republiky.
„Bylo zakoupeno československým
státem v roce 1923 pro budoucí Státní
galerii za cenu 223 850 korun, což byla
jedna z vyšších státem vydaných částek,“ uzavírá kurátorka Bezoušková.
Vincent van Gogh byl silně propojený s bratrem Theem, vyměnili si stovky
dopisů. Malíř se v poli nedaleko Paříže
koncem července 1890 ve věku 37 let
střelil do břicha vypůjčeným revolverem. Netušil, že je smrtelně raněn, ranka byla malá a skoro nekrvácela, tak se
vrátil zpět do hostince, kde bydlel.
Zemřel za dva dny před zraky bratra
Thea, jeho poslední slova zněla: „La
tristesse durera toujours.“ Česky: „Smutek potrvá navždy“.
Theo, velice těžce nesoucí bratrův tragický odchod, zemřel za půl roku a byl
pochován vedle Vincenta.

Autoportrét malíře Vincenta van
Gogha z roku 1887. FOTO | NG PRAHA,
ARCHIV MAFRA

cí na duši pacientů, se staly jeho inspirací. Van Gogh tehdy hledal nový styl vyjádření. Prý ho nalezl při jednom až
mystickém zážitku na břehu Středozemního moře v nedalekém městě Arles –
při pohledu do vln uviděl obrovskou
energii, kterou pak vnímal i v krajině a
přenášel ji na plátno.

Obraz Hvězdná noc vznikl také v červnu 1889 jako dílo Zelené obilí.

INZERCE

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 20 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

5,6%

ROČNÍ
ÚROK

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i on-line objednávka
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Vyzkoušeli jsme pro Vás a doporučujeme:
Z nabídky Pojisteni.Com dnes vybíráme:

Cestovní pojištění

Pojištění odpovědnos�

Uzavřete si cestovní pojištění online s kry m nákladů
na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené
onemocněním COVID-19 v rizikových zemích.

Pojištění odpovědnos� vůči zaměstnavateli,
tzv. „pojištění na blbost“, srovnání 4 pojišťoven
a uzavření online do pě� minut.
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Porovnávejte pojištění online na www.Pojisteni.Com

O T E VŘ E

NO

SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM

+420 515 555 500 • www.eﬁhotel.cz • recepce@eﬁhotel.cz

8 minut chůze z centra Brna • Wi-Fi připojení zdarma • Hotelová recepce v provozu nonstop • Parkování v areálu hotelu
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Velký třesk. Privatizace

změnila osudy tisíců podniků
Dnes už to může znít jako
výprava do pravěku,
ale ještě na přelomu
80. a 90. let to byla realita.
Ráno jste vstali, oblékli
jste si „státní“ spodky,
zalili si „státní“ čaj a na
„státním“ kole vyrazili do
práce. Přechod od státní
ekonomiky k soukromému
vlastnictví a podnikání
odstartoval před 30 lety
zákon, kterým začala
privatizace.
JOSEF HORA

ČR | Oslavovaná i zatracovaná. Kupónová privatizace se v Československu stala
klíčovým nástrojem přechodu z centrálně
plánovaného socialistického hospodářství
na kapitalismus. Transformace hospodářství po roce 1989 totiž přinesla zásadní problém, a tím byl nedostatek financí k udržení tisíců státních podniků, fabrik, obchodů
a firem „při životě“. Bylo nutné získat kapitál. Tehdejší Československo, ale i další
postkomunistické středoevropské země,
se vydaly cestou privatizace, byť každá trochu jinak. Rozsáhlá a velmi složitá procedura musela nejprve dostat zákonný rámec
posvěcený vládou. Jeden z klíčových záko-

KOLÁŽ | MAFRA

shoduje, že český model privatizace byl nakonec relativně úspěšný. Před svou smrtí
koncem roku 2017 ji chválil i ekonom Tomáš Ježek, který je, společně s ekonomy
Dušanem Třískou a Václavem Klausem,

„OTCOVÉ“ ČESKÉ PRIVATIZACE

Václav
Klaus
nů (o podmínkách převodu majetku státu
na jiné osoby) pro start privatizace byl
schválen před 30 lety, přesně 26. února
1991. Privatizace tím odstartovala a následně proběhla v několika vlnách.
Takzvaná „Velká“ privatizace se zaměřila na velké a střední podniky a týkala se
asi 14 tisíc z nich, součástí byla i kupónová
privatizace zasahující asi 1800 podniků.
„Malá“, tedy zahrnující zejména živnostenský sektor, maloobchod a služby, nastala
asi u 23 tisíc podniků. Součástí změny
vlastnictví byly i restituce, tedy navrácení
majetků. Mnoho dnešních ekonomů se

Tomáš
Ježek

Dušan
Tříska

znám jako „otec“ kupónové privatizace. Ježek a Tříska přišli na nápad kupónů na
schůze ekonomů ve státním zámku v pražských Kolodějích během procházky.

Rozkrádání kvůli jedné větě?
Jak se Tomáš Ježek často vyjadřoval, oba si
prý pamatovali potravinové lístky z dob druhé války a podobný princip, tedy určité
kupóny, chtěli dostat mezi obyčejné lidi,
kteří by je pak vyměňovali za akcie podniků. Úspěch celého projektu ale podle Ježka
hyzdí skvrny, které rozhodně nejsou margi-

nální – tunelování, únik stovek miliard korun, úvěrové podvody, bankroty a likvidace
části českého i slovenského hospodářství.
Co tyto neblahé průvodní jevy zapříčinilo či spíše umožnilo? Podle bývalého předsedy Fondu národního majetku Ježka, který dohlížel nad technickou realizací jednotlivých privatizací, za to mohla špatně připravená legislativa. Dokonce to prý byla
jediná klíčová věta, která vypadla z důležitého zákona z dílny tehdejšího „Klausova“ federálního Ministerstva financí. Věta
zněla: „Majetek zakladatelů fondů musí
být oddělen od majetku akcionářů.“ Banky, které také zakládaly investiční fondy,
prý tento předpoklad často dodržovaly
a v účetnictví vedly majetky své a získané
v privatizaci odděleně. Jenže na scénu brzy
přišli i zakladatelé investičních fondů jako
Viktor Kožený a další, kteří se pak dostali
na seznam českých miliardářů, již svěřený
majetek považovali, dle zákona, za svůj,
což jim umožnilo jeho rozkrádání.
Tomáš Ježek zastával na konci života názor, že se v politice i mimo ni a v „divoké“
atmosféře vytvořila síť „kamarádíčků“, kteří si pak majetky díky nedostatečnosti zákona přihrávali a rozdělovali mezi sebou.
Kromě toho kritizoval nedostatečnou kontrolu ze strany státu, kontrolní mechanismy prý narážely na aktivní odpor tehdej-

šího Ministerstva financí. Například Komisi pro cenné papíry, která měla chránit investory, se podařilo založit až roku 1998.
Přes veškerá negativa se ale velká část
privatizace podařila a pozitivní příběhy,
jako je třeba mladoboleslavská Škodovka,
jsou dobře známé. Ví se, že legendární Favorit a jeho design navržený Italy zaujal německou automobilku Volkswagen do té
míry, že když auto němečtí inženýři rozebrali do posledního šroubku, uznale pokývali hlavami a doporučili koncernu Škodu
koupit a dál její potenciál rozvíjet. Debakl
naopak nastal u Poldi Kladno, kterou se rozhodl převzít podnikatel Vladimír Stehlík
a brzy skončila v absolutním krachu.
Připomeňme si ale i další negativní
i pozitivní případy privatizačního „velkého třesku“.

První klepnutí kladívka
Vůbec první státní podnik byl v takzvané
„Malé“ privatizaci vydražen už 21. ledna
1991. Aukce, častá metoda převodu privatizovaného majetku, se konala v plném
sále pražského magistrátu. Nadšení lidí
bylo obrovské, vždyť „kus“ státního se neprodává každý den. Vůbec prvního nového majitele získala v privatizaci prodejna
ovoce a zeleniny v pražské Koněvově ulici,
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Příkladem poměrně úspěšné privatizace byl
český sklářský koncern SKLO UNION, založený roku 1965 a sdružující všechny české a moravské sklárny vyrábějící lisované
sklo. Úspěch trval i po revoluci, kdy se
v době privatizace kolem podniku angažoval například Petr Kellner, později Viktor
Kožený a jeho Harvardské fondy, které se
dostaly i do správní rady a při následném
zrušení koncernu si vymohly vysoké odměny. V privatizačním kolotoči nakonec získala majoritní podíl belgická sklářská firma
Glaverbel, která následně přešla pod japonský AGC (Asahi Glass Company), největšího výrobce skla na světě. V majetku Japonců jsou prosperující sklárny dodnes.

Kopřivnice i Plzeň

„Špinavé ruce od čokolády“
Když se koncem 90. let rozběhla vládní protikorupční akce „Čisté ruce“ zaměřená i na
podvody během privatizace, plnily noviny
titulky jako „Ruce špinavé od čokolády“
nebo „Čokoládový Ježek“. Kvůli privatizaci státních čokoládoven hlavně Francouzům a švýcarské společnosti Nestlé padala
trestní oznámení. A to zejména na Fond národního majetku a jeho šéfa, jednoho z otců
kupónové privatizace Tomáše Ježka, který
prý akcie čokoládoven prodal pod cenou
a dopustil se dalších chyb. Některé prameny
ale tvrdí, že obvinění bylo pouze politickou
hrou. Kauza „vyšuměla“, soud později vládě nařídil se za obvinění Ježkovi omluvit.

