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„Pomůžeme Praze s dopravou“
Po patnácti letech je
Praha „sjednocená“. Ve
sněmovních volbách
vyhrála ve všech
městských částech
koalice SPOLU.
KLÁRA BUREŠOVÁ
PRAHA | Obarvit povolební mapu Prahy jedním odstínem se naposledy povedlo ODS v roce 2006. Top 09 a ODS si
berou Prahu zpět, s KDU-ČSL v koalici
SPOLU jsou vítězové voleb v metropoli. O hlasování byl ve volbách mezi Pražany velký zájem, svůj hlas přišlo odevzdat sedmdesát procent dospělých obyvatel metropole.
„Řada voličů podle mě volby vnímala jako referendum o Andreji Babišovi
(ANO). Přece jenom je tu už dlouho,
takže to volalo po nějaké změně. Spousta voličů přišla jenom kvůli tomu, že
vnímali koalici SPOLU jako největší
zkratku k tomu, aby se zbavili Babiše,“
říká politolog Miloš Brunclík z Univerzity Karlovy. Stejný názor zastává i politolog Jan Kubáček.
SPOLU díky hlasům z metropole
bude v Poslanecké sněmovně zastupovat jedenáct pražských poslanců. To je

Petr Fiala vytvořil koalici SPOLU s Markétou Pekarovou Adamovou a Marianem Jurečkou vloni, po necelém roce slaví
úspěch. Od Pražanů získala nejvíce preferenčních hlasů lídryně Pekarová Adamová.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
v podstatě polovina z celkového množství nových pražských poslanců, kterých je letos dvacet tři. Za svého zástupce si obyvatelé Prahy nejčastěji vybírali
lídryni Pekarovou, která dostala nejvíce
preferenčních hlasů a celkově v republice skončila druhá.

„Změna není blízko, změna už se
děje. Chci poděkovat z celého srdce
všem voličům, kteří přišli k volbám
a projevili svoji vůli. Zejména těm, kteří volili koalici SPOLU a tu šanci na
změnu zhmotnili, a my ji budeme realizovat,“ oznámila pražská lídryně SPO-

LU Markéta Pekarová Adamová (TOP
09) poté, co trojkoalice v celostátním
sčítání přeskočila hnutí ANO. „Věřím
v to, že i s vedením Prahy budeme hledat společné řešení problémů týkajících
se dopravy,“ říká Pekarová Adamová.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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16. 10. - 17. 10. 2021

NA VEŠKERÝ
NÁBYTEK

při nákupu nad 5000 Kč
z nezávazných doporučených spotřebitelských cen

Nabídka platí od 16. 10. 2021 do 17. 10. 2021 ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR vyjma prodejny Brno. Neplatí pro e-shop www.asko.cz. Více informací v prodejnách.
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Praha a okolí

Praha přišla o většinu pirátů
Jak kroužkovali své
oblíbence Pražané

Posádka Pirátů prořídla. Z pěti pirátských poslanců v Praze obhájili svá křesla pouze Olga Richterová a Jakub Michálek. Dana Balcarová, Jan Lipavský a Ondřej Profant doplatili na preferenční hlasy pro Starosty a v Poslanecké sněmovně končí.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Nejvíce kroužků získala
Markéta Pekarová
Adamová (TOP 09).
Voborská ze STAN
poskočila o 12 míst.

mluvy, které šířil například premiér
nebo dezinformační weby. Díky tomu
chyběla ta míra důvěry a v tomto rozložení sil to takto dopadlo. Je velmi pravděpodobné, že v příštích volbách budou
Piráti kandidovat samostatně,“ okomentoval výsledek voleb Profant.

Pražská skokanka

ADAM HEJDUK
PRAHA | Preferenční hlasy zredukovaly počet pražských pirátských poslanců
z pěti na dva. Své místo ve Sněmovně
obhájila pouze Olga Richterová, která
se s 33 tisíci hlasy udržela v čele kandidátky. Kromě ní si mandát udržel i Jakub Michálek, i když na kandidátce ze
druhého místa spadl na šesté. Tím ale
výčet pirátských poslanců z Prahy končí.
Volebním sítem neprošli současní pirátští poslanci Ondřej Profant, Jan Lipavský a Dana Balcarová. Profant je přitom jedna z tváří úplně původní Pirátské strany, která se v roce 2014 dostala
do pražského zastupitelstva.
Během svého působení na magistrátu
například poukázal na to, že pražská rádiová síť, kterou používá například městská policie, není zabezpečená a lze ji odposlouchávat. Podílel se také na rozkrývání kauzy Opencard.
„Je jasné, že jsme očekávali lepší
mandátový výsledek. Jednou z hlavních
příčin byly rozhodně dezinformace a po-

Na úkor pirátských kandidátů se z koalice PirSTAN do Sněmovny dostali ze
Starostů Jan Lacina, Vladimír Balaš
a Roman Bělor.
Z 16. místa kandidátky se probojovala starostka městské části Praha-Satalice Milada Voborská (STAN). Skoro
20 tisíc preferenčních hlasů, které ji posunuly na čtvrté místo, Voborské také
zajistilo titul největší pražské skokanky.
„Výrazný posun si vysvětluji kroužkováním a výzvami jak Milionu chvilek, tak Kroužkujte ženy v politice. Je
to možná i tím, že voliči kroužkovali
toho, kdo jim nejméně vadí, někoho čitelného, kdo má za sebou hmatatelné výsledky. A také si myslím, že na výsledku nesl podíl vyvolaný strach z Pirátů,“
vysvětlila Voborská.
Ke kandidatuře ji, jak říká, přiměla
nespokojenost se směřováním České republiky. Nutnými kroky jsou podle ní
především digitalizace státní správy
a zdravotnictví a realizace důchodové
reformy. Dále je pro přehodnocení stře-

doškolského systému, zejména pro podporu učňovského školství. Za Starosty
kandidovala do Sněmovny již v roce
2017, ale tehdy získal mandát pouze
lídr pražské kandidátky Jan Farský
(STAN). Starostkou Satalic je od roku
2014, předtím pracovala několik let
v Ústavu pro jazyk český Akademie
věd ČR nebo jako korektorka.
Nejvíce preferenčních hlasů získala
v hlavním městě pražská lídryně koalice SPOLU a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Voliči zakroužkovali její jméno ve více než 49 tisících případech. Celorepublikově se
tím v počtu hlasů umístila na druhém
místě, hned za Vítem Rakušanem
(STAN), kterého ve Středočeském kraji
zakroužkovalo téměř 60 tisíc voličů.

Bratři ve Sněmovně
Díky kroužkování usednou v Poslanecké sněmovně oba bratři Okamurové.
Hayato Okamura (KDU-ČSL) od voličů SPOLU dostal přes 24 tisíc preferenčních hlasů a tím se vyšvihl z patnáctého
místa na pražské kandidátce na šesté.
Oproti předsedovi SPD Tomiovi Okamurovi, který kandidoval v Moravskoslezském kraji, získal starší bratr
o sedm tisíc hlasů víc.
„Tak trochu jsem vnitřně tušil, že
uspějeme. Je úplně bezvýznamné, jestli
jsem bratr Tomia. SPD je výsledkem voleb nyní z vlády vyšachovaná a to je

1. Markéta Pekarová Adamová
(SPOLU) – 49 074 hlasů
2. Jana Černochová (SPOLU)
– 35 583 hlasů
3. Olga Richterová (Piráti+STAN)
– 32 888 hlasů
4. Pavel Žáček (SPOLU)
– 31 347 hlasů
5. Bohuslav Svoboda (SPOLU)
– 29 033 hlasů
6. Ondřej Kolář (SPOLU)
– 27 259 hlasů
7. Jan Lacina (Piráti+STAN)
– 26 117 hlasů
8. Hayato Okamura (SPOLU)
– 24 426 hlasů
9. Marek Benda (SPOLU)
– 23 164 hlasů
10. Vladimir Balaš (Piráti+STAN)
– 21 241 hlasů
Zdroj: volby.cz

v pořádku,“ říká Hayato. V kampani se
ale prezentoval kromě jiného právě
jako protipól svého bratra.
„Tomio má nyní hrozný strach, že mě
lidé v Praze při volbách vykroužkují do
Sněmovny. Byl by to začátek konce celého jeho politického podnikání,“ sdělil
Hayato před volbami na svém twitterovém účtu. Do politiky se pokoušel dostat několikrát, naposledy neúspěšně
kandidoval do Senátu v roce 2018.

„

Jednou
z příčin byly
rozhodně dezinformace
a pomluvy nebo
dezinformační weby.
Díky tomu chyběla
Pirátům ta míra důvěry.
Pražská KDU-ČSL si v letošních volbách o jedno křeslo polepšila. Do Sněmovny se dostal i Tom Philipp. V roce
2017 za lidovce uspěl pouze Jan Čižinský, který letos do Sněmovny nekandidoval.
Kroužkování vyřadilo z boje o křeslo
například i pražského lídra SPD Josefa
Nerušila. Jako jediný kandidát za tuto
stranu se do Sněmovny dostal ze čtvrtého místa Jiří Kobza, kterému k ovládnutí pražské kandidátky stačily pouhé tři tisíce hlasů.
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„Pomůžeme Praze
s dostavbou okruhu“
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak hodnotíte výsledek koalice SPOLU v letošních pražských volbách?
Čtyřicet procent hlasů se nedá hodnotit
jinak než jako drtivé vítězství. Jsem za
něj velice vděčná všem voličům a Pražanům, kteří nám dali svoji důvěru. Pro
mě osobně to bylo nad očekávání dobré.

Kdybyste byli ve vládě, bude podle
vás komunikace mezi státem
a magistrátem jednodušší než doposud?
I ze sobotního vyjádření Andreje Babi-

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Získala jste velké množství preferenčních hlasů, díky nim jste v republice druhá, hned za Vítem Rakušanem...
Jsem za to voličům vděčná, beru to jako
vyjádření velké podpory a důvěry. Pokusíme se samozřejmě důvěru nezklamat.
Co je jednou z prvních věcí, kterou
chcete udělat pro Prahu?
Věřím v to, že i s vedením Prahy budeme hledat společné řešení problémů týkajících se dopravy. Všichni, kdo jezdí
autem po Praze, vidí ucpané silnice a potřebu dostavby okruhu. Slíbili jsme voličům, že se s tím budeme snažit pohnout. Máme velkou výhodu, že ve vedení Prahy je zároveň náměstkem Petr
Hlaváček (TOP 09, pozn. red.), což je
velmi kompetentní a zkušený člověk,
který je v těchto věcech velmi aktivní.
V tomto ohledu si myslím, že důležitou
roli hraje vláda, ne přímo Poslanecká
sněmovna. Věřím, že ve vládě budeme
a dostaneme tak příležitost tuto strategickou stavbu spolu s Prahou řešit.

INZERCE

Volby 2021

Pražská vítězka voleb Markéta Pekarová Adamová chce začít společně
s magistrátem řešit dostavbu Pražského okruhu. Slibuje také lepší spolupráci mezi státem a vedením hlavního města.
FOTO | MICHAL TUREK, MAFRA
še bylo vidět, že Prahu nepovažoval za
svoji prioritu. Pro Pražany toho příliš neudělal a soustředil se spíš na jiné regiony. Je to velký dluh vůči metropoli. Náš
úspěch a to, že jak pevně věřím, sestavíme vládu, bude příležitost pro to, nalézt
lepší spolupráci s hlavním městem.
V Praze dříve vyhrávala TOP 09
a ODS, pak jim Prahu přebralo ANO.
Jak vnímáte návrat pražských voličů k těmto stranám?
Všichni vidíme, jak tohle vládnutí je
pro tuto zemi zhoubné. Andrej Babiš se
svým střetem zájmů, který chce řešit jenom svůj vlastní prospěch, ať už se jedná o byznys, nebo osobní věci, prorostl
do institucí, které by měly být nezávislé. Myslím, že v Praze to občané cítili
ještě o trochu víc, protože tam je tradič-

ně více pravicových voličů. Jsou to aktivní lidé, sami podnikají. A zaklekávání, které zde předvádí státní správa pod
vedením Babiše, už bylo naprosto něco
neúnosného a to chtěli voliči změnit.
Jak vidíte jednání koalice s ostatními stranami o budoucí podobě vlády? Je ve hře i varianta, že byste se
dohodli jenom se Starosty, se kterými byste stále měli ve Sněmovně
většinu?
Ne, jasně jsme deklarovali, že toto není
ve hře. Celková dohoda by měla být
obou dvou koalic. Co se týče Pirátů, jejich volební zisk je velkým překvapením pro všechny včetně jich samotných. Jsou součástí koalice a my to respektujeme a nehodláme je žádným způsobem vyšachovat.

Noví pražští poslanci
Praha má oproti minulému
volebnímu období o poslance
méně.
Markéta Pekarová Adamová
(TOP 09)
Jana Černochová (ODS)
Pavel Žáček (ODS)
Bohuslav Svoboda (ODS)
Ondřej Kolář (TOP 09)
Hayato Okamura (KDU-ČSL)
Marek Benda (ODS)
Tom Philipp (KDU-ČSL)
Renáta Zajíčková (ODS)
Michal Zuna (TOP 09)
Petr Fifka (ODS)
Olga Richterová (Piráti)
Jan Lacina (STAN)
Vladimír Balaš (STAN)
Milada Voborská (STAN)
Roman Bělor (STAN)
Jakub Michálek (Piráti)
Patrik Nacher (ANO)
Věra Adámková (ANO)
Robert Králíček (ANO)
Lubomír Brož (ANO)
Milan Wenzl (ANO)
Jiří Kobza (SPD)
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STOVKY PRODEJCŮ
POD ŠIRÝM NEBEM A BEZPEČNĚ
KAŽDÝ VÍKEND SO + NE 6:00 – 14:00
ZAHRADA, ELEKTRO, NÁŘADÍ, SPORT, NÁBYTEK, AUTO-MOTO,
STAROŽITNOSTI, NOVÉ I POUŽITÉ ZBOŽÍ ...A MNOHO DALŠÍHO
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Česká republika

S Aduš to je jak se žehličkou.
Dáš ji do zásuvky a hned hřeje!
Po dvě desetiletí patřila sympaticky ztřeštěná
sourozenecká dvojice Adéla a Dalibor Gondíkovi
k nejpopulárnějším moderátorským tvářím TV Nova.
„Já byl třídní šašek od vždycky, ale Aduš třeba
celý den nepromluvila, jaká to byla tichá šedá
myška,“ vzpomíná Dalibor, který teď propadl stále
populárnější vášni - cestování v karavanu.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Rady ptáka Loskutáka, Snídaně s Novou, GO-GO šou a mnoho dalších. Pamatujete? Sourozenecké moderátorské duo
Adéla a Dalibor Gondíkovi svého času téměř „neslezli z obrazovky“. Teď se
ovšem Dalibor věnuje hlavně rozhlasu, divadlu, muzice a také běhání, do kterého se
pustil po zdravotních problémech, ale o to
s větším zaujetím. Vstává kvůli tomu klidně i ve čtyři hodiny ráno. „Každé ráno, ať
je zima, prší, sněží, Dáda Gondík stále
běží,“ rýmuje s humorem sobě vlastním.
Největší popularitu jste získal jako
součást dvojice, kterou jste tvořil
s vaší sestrou Adélou Gondíkovou.
Byli jste už v dětství třídní baviči?
Je pravda, že já jsem byl už na základce
brán jako třídní šašek. Moje sestra byla naopak takový introvert, že si to nedokážete
představit. Za celý den ani jedno slovo.
Vážně! Ona byla taková nenápadná myška. Mamka s taťkou mi vždycky říkali,
abych ji trochu rozmluvil, na něco se jí zeptal… Nic. Ticho. Ale s pubertou se to
jako mávnutím kouzelného proutku změnilo. Aduš se totiž dostala na konzervatoř
a na škole se to všechno najednou otočilo.
Takže z Dalibora Gondíka se stal plachý chlapec a z Adély bavička?
Ano! Na konzervatoři se to rozjelo na plný
pecky a vlastně se to svým způsobem převrátilo. Neříkám, že bych byl vyloženě zamlklý, plachý chlapec, ale věnoval jsem se

