
Kvůli svému věku 
patří Zdeněk Svě-

rák do koronavirem 
nejohroženější skupiny 
obyvatel. I proto se už 
před časem nechal oč-
kovat. Ani vakcína ho 
však proti nákaze sto-
procentně neochrání! 

Proto 
s e 

musel nejen on, ale 
i  jeho syn Jan  (56) 
a všichni členové štá-
bu nově vznikajícího 
filmu Betlémské svět-
lo každý den testovat! 
„Testovali jsme den-
ně, bylo to nákladné,“ 
prozradil jeden z čle-
nů týmu. A dodal ta-
ké, že tímto způsobem 
odhalili jeden pozitiv-
ní případ! Kostymérka, 
která onemocněla co-
videm-19, tak muse-
la zůstat doma. Niko-
ho předtím ale naštěstí 
nenakazila. 

Strach z nákazy koronavirem 
– ten trápí už několik měsíců 

Zdeňka Trošku ze všeho nejvíc. 
Proto se rozhodl utéct z Prahy 
na chalupu do svých milovaných 
Hoštic, daleko od lidí. „Tady se 
skrývám, aby mě korona nena-
šla, potvora jedna,“ svěřil se re-
žisér pro Frekvenci 1. Ve vsi, kte-
rá má pouhých 151 obyvatel , tak 
Troška čeká na lepší časy. Poznat prostředí 

Klokánku a zažít 
rodinnou alternativu 
ústavní péče pro dě-
ti, které prožívají ve 
svém životě mnoho 
bolesti, se rozhodla 
Kateřina Kaira Hra-
chovcová. A zároveň 
podpořila charita-
tivní projekt prode-
je oblečení a doplň-
ků Klokart, pro který 

navrhla vlastní mo-
tiv na trička a další 
doplňky. „Přišla na-
bídka a já ji vnímala 
jako čistou a správ-
nou,“ řekla hereč-
ka pro Fond ohro-
žených dětí. Koupí 
produktů s  jejím 
logem #Indepen-
dentsrdicko můžete 
ohrožené děti pod-
pořit i vy.  

Testy každý den!

Myslí na děti

Má strach 
z lidíZDENĚK 

TROŠKA (68)

ZDENĚK SVĚRÁK (85)
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Podívat se smrti do očí – to muse-
la, i když naštěstí jen v seriálu Ses-

třičky Modrý kód, Sabina Laurinová. 
„Osud vrchní sestry Mery se napl-
nil,“ nechala se slyšet herečka. Natáče-
ní jednoho z nejemotivnějších dílů ce-
lého seriálu bylo velmi dojemné a slzy 
prý tekly nejen před kamerou, ale i bě-
hem loučení s Laurinovou. 

Věk a s ním související změny nelze 
zastavit. Yvetta Blanarovičová se ale 

už před mnoha lety rozhodla jít proti ča-
su a vypadá snad líp než zamlada. „Ne-
můžu dopustit, abych byla o deset ki-
lo těžší,“ řekla v rozhovoru pro magazín 
Sedmička žena, která na sobě neustá-
le maká. „Padesát sklapovaček, dvacet 
kliků, padesát dřepů,“ popisuje hereč-
ka svůj recept proti kilogramům navíc. 

Bojí se,
že ztloustne

Buďte s námi na síti
 Přístup získáte ihned!
 A navíc ZDARMA digitální archiv starších vydání časopisu!

Již od
 10 Kč

Objednávejte na www.jenprocasopisy.cz

NOVINKA

 cena za jedno vydání 
 při digitálním předplatném na tři měsíce

Výhodné digitální předplatnéMějte nás stále po ruce

YVETTA
BLANAROVIČOVÁ (57)

SABINA
LAURINOVÁ (49)

Se smrtí 
nepočítala

Herec a scenárista je 
od počátku pandemie 

propagátorem testů, 
očkování i nošení 

roušek a respirátorů. 

KATEŘINA KAIRA
HRACHOVCOVÁ (46)