25. 2. – 3. 3. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY
KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

42,90

2 ks

v bal.

Zkáza České námořní plavby
Československé námořnictvo a lodě byly
doma i ve světě pojem. Ještě v polovině
90. let mělo Česko asi dvacítku obchodních lodí, celá flotila vykazovala denní zisk
až 200 tisíc dolarů. Po revoluci se státní
Česká námořní plavba (ČNP) nadechla, začalo se investovat, vše vypadalo velmi nadějně a u korejské Daewoo byla zakázka
na dvě nové lodě Beskydy a Šumava. Jenže kupónová privatizace vše pohřbila, námořní plavby se zmocnily Harvardské fondy Viktora Koženého. Ten lodě i majetek
začal postupně prodávat. Dodnes se spekuluje, proč to udělal. Důvodem prý byla
kupónová privatizace v Ázerbájdžánu, kde
se Kožený chtěl stát ropným králem. Na to
mu měly posloužit peníze z prodaných českých firem včetně námořní plavby. Jenže
v Ázerbájdžánu jeho plán zkrachoval a dodnes se před věřiteli z mnoha zemí ukrývá
na Bahamách. ČNP funguje i nyní, zabývá
se ale zejména správou nemovitostí.

Více na www.penny.cz.
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Skláři v rukou Japonců

mnohokrát měnil majitele. Dnes část úspěšné výroby vlastní Petr Kellner.

BALENÍ

osoba/den

TRVANLIVÉ MLÉKO
polotučné,
1,5 % tuku
1l

RYBÍ FILÉ
NOWACO
porce,
mražené
300 g

ilustrační foto

jiné prameny uvádějí, že jako první byla
prodána prodejna potravin na Zbraslavi,
kterou koupila tamní vedoucí Anna Wertheimová. Zákazníci si o jejím záměru
ve čtvrti rodinných domků na okraji Prahy
povídali na každém rohu, paní ale peníze
neměla. Tehdy se v potravinách zjevil cizí
starý muž. „Ten pán měl zkušenosti s obchodem ještě z první republiky. Nejen, že
mě podpořil, ale přinesl a položil mi na stůl
v kanceláři sto tisíc korun,“ vzpomínala pro
portál iDNES.cz Anna Wertheimová. Pán
prý přinesl peníze, které potřebovala jako
jistinu do aukce, ve stokorunách v igelitové
tašce. „Soukromě mu říkám kouzelný dědeček. On ani nechtěl nic podepsat, nijak ručit,“ dodala nová majitelka, která v potravinách zůstala další desítky let.

VYHRÁVEJTE
S LOSY ZA Každý
los
NÁKUPY vyhrává!

100 g 19,97 Kč

8,90

CENA BEZ PENNY KARTY

13,90

59,90

35%

109,90

STARÁ ŽITNÁ
MYSLIVECKÁ
38 % alk.
0,5 l

Karosu dostal Renault

Naopak nedobře dopadla privatizace Tatry
Kopřivnice, firmy s historií sahající do
roku 1897, což z ní dělá třetí nejstarší automobilku na světě s nepřerušenou výrobou
automobilů. Starší je jen Peugeot a Mercedes Benz. Tatra (na snímku) měla podle některých politiků, například Petra Pitharta,
šanci jako Škodovka v Mladé Boleslavi,
což prý narazilo na Václava Klause, který
chtěl mít Tatru jako zářný příklad kupónové privatizace. Tak se podnik dostal do majetku podílových fondů, vlastnictví se roztříštilo, často se měnil management i koncepce, což postupně Tatru položilo. Byť
dnes stále vyrábí, problémy vyplývající
z privatizace ji znemožnily stát se automobilovým tygrem střední Evropy.
Neslavně dopadla také privatizace největší české strojírny Škoda Plzeň, kterou po revoluci ovládl její generální ředitel Lubomír
Soudek. Reorganizací podnik rozdrobil na
asi 25 dceřiných společností jako Škoda
Hutě, Škoda Kovárny a další, což ale efektivitu nepřineslo, podnik mířil ke krachu a

Do dnešních dnů přežil i legendární podnik a výrobce autobusů Karosa z Vysokého Mýta. V privatizaci ho získal francouzský Renault, rozmrzelý z toho, že nepronikl do Škodovky. Později se do podniku přidružilo italské Iveco. Výrobu se podařilo
zachovat, modernizovat, prosadit na západní trhy a dnes je bývalá československá Karosa největší evropská továrna na
výrobu autobusů, v přepočtu na milion
obyvatel vyrábí nejvíce autobusů na světě.

16 rolí

TOALETNÍ PAPÍR
TENTO WHITE
2vrstvý | 16 rolí
1 role 3,74 Kč

1 l 199,80 Kč

59,90
99,90

40%

99,90

Nekonečná kauza OKD
Do dnešních dnů se táhne kauza společnosti Ostravsko-karvinských dolů čili
OKD. Podle kritiků jde o privatizační zločin, soudy ale často vynášejí osvobozující
rozsudky. OKD se během privatizace
a prodeje akcií dostala z rukou státu do majetku miliardáře Zdeňka Bakaly, který
čelil obvinění, že z ní vytáhl desítky miliard korun nebo že tisíce „hornických“
bytů v hodnotě asi 35 miliard korun slíbil
nabídnout nájemníkům, což se nestalo.
Kauza není uzavřena dodnes a často zaznívá, že chování manažerů bylo „nemorální,
ale nikoli nezákonné“.

45%

179,-�

RAJČATA
LAHVOVÁ
balená | 500 g
100 g 4,38 Kč

21,90
39,90

44%

45%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
Losy za nákupy lze získat do 10. 3. 2021 nebo do vydání zásob v jednotlivých
prodejnách Penny Market s.r.o. Úplná pravidla na www.penny.cz.
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Česká republika

Hus i Němcová nově a kontroverzně
Divácky atraktivně, a pokud možno i překvapivě, zfilmovat osudy známých historických
osobností je vždycky tanec na tenkém ledě. V posledních letech proto některé snímky
vyvolaly bouřlivé reakce. Ať už šlo o tajnou lásku Jana Husa, obsazení Daniela Landy
do role Emanuela Moravce nebo o nezkrotný sexuální život Boženy Němcové.
Text: Martin Brabec Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz a Česká televize

DANIEL LANDA JAKO KOLABORANT MORAVEC
Obsadit do role bojovného vlastence a posléze nejodpornějšího nacistického kolaboranta Emanuela Moravce právě zpěváka Daniela Landu bylo jistě efektivním
způsobem, jak vyvolat ještě před vysíláním zájem a diskuzi o sérii České století.
V ní scenárista Pavel Kosatík a režisér Robert Sedláček vesměs velmi zajímavou
formou před sedmi lety přiblížili klíčové události naší země od roku 1918. Sázka
na vlastenecky vypjatého Landu, jehož minulost je spojena i se skinheadskou
kapelou Orlík, sice budila vášně, ale herecky se vyplatila. Jím ztvárněný Moravec
z doby zářijové mobilizace roku 1938 působí naléhavě. Zvláště v klíčovém dialogu
s prezidentem Edvardem Benešem, kapitulujícím po mnichovském diktátu. Marcel Kabát se v recenzi v Lidových novinách pozastavil nad tím, že Moravec není
v této epizodě vykreslen v širším kontextu, který na tohoto plukovníka vrhá méně
věrohodné světlo ještě dříve, než se zprofanoval kolaborací s nacisty: „Kosatík se
Sedláčkem účelově postavili bezcharakterního člověka do charakterní role.“

„NYMFOMANKA“ BOŽENA NĚMCOVÁ
Nedávno premiérově vysílaná televizní minisérie
o Boženě Němcové vykreslila život spisovatelky méně
„čítankově“, ale o to víc lidsky. A to včetně sexuálního
života, což některé diváky podle komentářů na sociálních sítích znechucovalo. „Nepříjemně mě překvapilo,
že pisatelé byli pohoršeni, že Němcová má milence
a souloží kdesi pod okapem, ale že je tam současně
zobrazeno znásilnění v manželství, to se přešlo, zřejmě
to leckomu nepřijde divné,“ kontruje v rozhovoru pro
Českou televizi Kateřina Sixtová, filozofka a historička.
„Nikde není psáno, že její vztahy s muži byly milenecké,“ přemítala nad ztvárněním živočišné sexuality prapravnučka slavné české buditelky Renata Němcová.
Podle režisérky minisérie Lenky Wimmerové, která
do hlavní role obsadila Annu Kameníkovou a Annu
Geislerovou, každopádně nebylo cílem šokovat. „Chtěli
jsme ukázat, jak se prostě se ženským tělem v 19. století
nakládalo,“ uvedla.