Dalibor Gondík

intelektuálním hereckým příležitostem
a myslel si, že budu hrát těžké, složité divadlo. Adéla byla najednou samá diskotéka,
fitko, tohle, támhle, lalala, tralala a jupí.
No úplně jiná holka to byla.
A kdy jste se pak sladili na dvojici, jak
ji známe dneska?
K tomu došlo v rádiu, kdy jsme začali společně vysílat na Frekvenci 1. Aduš četla
zprávy a já moderoval. Potom jsme dostali pozvání na Evropu 2 od Miloše Pokorného a Romana Ondráčka, a tam už jsme jeli
společně a na jedné notě. Potom přišla Snídaně s Novou a už to frčelo.
Máte momentálně nějaký společný
projekt?
Teď aktuálně ne. Vídáme se sice v Českém rozhlasu, ale každý děláme něco trochu jiného. Adélka hodně hraje v divadle,
natáčí, tráví čas se svým manželem Jirkou
Langmajerem. Ale občas se potkáme při
nějaké akci, jako jsou plesy a firemní
akce. A je to, jak když dáte žehličku do zásuvky. Hned hřeje.
Máte téměř 21letého syna Theodora. Zdědil po vás smysl pro
humor?
Tak určitě. Tedík má velký
smysl pro humor, ale věnuje
se něčemu úplně jinému než
my, rodiče. Momentálně
dělá v kavárně Studia DVA baristu. Má rád
kávu, je rád za barem,
baví ho míchání koktejlů,
k umění zatím nijak
zvlášť neinklinuje. Myslím si ale, že ho baví vi-

Narodil se 14. března 1970 v Sokolově.
Od 90. let byl jednou z hlavních tváří TV Nova, většinou ve dvojici se
svou sestrou Adélou. Spolu moderovali mimo jiné kutilský pořad Rady
ptáka Loskutáka, a to skoro 15 let. Provází také rozhlasovými pořady.
■ Miluje motorky, věnoval se také rallye závodům. Čtvrt století
vystupoval jako bubeník i zpěvák se skupinou Hamleti.
■ V roce 2018 si v show StarDance vytančil šesté místo.
■ Poté, co před lety prodělal několik epileptických záchvatů, radikálně
změnil životní styl, výrazně zhubl a začal intenzivně běhat.
■ Je ženatý, má syna Theodora.
■
■

deotvorba a že by to mohl v budoucnu i nějak zúročit. Teď jsem zrovna seděl s Bolkem Polívkou, bavili jsme se a Bolek
vzpomínal, jak ve Studiu DVA nedávno
hrál a Tedík mu tam chystal nějakou speciální, prý moc dobrou kávu.
Proč jste mu dali jméno Theodor?
To napadlo moji ženu Markétu, která nechtěla jméno Dalibor, ale nějak podobně
znějící. Cítila tam podobný rytmus. A navíc se nám to jméno líbilo i kvůli Theodoru Pištěkovi, kterého máme s manželkou
moc rádi. Ještě si matně vybavuju, že
mohl být také Hubert.
Vy se dnes věnujete
i divadlu, je
to pro vás naplnění toho
snu malého baviče
a intelekt u á l a
z mládí?

Ano, konečně jsem se dostal k velkému divadlu. Mám rád i režírování. Stále mám
v hlavě Gogolovy Bláznovy zápisky, ty
bych chtěl udělat. A vzpomínám na dobu,
kdy jsem hrál v pražském divadle Rubín,
pod vedením Zdeňka Potužila. To bylo
také krásné intelektuální období.
V současné době hrajete v Činoherním klubu představení Kati, které přeložil a režíruje Ondřej Sokol. Už jste se
ale znali z dřívějška z účinkování v Partičce, že?
Ano, jsme s Ondrou historicky kamarádi.
Začínali jsme spolu v Partičce, když ještě
hrála v původní sestavě – Sokol, Suchánek, Genzer a Chmela. Já jsem s nimi jezdil jako klavírista po celé republice.
A v autě se lidé sblíží, znáte to.
(smích) No a tak došlo i k tomu,
že mi Ondra nabídl roli v Katech.
Teď zkoušíme představení Linda
Vista a v zimě začneme zkoušet
Shakespearova Macbetha.
Zároveň ale pracujete v Českém rozhlasu, dabujete…
Herec jede ve vícero vlacích. Dělám divadlo, rozhlas, dabing…
Teď momentálně dabuju jednoho
amerického herce, jmenuje se Paul
Rudd, který natočil novou verzi Krotitelů duchů. Dabuju také Ant-Mana,
což je jedna z výrazných postaviček od
Marvela, zasvěcení budou určitě
vědět. Ve filmu Avengers: Endgame má tato postava
jednu z nejvýraznějších rolí. Sice chudáka blbce, ale je nejdůležitější. (smích) Herec je podle mě povinen dobře zacházet
se svým hlasem a to,
že jsem už třetím
rokem v hlavním vysílacím čase v Českém rozhlasu, je pro
mě radost. Ranní Dvojka. Jsme taková
čtyřčlenná parta a říkáme si Nerf – Neskutečná rada ftipu. Každé
ráno roztáčíme kolotoč
radosti a snažíme se
být i trošku chytří, nebýt jen zábavní, ale přinášet i informace.

FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA
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Ve studiu ale třeba i bubnujete, k muzice máte také blízko, že?
Ano, u kamaráda Petra Kroutila hraju jako
záskok na bicí. Je to taková vintage kapela
s úžasnou hudbou z 20. let. Jinak ale hraju
ještě ve dvou bigbandech, potom mám jeden jazzový kvintet a občas doprovázím
na koncertech Báru Basikovou. No a pak
plesy. Na prosinec a na leden mám dva
opravdu velké plesy na Žofíně a jeden velký v Brně. Ale budu schovaný za bubny.
Jsem mezi muzikanty, a to mě baví.
Skládáte i autorskou muziku pro divadelní představení a pro vysílání v rozhlase, to je také velký koníček?
Určitě! To mě moc baví, už jsem složil
pro Ranní Dvojku tři autorské věci. Právě
k tomu vydáváme na Vánoce s kolegy knihu s názvem Ranní špek s nádhernými ilustracemi Miroslava Bartáka. Je mu 83 let
a knihu úžasně dotvořil.
Hudbou to ale nekončí. Vy jste také
velký milovník cestování, zvláště karavanem. Tenhle způsob života je nyní
velmi populární, kdo přišel na nápad
udělat o tom pořad pro televizi?
Shodou okolností na to přišla moje kolegyně Regina Květoňová. Dotvořili jsme spolu takový koncept k pořadu o karavanech
a domluvili se s Českou televizí. Ústřední
postavou je chlapík, takový smutný samotář, který si jezdí karavanem. A musím se

Se sestrou Adélou se
Dalibor Gondík (na snímku z roku 2005) stal jedním z nejpopulárnějších
moderátorů TV Nova.
Zdravotní problémy přivedly Dalibora k běhání,
z nějž se pro něj stala
životní vášeň.
FOTO | ARCHIV MAFRA

přiznat, že jsem díky tomu karavaningu
úplně propadl a vlastně i moje žena. Což
by nás nikdy nenapadlo. Dnes si pravidelně půjčujeme karavany a vyrážíme do
kempů. Příští rok máme v plánu Slovinsko a Itálii, letos zajedeme ještě alespoň
do Brna na veletrh Caravaning.
Vy jste ke karavaningu svým způsobem mírně přičichl už v době, kdy jste
jezdil motokáry a rallye, že?
Dá se to tak říci. Bydlel jsem tehdy v takzvaném bydlíku, což je ve své podstatě
malý karavánek, kde máte věci, sprchujete
se tam, je to takové zázemí jezdců. Na trase
je to vaše všechno. Na závodním okruhu
není nic, tak máte alespoň pojízdný byt.
Co musí splňovat váš karavan?
Ukázalo se, že pro nás jsou na cesty nejlep-

ší takové ty integrované vozy, takzvané full
integry. Říká se, že to je královská kategorie mezi obytnými auty. Integrované vozy
jsou výbavou zcela v režii výrobců, kteří navrhují jejich podobu od přední masky až po
koncová světla. Mají skvělé jízdní vlastnosti a velký a dobře vybavený vnitřní prostor.
Je to ovšem velmi nákladné auto, také tím,
jak je velké, tak je s ním i trochu komplikovanější jízda. Když se to ale člověk naučí,
pochopí, tak je to značka ideál.

více psychická pomoc než fyzická, člověk
je hodinu sám se sebou. Ale ono po padesátce musíte něco dělat a hodina denně nějakého pohybu za to stojí!

A k tomu všemu jste zarytým běžcem.
Kolik toho naběháte?
Každé ráno, ať je zima, prší, sněží, Dáda
Gondík stále běží. Běhám i do rádia. Zítra
vstávám ve čtyři, takže pojďte, můžete vyběhnout se mnou! (smích) Snažím se dávat denně 12 až 13 kilometrů, takže
400 za měsíc. Je to pro mě radost. Je to asi

Prý i skvěle vaříte!
Vařím rád a vařím všechno, ženu jsem
vlastně vyhnal z kuchyně. Jediné, co připravuje ona, je bramborový salát na Vánoce. A pak umí dokonalou svíčkovou.
Je po mámě výborná kuchařka. A už jsem
se po těch letech naučil i s myčkou.
Já jsem byl notorickej umejvač, víte!
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Česko se barví
„na Fialovo“,
Babiš zůstává
Barevná paleta české
politiky zchudla o dost
odstínů. Oranžová a rudá
jako barvy levice zmizely
úplně, z pirátské černé
je spíš šedá. Babiš teď
předá žezlo Fialovi,
ale z politiky nemizí.
Bude prezidentem?

27,79

27,12
15,62
9,56

hranice Sněmovny

ČR | Můžeme jim říkat třeba Liga naštvaných. V Poslanecké sněmovně nemá zastoupení téměř jeden milion lidí, kteří přišli k volbám. To je nejvíc v historii samostatného Česka. K tomu připočtěte 1,5 milionu příznivců ANO – kterých mimochodem oproti hlasování před čtyřmi roky příliš neubylo (1 500 113 v roce 2017, letos
1 458 140) – a máme tu armádu voličů,

kteří budou mít žádný nebo jen minimální
podíl na rozhodování Sněmovny. A tento
fakt se velmi pravděpodobně odrazí v následujících volbách. Ať už těch komunálních příští rok na podzim nebo u těch prezidentských, které mohou přijít i dřív než
v řádném termínu začátkem roku 2023.
Těžit z toho paradoxně může faktický
poražený voleb – Andrej Babiš. A to
zvlášť pokud by se on sám rozhodl kandidovat na hlavu státu. Jak víme z minulosti, Češi totiž mají obvykle snahu „vyvažovat“. „Snaha vyvážit poměr sil ve Sněmovně třeba právě zvolením kandidáta
opozice za prezidenta bude závislá
na dvou hlavních faktorech. Jednak tím,
v jaké kondici bude ekonomika, respektive jak moc bude klesat či stagnovat, protože nějaký růst příliš očekávat nelze.
A také nakolik pokorně bude vůči veřejnosti vystupovat Petr Fiala jako premiér
a celá jeho vláda. Pokud budou příliš tlačit
a vše z pozice síly hrnout jako buldozer,
bude to ideální pozice pro opozičního kan-

4,68

Spolu
71

+29

v procentech
počet mandátů
ve Sněmovně

65,43 %
volební
účast
4,65

3,60

Piráti+STAN
Přísaha
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ANO
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ČSSD
72
37
20
0
0
0
−6

+9

−2

−15

−15

2,76

1,33

TSS
0

Volný
Blok
0

didáta na prezidenta,“ míní politolog Jan
Kubáček. „A pokud by takovým kandidátem byl Andrej Babiš, tak ten samozřejmě
bude velmi vehementně ostřelovat vládu
a připomínat, jak on přidával lidem peníze. A také se s argumentací výrazně zaměří opět na seniory, protože to je velmi disciplinovaná voličská skupina,“ dodává.
Ovšem pokud Fialův kabinet bude vystupovat vstřícně a hospodářství se začne
dařit, u voličů může podle Jana Kubáčka
zvítězit touha charakterizovaná větou:
„Pojďme dotáhnout změny i na Hradě.“

Šance na restart
Když už hovoříme o změnách, po osmi letech vlád, kde hlavní otěže drželi politici
ANO a ČSSD, je jisté, že v příštích měsících dojde k zásadnímu přeobsazování postů v různých státních a polostátních firmách a jejich dozorčích a správních ra-

Rekordní
zastoupení žen

Veterán z ODS,
mladík z ANO

V Čilé přišli
k urnám všichni

Ve světě uspěli
Piráti a STAN

Čtvrtinu sněmovních křesel
obsadí ženy, přičemž padesát
poslankyň je rekord v dějinách
samostatného Česka. Dosud
nejvíc jich bylo po volbách
v letech 2010 a 2017, a to 44.
Nejvíce žen bude hájit barvy
ANO (20), koalici Pirátů
a STAN 13, Spolu 12 a hnutí SPD 5.
Výsledku jistě pomohla iniciativa
Zakroužkuj ženu. „Ze 1658
kandidujících žen díky
preferenčním hlasům překročilo
pětiprocentní kvórum a posunulo
se na kandidátce nahoru 236,“
uvedla pro ČT Johanna
Nejedlová z této iniciativy.

Průměrný věk zvolených
poslanců a poslankyň je 49,84
roku. Nejstarším je Bohuslav
Svoboda z ODS (77), před
čtyřmi roky to byl Karel
Schwarzenberg (TOP 09), který
v den voleb měl za sebou
79. narozeniny, což z něj činilo
vůbec nejstaršího poslance
v éře samostatného Česka.
Nejmladším z úspěšných
kandidátů je Ondřej Babka
z ANO (27 let). Ovšem proti
Dominiku Ferimu z roku 2017 tehdy z TOP 09 - je Babka
zkušeným mužem. Ferimu totiž
bylo jen něco málo přes 21 let.

Celková volební účast dosáhla
65,43 %, byla tedy nejvyšší
od roku 1998. Před čtyřmi roky
přišlo 60,84 % lidí, nejvíce se
k urnám chodilo v 90. letech
(přes 70 %). Tradičně největší
zájem zaznamenali v obci Čilá
na Rokycansku, kde k urnám
vyrazilo všech 31 oprávněných
voličů. Nejméně lidí, 26,58 %,
využilo práva v obci Obrnice
na Mostecku. Nejslabší zájem
byl v Karlovarském (57,1 %)
a v Ústeckém kraji (57,65 %),
nejvyšší v Praze (70,15 %),
na Vysočině (68,93 %) a ve
Středočeském kraji (67,95 %).