BAAROVÁ V NÁRUČÍ ĎÁBELSKÉHO GOEBBELSE
Někteří recenzenti označovali snímek Filipa Renče o Lídě Baarové
za umělecký
ěl ký prop
padák, diváci se ale do kin jen hrnuli. Faktem
každopádně je, že režisérský rutinér za české peníze natočil
v roce 2016 film
m, který na plátně rozhodně vypadá dražší,
než ve skutečn
nosti byl. S historickou přesností líčení dramatických osud
dů nejslavnější české herečky 30. a 40. let, která se zapletla
z
s nacistickým ministrem propagandy
Jose
ephem Goebbelsem, je to ale vždy složité.
I hisstorikové se v mnohých aspektech jejího životaa rozcházejí, sama Baarová svoji verzi příběhu
pozměňovala.
p
„Ani ostuda, ani zázrak,“ shrnula
filmová kritička Mirka Spáčilová. Kritiku si
vysloužila hlavně milostná scéna Baarové s Goebbelsem, kterou Renč doprovodil
pekelnými plameny. „Tatiana Pauhofová je
výrazově
vý
jednostrunná a za každé situace si
hlídajjící až baletně precizní grácii,“ zhodnotila
představiitelku titulní role.

ZAMILOVANÝ A KOUPAJÍCÍ SE JAN HUS
Když Česká televize v roce 2015 přišla při 600. výročí upálení Jana Husa s trojdílným snímkem Jan Hus, mnozí
diváci očekávali, že moderní pojetí polidští poněkud neživý a navíc ideologicky podbarvený obraz reformátora známý ze snímku, který v roce 1954 natočil Otakar Vávra. Podle scenáristky Evy Kantůrkové byl totiž Zdeněk
Štěpánek z Vávrova velkofilmu vším možným, jen ne skutečným Husem, což prý dokládají archivní dokumenty.
A jak si tvůrci filmu a herec Matěj Hádek v titulní roli vedli? „Nakonec vznikl v režii Jiřího Svobody obrázkový
dějepis, který se vyžívá v líčení mocenských intrik, zato o člověku Husovi poví jen dva objevy: že miloval – tajně
a cudně – královnu Žofii a rád se koupal v řece. Což je výjev, který se několikrát opakuje bez jiného zjevného účelu, než aby střídal interiérové kulisy Husových rozhovorů s přáteli,“ napsala kritička Mirka Spáčilová.
INZERCE

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Štít pro vaši
imunitu

Mrkněte
na tohle

Opět jste nahromadě a ležíte
v posteli? Nedejte tentokrát
virům a bakteriím šanci! Poznejte účinný recept z lékárny, který omezuje množení
virů a bakterií a urychluje
rekonvalescenci.

3+1

Našli jsme v lékárně
produkt, který by neměl
uniknout vašemu oku.
Vyberete si?

Konec unaveným očím!
Jsou vaše oči stále častěji unavené od televize
či monitoru? Pak je vhodné začít doplňovat potřebné
látky, které jsou důležité pro jejich správnou funkci.

1

Dejte sbohem unaveným očím s Ocutein® Brillant Lutein 25
5 mg.
Doplňkem stravy z prémiové řady Da Vinci Academia s nejvyššším
množstvím luteinu* a vitaminem A pro maximální a dlouhodobý
účinek. Jako jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinnné
látky. Například zinek přispívající k udržení normálního zraku a selen
a měď, které přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozzením.

Díky šetrnému výběru bylin
mohou sirup bezpečně užívat
těhotné i kojící ženy.

4

2

*Z produktů řady Ocutein®

Unikátní novinka na trhu
STOPVIRUS Medical sirup
zvyšuje odolnost proti virovým a bakteriálním infekcím
a posiluje imunitu organizmu.
Extrakty arónie, bezu, rybízu
a moruše s vysokým obsahem polyfenolů a anthokyanů omezují přilnavost
a množení virů a bakterií na
povrchu sliznice. Pro rychlou regeneraci organizmu
je tento zdravotnický prostředek vhodně doplněn
o echinaceu, schizandru
a ženšen. Glykozidy obsažené v těchto extraktech
stimulují imunitní odpověď imunitních buněk,
povzbuzují organizmus
při únavě a vyčerpání
a urychlují rekonvalescenci.

NOVINKA:
30 tobolek navíc
+ OCUTEIN®
SENSIGEL
zdarma

Už žádné vypadané vlasy na vašem kartáči!
Choomáče vlasů na kartáči
či po každém česání mohou značit problém s jejich zvýšeným
vypaadáváním. Příčiny špaatné kvality vlasů bývají různé. Od stresu, přes genetické
před
dpoklady až po nezdraavý životní styl.
Řešení nabízí Capillus šampo
on s kofeinem,
který byl vyvinutý speciálně prro šetrné mytí vlasů
a účinnné ošetřování pokožky hhlavy při problémech
měrným padáním vlasů. ŠŠampon obsahuje
s nadm
vysokýý podíl kofeinu stimulující prokrvení pokožky.
vys
Dále taaké konopný olej a kopřivvu pro zlepšení
pokožky. Při dlouuhodobém používýživy vlasové
v
k omezení nadměrrného vypadávání
ván
á í dochází
d
vlassů, zlepšuje se jejich vzhled i celková kondice.
Cappillus šampony z řady Cannadderm jsou k dostání v lékárnách a zdravých výživácch.

3

Viincenz Priessnitz
zn
ná recept na bolesti kloubů
Nam
máhavá práce, nesprávné držení těla, ale i nevhodně zvolený pohyb se
na vvašem každodenním fungování negativně podepisují. Dopřejte si zaručenou úlevu a regeneraci a vaše tělo již nebude déle strádat.
Užíveejte si podzim bez starostí o své namožené klouby díky ověřenému přípravku
Priesssnitz® Kloubní mazání De Luxe. Ihned při první aplikaci pocítíte okamžitou
úlevuu, a to díky významnému obsahu boswellie, kafru, rozmarýnu a Transmitteru.
Právěě Transmitter znásobuje sílu těchto látek a prodlužuje jejich účinnost. Příjemný
chladdivý efekt pak zajišťuje přítomnost mentolu.

HUDEBNÍ IMPULSY

Posluchači rozhodli. Písní
roku je hit Marka Ztraceného
JOSEF VLČEK

S

vátek české hudby je za námi
a už známe vítěze hlasování posluchačů Rádia Impuls o nejpopulárnější českou písničku loňského roku.
Je jí Tak se nezlob od Marka Ztraceného. Nebylo to žádné velké překvapení.
Počet přehrání na YouTube se blíží
10 milionům a v žebříčku nejhranějších
písní na všech českých rozhlasových
stanicích je po 51 týdnech stále ještě
na 39. místě.
Z Tak se nezlob bude určitě dlouholetá rozhlasová trvalka. Pořád se najdou
v životě muže chvíle, kdy něco vůči
partnerce opomene. Je tu Valentýn, výročí seznámení, výročí sňatku, možná
i Den žen, máj, svátky, narozeniny, Mikuláš, Vánoce... Vždycky se najde příležitost pomocí Ztraceného písničky
hřích urovnat.
Tak se nezlob je produktem zatím nejvydařenější fáze hudební dráhy Marka
Ztraceného. Poprvé se skladba objevila
14. února 2020 jako startér před dvěma
vyprodanými koncerty v O2 areně, které
proběhly o týden později a byly poslední velkou koncertní akcí před nástupem
první pandemické vlny.
Brzy potom se objevilo v obchodech
a na internetu album Planeta jménem
Stres. Písničky z něj měly smůlu – cestu
k vrcholům žebříčků jim zablokovalo

Marek Ztracený má talent nejen na chytlavé songy, ale také na marketing. Díky
tomu se základna jeho příznivců stále rozrůstá, a to i díky fanklubu s názvem Ztracená rodina.
FOTO | MAFRA
právě Tak se nezlob. To se stává celkem
běžně, ale stejně je škoda, že se tím pádem zúžil prostor ke hraní pro stejně
zdařilou píseň Když tě život kope
do zadku.

Něco navíc pro fanoušky
Ztracený měl v plánu další velké koncerty. O rok později, v únoru 2021, se měla
opakovat O2 arena, k níž měla přibýt ještě další vystoupení ve velkých sálech.
Zpěvák na ně jako dík za jejich boj s virem pozval zdravotníky z celé republiky, ale koncerty nemohly proběhnout.

Teď jsou plánovány na září pod názvem
Restart.
Muzika není všechno. Ztracený je výborný pianista a prvotřídní skladatel,
který dovede napsat zajímavou písničku nejen pro sebe i pro jiné interprety,
ale málokdo si povšimne, že má i velký
smysl pro to, jak si budovat velkou
a pevnou posluchačskou základnu. Buď
on sám, nebo lidé kolem něj přicházejí
s kreativními nápady. Zatím poslední
koncept se jmenuje Ztracená rodina
a vzdáleně připomíná dávné zpěvácké
fankluby. Jen těch výhod je poněkud
víc, než tehdy bývalo. Je mezi nimi

INZERCE

i účast na letních kempech ve stylu, který před několika lety zavedl Kryštof,
přednostní nákup lístků, slevy na vstupenky a na merchandising. V době, kdy
se stále více rozpadá showbyznys,
na který jsme byli léta zvyklí, je to dobrý prostředek, jak neztratit kontakt s veřejností. Žijeme v době, kdy psát dobré
písně už bohužel nestačí.
Marek Ztracený má narozeniny
26. února. Nejsou to sice kulatiny, ale
zároveň s Cenou posluchačů Rádia Impuls je oslaví s novou deskou, záznamem onoho legendárního loňského vystoupení v O2 areně.