Čeští krajané v zahraničí jako
obvykle volili výrazně jinak než
lidé v tuzemsku, k urnám jich
dorazilo přes 70 procent.
Jasným vítězem se stala koalice
Pirátů a STAN s 50,47 %,
vyhrála ve většině
západoevropských zemí,
v Austrálii či ve státech Severní
a Jižní Ameriky, mnohdy
s výsledkem nad 50 %. Druhé
skončilo Spolu (celkově 34,26 %),
s 4,99 % třetí ANO vyhrálo
v Litvě a v Sýrii, hnutí SPD
s výsledkem 2,19 % triumfovalo
aspoň v Kuvajtu. Stačilo k tomu
ovšem 7 hlasů.

Zatímco koalice Spolu v čele s Petrem Fialou slavila až nečekaně
velký triumf, ANO sice vyhrálo
na poslanecké mandáty (72:71
vůči Spolu), ale Andrej Babiš téměř s jistotou může říct coby premiér: „Tak čau lidi!“ A Piráti? Jejich bárku kroužkováním potopili voliči vlastního koaličního partnera STAN.
FOTO | MAFRA
dách. Ty spravují mnohdy miliardové rozpočty. „Půjde až o dvě stovky lidí, u kterých lze výměnu očekávat. Málokdo si totiž uvědomuje, jak moc podniků se to
týká. Ale takové personální výměny po příchodu nové vlády nejsou nic neobvyklého
ani v zahraničí,“ podotýká Kubáček.
Ovšem zpět k tomu, co výsledky sněmovního klání mohou předznamenat pro budoucí volby. Pro levicové strany, jejichž lidé
z poslaneckých lavic po drtivé prohře odcházejí – tedy ČSSD a KSČM, ale třeba i pro
nováčky z Přísahy – budou příležitostí pro
restart už komunální volby. Ty se odehrají
již za rok. Času na změny není tedy příliš.
„V nich úspěch víc než kdy jindy závisí
na konkrétních osobnostech a dojmu lidí
z jejich práce a chování. Je to šance i třeba
pro Piráty nebo Svobodné, a to zvlášť v místech, kde je současné vedení obce namočené v nějakých kauzách nebo rozvoj toho
místa stagnuje,“ vysvětluje politolog s tím,
že ale jako obvykle budou celkovým vítězem komunálek nepochybně různá nezávislá uskupení. Zopakovat skvělý výsledek
proto bude pro koalici Spolu, jejíž strany získaly před týdnem o 360 tisíc voličů víc než
samostatně před čtyřmi roky (1 493 905 vs.
1 135 402) jistě velmi složité.
(mb)
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VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ
• V preferenčních hlasech mezi celostátními
lídry s přehledem vyhrál šéf STAN Vít Rakušan (na snímku), který získal 59 792 hlasů.
Druhé místo obsadila předsedkyně TOP 09
Markéta Pekarová Adamová (49 074), třetí lídr koalice Spolu a šéf ODS Petr Fiala
(38 555). Těsně za ním skončil Andrej Babiš z ANO (38 277). Tomio Okamura
(SPD) obdržel od voličů 17 069 preferenčních hlasů, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka 14 254, šéf Pirátů Ivan Bartoš 14 646.
Z lídrů, kteří se nedostali do Sněmovny, měl nejvíce Robert Šlachta z Přísahy (6954),
následuje Jan Hamáček z ČSSD (4843), komunista Vojtěch Filip (2981) a lídryně formace Trikolora Svobodní Soukromníci Zuzana Majerová Zahradníková (2849).

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
14. 10. – 20. 10. 2021
EIDAM
KARLOVA KORUNA
plátky,
30 % tuku v s.
100 g

• S celkovými 1,33 % zcela vyhořel navenek sebevědomý Volný blok s lídrem Lubomírem „flákancem“ Volným. Na jejich kandidátkách se objevilo několik mediálně známých tváří, avšak ani to nepomohlo - v Praze Jana Bobošíková (0,74 %), Ilona Csáková v Jihomoravském kraji (1,47 %) či Hana Lipovská v kraji Pardubickém (1,57 %).

1 kg

11,90

• Volby přinesly také rodinný souboj bratrů Okamurů - dvou mužů se zcela odlišnými politickými názory. K mladšímu Tomiovi (SPD) se nově připojil překladatel
Hayato, který kandidoval za lidovce v koalici Spolu. V hlavním městě ho do Parlamentu dostalo kroužkování, od voličů obdržel celkově 24 426 preferenčních hlasů,
což je o sedm tisíc více, než měl jeho bratr v Moravskoslezském kraji.

29%

16,90

REPUBLICA BOŽKOV
Original,
KÁVA
Espresso
MARILA
38/35 % alk.
STANDARD
0,5 l | 1 l 396,- Kč
mletá
1 kg

• Poslanecký mandát se podařilo obhájit někdejšímu vynikajícímu reprezentantovi
ve skocích na lyžích Jakubu Jandovi, jenž v dresu koalice Spolu získal v Moravskoslezském kraji 9192 preferenčních hlasů. To slavný žokej Josef Váňa pohořel
na kandidátce ANO v Karlovarském kraji. Jeho 2619 přednostních hlasů mu k umístění mezi prvními dvěma kandidáty, kteří se do Sněmovny dostali, nestačilo.

198,-

INZERCE

FORD SERVICE

318,90

99,90
178,90

44%

37%

WC ČISTIČ DUCK
FRESH DISCS
náplň 2x36 ml
různé druhy

AŤ VÁS
ŠPATNÉ POČASÍ
NEZASKOČÍ

100 ml 55,42 Kč

39,90

SERVISNÍ NABÍDKA
OD 13. ZÁŘÍ
DO 30. LISTOPADU 2021
VE VŠECH AUTORIZOVANÝCH
SERVISECH FORD.

64,90

10 kg

51,90

38%

74,90

BRAMBORY
KONZUMNÍ
POZDNÍ
10 kg

30%

VLOŽKY
ALWAYS
vybrané druhy
12–20 ks
1 ks 4,33–2,60 Kč

1 kg 4,99 Kč

Qjed

STĚRAČE, BRZDY,
AUTOBATERIE
SE ZVÝHODNĚNÍM

www.ford.cz

15 %

Ž
SOUTĚ
POZeOr vRujte si serjtveis

Re z
a v y h ra
.
o n li n e n a v íke n d
g
n
a
t
s
u
M

49,90
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Tajemství
psí řeči

Poznání tajů komunikace lidí a psů se zase
o kousek posouvá kupředu. Je to zásluha českých
vědců, kteří zkoumali psí štěkot během lovu.
Potvrdili, že psi reagují na každé zvíře trochu jinak.
JOSEF HORA
ČR | Ačkoliv se vědci zabývají životem
psů už velmi dlouho, stranou hlubšího
bádání paradoxně stál jeden z nejvýraznějších projevů čtyřnohých lidských přátel a pomocníků – štěkání. Tedy konkrétně štěkání při lovu. Přitom myslivečtí kynologové mnoho let vedou zasvěcené debaty o tom, jak různě lovečtí psi hlásí –
čili jak štěkají – různé druhy zvířat. To
umožňuje majitelům na dálku odhadnout, jakou zvěř lovecký pes sleduje.
Právě tímto směrem zaměřil své bádání tým vědců z Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické
a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
Před pár dny uveřejnil
výsledky výzkumu, který
se objevil i v prestižním vědeckém časopise Scientific Reports, pátém nejcitovanějším odborném periodiku na světě. „Psi během lovu opravdu štěkají jinak na kance a jinak na lišku,“ potvrzují vědci.

Mělo to ale háček. „I když se honiči
lépe hodí k lovu divočáků, náš zákon zakazuje používání psů o výšce 55 cm
a více pro lov kopytníků,“ popisují vědci jeden ze zádrhelů. Volba tedy padla
na jezevčíka a teriéra. „To jsou jediné
skupiny loveckých psů, které je možné
použít pro všechny druhy loveckých
prací v České republice,“ vysvětlují.
Pokusu se zúčastnilo 19 psů zmíněných plemen, zaznamenáno bylo
1888 štěkotů. „Výsledky ukázaly, že štěkání je možné kategorizovat podle dru-

Univerzální jezevčík a teriér
Čeští vědci nejdřív vybírali lovecké
plemeno, které budou sledovat při
lovu na čtyři druhy zvířat – prase
divoké, lišku obecnou, králíka domácího a nakonec kura domácího.
INZERCE

Nemocnice Na Františku, Praha 1

přijme:

• všeobecná a praktická sestra ✓odd.: RHB, Interna, MOJIP, ARO, plastická
chirurgie, Ortopedie, očkovací centrum • sestra se specializovanou způsobilostí ARIP, INOPS • zdravotnický záchranář ✓ odd. : ARO, MOJIP, Urgent
• ošetřovatel, sanitář • lékař specialista v oboru ARO, Neurologie, RDG, RHB
nabízíme
• velmi dobré platové podmínky • pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt, v Praze 1
• parkování v areálu nemocnice • příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení s moderními přístroji
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč • 5 týdnů dovolené
• výhody z kolektivní smlouvy :
• odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, se✓23 hodin placeného volna
mináře, e-learning, odborné konference aj.) • úhradu
nad rámec dovolené
✓příspěvek k penzijnímu připojištění fin. nákladů na zvyšování kvalifikace či získání specializace (ARIP,INOPS aj.) • možnost uzavření pracovního
✓odměny k životnímu nebo
poměru i na zkrácený úvazek • jednosměnný provoz
pracovnímu výročí
tj. pouze ranní směny a nepřetržitý provoz
✓2xročně příspěvek na kulturu,
s příplatky za směnnost
sport, vzdělávání a dovolenou

Kontakt: Yvona Vlčková, T: +420222801370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz | www.nnfp.cz
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hů zvířat, na která psi štěkají. Nejvíce
odlišné pak bylo štěkání na nejnebezpečnější z testovaných zvířat, prase divoké. Stejnou reakci vykazovali i psi,
kteří se s divokým prasetem nikdy dříve
nesetkali,“ popisuje vedoucí vědeckého
týmu Richard Policht.
Naproti tomu štěkání na lišku, která
by pro menší plemena psů mohla představovat hrozbu, bylo téměř identické
jako štěkání na králíka a kura, kteří nebezpečí nepředstavují. Z toho plyne, že
klíčovým parametrem pro štěkání je spíše velikost zvířete než hrozba, kterou
představuje pro psa.

Hlavní soupeř? Divočák
Výzkum českých vědců tak potvrdil to,
co myslivci a hajní dobře znají už
po celá staletí. „Pes na lovu
nejdříve ‚natáhne vítr‘, tedy
zvěř ucítí. Pak si stoupne a hřbet
se mu zježí. Čím větší zvíře, tím
mu srst více vstane, nejvíc v oblasti krku, tam je jako hřebíky,“ vypráví myslivec Josef Jedlička z okresního mysliveckého spolku Sokolov.
Když pak pes začne štěkat, už většinou ví, o jaké zvíře se jedná.
„Psi štěkají na každé zvíře jinak,
vždy podle velikosti zvířete,“ potvrzuje výzkum Jedlička, který jako myslivec slouží už 42 let. „Samozřejmě nejostřeji reagují na divočáka. V tu chvíli
se psí hlas změní, je hluboký, takový
hrubý a intenzivní,“ popisuje dramatické chvíle při lovu. Naopak když pes
zmerčí kočku nebo zajíce, tak prý spíš
„blafe“ nebo štěká normálně, podobný
projev má i na lišku, ale také na srnce,

kterého si čtyřnozí lovci zařadí spíš
k menším zvířatům. „Ani na jelena není
psí štěkot tak intenzivní, jako na divočáka. U nás máme spíš menší jeleny sika
než velké jeleny evropské, kterých je
méně,“ dodává.
„A zajíci? Ti už jsou dnes vzácnost.
Vidím jich jen pár zjara, jeden dva
na podzim, víc ne,“ uzavírá myslivec
s tím, že hlasový projev psů na vlka
i přes dlouholeté zkušenosti nezná.
Závěrečná diskuze kolem výzkumu
se točila i kolem toho, zda pes štěká na
různě velká zvířata proto, aby informoval ostatní členy smečky včetně lidí,
nebo má jiné důvody. „Vypadá to, že variabilita štěkání, která závisí na druhu
zvířete, se kterým se pes setká, je spíše
výrazem vnitřního stavu psa než referenční informací,“ uzavírají vědci.

Psi umí číst ve výrazu lidské tváře, ovládají i mimiku
Pes patří mezi zvířata člověku nejbližší. Vědci odhadují, že k procesu domestikace došlo
nejméně před 30 tisíci lety a zahájili ho evropští lovci a sběrači. Za celou dobu se pes učil, jak se
lidem přizpůsobit. Evoluci sbližování psů a lidí zkoumali nedávno američtí a britští vědci a zjistili,
že příroda během vývoje nadělila psům nepatrné mimické svaly, kterými jsou schopní ovládat
svůj výraz s větší přesností. Dokážou se tak tvářit „jako člověk“, čímž upoutají pozornost lidí.
Například doktorka Juliana Kaminsky z britské University of Portsmouth poznamenala, že když
psi pohnou svaly kolem očí, dokážou vytvořit silný dojem, že potřebují, aby se o ně člověk
staral. Psi se za tisíce let naučili v lidské tváři poměrně dobře číst, a to do té míry, že poznají,
v jaké náladě se jejich pán zrovna nachází. Napodobením mimiky jsou pak schopni zesílit svůj
emocionální vnitřní svět a dát lidem signál, že cítí smutek, radost, žárlivost. Toto umění hraničí
až s manipulací, kdy dokážou navodit pánům dojem, že něco neodkladně chtějí či potřebují,
většinou se prý jedná o jídlo, lásku nebo hru. Vědci upozorňují, že změna psích svalů může
znamenat, že zvířata opravdu touží po komunikaci s člověkem.

INZERCE

Víte, proč se na horách, v lese, po bouřce, u moře
či u splavu cítíte tak dobře? Je to proto, že
na těchto místech je podstatně vyšší
koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku
(záporně nabitých
kyslíkových částic)
než ve městech,

SVĚŽÍ VZDUCH Z PŘÍRODY
do vašeho bytu či domu ...
bytech a kancelářích.
A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři nás obklopuje několikrát škodlivější
vzduch než venku?

V bytech a
kancelářích dýcháme škodlivý vzduch, který dokáže zkrátit život i o několik let a cítíme se v něm unavení
a nervózní. Prachové mikročástice,
smog, chemické výpary z umělých hmot
a nábytku, bakterie, viry, spory plísní – všechny tyto nečistoty se v uzavřených prostorách
koncentrují a my je dýcháme. Škodlivé látky
působí na náš organizmus prakticky celé dny
a mohou nám způsobit nemalé zdravotní potíže. Nejčastěji to jsou bolesti hlavy, nespavost,
snížená koncentrace, alergie, astma a akutní
či chronická onemocnění plic.
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle doporučení
Státního zdravotního ústavu obsahovat minimálně 1.250 záporných iontů (aniontů) na
cm3. A zatímco v přírodě dýcháme vzduch
s koncentracemi až 10.000 vzdušných aniontů v cm3, v interiérech, kde žijeme a pracujeme, jsou hodnoty většinou blízké nule. Právě
díky vysoké koncentraci prospěšných vzdušných aniontů je nám v čisté přírodě tak dobře a velmi rychle si tam odpočineme. Díky
čističce vzduchu Ionic-CARE si takovou
příjemnou atmosféru nyní můžete
vytvořit i doma.

Filtr čističky není třeba
nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

stříbrná, černá, bílá

3 490 Kč/ks

dekor dřeva

3 790 Kč/ks

AKCE DOPRAVA A DÁREK ZDARMA
Nejprodávanější značka čističek v ČR!

99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno

Proč používat čističku
Triton X6
vzduchu Ionic-CARE? Ionic-CARE
- čistička a ionizátor v jednom
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Zlepšíte dýchání,
odstraníte alergeny a prach,
ničíte viry a bakterie,
snížíte působení radonu,
zmírníte depresivní stavy,
zlepšíte koncentraci a paměť,
zkvalitníte spánek,
zlepšíte pracovní výkonnost,
podpoříte růst rostlin.

800 112 111
objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz

V červnu 2021 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1664
uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako výČištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá znamnou prevenci před virózami. Spokojeni jsou také s jejím tinaprosto nehlučně. Cirkulaci vzduchu v pří- chým chodem a snadnou údržbou.
stroji totiž zajišťuje soustava elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Nečistoty jako polétavý prach,
pyl, bakterie, viry a spory plísní se zachytávají
na omyvatelném elektrostatickém ﬁltru. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.
Získejte zdarma čistič a osvěžovač lednic Ionic-CARE FF-210.
Při objednávce stačí uvést:

kód

L4D

Největší nezávislý nákupní rádce a
Ionic-CARE
srovnávač cen Heureka zvolil
TOP značka v ČR
Zvoleno
x po sobě čističku Produktem roku
experty i zákazníky. (2015 - 2020). Obchod Ionic-CARE je
držitelem zlatého certiﬁkátu Ověřeno zákazníky s hodnocením spokojenosti
98 %.
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Od školní tabule až k vraždám
Češi milují detektivky spisovatele Eda McBaina.
Jeho příběhů Steve Carelly z 87. revíru je přes
padesát. Vyděsil však Československo i legendárním
hororem Ptáci, k němuž napsal scénář. Americkému
spisovateli by 15. října bylo pětadevadesát let.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Pokud zdobí vaši knihovnu či noční stolek tlustý svazek, kde je na obalu
policejní odznak a velkými písmeny vyvedené jméno autora Ed McBain, pak
patříte mezi miliony fanoušků legendárního amerického spisovatele detektivek. Jméno Ed McBain je ovšem pseudonym. Rodák z New Yorku přišel na
svět na den přesně před 95 lety, tedy
15. října 1926. Po rakovině hrtanu „odešel“ 6. července 2005.
První desetiletí života ho provázelo
jiné jméno – Salvatore Albert Lombino.
S takovým chodil do školy ve čtvrti Harlem a poté do nejdivočejší newyorské
čtvrti Bronx. Salvatore v sobě od mládí
cítil umělecké sklony, získal dokonce
stipendium na umělecké akademii, do
života mu ale zasáhla válka a musel nastoupit k námořnictvu.
To už zkoušel psát první povídky, byť
to bylo uprostřed Pacifiku na palubě torpédoborce, kde mu tvorbu komplikovalo houpání zbraněmi naloženého ocelového válečného obra. Konec bojů a návrat do vlasti znamenal dokončit studium a také se nějak živit. Ale pořád to

nebyla ta pravá spisovatelská
dráha. Místo toho seděl u telefonu. Nejdříve v call centru
prodejce automobilů, později
nabízel po drátě mořské raky do
restaurací a hotelů. Firma nicméně platila často v naturáliích, a tak
měl budoucí McBain tolik raků, kolik dokázal sníst. Úspěch se dostavil
až s dalším zaměstnáním.

Džungle před tabulí
SA Lombino, jak se podepisoval pod
mizerně placené sloupky, začal učit. Vybral si známou a nebezpečnou školu v
Bronxu. U tabule vydržel pouze 17 dní.
Šokující zážitky o pár let později popsal
v knize Džungle před tabulí, kde kritizoval americké školství. Na obálce už
zářil jeho nový pseudonym Evan Hunter. Literární agenti mu totiž poradili, že
takové jméno prodá víc než nezajímavé
SA Lombino. Měli pravdu, z díla se stal
besteller, bylo dokonce zfilmováno a
Evan Hunter (jméno si nechal změnit i
úředně) od té doby psal jednu knihu za
druhou. Evan Hunter se stal pojem.
Knihy začaly vydělávat velké peníze
a agenti spisovatele znovu nutili do používání pseudonymů. Důvodem prý bylo,
aby s jednodušší sci-fi či kriminální tvorbou neupadla pověst Evana Huntera.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Vznikala tak díla s podpisem
SA Lombino, Richard Marsten, DA Addams a Ted Taine. Tehdy se zrodil i jeho
nejslavnější pseudonym Ed McBain. Stalo se to roku 1956 s první knihou o legendárním 87. okrsku. Jmenovala se Cop
Hater (česky vyšla pod dvěma názvy –
Nenávist, ale také Zabiják, pozn. red.).
Od té doby až do své smrti v roce 2005
se McBainovy 87. okrskové romány objevovaly rychlostí přibližně jednoho
nebo dvou ročně. Coby autor detektivek
psal svižné dialogy, proslul i humorem a
schopností parodie.
Evan Hunter ale zasáhl československou scénu mnohem dříve, než se v tuzemsku masově rozšířily jeho detektivky. Napsal totiž scénář k světoznámému Hitchcockovu hororu Ptáci. Film děsil Američany od premiéry v roce 1963,
české publikum zažívalo filmové ptačí
hrůzy až od premiéry, která proběhla
14. července 1970.

Spisovatel Ed McBain alias Evan
Hunter a jeho první detektivní příběh z 87. revíru, který u nás vyšel
pod názvy Zabiják či Nenávist.

Top detektivky
současnosti
Žánr detektivních příběhů je mezi
čtenáři v Česku nesmírně
populární, ani nemusí být jejich
autorem právě Ed McBain.
Tady je výběr top roku 2020.
■ Helen Fields Dokonalé ticho
■ Lisa Regan Mizející dívky
■ Daniel Cole Konec hry
■ Lars Kepler Zrcadlový muž
■ Hakan Nesser Osamělí
■ Jozef Karika Na smrt
■ Michaela Klevisová Drak spí
■ Roshani Chokshi Zlatí vlci
■ Robert Bryndza Mlha nad
Shadow Sands
■ Chris Carter Napsáno krví

INZERCE

MO – MO – MÓ MORA
z kuchyně volá

Se spotřebiči MORA vám bude do zpěvu.
K nákupu vybraného setu varné desky, trouby
a myčky získáte kvalitní sadu nádobí
v hodnotě 4 990 Kč zdarma.
Navíc soutěžte od 1. 10.
na mora.cz o stovky cen.

10 let
ZÁRUKA

www.mora.cz

vyrobeno
v České
republice

Akce trvá od 20. 9.
do 30. 11. 2021
nebo do vyčerpání zásob.

sada
nádobí za

4 990 Kč
ZDARMA

KAŽDÝ DRUHÝ ŘIDIČ BY POTŘEBOVAL JINÉ BRÝLE.

NEJSTE NÁHODOU MEZI NIMI?

Že je dobrý zrak základem bezpečné jízdy autem, je jednoduchý fakt. Každé přehlédnutí nebo pozdní
reakce přitom mohou mít velké následky. Jak ale zjistilo nedávné měření BESIP, skoro půlka českých
řidičů by potřebovala jinou korekci zraku, než jakou aktuálně používá. Řešení je přitom jednoduché:
zajít k optometristovi a nechat si zrak změřit. Věděli jste, že během října můžete mít měření zdarma?

„Nechat si změřit zrak je úplný základ k tomu,
aby člověk měl svoji oční vadu správně korigovanou. Jenže zajít jednou třeba za pět deset let nestačí, zvlášť ve vyšším věku. Vidění se totiž v čase
mění. Obvykle k horšímu, ale občas se zrak i zlepší. V obou případech to ale znamená, že aktuálně
nošené brýle nebo čočky nedávají očím tu podporu, kterou pro ostré vidění potřebují. Správně
bychom měli k optometristovi zajít aspoň jednou
za dva roky,“ říká Lucie Adámková z GrandOptical
a dodává, že problém mají i lidé, kteří o své oční
vadě ani nevědí. „Typicky se zrak začne kazit po
čtyřicítce s tím, jak oslabuje schopnost akomodace, tedy zaostřování.“

řadě má špatné vidění velký vliv na celkovou únavu,
zvlášť při delších cestách. K tomu je navíc potřeba
přidat faktor podzimního počasí s deštěm, mlhou
a časným stmíváním. „V minulých letech jsme zjiš-

ťovali stav zraku řidičů a výsledkem bylo, že 71 %
řidičů potřebuje korekci zraku a více než dvě třetiny
řidičů nebylo za poslední rok na žádné kontrole,“ říká
vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold
„Chceme to pomoci změnit. Proto si po celý říjen
mohou lidé nechat změřit v GrandOptical zrak úplně zdarma. Stačí se objednat,“ uzavírá Lucie Adámková s tím, že měření na moderních přístrojích trvá
obvykle půl hodiny a výsledkem je přesné zjištění,
co oči přesně potřebují.

Jaký dopad má nesprávná korekce zraku na bezpečné řízení? Značný. Třeba při standardní dálniční
rychlosti 130 km/h urazí auto za jednu sekundu skoro 40 metrů. To, zda včas uvidíte překážku nebo přečtete ceduli, pak rozhoduje o tom, jestli se stihnete
vyhnout nebezpečí nebo ne. Nejde také jen o vidění
na dálku – špatné vidění na blízko zase zhoršuje
čtení informací na přístrojové desce. A v neposlední

MĚŘÍ
MĚŘÍME
MĚŘ
ZRAK
ZDARMA
Vidět znamená předvídat dění na silnici
Objednejte se k nám v říjnu na měření zraku zdarma na www.grandoptical.cz

Měření zraku zdarma bez podmínky nákupu probíhá od 1. do 31.10. 2021. Více informací v prodejnách a na www.grandoptical.cz.
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Kinski? Génius i šílenec
Démonický obličej mu na plátně kin často zajistil
role monster a psychopatů. Jenomže Klaus Kinski
měl i v soukromém životě blízko k postavám
padouchů z filmů. Narodil se před pětadevadesáti
lety v Sopotech jako Nikolaus Günther Nakszynski.
USA | Divoké modré oči a ostře řezané
rysy obličeje. Herec Klaus Kinski dostal spoustu rolí díky svému pohledu fanatika a úsměvu hromadného vraha.
Škarohlídi tvrdí, že netvory mohl klidně
hrát i bez zásahu maskérů.
Narodil se 18. října 1926 v polských Sopotech (tehdy německé město Zoppot, pozn. red.), jenomže rodina na tom byla mizerně. Jeho otec,
neúspěšný operní pěvec a později lékárník, rozhodl o stěhování do Berlína. Na tehdy pětiletého Nikolause
tam ale čekalo jen strádání a nouze.
Navíc otec opustil jeho matku,
s níž měl čtyři děti. Přesto Klaus začal studia na gymnáziu. V sedmnácti letech však narukoval k elitní Luftwaffe, pýše Hermanna
Göringa a Adolfa Hitlera. Po celý
rok nezažil jedinou bojovou akci,
teprve v zimě 1944 se dostal do
Nizozemska. A hned druhý den
ho zajali Britové.

Trest smrti za dezerci
Ve své autobiografii Ich bin so
wild nach deinem Erdbeermund (Jsem tak divoký kvůli
tvým jahodovým ústům) z
roku 1975 nabídl Klaus Kinski
čtenářům trochu jinou verzi.
Od jednotky prý dezertoval,

Klaus Kinski a jeho tvář. Na černobílém snímku ve filmu Vinnetou – Rudý
gentleman (1964) jako člen Forresterovy bandy David Luke. Nosil velkou čapku
z kožešiny a zločince dovedl k jeskyni indiánů, kde se skrývala i Ribanna.
Dole v kultovním hororu Nosferatu – Fantom noci (1979) v roli hraběte Draculy.
„Byl to tyran. Sotva si vzpomínám, že bychom někdy seděli společně u stolu,“
řekla jeho mladší dcera Nastassja Kinski (uprostřed). Starší dcera Pola (vpravo
a dole) v autografii podrobně píše, jak ji sexuálně zneužíval. Jediný scénář,
který Kinski za svůj život napsal, je příběh sériového vraha, který řádí
v penzionátu pro mladé dívky.
FOTO | ARCHIV MAFRA, PROFIMEDIA, ČTK, GETTY IMAGES

byl zajat Němci a vojenský tribunál vynesl trest smrti. Kinski znovu utekl a
schovával se v lesích. Tam se ocitl pod
palbou britské hlídky a byl zraněn na
paži. Při přepravě do zajateckého tábora
v Colchesteru v Essexu pak údajně německá ponorka torpédovala loď se zajatci, do Británie však dorazila bezpečně.

Dcera Pola potvrdila incest
Čert ví, jak to bylo. V téže autobiografii
(anglicky vyšla 1988 jako All I Need Is
Love: A Memoir, tedy Vše, co potřebuji,
je láska, pozn. red.) s chutí popisuje, že
o panictví přišel v sedmi letech, druhou
milenkou mu byla jeho sestra, později
se vyspal i s matkou, znásilnil třináctiletou fanynku i její sedmnáctiletou sestru
a souložil s dalšími čtyřmi tisícovkami
žen. Sexuálně zneužíval také svou dceru, kterou prý od jejích tří let vodil do
bordelu. Kniha bývá označována za pornografickou a smyšleně přehnanou.
Jeho dvorní filmový režisér Werner Herzog se později pozastavil i nad tím, že
Kinski své dětství popisuje jako těžkou
chudobu, kdy o poslední kousek chleba
musel bojovat s krysami.
„Ve skutečnosti vyrostl v relativně
dobře situované střední třídě, v lékárnické domácnosti,“ míní Herzog.
Jenže nejstarší dcera Pola Kinski incest potvrdila. Začalo to, když
jí bylo

pět let, a pokračovalo až do její dospělosti. „Roky jsem mlčela, protože mi zakázal o tom mluvit,“ uvedla Pola Kinski. „Nejhorší na tom je, že mi jednou
řekl, že je to naprosto přirozené, neboť
otcové po celém světě tohle s dcerami
dělají.“ Pola, která je rovněž herečka,
tvrdí, že celé dětství prožila v neustálém pocitu strachu z otcových výbuchů.

„

Doma se
choval stejně
jako ve filmu. Zneužíval
skoro všechny lidi.
Ostatní nerespektoval.
„Doma se choval stejně jako ve filmu,“ řekla o Kinském, který byl už
svým vzezřením předurčen k rolím násilníků a tyranů. „Zneužíval vlastně
všechny lidi. Ostatní nerespektoval,“ dodala herečka, která o svém vztahu s otcem píše podrobně v autobiografii.
V knize uvádí, že ji za zneužívání a násilnosti zahrnoval luxusními dárky.
Českým divákům herec utkvěl v paměti coby zloduch z Forresterovy bandy ve filmu Vinnetou – Rudý gentleman. To už svoje původní jméno Nikolaus Günther Nakszynski dávno vyměnil za umělecké Klaus Kinski. Stal se geniální hvězdou stříbrného plátna a
vždycky si uměl říct o vysoký honorář.
Režisér Werner Herzog ho obsadil do
nejslavnějších rolí ve snímcích jako
Aguirre, hněv boží, Upír z Nosferatu či
Fitzcarraldo. Objevil se v takřka 200 filmech, byl skvělý divadelní herec.
Klaus Kinski zemřel náhle na infarkt
23. listopadu 1991.
(kor, mab, čtk)
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POZVÁNKA DO SVĚTA
ZDRAVÍ A POHODY

Úlevu od mravenčení, štípání, pálení a zhoršené
citlivosti nervové soustavy žádejte v lékárně.