KRÁTCE Z HUDBY

Přijímačky
EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 5., 7. A 9. TŘÍD

PŘED
PLATN
É
na 4 tý
dn
za 370 y
Kč

• Komplexní příprava z českého jazyka
a matematiky • Výklad jevů a praktická cvičení
• Velké zkušební testy

Objednávejte do 11. 3. 2021 na 225 555 522
nebo na www.mfdnes.cz/prijimacky.

Ben Cristovao se přemění
na Forresta Gumpa
ČR | Na písňové soutěži Eurovize (Eurovision Song Contest) bude v roce 2021 Česko
reprezentovat zpěvák Ben Cristovao. Děje
se tak proto, že loňský ročník byl kvůli koronaviru zrušen. Na pódiu divákům z celého
světa představí svou novou píseň Omaga.
Semifinálové kolo se odehraje 20. května.
Je otázkou, zda se klání v nizozemském
Rotterdamu uskuteční naživo před diváky,
ale soutěž letos určitě v nějaké podobě proběhne. Alespoň to slibují pořadatelé. „Snad
to bude v co možná nejotevřenější variantě,
aby si Benny i diváci užili taneční skladbu
Omaga tak, jak byla zamýšlena. Tedy naživo z Rotterdamu a v pódiové podobě,“ prozrazuje šéf české delegace Kryštof Šámal.
Podle pravidel musí letos každý účastník
svou zemi reprezentovat s novou písní. Tu
doprovází i videoklip, ve kterém se Benny
Cristo převtělí do známých hrdinů. Odkazovat bude na známá díla jako jsou filmy Pulp
(jto, re)
Fiction či Forrest Gump.

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

Na imunitu výborně zafungoval AVS přístroj
Někteří lidé udržují zdraví a dobrou imunitu pomocí
přístroje zvaného AVS (audiovizuální stimulační
přístroj). Vyzkoušet zdarma si jej dnes můžete
na několika místech v ČR. AVS přístroj je určen
na domácí používání a účinnost garantují vědecké
výzkumy i 25leté používání v Česku.

B

iomedicínský AVS přístroj se
skládá ze speciálních brýlí, sluchátek a ovládací jednotky. Vyberete si příslušný program, třeba na
podporu imunity, a spustíte start. Brýle
a sluchátka vysílají frekvenci, která přeladí mozek do určitých stavů vědomí,
změní somatické i psychické biorytmy.
Mozek pak zvýší produkci některých látek v těle, v případě imunity například
lymfocytů, bílých krvinek a serotoninu.
Tuto technologii vyvíjelo během posledních padesáti let mnoho vědeckých
týmů světa včetně několika nositelů Nobelových cen. Nejvíce využívané jsou
v současnosti programy pro eliminaci
únavy, nespavosti, depresí, vysokého

krevního tlaku a také stresu. To je podle
mnoha lékařů klíčové, protože stres negativně zhoršuje přes 70 % nemocí. Přitom AVS přístroj poskytne během minut
tak hlubokou relaxaci, která u většiny
lidí nepřichází ani po několika dnech dovolené. Uživatelé popisují, že se po použití dvacetiminutového programu cítí
odpočinutí jako po hodinách spánku,
s lepší náladou, bez stresujících myšlenek.

Jde to i bez léků
AVS přístroj lze doporučit. Je účinný,
snadno ovladatelný, nemá vedlejší účinky a v mnoha případech nahradí užívá-

ní léků. Stále se pracuje na vylepšování: nedávno vydala odborná asociace
WAAT programy pro prevenci Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Nejprodávanějším AVS přístrojem u nás
i ve světě je německý LAXMAN s 56 programy. Podle prestižní berlínské fakultní kliniky Charité St. Hedwig, která jej
testovala (2018), zvýší psychickou odolnost o neuvěřitelných 27 % během několika minut.
Pro další informace si můžete přímo
zde vyžádat tištěnou brožuru o této bio-

MUDr. Jan Pirk a další přední
lékaři se správně shodují
v tom, že stres je příčinou
vzniku až 70 % nemocí. Přitom AVS přístroj eliminuje
stres ihned, je to dokonce
světově nejúčinnější relaxační (protistresová) metoda.
Díky tomu dokáže AVS přístroj zvýšit imunitu až o desítky procent, neboť imunita při
stresu výrazně klesá.
medicínské technologii. Stačí, když pošlete běžnou SMS s vaší poštovní adresou
a slovem DVA na telefon 774 444 931.
Zaslání brožury je zdarma.
Mgr. Vítězslav Brabec

INZERCE

Psychika v háji?
Radost a klid v duši můžete mít rychle zpět.

AVS přístroj, moderní biotechnologie na domácí použití, se vyznačuje mezinárodně klinicky ověřenými účinky: rychlá eliminace
stresu, únavy a napětí, vyřešení depresivních stavů, hluboká
relaxace, zlepšení pocitů (radost, optimismus), kvalitní spánek, automatické uvolnění, nárůst dopaminu a serotoninu.

Nyní mimořádně 5 cenově výhodných balíčků
pro eliminaci depresivních stavů, uzdravování
a zlepšení psychické kondice. V cenách od 1 700 Kč
do 32 000 Kč. Časově omezeno. Více na www.galaxy.cz

AVS přístroj: Zdravé a rychlé
domácí řešení. Zvládnete to.

Německý lékař Dr.Med. A. Gabriel
z fakultní berlínské kliniky Charité
(patří do TOP 10 evropských nemocnic),
uvádí v klinickém hodnocení zlepšení
celkové psychické kondice o 27 % během
jediného použití AVS přístroje.

AVS přístroj doporučují významní lékaři.
,,AVS přístroje používáme přes 20 let.“
Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.

25 let specialista
na duševní kondici

Kamenné prodejny: Praha – tel. 774 444 795,
Brno – tel. 778 035 563.
www.galaxy.cz
Další místa na www.psychowalkman.cz

Vyžádejte si bližší informace zdarma!
(leták, katalog): Pošlete na tel. 774 444 795
běžnou SMS s vaší poštovní adresou
+ emailovou adresou + připište slovo
METRO. Zasíláme do 5 dní.
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Česká republika

Boule za ušima
Prostřeno! v Moravskoslezském kraji s karbanicí
ČR | Prostřeno! zamíří do Moravskoslezského kraje. V pondělí se k plotně
postaví student IT Ondřej (22 let). Rád
skládá origami a žije s mámou v jednom bytě, kam pozve i své soupeře. Připraví šneky z listového těsta, dýňový
krém, vepřovou panenku a pudinkové
šátečky. Kritiky zazní víc než dost. Jak
se s ní mladý hostitel popasuje?
Úterní večeři nachystá slovenský brigádník v pekárně Ondrej (40). Hosté se
těší na slovenskou kuchyni, ale táta tří
dětí vsadí na českou klasiku – tatarák,
vývar, guláš a závin. Z jeho skromného
bydlení zůstanou soupeři v šoku.
Středa patří jediné dámě tohoto týdne, důchodkyni Ludmile (67). Sice má
kapitánský průkaz na příbřežní plavbu,
ale plout už asi nebude. Nachystá drůbeží paštiku s domácím pečivem a vepřovou panenku v kabátku. Pánové jsou
spokojení, až se jim dělají boule za ušima. Lída je překvapí i zábavou. Ukáže
se totiž jako zkušená karbanice.
Ve čtvrtek vaří skladník Honza (45).
Žije sám, ale připravuje se na přistěho-

vání přítelkyně. Nebojí se pečeného králíka na černém pivu a troufne si i na lívance. Jenže zvláště mezi Ondrejem a
Honzou je napětí. Jak to dopadne?
V pátek se ukáže produktový školitel
Marek (30). Plánuje svatbu, ale dvakrát
mu ji covid překazil. Udělá batátový
krém, hovězí na víně a jako dezert našlehané mascarpone. Kdo si odnese výhru
60 tisíc? Sledujte Postřeno! každý všední den od 17:50 na Primě.
(kot)
Pečený králík na černém pivu, šťouchané brambory
Ingredience: 1,5 králíka, 200 g domácího
špeku, 1 velká cibule,
4 stroužky česneku,
drcený kmín, trochu
majoránky, bylinky dle libosti, 1 celé
černé pivo, sůl, pepř. Šťouchané brambory: 2 kg brambor, 100 g anglické slaniny, jarní cibulka, sůl. Postup: Králíka
prošpikujeme domácím špekem, cibulí
a česnekem, osolíme, opepříme, přidáme drcený kmín, trochu majoránky a

Soutěžní Prostřeno! na severní Moravě s jedinou ženou.
dle chuti bylinky, zalijeme pivem a necháme odležet nejlépe 24 hodin. Pečeme nejdříve 30 minut na 180 °C a poté
jednu hodinu na 140 °C. Šťouchané
brambory: Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě, poté rozšťoucháme a
přidáme osmaženou anglickou slaninu
spolu s jarní cibulkou.
Předkrm: Drůbeží paštika, pečivo
Paštika – ingredience:
500 g jater – kuřecích
i krůtích, 500 g mletého kuřecího masa –
směs, 50 g sádla
(olej), 2 dcl bílého vína, 200 g másla, 1
cibule, česnek, majoránka, sůl, pepř. Pečivo: 1 ML soli, 1 žloutek, 400 g polohrubé mouky, 100 g másla (rozpuštěného), 2 dcl vlažné minerálky + špetka
cukru, kostka kvasnic, kmín, sůl. Po-

stup: Orestujeme cibuli s česnekem, přidáme pokrájená játra a mleté maso. Po
zatažení podlijeme vínem a dusíme asi
20 minut. Do hotového základu přidáme koření a sůl. Necháme prochladnout
a rozmixujeme s máslem. Zdobíme brusinkami a kouskem zelené natě. Domácí pečivo: Z minerálky a kvasnic zaděláme kvásek. Mouku promícháme se solí,
přidáme máslo a kvásek. Vypracujeme
vařečkou těsto, dokud nelepí. Poprášíme moukou a dáme kynout na 20 minut
na teplé místo. Vykynuté těsto rozdělíme na čtyři díly. Každý rozválíme a rozdělíme na čtyři stejné trojúhelníky. Od
širší strany smotáme a dáme ještě chvíli
kynout na plech. Než rohlíky dáme do
trouby, potřeme je vlažnou vodou a posolíme a můžeme posypat kmínem.
Množství stačí na dvanáct rohlíků. Pečeme na 180 °C, cca 15 minut.
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Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Ostatní

Lékař/lékařka - Nefrolog

Lékař/lékařka - Nefrolog

Zdravotní sestra, Praha 1, 29 000 Kč + benefity

29 000 - 29 000 Kč

Specialista podpory zákazníků.

Zdravotní sestra, Praha 1, 29 000 Kč + benefity

29 000 - 29 000 Kč

Assistenza e supporto clienti - opportunità anche per junior

Optometrista/Optometristka

27 400 - 30 000 Kč / měsíc

Call centrum Ostrava - specialista/tka…

23 000 - 25 000 Kč / měsíc

Z b í lék ř/k (70 90 000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

70 000 90 000 Kč /

E
t
ák
i ké
t
Více na www.jobdnes.cz

40 000 60 000 Kč /

ě í

Personalistika, HR

Pl tb

ě í

Řemesla, výroba

Lékař/lékařka - Nefrolog

Lékař/lékařka - Nefrolog

HR generalista/ka pro východní Čechy

45 000 - 52 000 Kč / měsíc

HR nadšenec (30 - 45.000 Kč)

30 000 - 44 988 Kč / měsíc

Brusič na kulato

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Personalista/ka s AJ (30 - 40.000 Kč)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

CNC operátor (junior i senior)

26 000 - 33 000 Kč / měsíc

ů
Více na www.jobdnes.cz

Brusič - ruční bruska

Více na www.jobdnes.cz

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

FOTO | FTV PRIMA

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. února 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.35 Kačeří příběhy (90, 91) 8.20 Malý
Sheldon II (15) 8.40 O Červené karkulce 9.45
Jedno přání 11.35 Koření 12.30 Volejte Novu
13.05 Rady ptáka Loskutáka 14.20 Výměna
manželek XIII 15.35 Pan božský 17.30 Znovu
sedmnáctiletý 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.15 Wolverine (6) 6.45 Čapí příběhy (10) 7.15
Meteor Monster Truck (4) 7.45 M.A.S.H (217)
8.15 M.A.S.H (218) 8.45 M.A.S.H (219) 9.10
Autosalon.tv 10.10 Fotr na tripu 10.55 Hudson
a Rex II (1) 11.55 Česko Slovensko má talent
VIII – speciál 13.10 Vraždy podle Agathy
Christie (10) 15.15 Děsné rande. Romantická
komedie (Kan., 2017) 17.00 Nezlobte dědečka. Komedie (ČR, 1934) 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 7.00 Americký chopper IX
(3-6) 11.05 Re-play (9) 11.40 COOL e-sport 12.05
Futurama III (40, 41) 12.55 Simpsonovi VIII (14, 15)
13.55 Simpsonovi VIII (16) 14.25 Simpsonovi VIII
(17) 14.55 Liga výjimečných 17.15 Futurama III (42)
17.45 Futurama III (43) 18.15 Simpsonovi IX (17)
18.45 Simpsonovi IX (18) 19.15 Simpsonovi IX (19)
19.45 Simpsonovi IX (20) 20.15 Vybíjená 22.10
Ledová archa 0.50 Simpsonovi IX (17)

20.10 Národ sobě – kultura tobě
20.25 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda
21.35 Maigret a sklepy hotelu
Majestic
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1993). Hrají B. Cremer,
J. Deschamps, M. Caccia,
M. Schiltzová, M. Mariniová.
Režie C. Goretta
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Místo činu – Berlín
Bestie. Krimiseriál (N, 2018)
0.45 Banánové rybičky
1.25 Chalupa je hra
1.50 Bydlení je hra
2.15 Sama doma
3.50 Pod pokličkou
4.20 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... v tropickém ráji
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.50 Krimi 7.20 Noviny 8.00

Policisté v akci 9.00 Policisté v akci 10.00 Nové
bydlení – Design 11.00 Na chalupě 12.00 Nové
bydlení 13.05 Dr. Ludsky (3/10) 14.15 Bambinot (2)
15.35 Konec dětských lásek (1/6) 16.55 Nové bydlení – Design 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.35 Stříbrná pila
(2/6) 23.45 Ministři (18) 0.15 Ministři (19)

NEDĚLE 6.10 Policisté v akci 6.55 Policisté
v akci 7.55 Chlapci a chlapi (5/11) 9.10 Chlapci
a chlapi (6/11) 10.30 Aféry 11.15 V sedmém nebi
13.45 Stříbrná pila (2/6) 14.55 Jak se krade milion
16.55 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Tečka (8) 21.15 Okres na
severu (3/13) 22.25 Uhorčík (10) 23.15 Aféry 23.55
Jak jsem přežil 0.40 Jak jsem přežil
PONDĚLÍ 6.05 Krimi 6.30 Soudní síň 10.35
Policisté v akci 11.35 Rodinné záležitosti 12.50
Rodinné záležitosti 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Jak se krade milion 22.20 Nový
život (29) 23.20 Nové bydlení 23.55 Rodinné záležitosti 0.55 Rodinné záležitosti

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Piráti z Karibiku: Na vlnách
podivna
Dobrodružný film (USA, 2011)
22.40 Van Helsing
Dobrodružné fantasy
(USA, 2004)
1.05 Castle na zabití VI (10)
1.45 Malý Sheldon II (13, 14)
2.20 Znovu sedmnáctiletý

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Extrémní rodiny 13.05 Nový život 14.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Aféry 21.00 Stříbrná pila (2) 22.05 Nový život (30)
23.05 Nové bydlení 23.50 Extrémní rodiny

STŘEDA 9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30 Extrémní rodiny 13.00 Nový život (30) 14.00
Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na severu
(3) 21.25 Bambinot (3) 22.50 Nový život (31)
23.50 Nové bydlení 0.20 Extrémní rodiny
ČTVRTEK 9.35 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život (31)
14.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Uhorčík (11) 21.15 Konec dětských lásek (2)
22.25 Nový život (32) 23.25 Delukse
PÁTEK 9.30 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.35 Slunce, seno, slanina 12.55 Nový život (32)
13.55 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Chlapci
a chlapi (7) 21.25 Chlapci a chlapi (8) 22.45 Čas
sluhů 0.50 Nové bydlení
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ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Konec draka Kusodrápa
8.10 Úsměvy Otakara Vávry 8.50 Hnízdo
(8/12) 9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown VIII 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Pohádka o prolhaném království 14.10 Klíček
ke štěstí 14.45 Děvčata, nedejte se! 16.15
Hercule Poirot X 17.55 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 Slečna slušňák
Krimikomedie (USA, 2013).
Hrají S. Bullocková,
M. McCarthyová, D. Bichir.
Režie P. Feig
22.45 96 hodin: Zúčtování
Akční thriller (USA/Fr./Šp.,
2014). Hrají L. Neeson,
F. Whitaker, F. Janssenová,
M. Graceová, D. Scott.
Režie O. Megaton
1.00 Univerzální uklízečka
Krimikomedie (VB, 2005).
Hrají R. Atkinson, M. Smithová,
K. Scott Thomasová, P. Swayze.
Režie N. Johnson
3.05 Bez kalhot
Biografický film
(USA, 2012). Hrají Ch. Tatum,
M. McConaughey, A. Pettyfer,
O. Munnová. Režie
S. Soderbergh
5.20 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Paní domu 9.50
Úžasňákov 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top
Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Ententýky 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl 23.05
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

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

PONDĚLÍ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný
anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Doktor Flastr 7.40 Dr. House (4, 5) 9.20
Fletch 11.10 Teleshopping 11.40 Ostrov pokladů,
dobrodružný film (USA, 1990) 14.05 Kubo a kouzelný meč, animovaný film (USA, 2016) 15.45 Ten
kluk je postrach 2, rodinná komedie (USA, 1991)
17.25 Rychle a zběsile 8, akční film (Čína/Jap./USA,
2017) 20.00 Nejtemnější hodina, drama (USA/VB,
2017) 22.30 Lovci mafie, krimifilm (USA, 2013)
0.25 Těžko ho zabít, akční film (USA, 1990)

Prima Max
6.20 Wolverine (5) 6.50 Poslední loď II (4) 7.35
Poslední loď II (5) 8.40 Fotři jsou lotři 10.40
Černobyl 13.15 Jack Hunter: Ztracený poklad
Ugaritů, dobrodružný film (USA, 2008) 15.20
Žhavé výstřely 2, akční komedie (USA, 1993) 17.10
Thunderball, akční film (VB/USA, 1965) 20.00 Než
přišla bouře, akční film (USA/HG, 2018) 22.05
Pozdravy od vraha, thriller (USA/VB, 2020) 0.10
Ledová archa, sci-fi film (USA, 2013)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprá-