Mravenčí vám nervy?

S pocity mravenčení, štípáním či brněním končetin, zhoršenou citlivostí
prstů nebo přecitlivělostí nervových buněk se setkává velká část populace.
Nenápadné příznaky mohou postupně dorůstat těžko snesitelných rozměrů. Nenechte nervové obtíže zaútočit naplno!

U

Unikátní
doplněk
stravy
Neuromedic kombinuje vysoké
dávky kyseliny alfa-lipoové, vinnou révu, fosfolipidy a vitaminy skupiny B, díky čemuž efektivně regeneruje
a zlepšuje funkci i citlivost nervové soustavy a vyživuje nervové buňky. Obsa-

Zalij vlasy,
ať hustě
rostou!

žený silymarin navíc chrání nervy před
poškozením toxiny. Neuromedic je díky
vysokým dávkám vitaminů B ideální
ochrana nervů při jejich nedostatečné
výživě, vystavení toxinům či vedlejším
účinkům některých tablet nebo mechanickém poškození samotných nervů.

Odložte špatnou náladu

Trápí vás již delší dobu špatná nálada
a bojujete neúspěšně se stresem?
Nedovolte, aby starosti a stres pronikly
do vašeho života a rychle uklidněte
svůj nervový systém.

Z

volte účinný přípravek pro lepší náladu De-press. Ten obsahuje unikátní kombinaci bylin v čele s kozlíkem
lékařským pro lepší vyrovnání se stresem
a meduňkou přispívající k celkovému uvolnění a pozitivní náladě. Vzácný šafrán tyto
účinky synergicky posiluje, urychluje jejich
nástup a pomáhá tak udržovat dobrou
náladu. Součástí tohoto jedinečného doplňku stravy z lékárny je také vysoká dávka
L-tryptofanu (zdroje tzv. hormonu štěstí), vitamin B6 a hořčík pro snížení únavy
a vyčerpání.

Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez
objemu a nadměrně vypadávají?
Dopřejte jim vydatnou zálivku
sérem Vlasové hnojivo!

S

érum Vlasové hnojivo představuje koncentrovanou péči
o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat. Jeho složení spojjuje účinky kofeinu a komplexu
HustoplexTM do mimořádně koncentrované bezoplachové péče. Díky tomu sérum
zajišťuje rychlý a výrazný nástup účinku i při problémech s intenzivním vypadáváním, řídnutím a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové hnojivo v podobě
šamponu či tablet. Kompletní portfolio značky Vlasové hnojivo najdete v lékárnách a zdravých výživách.
HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK

Zastavte cholesterol konopím

Vysoká hladina cholesterolu a špatný stav kardiovaskulárního systému mohou mít fatální
následky. Přesto tyto obtíže často zanedbáváme. Zastavte cholesterol včas. Pomoc přináší
dlouho tabuizované konopí!

H

ladinu cholesterolu, triglyceridů i celkový
stav kardiovaskulárního systému lze řešit
přírodní cestou bez vedlejších účinků. Revoluční doplněk stravy Cholestmizin spojuje
sílu konopí s osvědčeným účinkem monakolinu

a zeleného čaje, který napomáhá snížit zvýšenou hladinu cholesterolu i triglyceridů a poskytuje potřebnou ochranu pro srdce a cévy. Složení přípravku je navíc obohaceno o silymarin
zajišťující ochranu a regeneraci jaterních buněk.

AKTIVNÍ
KO N O P Í

Revoluční, maximálně účinné
přípravky CannamediQ využívající
aktivní konopí najdete ve své lékárně.

14 15. října 2021

Česká republika

Reparát postrachů
školních jídelen
Kmínová polévka nebo
třeba plíčky na smetaně.
Mnozí mají k těmto jídlům
odpor kvůli vzpomínkám
na jejich provedení
ve školních jídelnách.
Přitom doma si je můžete
uvařit velmi chutně.
5plus2
■ V KUCHYNI

Plíčky na smetaně
Potřebujeme: telecí nebo vepřové plíce, srdce a játra (případně jazyk),
200 g mrkve, 100 g celeru, 100 g pórku, 100 ml bílého vína, 200 ml
smetany, 100 g másla, 100 g hladké mouky, 10 ks kaparů, kůru z 1 citronu
a 1/2 pomeranče, divoké koření, hřebíček, muškátový květ, velkolistou
petrželku, sůl, pepř. Postup: Vnitřnosti očistíme a vložíme do hrnce se
studenou vodou, přidáme víno, koření a polovinu zeleniny. Vaříme podle
potřeby asi hodinu, poté vyjmeme, zatížíme a necháme v lednici
vychladnout. Studené nakrájíme na nudličky. Zbytek zeleniny také
nakrájíme na nudličky, osmahneme na másle, zalijeme přecezeným
vývarem, zahustíme jíškou a necháme provařit. Přidáme smetanu
a nakrájené maso, dochutíme kůrou z citrusů, sekanými kapary a drcenou
hlavičkou hřebíčku. Dokončíme nasekanou petrželkou a podáváme
s houskovým či karlovarským knedlíkem. Recept: šéfkuchař Roman Paulus

Kmínová polévka se třenými nočky
Potřebujeme - na polévku: asi 1 a čtvrt l vody, 4 dkg másla, 8 dkg zeleniny (mrkev, celer, petržel, cibule), sůl, kmín, 3 dkg másla,
4 dkg mouky, pepř, petrželku. Na nočky: 5 dkg másla, sůl, 1 vejce, 3 lžíce mléka, 12 až 15 dkg mouky. Postup - nočky: Utřeme
máslo se solí a přidáme do něho vejce, mléko a mouku. Vše dobře promícháme a následně kávovou lžičkou vykrajujeme malé
nočky, které v polévce vaříme 6 minut. Polévka: Na másle si usmažíme na jemné nudličky nakrájenou kořenovou zeleninu
a půl lžičky drceného kmínu. Zeleninu zalijeme horkou vodou, osolíme a zahustíme červenou jíškou. Dobře polévku povaříme,
následně opepříme, zavaříme do ní třené nočky a přidáme zelenou petrželku.
Zdroj: Anna Grosmanová (blog/iDNES.cz)

FOTO | Z. LHOTÁK (ARCHIV MAFRA)

Hrachová kaše s uzeným masem
Na 4 porce potřebujeme: 300 g suchého hrachu, 1 cibuli,
4 stroužky česneku, 4 lžíce oleje, 4 lžíce listů čerstvé majoránky, sůl,
pepř, 600 g uzené kýty, lžíci hladké mouky. Postup: Hrách zalijeme
dostatečným množstvím vody – počítejte minimálně trojnásobný
objem, protože hrách vodu absorbuje a horní vrstva by tak zůstala
na suchu – a necháme nejlépe přes noc stát. Nabobtnalý hrách
scedíme, nasypeme do hrnce, zalijeme vodou a přivedeme k varu.
Snížíme teplotu, přidáme oloupané stroužky česneku a přiklopený
vaříme doměkka. Podle potřeby doléváme vodu a ke konci varu
přidáme majoránku. Během vaření odebíráme oddělené slupky.
Nakonec hrách rozmixujeme i s majoránkou a česnekem dohladka.
Pokud je směs příliš hustá, přilijeme vodu. Je-li kaše řídká, vrátíme ji
na sporák a za stálého míchání vaříme do potřebné hustoty. Pozor,
kaše bude bublat a někdy dokáže střílet dost vysoko. Hotovou kaši
podle chuti osolíme a opepříme. Cibuli nakrájíme na proužky, lehce
je poprášíme moukou a usmažíme dozlatova. Kaši rozdělíme
na talíře, přelijeme olejem s cibulí. Podáváme s uzeným masem
nebo oblíbenou uzeninou.
Recept: Vladislav Stuparič
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Váš úspěch
bereme
osobně

Tým HELIOS

www.helios.eu

8 062 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Kristýna 22B
4+KK

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ
ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

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

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

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.

LUXUSNÍ WELLNESS V BRNĚ
OTEVŘENO VEŘEJNOSTI
HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ na smetaně, karlovarský knedlík

3 HODINY
za 299 Kč

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ

V ceně pobytu občerstvení
zdarma: káva, čaj, nealko
nápoje, ovocný bar.

ROZVOZ ZDARMA BRNO A OKOLÍ DO 25 KM

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

NÁVŠTĚVNÍKŮM JE K DISPOZICI:
• Finská sauna o ploše 36 m 2 • Vířivka pro 6 osob
• Parní sauna • Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce budovy

EFI SPA HOTEL****

nám. 28 října 23, Brno, +420 515 557 500,
recepce@efispahotel.cz, www.efispahotel.cz

•
•
•

eFi Hotel, Bratislavská 52, Brno
EFI Pivovar, nám. 28. října 23
Restaurant TEFITI, Zelný trh 4

HUDEBNÍ IMPULSY

NEJ songy Hany Hegerové
JOSEF VLČEK

V

ýjimečná Hana Hegerová by se
v těchto dnech dožila 90 let. Nebyla to zpěvačka, která by chrlila jednu nahrávku za druhou. Vždycky si pečlivě vybírala, kterou skladbu bude zpívat.
A když už se pro ni rozhodla, musela si
stát za každým jejím slovem. Většina jejích písní není určena pro každodenní spotřebu, ale přesto skoro každého některá
z nich jednou dostihne a osloví. Tady je
pět songů Hany Hegerové, které nejvíc
oslovují posluchače Rádia Impuls.
„Jen pojďte sem, pane,
sem ke mně ke stolu…“
Přehled nejoblíbenějších písní Hany Hegerové nemůže existovat bez Milorda. „Jen
pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu,“
zpívá v úvodu brilantního textu Petra Kopty, který je přebásněním veršů francouzského šansoniéra Georgese Moustakiho.
Moustaki ji napsal pro slavnou šansoniérku Edith Piaf v roce 1958. V jejím provedení to byl celosvětový hit, ale existují desít-

ky dalších verzí, například od swingového
zpěváka Bobbyho Darina nebo Lizy Minnelli. Hana Hegerová natočila svou verzi
už v roce 1964. Patří mezi ty nejlepší.
„Já nemám ráda
muže, kteří se vnucujou“
Mezi nejoblíbenější písně Hany Hegerové
patří samozřejmě i song Tak abyste to věděla. Jiří Suchý a Jiří Šlitr ji pro ni složili
do dnes kultovního filmu Kdyby tisíc klarinetů také v roce 1964. Je zajímavá tím, že
refrén v ní jako hosté zpívali dva nejpopulárnější zpěváci té doby – Waldemar Matuška a Karel Gott. Souboj dvou mužů o
přízeň dámy se v průběhu let ukázal jako
efektní písňový model, oblíbený u řady
českých pop hvězd a hvězdiček. Existuje
několik verzí tohoto klasického hitu, ale
žádná z nich nemá na Hegerovou, chlapáckého Matušku a vítězného Karla Gotta.
„Já vím, že si chceš se
mnou hrát na Petra s Lucií…“
Petr a Lucie je další písní, kterou Hana
Hegerová zdědila po Edith Piaf. Píseň, kte-

rou do češtiny také
otextoval zpěvaččin
dvorní textař Petr Kopta, se původně jmenovala Mon Vieux Lucien a české provedení
evidentně vychází
z verze, kterou Piaf zpívala na albu Recital, vydaném na přelomu let 1961 a 1962.
Kabaretní charakter písně Haně Hegerové
evidentně vyhovoval, občas sáhla i do historie českých kabaretních písní. Příkladem je třeba její verze skladby Anda Žižkovanda z repertoáru Červené sedmy.
„Za mostem v úzké ulici,
je krámek z dálky vonící“
Hana Hegerová měla dvě šťastná období,
kdy se jí výjimečně dařilo. První bylo
zhruba v polovině 60. let a druhé po roce
1986, kdy se jí ujali Petr Hapka a Michal
Horáček. Jejich společné album Potměšilý host bylo událostí roku a dodnes patří
mezi nejvýznamnější desky v historii českého popu. Řada písní z Potměšilého hosta měla šanci být hity, ale měly

smůlu – všechny zastínila romantická melodie Levandulová. Zatímco v letech šedesátých Hegrová svým projevem připomínala spíš v drsném prostředí vyrostlé „děvče z ulice“, na Potměšilém hostu a především v Levandulové je z ní moudrá, životem zkušená žena, která dovede říci, v čem
jsou největší hodnoty lidského života.
„Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky,
rýchlo vyberajte čerešne zpod blúzky“
Řada nejlepších skladeb Hany Hegerové
původně rostla stranou, jen jako příležitostné nahrávky. To platí třeba o vánoční
písni Co je toho příčinou nebo o nejoblíbenější písni z jejího repertoáru podle posluchačů Rádia Impuls – Čerešně. Je to
vlastně jediný její velký hit v rodné slovenštině. Nádherný text pro ni napsal Milan
Lasica, ale masovou oblibu získala písnička až po tom, kdy se objevila v jímavé
chvíli ve filmu Pelíšky. I tahle písnička
má hodně těch, kdo ji po Hegerové zkoušeli co nejlépe zazpívat, ale nic naplat, největší československé šansoniérce se už asi
nikdo nikdy nevyrovná.
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Reality
Přípravář/rozpočtář
Stavbyvedoucí – projektový manažer

Výroba, průmysl
32 000 - 52 000 Kč / měsíc
60 000 - 100 000 Kč / měsíc

Seřizovač cnc: atraktivní mzda + benefity!!|opavsko
Obsluha 5-osé CNC frézy | atraktivní mzda + benefity! | opava

Technik/Geodet - Praha/Brno

40 000 - 70 000 Kč / měsíc

Lean specialista | výrobní závod Bohumín

Přípravář

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Project manager - capex projekty| osvč

P j kt t
í h t
b
Více na www.jobdnes.cz

30 000 50 000 Kč /

A lik č í i ž ý
l tí AJ Pl
Více na www.jobdnes.cz

ě í

Administrativa

ň

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Z operátora výroby koordinátorem! Posuňte svou kariéru o krok dál!…

Recepční

Asistent/ka back office s AJ a NJ (25-35.000…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Výpomoc kongresového centra - brigáda

Specialista/ka back office s AJ a NJ (25-35…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Číšník/servírka

Inženýr výroby

Recepční

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Objevte svět
neomezených článků
a zábavy
Již od 1 Kč za měsíc

Více na www.idnes.cz/premium

130 Kč / hodinu

21 500 - 25 000 Kč

S předplatným iDNES Premium
získáte všechny následující výhody
Prémiové
články

Přednostní
vstupenky

Digitální
předplatné

Skvělé
soutěže

Filmy
zdarma

Knihy
zdarma
... a další výhody
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CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Na MMA stejně lidí jako na Slavii

N

ejsme líní investovat do reklamy
a bojovníků miliony korun, prohlásil expert na bojové sporty, promotér a komentátor MMA organizace Oktagon Ondřej Novotný. Podle něj je MMA
jedním z nejpopulárnějších sportů v Česku. V pořadu Interview na CNN Prima
NEWS odhadl, že MMA dokáže v návštěvnosti konkurovat nejlepším českým fotbalovým klubům. „Můžeme se měřit s fotbalovou Slavií, která má podle mě průměrnou návštěvnost tak 11 až 13 tisíc. To bychom dokázali také,“ zdůraznil Novotný.
Proč je podle něj MMA v poslední
době tak atraktivní? Roli hrají finance,
společný cíl i historie sportu. „MMA je
moderně pojatý sport, dokážeme reagovat na to, co lidé v současnosti chtějí. Jdeme naproti divákům a nejsou tu žádné staré struktury, které by musel sport překonávat. Jako třeba ve fotbale,“ uvedl komentátor s tím, že české i mezinárodní organizace nejsou líné investovat do bojovníků,
akcí a reklamy miliony korun.
Podle Novotného vzrostl za poslední
rok zájem o MMA o stovky procent. Dů-

jsou ve vedení organizací neshody, důležité prý je, že všichni mají stejný cíl.