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

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný
anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 348

neděle 28. února 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.15
21.44
21.45
23.10
0.05
0.45
1.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Nádobí
6.50 Děvčata, nedejte se! Komedie
(ČR, 1937) 8.15 Úsměvy Vladimíra
Opletala 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Královny kouzelného lesa
Chán Sulejmán a víla Fatmé
Zlá krev (4/7)
Poslední leč Alfonse Karáska
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
Zločiny Velké Prahy (5/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Polední žár
Případy detektiva Murdocha XIII
Na forbíně TM
13. komnata Radima Uzla
Sváteční slovo fotografa a textaře
Radovana Šťastného

Nova
6.05
6.15
7.10
7.35
8.20
9.25
11.10
13.10
15.05
17.05
19.30
20.20
21.55
22.30
0.40
2.15
3.00
3.45
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (5, 6)
Looney Tunes: Úžasná show II (3)
Kačeří příběhy (92, 93)
Honzíček a Grétička
Jeden den v New Yorku
Hafan hasičem
Dům naruby
Komedie (USA, 2003)
Kouzelná chůva a velký třesk
Fantasy komedie (VB/USA,
2010)
Mumie se vrací
Dobrodružné fantasy (USA,
2001)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Jak se zbavit nevěsty
Romantická komedie (ČR, 2016)
Střepiny
Bez kalhot XXL
Komedie (USA, 2015)
Dům naruby
Komedie (USA, 2003)
Specialisté (21)
Volejte Novu
Honzíček a Grétička
Novashopping

Prima
6.20
6.45
7.20
7.50
9.05
9.35
10.10
11.00
11.45
12.55
13.55
14.15
15.05
16.40
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.25
0.25
2.20
4.25

Wolverine (7)
Čapí příběhy (11)
M.A.S.H (220)
Svět ve válce (26)
Prima SVĚT
Fachmani
Teď vaří šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Dvojníci
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Padesátka
Komedie (ČR, 2015)
13
Thriller (USA, 2010)
Únos
Vraždy podle Agathy Christie
(10)
Svět ve válce (26)

Nova Cinema
5.45 Liga spravedlnosti: Vzpoura v Gotham City
7.05 Šestka táhne světem 8.10 Mstitelé 9.40 Ten
kluk je postrach 2 11.50 Kubo a kouzelný meč 13.35
Nejtemnější hodina 16.05 Babe: Prasátko ve městě
17.40 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 20.00
Matrix Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003) 22.20
Soudný den 0.10 Van Helsing

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.20 Americký chopper IX
(5-8) 11.15 Autosalon.tv 12.20 Futurama III (42, 43)
13.20 Simpsonovi VIII (18, 19) 14.20 Simpsonovi VIII
(20, 21) 15.20 Vybíjená 17.15 Futurama III (44) 17.45
Futurama IV (45) 18.15 Simpsonovi IX (21) 18.45
Simpsonovi IX (22) 19.15 Simpsonovi IX (23) 19.45
Simpsonovi IX (24) 20.15 Já, robot 22.30 Slečna
slušňák 0.55 Simpsonovi IX (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Ninjago X (4) 7.20
Wolverine (6) 7.50 Jurský svět: Indominus na útěku
8.15 Poslední loď II (5) 9.10 Poslední loď II (6) 10.05
Nezlobte dědečka 11.50 16 bloků 13.55 Žhavé
výstřely 2 15.45 Zemřít šťastný 18.05 Než přišla
bouře 20.00 Loupež po italsku, krimifilm (Fr./VB/
USA, 2003) 22.20 96 hodin: Zúčtování, akční thriller (USA/Fr./Šp., 2014) 0.30 13, thriller (USA, 2010)

pondělí 1. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (8/13) 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 Tak neváhej a toč speciál
15.10 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala XI
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 SAZKAmobil šance
20.10 Hlava Medúzy (8/8)
21.10 Reportéři ČT
21.50 BILANCE: Kde budeme bydlet?
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Zloději zelených koní
Drama (ČR, 2016)
23.45 Legendární dvojice
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
0.05
0.55
1.40
4.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4000)
Specialisté (21)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(894)
Castle na zabití VI (11)
Dr. House (6, 7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4001)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (22)
Specialisté (23)
Smrtonosná zbraň III (3)
Dr. House (6)
Dr. House (7)
Castle na zabití VI (11)
Malý Sheldon II (16)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.45
2.45

Wolverine (8)
Nový den
M.A.S.H (220)
M.A.S.H (221)
Emilie Richardsová:
Nezapomenutelný ráj
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VI (12)
Policie Hamburk X (5)
Policie Hamburk X (6)
Námořní vyšetřovací služba XI
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (46)
Postav si sen!
Expert na zločin (2)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(16)
Policie Hamburk X (5)
Policie Hamburk X (6)

Nova Cinema
5.30 Doktor Flastr 7.25 Fletch 9.10 Jedno přání
11.25 Nejtemnější hodina 13.50 Teleshopping 14.20
Pan božský 16.15 Znovu sedmnáctiletý 18.05
Kouzelná chůva a velký třesk 20.00 Vyvolený,
thriller (USA, 2000) 22.05 Mr. Johnson, komedie
(ČR, 2008) 23.50 Rychle a zběsile 8, akční film
(USA/Čína/Jap., 2017)

Prima cool
8.35 Odstřelovač III (13) 9.30 Flash (1) 10.25 Hvězdná
brána IX (11, 12) 12.30 Futurama III (44, 45) 13.20
Simpsonovi VIII (22-25) 15.10 Hvězdná brána IX
(13, 14) 17.15 Futurama IV (46, 47) 18.15 Simpsonovi
IX (25) 18.45 Simpsonovi X (1-3) 20.15 Simpsonovi
XXXII (6) 20.45 Ajťáci III (3) 21.05 Prima Partička
22.10 7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.55
Simpsonovi IX (25) 0.25 Simpsonovi X (1, 2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Wolverine (7) 9.40
Poslední loď II (6) 10.35 Poslední loď II (7) 11.30
Fotbalová parta – legenda žije! 13.35 Zemřít šťastný
15.45 Osudná noc 17.45 Loupež po italsku, krimifilm (Fr./VB/USA, 2003) 20.00 Rande naslepo,
komedie (N, 2017) 22.20 John Stratton: V první
linii, akční film (VB, 2017) 0.05 Já, robot, sci-fi film
(USA, 2004)

úterý 2. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Smeč. TV film (ČR, 1983)
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Slepice na smetaně
14.40 Zlá krev (4/7)
15.55 To je vražda, napsala XI
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 Doktor Martin (16)
21.05 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Dabing Street (1, 2)
23.00 Komici na jedničku
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
23.25
0.15
1.05
1.50
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4001)
Specialisté (22)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (17)
Ordinace v růžové zahradě 2
(895)
Castle na zabití VI (12)
Dr. House (8, 9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4002)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (8)
Mise Nový domov III
Víkend
Dr. House (8)
Dr. House (9)
Castle na zabití VI (12)
Mise Nový domov III
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
3.20
4.25

Wolverine (9)
Nový den
M.A.S.H (221)
M.A.S.H (222)
Jana a dobrodruh:
Návrat do Afriky
Romantický film (N, 2015)
Walker, Texas Ranger VI (13)
Policie Hamburk X (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XI
(17)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (84)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(17)
Policie Hamburk X (7, 8)
Prostřeno!
Jak se staví sen

Nova Cinema
5.55 Ten kluk je postrach 2 7.25 Dr. House (6, 7)
9.10 Pan božský 11.05 Teleshopping 11.35 Jeden
den v New Yorku 13.20 Teleshopping 13.50 Znovu
sedmnáctiletý 15.40 Dům naruby 17.40 Mumie se
vrací 20.00 Hulk, akční sci-fi film (USA, 2003)
22.40 Sirotek, horor (Fr./N/USA/Kan., 2009) 1.00
Bez kalhot XXL, komedie (USA, 2015)

Prima cool
7.00 Top Gear VIII (8) 8.30 Flash (1, 2) 10.25
Hvězdná brána IX (13, 14) 12.30 Futurama IV
(46, 47) 13.20 Simpsonovi IX (1-4) 15.10 Hvězdná
brána IX (15, 16) 17.15 Futurama IV (48, 49) 18.15
Simpsonovi X (4-7) 20.15 Teorie velkého třesku XII
(17, 18) 21.10 Prima Partička 22.10 Vikingové VI (3)
23.10 Stylista (1) 23.20 Stylista (2) 23.30 Stylista
(3) 23.45 Simpsonovi X (4) 0.15 Simpsonovi X (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.25 Wolverine (8) 9.50
Poslední loď II (7, 8) 11.40 Osudná noc, romantická
komedie (USA, 2015) 13.35 Fotbalová parta –
legenda žije!, rodinný film (N, 2015) 15.40 Květy
války, válečný film (USA, 2011) 17.40 Rande
naslepo, komedie (N, 2017) 20.00 Star Trek: Do
neznáma, akční sci-fi film (USA, 2016) 22.25 Válka
bez pravidel, thriller (USA, 2014)

středa 3. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 A máte nás, holky, v hrsti.
Komedie (ČR, 1980) 10.30 Poslední
leč Alfonse Karáska 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tak neváhej a toč speciál
15.00 Hnízdo (9/12)
15.55 To je vražda, napsala XI
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 Hříšní lidé města pražského (10)
21.10 Hercule Poirot X
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Neobyčejné životy
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.35
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.05
0.55
1.45
2.25
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4002)
Anatomie života (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
Castle na zabití VI (13)
Dr. House (10, 11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4003)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
MasterChef Česko:
Souboj nejlepších
Malé lásky
Dr. House (10, 11)
Castle na zabití VI (13)
Smrtonosná zbraň III (3)
Malý Sheldon II (17)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
3.40
5.15