Bojovníkům pomáhá i vzhled

Nejlepší současný český bojovník
MMA Jiří „Denis“ Procházka.
FOTO | ARCHIV MAFRA

vodem může být i paralela s ostatními bojovými sporty. „Není to krvavý sport, ale
aktivita, která nás učí všemu, co chceme
od svých dětí. Respekt, duchovno, úctu.
Bojové sporty mají podobné věci historicky dané a nikdo nepoužije násilí ve chvíli,
kdy to není potřeba,“ vysvětlil. A i když

Z MMA se stal také showbyznys, po květnovém historickém vítězství Jiřího „Denisy“ Procházky nad Dominickem Reyesem získal český bojovník za jedinou noc
sto tisíc followerů, tedy sledujících na sociálních sítích. Ne vždy jde ale jen o sportovní výkony, k MMA patří také vzhled,
chování a jistá atraktivita bojovníků. „Jirka má specifické vzezření. Ta jeho ‚wi-fi
anténa‘, jak účesu říkají jeho trenéři, byla
fantastická. Lidé si ji budou pamatovat,
a když něco podobného zopakuje, stane
se to jeho značkou,“ řekl Novotný. Procházkovi také pomáhá jeho slovní projev.
„Nasadil angličtinu, která se hodí k jeho
bojovému stylu,“ dodal promotér.
A právě Procházkův knockout před pár
měsíci obletěl celý svět. „Jde o největší
událost, kterou české MMA dosud zažilo.
Je to poprvé, co stál Čech v hlavním zápase s přehledem největší organizace UFC.

INZERCE

V K I N E C H O D 7. Ř Í J N A 2 0 2 1

FOTO | CNN PRIMA NEWS

A Jirka navíc předvedl výkon na hranici
snů,“ obdivoval host pořadu Interview.
Procházka vítězstvím vydělal přibližně
čtyři a půl milionu korun, částka se ale
bude ještě danit.
(ms)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17:30.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Hlíva a rakytník jako přírodní lék
Češi houby milují. Každý
rok jich nasbírají tuny
a vaří si z nich
nejrůznější delikatesy.
Houby ale umějí i léčit,
některé posilují imunitu.
Třeba hlíva ústřičná.
ČR | Hojně roste v lesích na odumřelých
i živých kmenech a větvích listnatých stromů. A nejvíce právě teď na podzim. Řeč je
o hlívě ústřičné, houbě, která má vynikající chuť i vůni. Oblíbenou se stala také díky
možnosti pěstování v domácím prostředí.
Hlíva má skutečně mnoho léčebných
benefitů. Pokud ji budete konzumovat pravidelně, buňky těla budou lépe regenerovat a posílí se imunitní systém. Může za to
přítomnost celé řady vitaminů řady B,
dále vitaminy D, C a K i stopové prvky,
jako je železo, jód, selen či draslík. Dále
mastné kyseliny, proteiny, steroly a v ne-

poslední řadě také vláknina, která z těla
odstraňuje usazené škodliviny.
Hlíva obsahuje i glukany, které mají pozitivní vliv na imunitu. Proto je vhodné hlívu konzumovat zejména v nepříznivých
obdobích roku, kdy se vyskytují nejrůznější virózy. Je zároveň prospěšná i pro diabetiky, alergiky či astmatiky. Příznivě působí na kožní poruchy, jakými jsou ekzém
nebo akné. Umí léčit i nejrůznější problémy s klouby. A tak umí významně pomoci v boji proti rakovině a zmírňuje vedlejší
účinky chemoterapie.
Hlíva se také osvědčila při léčbě hemeroidů, křečových žil, bércových vředů
a popálenin. Také zlepšuje metabolismus
a regeneruje vnitřní orgány, jakými jsou
játra, ledviny a slinivka.

Rakytník je koktej vitaminů
Na posílení imunity mají velký vliv i další
přírodní „klenoty“, jako je echinacea, šípky, černý rybíz či rakytník. Využít jejich
sílu můžete v koncentrovaných podobách, které účinek bylin zvýší na maxi-

FOTO | MAFRA

mum. „Pro zlepšení stavu sliznice a pro
očistu od bakterií a virů je například vhodný grepový olej. Na regeneraci sliznice
též můžeme využít diviznový nebo rakytníkový olej,“ radí známá česká bylinkářka
Jarmila Podhorná. Pro celkové zvýšení
imunity jsou podle ní v tomto období
vhodné bylinky a tinktury z echinacey,

eleuterokoku, šišáku či kozince a také prostředky z pupenů rostlin, jako je černý rybíz či lesní bez.
Co se týče rakytníku, právě podzim je
jeho čas. V těchto dnech můžete vidět
keře obalené oranžovými kuličkami,
ze kterých se vyrábějí marmelády, sirupy
či tinktury. Rakytník obsahuje doslova
koktejl nejrůznějších vitaminů a určitě je
v období viróz skvělou volbou. „Rakytník
je bohatý na vitaminy C, A, P, E a K. S velkým množstvím minerálů a antioxidantů.
Takový vitaminový mix je velkým obráncem organismu, ale i účinnou prevencí.
Čaj z rakytníku nejenom posílí imunitu,
ale doplní i pitný režim, a když posnídáte
třeba rakytníkovou marmeládu, posilníte
organismus hned po ránu,“ říká Alena Balíková Přídová, hlavní výživová poradkyně Naturhouse. Vitaminu C obsahuje rakytník dokonce 10krát tolik než citrusy.
Rakytník také pomáhá při nachlazení,
rýmě či zánětu dutin a zlepšuje trávení
a peristaltiku střev. Skvělý je i proti podzimním chmurám a depresím.
KAMILA HUDEČKOVÁ
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Hlíva ústřičná dodává širokou škálu
aktivních látek včetně betaglukanů.

PŘÍRODA MÁ SÍLU
PODPOŘIT VAŠI IMUNITU

Rakytník podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu.
Receptura ověřena tisíci
spokojenými zákazníky.
ZDRAVÍ MÁ KOŘENY V PŘÍRODĚ

Vyrábí česká rodinná firma
Bez chemie a konzervantů
Žádejte ve své lékárně

Doplněk stravy

SLEVA 25 %
na Vaše zdraví

Zaregistrujte se na www.terezia.eu,
zadejte slevový kód ASP55
a nakupujte s 25% slevou.
Sleva platí pouze pro registrované
a na jeden nákup.
Slevový kód platí do 31. 12. 2021.

www.terezia.eu

RODINNÉ DOMY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Třetinu domů v Česku nechrání
pojistka, další ji mají zastaralou
Likvidace škod vzniklých
v létě na jižní Moravě
při tornádu upozornila
na problém, že Češi
ve velkém podceňují
pojištění svých
nemovitostí. Může to
mít fatální důsledky.
ČR | Když se nad jižní Moravou prohnalo
začátkem léta tornádo, poničilo zhruba
1200 domů, mnoho z nich rodinných. Asi
70 staveb se muselo strhnout, nejvíc zasažené Břeclavsko a Hodonínsko hlásilo zničený veřejný i soukromý majetek za více
než 15 miliard korun. V pojišťovnách to
začalo hučet jako v úlech. Drnčely telefony, vyjížděli likvidátoři, přicházely tisíce
e-mailů, fotografií, svědectví. Lidé potřebovali sepsat a vyčíslit škody.
Ve stovkách pobořených domů ale
bylo ticho. Nešťastní majitelé nefotili škody, nevolali pojišťovnu, jen smutně rozmýšleli, co si s troskami počít. Přibližně
třetina postižených totiž neměla své domy
vůbec pojištěné.
Jak pojišťovny postupně zjistily, problém se netýká jen jižní Moravy, ale celého Česka. „Pojištění střechy nad hlavou
patří mezi nejdůležitější věci. Letošní zkušenosti ale ukazují, že situace v zemi je
problematická – přibližně 30 procent nemovitostí je nepojištěných,“ upozorňuje
člen představenstva Kooperativy Filip

Král. Na tornádem zničené Moravě pomohly nepojištěným majitelům domů dárcovské sbírky, státní dotace ve výši dvou
milionů korun na dům, další peníze rozdělily neziskové organizace.
Jenže to bylo tornádo, rarita s obří ničivou silou, o které se mluvilo a psalo snad
v celé Evropě. Jenže jiné menší bouře,
vichřice, vylité potoky a říčky, blesky, sesuvy půdy a další lokální pohromy stát ani
sbírky nepojištěným lidem většinou nenahradí. Majitelé pak budou muset v lepším
případě shánět stovky tisíc, v horším miliony korun na opravy sami.

„

Stará pojistka je riziko
Pojišťovny zjistily ještě jeden problém.
Lidé mají staré pojistky, klidně i 15 let.
Zde jeden příklad fatální škody za všechny: „Tornádo poškodilo řadový rodinný

Problémem je
nízká pojistná
částka, jež garantuje
maximální výše
odškodného, které
od pojišťovny klient
v případě škody obdrží.
domek, statik nařídil demolici. Pojistná
smlouva byla uzavřena v roce 1997 na pojistnou částku 800 tisíc korun a její výše
nebyla od té doby nijak aktualizována. Ak-

Co ovlivňuje růst pojistných částek?
Důvodem, proč rostou pojistné částky u nemovitostí, je inflace a zvyšování cen prací
i stavebních materiálů. Jak tyto aspekty komentují ekonomové či odborníci ve stavebnictví?
Michal Skořepa, ekonom České spořitelny: „Meziroční růst cen materiálových vstupů
stavební výroby se po několika letech kolísání mezi stagnací a 5 % letos postupně zrychlil
až na srpnových 16 %. U cen stavebních prací došlo letos taktéž k urychlení, ale prozatím
jen na úroveň mírně pod 7 %.“
Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, která zpracovává datové analýzy
týkající se stavebnictví, projekce a developerského trhu: „Ze závěrů naší nejnovější
Kvartální analýzy českého stavebnictví (třetí kvartál roku 2021) vyplývá, že meziroční
zdražení staveb je v průměru až o 19 % vlivem dražšího stavebního materiálu.“
INZERCE

tuální hodnota domu byla 3,2 milionu, pojištěný ale dostal od pojišťovny logicky
pouze 800 tisíc,“ vysvětluje člen představenstva Kooperativy Martin Laur s tím,
že se ukázalo, že takových klientů je poměrně hodně. Problémem je zejména nízká takzvaná pojistná částka, jež vlastně
znamená maximální výši odškodného, které od pojišťovny klient v případě škody obdrží. „Vyplacené peníze často neodpovídají růstu cen stavebních prací a materiálů,
které za poslední roky výrazně vzrostly,“
dodává Laur.
Problém se ale kromě fatálních škod
týká i těch menších. „Když má někdo například majetek za pět milionů korun pojištěný pouze na polovinu, tedy na 2,5 miliony korun, mluvíme o takzvaném podpojištění. V případě škody, která dosáhne na
domě 100 tisíc korun, má pojišťovna právo vyplatit jen polovinu pojistného plnění, tedy 50 tisíc korun. Prostě ten člověk
má v podstatě pojištěnou jen polovinu střechy, polovinu cihel, takže je mu vyplacena polovina,“ upozorňuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Služba indexace
Jak z toho ven? Nepojištění by si měli nechat majetek pojistit, to je zřejmé. Kdo

Tornádo se jižní Moravou prohnalo 24. června 2021, zasáhlo
Břeclavsko a Hodonínsko. Největší škody hlásily obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice
a Mikulčice. Zraněno bylo přes
100 lidí, šest lidí zemřelo.
FOTO | MAFRA

však pojištění má, měl by si ho pravidelně
aktualizovat. „Správné nastavení pojištění
pomůže ohlídat poradce, který se buď sám
ozve, nebo mu klient zavolá. Doporučujeme zhruba každé tři roky parametry
smlouvy prověřit,“ radí Marek Vích.
A doporučuje ještě jednu službu Kooperativy, která v případě pohromy zamezí
zbytečně nízkému vyplacení pojistky – takzvanou indexaci. „Nejjednodušším řešením pro klienty je přijetí automatizované
valorizace pojistných částek, limitů pojištění a pojistného formou takzvané indexace, kterou Kooperativa v pojištění majetku občanů nabízí plošně. V praxi to znamená, že pokud dojde k významnějšímu
cenovému nárůstu, klient od pojišťovny
obdrží aktualizovanou nabídku s navýšenými částkami. Pojistná smlouva se tak
může průběžně aktualizovat v souladu se
skutečným inflačním vývojem,“ uzavírá
Filip Král.
(jos)

Ať vás nepřekvapí vítr ani bahno
Při pojišťování majetku si pohlídejte, co a za jakých
okolností pojistka kryje. O peníze totiž můžete přijít
i kvůli špatně upevněnému slunečníku.
ČR | Pojištění majetku patří mezi základní
finanční produkty každé domácnosti. U rodinného domu v hodnotě pěti milionů korun se roční pojistné pohybuje kolem čtyř
tisíc korun. Pokud k nemovitosti připočítáme vybavení domácnosti v hodnotě půl
milionu korun a občanskou odpovědnost
čtyřčlenné rodiny i s domácím mazlíčkem
s limitem pět milionů korun, cena pojistky
obvykle nepřekročí šest tisíc korun ročně.
„Pojištění proti škodám v důsledku silného větru má téměř každá pojišťovna již
v základním rozsahu pojistné smlouvy
o pojištění nemovitosti,“ uvádí analytik
neživotního pojištění skupiny Partners
Lukáš Chytil s tím, že problém ovšem je,
že ne každou nahlášenou škodu pojišťovna zaplatí. Jedním z hlavních důvodů bývají výluky z pojištění a pojistné podmínky. Například v případě ochrany proti rizi-

ku poškození majetku v důsledku silného
větru pojišťovny ve výlukách často jasně
vymezují intenzitu větru. Definice vichřice, kdy plní, je pak u většiny pojišťoven
proudění větru o rychlosti alespoň
75 km/h. Některé pojišťovny jsou ještě
mírnější, hranici mají třeba na 60 km/h.

Pohlídejte si odpovědnost
U pojištění majetku je dále nutné rozlišovat
mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním
domácnosti. Zatímco u pojištění nemovitosti je pojištěna samotná stavba, tedy její obvodové zdi, okna, střecha, podlahy a další
pevné součásti stavby, u pojištění domácnosti se pojišťují pouze vnitřní prostory
stavby a hlavně vybavení domácnosti. Jakkoli u pojištění domácnosti pojišťovny kryjí i škody způsobené živelní pohromou,

IL. FOTO | MAFRA

jako je například vichřice, déšť či výbuch
nebo pád letadla, ke krytí takových rizik
slouží pojištění nemovitosti. To zajišťuje
vlastníkům nemovitostí ochranu před škodou způsobenou právě živelní pohromou,
která velmi často ničí i totálně zlikviduje
střechy, garáže, zahradní domky, skleníky,
stodoly nebo terasy.
Častý problém posledních let je škoda
způsobená zabahněním objektů, ať už od záplavy nebo bouřkou. Zásadním problémem při působení přírodních živlů se ukazuje vážně narušená statika nemovitosti a

rozhodnutí o stržení stavby. Jsou tu ale i poničená auta, dílny, skladové a výrobní haly.
Odborníci doporučují do pojištění nemovitosti a domácnosti zahrnout i pojištění odpovědnosti všech členů rodiny, včetně domácích zvířat. To proto, když by se
například stalo, že při silných větrech uletí
hliníkový skleník, altán, často trampolíny
či jiný kus zahradního vybavení přímo
na dům souseda a poničí ho. To samé platí
i pro další věci, které mají lidé na zahradách. Mohou to být stolky, židle, houpačky, věšáky na prádlo, skleníky nebo i dětské prolézačky. „Aby se tento typ škody
dal plnit z pojištění odpovědnosti, musí být
prokázána vina vlastníka, například že věc
nebyla dostatečně upevněna. Pokud k takovému pochybení nedojde, tak lze plnit pouze z pojištění majetku, který byl poškozen,
protože na vině je vichřice, která příslušnou věc odnesla,“ vysvětluje Chytil.
Podle něj je třeba upozornit, že v takových situacích bude pojišťovna zkoumat
nejen sílu větru, ale i důkladnost upevnění
věcí, které škodu na cizím majetku způsobily.
(re, Daniel Tácha pro iDNES.cz)

KOMERČNÍ PREZENTACE

Cykloasistence potěší nové
i stávající klienty Kooperativy
„Kromě navýšení většiny limitů plnění
jsme řadou inovací podstatně posílili
kvalitu pojistné ochrany a navíc jsme
rozšířili asistenční služby o novou
cykloasistenci,“ upozorňuje na hlavní
novinky v pojištění domácností a nemovitostí Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru
pojištění občanů v Kooperativě.
Podle čeho by si měli klienti volit pojištění majetku, co
vše pojistit, na jak vysoké
částky?
Obecně je rozumné vybírat
především podle rozsahu
nabízené pojistné ochrany
a kvality následných služeb,
především likvidace škod. Při
pojištění nemovitosti i movitého vybavení bychom především měli mít přehled o skutečné hodnotě majetku a tu
vzít jako základ pro nastavení
odpovídajících horních hranic
plnění, tedy pojistných částek.
Neblahou určitě bývá snaha
na pojištění ušetřit. Buď snížením pojistné částky, nebo
opomenutím některé z důležitých hrozeb. Naše pojištění

umožňuje namodelovat individuální nabídku stejně tak pro
důchodce, začínající rodinu,
jakož i pro nejmovitější a nejnáročnější klientelu. Pokud
neodmítnete tzv. valorizaci,
tedy zpětné zohledňování
skutečného inﬂačního vývoje,
nemusíte se při škodě obávat
krácení plnění z důvodu podpojištění, kdy sjednaná pojistná částka majetku neodpovídá výši jeho reálné hodnoty.
To je velká přednost a jistota,
kterou Kooperativa svým klientům zaručuje.
V úvodu je zmíněno několik
novinek, které jste připravili.
Co si máme představit pod
cykloasistencí?

domů nebo do jiného vámi
určeného místa, zdarma až
do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence vám pomůže třeba i v případě lehčího úrazu.
Zajišťujeme ji i v zahraničí,
a to do vzdálenosti 30 km
od českých hranic. Limit
plnění pro jeden asistenční
zásah činí 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby dokonce
15 000 Kč. Dále jsme vylepšili i služby domácí asistence, kam jsme zahrnuli nové
řemeslné práce a rovněž zvýšili poskytované limity plnění.

Je to služba pro cyklisty,
kterou ZDARMA získají noví
i stávající klienti Kooperativy, kteří mají svůj majetek
pojištěný ve variantě KOMFORT (stávajícím klientům
jsme tuto službu zajistili formou veřejného příslibu, který je vystaven na webových
stránkách
www.koop.cz).
Využijete je jednoduše. V případě nefunkčnosti jízdního
kola nebo nehody na výletě
si zavoláte asistenci, drobnější závady technik opraví
na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu,

Stále více se skloňuje téma
napojení chytrých domácností na internet, které skýtá
i nové možnosti pro zabezpečení majetku. Jak se
k těmto IoT produktům staví
pojišťovny?
Věnujeme této problematice
velkou pozornost. Sami také
některé technologie testujeme. Zabezpečení domácnosti
a nemovitosti chytrými senzory − pohybovými, vodními
či třeba kouřovými, s napojením na aplikaci v mobilním
telefonu klienta, bereme jako
moderní prvek prevence před
vznikem rozsáhlejších škod.

Proto jsme se rozhodli jejich
rozšiřování podpořit a zvýhodnit. V případě, kdy pojištěné
věci byly v době vzniku škody
prokazatelně chráněny IoT
produktem a škoda vznikla
působením střeženého rizika, nebudeme při stanovení
pojistného plnění odečítat
sjednanou spoluúčast.

Najdou u Vás klienti nějaká
nová ošetření rizik, která
jejich majetku hrozí?
U
pojištění
nemovitostí
ve variantě KOMFORT klienti nově získají automatickou ochranu i proti škodám
způsobeným
zhotovitelem
při
stavebně-montážních
pracích. Například když vám
ﬁrma při stavbě lešení poškodí fasádu, nebo instalatér při
výměně baterie rozbije sprchový kout a poškodí dlažbu. Tyto nesnáze vyřešíte
z našeho majetkového pojištění. A například pojištění
domácnosti nově chrání i stavební součásti vně bytu, jako
jsou žaluzie, markýzy, pergoly, klimatizace nebo tepelná
čerpadla. Samozřejmostí je
plnění v aktuálních nových
cenách věcí.

22 15. října 2021

Česká republika

Bubny po večeři
Soutěžní Prostřeno! v Olomouckém kraji vyrazí dech
ČR | Prostřeno! v Olomouckém kraji
otevře v pondělí manažer restaurace David (25 let). Chystá lokše na kančím sádle plněné domácím uzeným a kysaným
zelím, bažantí vývar a jako hlavní chod
kančí z místních honiteb se šípkovou
omáčkou.
V úterý plotnu rozpálí student biologie a geografie Ondřej (20). Připraví salát s domácím pečivem, dýňovou polévku, vepřovou panenku se šťouchanými
bramborami a houbovou omáčkou. Hosty pozve do studentského bytu, který
však náležitě naklidí.
Ve středu se předvede servírka Tereza
(25). Je divačkou pořadu Prostřeno!, podle něhož připraví své menu, což se jí vymstí. Hosté pojmou podezření, že taktizuje, a během večera jí to dají „sežrat“.
Tereza sází na panenku, dýňovou polévku a dezert mecháček. Ze svého večera
bude mít zamotanou hlavu. Myslí si, že
Petr proti ní jde. Docela se to vyostří.
Čtvrteční menu nachystá 16letá studentka gymnázia Klára. Je soutěživá a
za každou cenu musí mít ve všem prav-

du. Sedmým rokem hraje na bicí, učí se
na klávesy a občas zpívá. Také Klára
sází na panenku. Jak si na ní hosté pochutnají již potřetí? Neleze už hostům
krkem? Navíc soupeři budou muset na
jídlo čekat. Zachrání večer bubnování?
V pátek se v kuchyni ukáže personalista Petr (44). Celý týden se nestyděl
říct své názory. I nepříjemné. Teď jsou
všichni zvědaví, jak si poradí on sám.
Jeho menu soupeřům vyrazí dech. Paštika z husích jater a vepřového boku s piniovými oříšky a portským vínem, kuřecí prso supreme špikované Vránovou
domácí slaninou a piškotovo-sněhový
řez. Dokáže složité menu připravit?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
od 17:50 hodin na Primě.
(kot)
Kuřecí prso supreme špikované Vránovou domácí slaninou a opečené batáty
Ingredience: 5 kuřecích prsíček z kukuřičného kuřete, 5 stroužků česneku, sladké brambory batáty, čerstvě mletý pepř,
5 PL olivového oleje, kapary, 10 PL
másla, 1 šalotka, 1 citron, sterilovaná

Soutěžící v pořadu Prostřeno! na Olomoucku.
okurka, větvička tymiánu, slanina, kořenová zelenina dle chuti, olej, sůl. Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C.
Kuřecí supreme osušíme papírovou utěrkou. Osolíme a opepříme z obou stran.
Do pánve vložíme asi lžíci másla a lžíci
oleje. Do rozpáleného tuku vložíme kuřecí maso kůží dolů a 3 minuty opékáme. Během opékání trochu ztlumíme
plamen, abychom kůži nespálili. Po
třech minutách otočíme a pečeme další
3 minuty. Maso položíme na plech nebo
do plechového pekáčku a dáme do předehřáté trouby dopéct. Podle velikosti
to bude trvat 10–15 minut. Po upečení
necháme maso odpočinout. Na výpek
dáme orestovat kořenovou zeleninu, nakrájenou na malé kostky. Vymačkáme

FOTO | FTV PRIMA

šťávu z jednoho menšího citronu. Nalijeme šťávu do pánve s výpekem. Přidejte
větvičku tymiánu a česnek, prohříváme,
dokud se šťáva nezredukuje. Odstavte z
plotny. Můžete přidat ještě kousek másla. Šťávu přecedíme. Batáty nakrájíme
na hranolky 10 x 10 mm tloušťky, opečeme je na oleji dokřupava.

INZERCE

Tahle SIM
se k tobě
bude
perfektně
hodit!

Data
zdarma
za dobití
1,8 GB
rychlých dat
k aktivaci
Až 500 Kč
k 1. dobití

Nově k zakoupení
na pobočkách
České pošty.

Akce 1,8 GB rychlých
dat k aktivaci nové
SIM a až 500 Kč
kreditu navíc
k prvnímu dobití
platí do 31. 12. 2021.
Více o předplacené
kartě na
www.mobil.cz

INZERCE
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Už 1507 lidí zmírnilo bolest kolen díky novému vynálezu

Bolest kolene
jí ničila život

Sotva se vyhnula operaci!
Slova, která uslyšela paní Věra N. (59 let) z Liberce od lékaře,
zazněla jako verdikt: „Ve vašem případě je nutná operace...”

N

emoc přišla najednou
a fakt mě překvapila.
Nesnesitelná bolest a
bodání v koleni, otoky
a potíže s chůzí. Po návštěvě u
lékaře a vyšetření se ukázalo, že
trpím artritidou...

Doktor řekl, že stav je tak
pokročilý, že jediný způsob, jak
mě zachránit, je operovat dvě
kolena.
Paní Věra si vzpomíná: – Byla
jsem úplně zlomená, myslela
jsem si, že mi doktor pomůže, ale
to, co jsem uslyšela, znělo jako
TREST SMRTI! Je mi 59 a slyším
od lékaře, že jediným prostředkem záchrany je chirurgický
zákrok, při kterém je nutné nahradit přirozené části uvnitř kolen umělými; vyrobenými z kovu
nebo plastu.
Ještě k tomu všemu po operaci nejen nebudu moct dělší dobu
zatěžovat kolena, ale také mě
čeká namáhavá rehabilitace pod
dohledem specialisty, a přitom si
nejsem jistá, jestli znovu získám
svoji dřívější fyzickou zdatnost.
A tak jsem si ráda hrála se svými
vnučkami na honěnou a kdykoli
jsem o ně pečovala, trávila jsem
s nimi čas velmi aktivně...

může jít s
Paní Věra (59 let)
ho patra
rté
čtv
do
nákupy
domu
ího
vn
žo
starého čin
příjemných
bez jakýchkoli ne
lestí…
nebo bodavých bo

Doktor nedával paní
Věře naději

Z chirurgického zákroku jsem
byla naprosto vyděšená, řekla
jsem si, že rozhodně existuje jiné
řešení. S pomocí mého syna jsme
začali hledat způsob, jak zmírnit
chronickou bolest bez operace.
Zpočátku jsem brala různé přípravky, změnila jsem dietu, chodila jsem na speciální ozařování,
ošetření... Na okamžik to pomohlo, ale čas od času se bohužel bodavá nesnesitelná bolest vracela,
a v nejneočekávanější chvíli.
Můj syn se vždy zajímal o sport
a když jednoho dne sledoval volejbalový zápas, všimla jsem si,
že volejbalisté mají pod koleny
podivné malé pásky... Napadlo
mě – pořád skáčou, trénují i po
8-10 hodin denne, jejich klouby,
zejména kolena, jsou stále zatížené. Došla jsem tedy k závěru, že
možná jejich metoda by mě mohla
zachránit před operací.

Změna ze dne na den
Ukázalo se, že to, co měli na nohou, byly takové speciální americké magnetické pásky. Objednala
jsem si dva páry těchto pásků
svou rodinou v USA, a jsme je začali používat. Úžasné – ze dne na
den jsem se získávala zpátky dřívější funkci kolena. Nyní, spolu s
mým manželem, si můžeme znovu
užívat života a procházet se našimi milovanými horami!
Feritový magnetický pásek
Bond Therapy vytvořil specialista na sportovní traumatologii.
Prostřednictvím
vestavěných
aktivních polarizátorů vysílá do
kolen a kyčlí uklidňující magnetické vlny o síle 1000 Gs, které
oslabují impulsy bolesti, zvyšují
krevní oběh a stimulují buněčnou bioenergetiku. Díky tomu
pomáhá zmenšovat bolest degenerovaných kolen a kyčlí.
To může být jedna z metod,
která byla testována na mnoha
lidech, jako je paní Věra nebo

Byli jsme
šokováni
Já a moje žena
rádi chodíme, už
jsem viděl různé
typy magnetických pásků, každý byl masivní,
těžký a omezoval pohyb. Magnetoterapie opravdu fungovala a dávala výsledky, problém
je v tom, že jsme nemohli nosit
magnetické pásky kvůli jejich
velikosti. Nehodily se prakticky k žádnému druhu oblečení, odstávaly, a co je nejhorší,
tlačily. Jakmile jsme koupili
tyto nové pásky o síle 1000
Gs pro manželku a 4000 Gs
pro mě (kvůli věku a degeneraci), už nebojujeme s
bolestí kolen a nemusíme
čekat do léta, abychom si
oblékli šortky. Dnes můžeme znovu chodit po horách!
Katka a Oldřich (68 i 75 let)
pan Oldřich s manželkou Katkou (viz rámeček).
Pásek Bond Therapy se zapíná na suchý zip, a na rozdíl od
masivních stabilizátorů má jemnou a pružnou strukturu, díky
čemuž nebude utlačovat a vejde
se pod prakticky jakýkoli oděv.
Když jej budete nosit 6-8 hodin denně po dobu 6-8 můžete:

 ZÍSKAT ZPÁTKY

funkční a silná kolena;

 REGENEROVAT

vaši kloubní chrupavku;

 ZMENŠIT BOLEST
a otoky kolen.

Jak získáte
analgetický
magnetický pásek?
Feritový magnetický pásek na
koleno obdržíte v telefonickém
prodeji, kde jsme pro vás připravili skvělou akci.