Wolverine (10)
Nový den
M.A.S.H (222)
M.A.S.H (223)
Jana a dobrodruh:
Osamělé rozhodnutí
Romantický film (N, 2015)
Walker, Texas Ranger VI (14)
Policie Hamburk X (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XI
(18)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (47)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(18)
Policie Hamburk X (9, 10)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Dr. House (8, 9) 7.55 Babe: Prasátko ve městě
9.35 Kouzelná chůva a velký třesk 12.05 Hulk
14.40 Teleshopping 15.10 Piráti z Karibiku: Na
vlnách podivna 17.40 Van Helsing, dobrodružné
fantasy (USA, 2004) 20.00 Ladíme!, hudební
komedie (USA, 2012) 22.05 Veronica Marsová,
krimifilm (USA, 2014) 0.05 Matrix Revolutions

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.10 Top Gear IX (1) 8.35 Flash
(2, 3) 10.25 Hvězdná brána IX (15, 16) 12.30
Futurama IV (48, 49) 13.20 Simpsonovi IX (5-8)
15.10 Hvězdná brána IX (17, 18) 17.15 Futurama IV
(50, 51) 18.15 Simpsonovi X (8-11) 20.15
Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00 Holky za mřížemi
III (7) 23.20 COOL e-sport 23.50 Simpsonovi X (8)
0.20 Simpsonovi X (9) 0.50 Simpsonovi X (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Wolverine (9) 8.10
Poslední loď II (8, 9) 10.10 Záhada Hailey Deanové:
Smrtící láska 11.55 Nezlobte dědečka 13.30 Květy
války 15.40 Proud smrti, thriller (Kan., 2016) 17.35
Star Trek: Do neznáma, akční sci-fi film (USA, 2016)
20.00 Melancholie, sci-fi drama (Dán./Švéd./Fr./N,
2011) 22.50 Bůh masakru, komedie (Fr./N/Pol./Šp.,
2011) 0.25 Válka bez pravidel, thriller (USA, 2014)

čtvrtek 4. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Páska 10.05 Hříšní lidé města
pražského (10) 11.00 Všechno, co
mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Lalůček
14.20 Otec Brown VIII
15.05 Profesionálové
16.00 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin 2
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Místo činu – Berlín
0.25 AZ-kvíz
1.00 Na forbíně TM

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.05
0.50
1.30
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4003)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (897)
Castle na zabití VI (14)
Dr. House (12, 13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4004)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1011)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (4)
Dr. House (12, 13)
Castle na zabití VI (14)
Smrtonosná zbraň III (4)
Malý Sheldon II (18, 19)
Co na to Češi

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.00
1.55
2.55
3.55
5.30

Prima

Nova Cinema

Wolverine (11)
Nový den
M.A.S.H (223)
M.A.S.H (224)
Katie Ffordová:
Slavnostní okamžik
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger VI (15)
Policie Hamburk X (11)
Policie Hamburk X (12)
Námořní vyšetřovací služba XI (19)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (85)
Mordparta II (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI (19)
Policie Hamburk X (11)
Policie Hamburk X (12)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.20 Babe: Prasátko ve městě 6.50 Dr. House (10)
7.45 Dr. House (11) 8.35 Jeden den v New Yorku
10.50 Hafan hasičem 12.50 Teleshopping 13.20
Ladíme! 15.20 Mumie se vrací 17.45 Barva peněz
20.00 Žabí princ v New Yorku, pohádka (USA,
2001) 21.50 Něco jako komedie, komedie (USA,
2010) 23.45 Vyvolený, thriller (USA, 2000)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.00 Top Gear IX (2) 8.30
Simpsonovi XXXII (6) 8.55 Ajťáci III (3) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (17, 18) 10.25 Hvězdná brána IX
(17, 18) 12.30 Futurama IV (50, 51) 13.20 Simpsonovi IX (9-12) 15.10 Hvězdná brána IX (19, 20)
17.15 Futurama IV (52, 53) 18.15 Simpsonovi X
(12-15) 20.15 Smrtící erupce 22.00 Pulp Fiction:
Historky z podsvětí

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.55 Wolverine (10) 9.15
Poslední loď II (9, 10) 11.15 Jack Hunter: Ztracený
poklad Ugaritů 13.20 Proud smrti, thriller (Kan.,
2016) 15.15 Vraždy pro slečnu Fisherovou 17.10
Melancholie, sci-fi drama (Dán./Švéd./Fr./N, 2011)
20.00 Černá punčocha, krimifilm (ČR, 1987) 21.55
Pistolnice Jane, western (USA, 2015) 23.55 Bůh
masakru, komedie (Fr./N/Pol./Šp., 2011)

pátek 5. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Jak se naučit švédsky 10.35
Doktor Martin 2 (1) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Neobyčejné životy
16.05 Polopatě
17.00 Bydlet jako... skejťák
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 Kukačky (9/13)
21.05 13. komnata Miroslava Šimůnka
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Profesionálové
23.20 Kriminalista
0.20 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.45
2.20
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4004)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1011)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (20)
Ordinace v růžové zahradě 2
(898)
Castle na zabití VI (15)
Dr. House (14, 15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4005)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MEG: Monstrum z hlubin
Akční thriller (USA, 2018)
John Carter: Mezi dvěma světy
Fantasy film (USA, 2012)
Dr. House (14, 15)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.05
0.10
1.10
2.05
3.05
4.05

Wolverine (12)
Nový den
M.A.S.H (224)
M.A.S.H (225)
Katie Ffordová: Harrietin sen
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VI (16)
Policie Hamburk X (13)
Policie Hamburk X (14)
Námořní vyšetřovací služba XI
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Černá punčocha
Krimifilm (ČR, 1987)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(20)
Policie Hamburk X (13)
Policie Hamburk X (14)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Barva peněz 7.45 Dr. House (12, 13) 9.30 Liga
spravedlivých vs. Mladí Titáni 11.25 Ladíme! 13.30
Teleshopping 14.00 Evita 16.30 Žabí princ v New
Yorku 18.15 Fletch žije, komedie (USA, 1989) 20.00
Sindibád, legenda sedmi moří, animovaný film
(USA, 2003) 21.45 Veřejní nepřátelé, drama
(USA/Jap., 2009) 0.15 Něco jako komedie

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Top Gear IX (3) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IX (19, 20) 12.30 Futurama IV
(52, 53) 13.20 Simpsonovi IX (13-16) 15.10 Hvězdná
brána X (1, 2) 17.15 Futurama IV (54, 55) 18.15
Simpsonovi X (16, 17) 19.15 Simpsonovi X (18, 19)
20.15 Don’t Stop 22.25 Rozkaz zabíjet 0.25
Simpsonovi X (16) 0.55 Simpsonovi X (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.00 Wolverine (11) 10.30
Poslední loď II (10, 11) 12.20 Vraždy pro slečnu
Fisherovou 14.15 Než přišla bouře 16.15 Záhada
Hailey Deanové: Vražedná pozůstalost 18.05
Vinnetou a míšenka Apanači, western (N/It./Jug.,
1966) 20.00 Žiješ jenom dvakrát, akční film
(VB/USA/Jap., 1967) 22.30 Pulp Fiction: Historky
z podsvětí, krimikomedie (USA, 1994)

Francouzský spisovatel Alphonse Daudet: Není dobré zdraví bez dobré kuchyně a není dobré…

Tajenka: … kuchyně bez dobrého vína.
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Chytit puk, to je pro mě jako
droga, tvrdí brankář Kváča
Bývalý gólman Motoru
sleduje výkony i výsledky
Jihočechů. Přestože
se letošní ročník
Budějovicím nepovedl,
Petr Kváča čeká v příští
sezoně velké zlepšení.
5plus2
■ ROZHOVOR
PAVEL KORTUS
LIBEREC | S libereckým týmem se
chystá na blížící se play off. Pokusí se
nalomit dominanci favoritů Sparty
a Třince. Zároveň však Petr Kváča rád
vzpomíná i na sedm let v Budějovicích,
které jsou na opačném konci tabulky.
Když se podíváte na extraligovou tabulku, kde jsou České Budějovice
s velkou ztrátou poslední, jaké
z toho máte pocity?
Důležité je zmínit, že žijeme ve velmi
těžké době. Celou sezonu se koukám
hlavně na náš tým, každý řeší své problémy. Ale výsledky Budějovic vnímám. Myslím, že kdyby na stadiony
mohli chodit diváci, tak to takhle nevypadá. Na projevu jejich hry vůbec není
znát, že jsou o hodně bodů poslední.
Každý zápas odmakají na sto procent.
Dokázali odehrát řadu vyrovnaných
utkání. Letos se nesestupuje, a tak z této
sezony mohou čerpat do té příští. A to si
myslím, že budou určitě lepší.
Sám si dobře pamatujete, jaké to je,
hrát s plnou halou v zádech.
Jasně. Ale letos prakticky zmizela výhoda domácího prostředí. Není to sice jen
o fanoušcích, ale to navazovalo na sebe
řada detailů, často i kousek štěstí. A to
všechno Motoru chybí. I když je fakt,
že je to pro všechny stejné. Je fajn
a jsem rád, že si extraligu zahráli kluci,
kteří si ji loni vyhráli v první lize, protože podávali skvělé výkony. Získali zkušenosti a půjdou rozhodně nahoru.
Ukazuje se i velký rozdíl mezi extraligou a první ligou? Ten jste si sám vyzkoušel, když jste měl z tehdy ještě
prvoligového týmu řadu střídavých
startů do extraligových celků.
Je to opravdu veliký rozdíl. Extraliga je
víc na očích, hrají ji kvalitnější hráči
a mnohdy i cizinci. Hra týmů má větší
systém. V první lize se hráči chtějí ukázat, jsou jako hladoví psi, kteří touží
urvat svoje místo. Podobný rozdíl je tře-

Bývalý českobudějovický gólman Petr Kváča patří mezi nejvytěžovanější brankáře celé hokejové extraligy. V Liberci
se mu v posledních týdnech daří a s týmem si tvoří pozici pro blížící se play off.
FOTO | RADEK PETRÁŠEK, MAFRA
ba i v zámoří. NHL také není srovnatelná s mládežnickou AHL. Sám jsem si to
zkusil, přechod není lehký. Až když je
člověk v týmu delší dobu, získá svoji
roli a musí se dál zlepšovat, protože konkurence je obrovská. Každý musí také
využívat zkušenosti a pilovat detaily.
A pak je tu letos ještě jedna věc.
Jaká?
Covid. Pro každého sportovce je strašně
těžké, když na nějaký čas vypadne ze
hry. Vím, že třeba budějovický Marek
Čiliak byl v karanténě asi čtyřikrát. To
jsem mu nezáviděl. U hokeje je to možná ještě složitější než u ostatních sportů.
Jaké to bylo, když jste poprvé přijel
do Budějovic jako soupeř?
Byl to strašně zvláštní pocit. Vlezl jsem
na zimák zezadu od kabin a poprvé
jsem nešel doleva, ale doprava, do šatny
hostů. Necítil jsem se moc komfortně.
Jsou to zkušenosti, jako v celém životě.
Dokud si tím neprojdete, nevíte, co vás
čeká. Při cestě na rozcvičku to bylo hodně divné, v zápase už to pak je lepší

a lepší. Prožil jsem tu sedm let, na která
rád vzpomínám.
Jsou pro vás zápasy s bývalým týmem prestižnější?
Prestižnější není to správné slovo. Baví
mě hokej. Od tří let stojím na bruslích
a každý zápas je pro mě prestižní. Chytit puk, to je pro mě jako droga. A to platí vždycky, ať jsem v jakémkoliv týmu.
Mám rád týmové úspěchy a neřeším,
proti komu hrajeme.
Udržujete kontakt s někým z Českých Budějovic?
Strávil jsem v Budějovicích celkem
dlouhou dobu, takže tam mám stále
řadu kamarádů. V létě tam trénuji, připravuji se pod Dominikem Kodrasem.
Dlouho mě vedl trenér Standa Hrubec,
kterému jsem také vděčný, protože mě
toho hodně naučil. Nejčastěji jsem
v kontaktu s Honzou Strmeněm.
Jsou z vás velcí přátelé?
Hodně jsme toho spolu prožili. Dva měsíce jsme spolu bydleli na kolejích Peda-

gog. Když jsme se večer vraceli ze zápasů, tak mnohdy bylo parkoviště zavřené, závora dole. Vrátná spala, tak jsme
to objížděli po chodníku, abychom měli
kde zaparkovat. (směje se) Zážitků
máme mnoho. Pak jsme si našli byty vedle sebe a byli jsme sousedi.
Nicméně vašemu týmu se v posledních týdnech daří a tvoříte si pozici
pro play off. Zaútočíte na titul?
Najdou se lidé, novináři, sázkaři nebo
i další, kteří podle jmen a čísel vědí, kdo
vyhraje titul. Nějaké předpoklady jsou,
každý má svůj názor. Ale já pořád věřím na lidský faktor, tedy že se může
stát cokoliv. Soustředíme se na každý
zápas, necháme v něm vždy maximum
a třeba dojdeme až do finále. Jinak
o tom nemá cenu přemýšlet. Už teď je
každý zápas extrémně důležitý. Všichni
máme stejný cíl a uvidí se, kdo dojde až
k poháru. Sport je krásný v tom, že nikdy nevíte, jak to dopadne. Kdo by řekl,
že Leicester před pěti lety vyhraje titul
ve fotbalové Premier League? Nikdo.
A v tom je ta krása.
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Podruhé pohár neobhájili

Volejbalisté Jihostroje vypadli v semifinále, nyní se chystají na play off, do kterého vstoupí z druhé příčky
PAVEL KORTUS, PETR LUNDÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Tak vyrovnanou základní část volejbalová extraliga
dlouho nepamatuje. Až poslední zápas
musel rozhodnout, kdo úvodní část sezony vyhraje. Díky triumfu Karlovarska
3:1 nad Libercem opanovali základní
část právě Západočeši. Českým Budějovicím nepomohla ani hladká výhra
v Brně 3:0 a skončily druhé.
Oba nejlepší celky získaly shodně
55 bodů. První místo musel stanovit až
počet vyhraných setů a těch uhrálo Karlovarsko o pouhý jeden víc než Budějovičtí. Konkrétně 60. „Je to samozřejmě
škoda,“ přiznal hlavní trenér volejbalistů Jihostroje René Dvořák.
„V dlouhodobé části je to minimální
rozdíl, ale někde jsme si to prohráli
sami. Důležité však je, že budeme začínat doma čtvrtfinále a také případné semifinále play off. A pokud chceme vyhrát titul, budeme muset zabojovat také
venku,“ dodal Dvořák.
A sám ví, o čem mluví, protože probíhající sezona ukázala, jak důležité je domácí prostředí. Týmy ze špičky tabulky
mohly ve svých halách těžit z výborného podání. Vždyť Jihostroj doma neztra-

Předkolo odstartovalo a hraje se na
dva vítězné duely. Čtvrtfinále už se odehraje na tři vítězné zápasy a začne
4. března. Jisté dvojice již tvoří Liberec
s Ostravou a Lvi Praha s Ústím nad Labem. Utkání následují s dvoudenní pauzou a týmy se střídají v pořadatelství.

V poháru postoupil Liberec

Ani výhra budějovických volejbalistů (v červeném) v Brně na závěr základní
části nezměnila druhé místo v konečném pořadí.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
til ani jeden bod, v jedenácti duelech
prohrál ve sportovní hale jen čtyři sety.
Jihočeši už se soustředí na čtvrtfinále. V něm vyzvou jeden ze tří celků
z předkola, ve kterém se utká Odolena
Voda s Beskydy a Kladno s Brnem.

„V úvahu připadá Odolena Voda, Kladno a Brno. Nejslabší z této trojice bude
pravděpodobně Brno, Podle papírových
předpokladů bychom měli tedy narazit
nejspíš na Odolenu Vodu či Kladno,“
popsal Dvořák.

Mezi základní částí a play off odehrály
nejlepší české volejbalové celky i Český pohár. České Budějovice neobhájily
titul z předchozích dvou let, když v semifinále prohrály s Libercem po vyrovnaném průběhu 1:3.
Finálový turnaj se kvůli covidem posunuté sezoně hrál netradičně v osmi
účastnících necelé dva týdny před play
off. Navíc tři zápasy za tři dny, to nebylo pro týmy nic moc lákavého.
Budějovičtí byli blízko vyřazení už
ve čtvrtfinále. Duel s Beskydy nabídl nečekané drama, když musela rozhodovat
až pátá sada. V ní Jihostroj zvítězil nejtěsnějším možným rozdílem 15:13.
V semifinále Jihočeši odehráli lepší
zápas, přesto padli. „Tři sety to byl vyrovnaný zápas, pak jsme fyzicky trochu
odpadli,“ zmínil Dvořák.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

ÚNOR / BŘEZEN 2021

1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
BIRELL
svě
ětlý 0,5 l

PILSN
NER
URQU
UELL
ležák 0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

RADEGAS
ST
Rázná 10
1
světlé výčep
pní
0,5 l

BIRE
ELL
zelen
ný
ječmen 0,5
5l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

KLÁŠT
TORNÁ
KALCIA
jemně sycená
1,5 l

KLÁŠT
TORNÁ
K ALCIA
sycen
ná 1,5 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

JUPÍ sirup
malina 0,7 l

JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
originál 2 l

VP KOZEL
L 11
světlý 0,5
5l

G
GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
O
svvětlé výčepní
0,,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

MÉNĚ PENĚZ

měsíčně
čně (69 Kč)

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

150
0 MB

199 Kč
1 GB = 299 Kč

P MOBIL A NA

JTE

(1 GB = 89,80 Kč)

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

OO
IC

PU

5 GB

jednorázově
norázově

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01022021 12345)

POŘI Ď
TE

NOVINKA
VÍCE DAT

S

SEMTEX
Originál 0,5 l