SPECIÁLNÍ SLEVA
PRO PRVNÍCH 120 LIDÍ!
POU
Z
18. ř E do
íjn
až o a

Příjemný a prodyšný
neoprenový materiál,
který se dokonale
přizpůsobí tělu.

70%

levn

Snadné zapínání pomo
ocí
2 elastických suchých
h
zipů vám umožní přizpůsobit

ěji!

stabilizátor každému kolenu.

Feritové magnety
o síle 1000 Gs.

Magnetoterapie
e

je nová neinvazivníí
mi
metoda se skvělými
výsledky.

1000
Gs

DÍKY
BOND THERAPY
MŮŽETE:
 zmírnit bolesti kolen
 uvolnit a stabilizovat
klouby
 zmenšit svalové napětí
a regenerovat tkáně
 zminimalizovat otok
a zánět
Při přetrvávajících obtížích navštivte neprodleně lékaře!

Pouze NYNÍ až o 70% levněji!
Prvních 120 lidí, kteří zavolají
do 18. října 2021, má nárok na
speciální slevu - 70%.
Obdržíte magnetický stabilizátor
Bond Therapy za 570 Kč
(doprava ZDARMA)!

Zavolejte:

296 849 785

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. října 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.55 Sedmero krkavců 9.00 Úsměvy Zuzany
Bydžovské 9.40 Gejzír 10.10 Z pamětí
Sherlocka Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O Háderunovi a víle Elóře 14.20
Jak Jaromil ke štěstí přišel 15.20 Dědečkem
proti své vůli 17.00 Hercule Poirot 17.55
Bydlet jako... barman 18.25 Cesta za tancem
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

6.15 Looney Tunes: Úžasná show II (4, 5) 7.05
Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. (12-14) 8.20
Pohádka o zemi hojnosti 9.35 SuperStar 12.05
Koření 13.00 Volejte Novu 13.40 Rady ptáka
Loskutáka 14.55 Souboj na talíři 15.55 Svatba
na první pohled II 17.20 Šmoulové 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Gormiti (2) 6.25 Psí život (1) 6.50
M.A.S.H (200) 7.20 M.A.S.H (201) 7.50 Fotr na
tripu II 8.30 Autosalon.tv 9.35 Česko
Slovensko má talent 11.20 Máme rádi Česko
13.05 Hvězdy nad hlavou (7) 14.25 Vím, že jsi
vrah. Krimifilm (ČR, 1971). Hrají E. Cupák,
J. Moučka, M. Málková, A. Vránová, O. Sklenčka
a další. Režie P. Schulhoff 16.30 Holka, nebo
kluk. Filmová komedie (ČR, 1939) 18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55
Showtime

6.00 Umění je cool 6.25 To nejlepší z Top Gearu
(2) 7.40 Pevnost Boyard (7) 10.05 Re-play 10.40
COOL e-sport 11.10 Tutorial 11.40 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (7, 8) 12.50
Simpsonovi XVIII (8-11) 14.45 Valhalla: Říše bohů
17.10 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(9, 10) 18.15 Simpsonovi XIX (14-17) 20.15 Fakjů,
pane učiteli 3 22.55 To byl zítra flám 0.55
Simpsonovi XIX (14)

20.10 StarDance XI ... když hvězdy
tančí
Přímým přenosem provázejí
Tereza Kostková a Marek Eben.
O přízeň diváků a poroty se
budou spolu s deseti
profesionálními tanečnicemi
a tanečníky tentokrát ucházet
S. Babčáková, T. Černochová,
A. Sestini Hlaváčková,
M. V. Kopecká, M. Šoposká,
J. Cina, Z. Godla, M. Navrátil,
P. Trávníček a T. Verner. Tančit
se bude samba, valčík a cha-cha
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Miroslav Donutil na Žofíně
23.35 Komisař Montalbano
Pole hrnčířovo. Krimiseriál
(It., 2011)
1.35 Banánové rybičky
2.00 Všechnopárty
2.55 Sama doma

Joj Family
SOBOTA 5.30 Krimi 5.50 Noviny 6.25
Policisté v akci 8.20 Policisté v akci 9.20 Nová
zahrada 10.15 Na chalupě 11.20 Nové bydlení 12.25
DELUKSE (8) 13.25 První oddělení 13.55 Doktor
z vejminku (7/7) 14.55 Dům snů 17.05 Nová zahrada 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 30 případů majora
Zemana (29) 0.00 Případ pro zvláštní skupinu
NEDĚLE 5.20 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Policisté v akci 7.50 Dr. Dokonalý (3, 4/16)
9.40 Záchranáři v akci 10.30 Záchranáři v akci
11.20 Nemocnice 13.25 Bučkovi 3 14.50 Zlaté
rybky 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dům snů 22.20 Velké
sedlo (4), seriál (ČR, 1987) 23.30 Záchranáři v akci,
seriál (SR, 2018) 0.10 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 10.15 Soudní síň 11.20 Policisté v akci
12.20 Klan – V dobrém i ve zlém (30) 13.20 Dr.
Dokonalý (4) 14.10 Soudní síň 16.05 Soudní síň –
nové případy 17.20 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr. Dokonalý
(5) 21.05 Zlaté rybky 23.05 První oddělení II 23.55
Nové bydlení 0.30 Klan – V dobrém i ve zlém (30)

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

20.20 Špindl 2
Komedie (ČR, 2019)
22.35 47 róninů
Akční dobrodružný film
(USA/VB/Jap./Maď., 2013)
0.45 Temnota přichází
Thriller (USA, 2016)
2.20 Specialisté (48)
3.15 Koření

ÚTERÝ 13.05 První oddělení II 13.55 Soudní síň

16.05 Soudní síň – cz 16.55 První oddělení II 17.25
Záchranáři v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(29) 22.00 Nemocnice 23.00 První oddělení II
23.55 Nové bydlení 0.25 Klan – V dobrém i ve zlém

STŘEDA 11.55 Klan – V dobrém i ve zlém (32)

13.00 První oddělení II 13.55 Soudní síň 16.05
Soudní síň – nové případy 17.10 Policisté v akci 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velké
sedlo (4) 21.25 Muž, který nesmí zemřít (1) 22.35
První oddělení 23.35 Nové bydlení

ČTVRTEK 12.05 Klan – V dobrém i ve zlém (33)

13.10 První oddělení 14.05 Soudní síň 15.10 Soudní
síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Záchranáři v akci 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr.
Dokonalý (6) 21.05 Nemocnice 22.10 První oddělení
23.05 Nové bydlení 0.05 Klan – V dobrém i ve zlém

PÁTEK 10.55 Záchranáři v akci 11.45 Klan –

V dobrém i ve zlém (34) 12.50 První oddělení 13.45
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.50
Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Stopař 22.00 Bučkovi 3 23.25 Nové
bydlení 0.25 Klan – V dobrém i ve zlém (34)

20.15 Dvojka na zabití (7)
Tři mušketýři. Krimiseriál
(ČR, 2021). Hrají J. Prachař,
S. Sandeva, M. Vladyka, N. Lichý,
M. Šteindler. Režie L. Kodad
21.30 Polda II (8)
Vyhazovy, s. r. o. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
22.50 Vím, že jsi vrah
Krimifilm (ČR, 1971). Hrají
E. Cupák, J. Adamec, J. Moučka,
M. Málková, A. Vránová. Režie
P. Schulhoff
1.00 Poslední přežije
Akční thriller (USA, 2015). Hrají
M. Jovovichová, P. Brosnan,
D. McDermott. Režie J. McTeigue
2.55 Riddick
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013).
Hrají V. Diesel, K. Urban
5.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn
džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 O zvířatech a lidech 20.55 Skrytá
vášeň 21.55 Námořní hlídka 23.05 Top Relax
23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Yago, syn džungle 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
O zvířatech a lidech 15.55 Mariana, královna noci
17.55 Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň 20.55
Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Poho-

dové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň 20.55
Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.00 Půlnoční dítě 6.40 Světla páteční noci 8.50
Odložené případy V (12) 10.15 Bláznivá runway
12.40 Stůj, nebo maminka vystřelí 14.25 Lego
Ninjago Film 16.15 Šťastný Nový rok, romantická
komedie (ČR/SR, 2019) 18.15 Čarodějnice, komedie (VB, 1990) 20.00 Příběh žraloka, animovaná
rodinná komedie (USA, 2004) 21.45 Poldův švagr,
akční komedie (USA, 2016) 23.45 Mé druhé já,
thriller (USA, 2007)

Prima Max
6.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 8.10
Sherlock Holmes: Případ od Viktoriiných vodopádů (2/2) 10.00 Griffin a Phoenixová 12.25
Všechno, nebo nic 14.50 Mission: Impossible –
Fallout, akční film (USA, 2018) 17.50 Velké nesnáze
v Malé Číně, akční komedie (USA, 1986) 20.00
Zítřek nikdy neumírá, akční film (VB/USA, 1997)
22.30 Valhalla: Říše bohů, dobrodružný film (Dán.,
2019) 0.45 To byl zítra flám, komedie (USA, 2010)

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 O zvířatech a lidech 20.55
Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 O zvířatech a lidech 15.55 Mariana, královna
noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň
20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 377

neděle 17. října 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.15
16.10
17.55
18.20
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
21.20
21.49
21.50
23.30
0.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Kino 6.40
Dědečkem proti své vůli 8.25 Pečení
na neděli 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Nepovedený kouzelník
Křišťálek meč
Šplhající profesor
Hororová komedie (ČR, 1992)
Ikarův pád
Drama (ČR, 1977)
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Ochránce (7/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
Případy detektiva Murdocha XII
Manéž Bolka Polívky

Nova
6.05
6.35
7.25
8.40
9.00
9.20
11.15
12.40
13.45
15.35
17.50
19.30
20.20
22.55
0.00
0.35
2.20
3.05
3.45
4.45

Zig a Sharko III
Looney Tunes: Úžasná show II
(6, 7)
Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. (15-17)
Krok za krokem IV (17)
Krok za krokem IV (18)
Láska na inzerát
Komedie (USA, 2005)
Méďa Béďa
Komedie (N. Zél./USA, 2010)
Love Island
Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972)
Špindl 2
Komedie (ČR, 2019)
Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Love Island
Střepiny
Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972)
Odložené případy V (12)
Volejte Novu
Policie Modrava II (2)
Novashopping

6.15
6.30
6.55
7.10
8.05
9.15
9.50
10.30
11.00
11.45
12.30
12.50
13.30
13.50
15.05
16.25
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
0.25

Prima

Nova Cinema

Gormiti (3)
Psí život (2)
Bolek a Lolek
M.A.S.H (202, 203)
Druhá světová válka: Cena říše (7)
Prima Svět
Vařte jako šéf!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Dvojka na zabití (7)
Polda II (8)
Všechno, nebo nic
Romantická komedie
(ČR/SR/Pol., 2017)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Ženská pomsta
Komedie (ČR, 2020)
Sejměte Cartera!
Akční thriller (USA, 2000)
Světlo mého života
Sci-fi film (USA, 2019)

6.05 Hledá se Elizabeth 7.50 Čarodějnice 9.40
Lego Ninjago Film 11.30 Teleshopping 12.05
Šťastný Nový rok 14.00 Příběh žraloka 15.45
Beethoven 4 17.35 Maverick, western (USA, 1994)
20.00 Matrix Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)
22.30 Annabelle, horor (USA, 2014) 0.30 Poldův
švagr, akční komedie (USA, 2016)

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.40 Pevnost Boyard (7, 1) 11.10
Autosalon.tv 12.25 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (9, 10) 13.30 Simpsonovi XVIII (12-15)
15.25 Česko Slovensko má talent VIII – speciál
17.05 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(11, 12) 18.15 Simpsonovi XIX (18-20) 19.45
Simpsonovi XX (1) 20.15 Smrtonosná past 22.55
Fakjů, pane učiteli 3

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Gormiti (1, 2) 7.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (2, 3) 9.10 Doly
krále Šalamouna 11.15 Holka, nebo kluk 13.25 Velké
nesnáze v Malé Číně 15.35 Princ a já: Sloní dobrodružství 17.35 Zítřek nikdy neumírá 20.00 Twilight
sága: Zatmění, romantické fantasy drama (USA,
2010) 22.35 Riddick, sci-fi thriller (USA/VB, 2013)
0.55 Sejměte Cartera!, akční thriller (USA, 2000)

pondělí 18. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Z pamětí Sherlocka
Holmese 9.50 168 hodin 10.25 Osada
(7/13) 11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
15.50 Na krok od nebe III
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 StarDance XI ... kolem dokola
20.10 Rapl II (7/13)
21.15 Reportéři ČT
21.55 Krotitelé dluhů
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.25 Zapomenuté světlo
Drama (ČR, 1996)
0.10 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.30
13.50
14.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
1.15
1.55
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4130)
Specialisté (48)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(24)
Love Island (25)
Kriminálka Miami (23, 24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4131)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (143)
Specialisté (49)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (19)
Kriminálka Miami (23, 24)
Odložené případy V (13)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (19)
Na lovu

6.25
7.00
8.15
9.15
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.00
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (4)
Nový den
M.A.S.H (204, 205)
Přešlapy II (7)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger IV (22)
Jake a Tlusťoch III (11)
Policie Hamburk VIII (16)
Komisař Rex VII (15)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (8)
První večeře
Tlouštíci
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (15)
Jake a Tlusťoch III (11)
Policie Hamburk VIII (16)
Pohoda u krbu

5.20 Světla páteční noci 7.25 Bláznivá runway 9.50
Pohádka o zemi hojnosti 11.00 Teleshopping 11.35
Příběh žraloka 13.15 Teleshopping 13.50 Maverick
16.15 Láska na inzerát 18.10 Šmoulové, animovaný
film (USA, 2011) 20.00 Liga spravedlnosti, akční
film (USA, 2017) 22.10 Čarodějky z Eastwicku,
komedie (USA, 1987) 0.35 Annabelle

Prima cool
10.05 Hvězdná brána IV (21, 22) 12.10 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (11, 12) 13.15 Simpsonovi XVIII (16-19) 15.05 Hvězdná brána V (1, 2)
17.10 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(13) 17.45 Kurz sebeovládání (1) 18.15 Simpsonovi
XX (2-5) 20.15 Prima Partička 21.15 Partička 22.10
Teorie velkého třesku XII (6, 7) 23.05 Re-play
23.40 Simpsonovi XX (2) 0.10 Simpsonovi XX (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Gormiti (3) 7.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3, 4) 9.40
Breakheartský průsmyk 11.40 Lemra líná 13.40
Princ a já: Sloní dobrodružství 15.35 Místo činu
17.35 Twilight sága: Zatmění, romantické fantasy
drama (USA, 2010) 20.00 Terminál, romantická
komedie (USA, 2004) 22.40 Perem markýze de
Sade, historický film (USA/N/VB, 2000)

úterý 19. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.05 13. komnata Jany Fabiánové
10.35 Dobrodružství kriminalistiky
(18/26)
11.25
AZ-kvíz
11.55
StarDance XI ... kolem dokola

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 Ikarův pád
Drama (ČR, 1977)
16.15 Na krok od nebe III
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 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Nejlepší trapasy
21.30 Vlak dětství a naděje (5/6)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Příběhy slavných... Eduard Kohout
23.30 Případy detektiva Murdocha XII
0.15 Kriminalista III

Nova
5.55
8.30
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.30
13.55
14.55
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.45
22.45
23.45
0.40
1.35
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4131)
Specialisté (143)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(25)
Odložené případy V (14)
Kriminálka Miami II (1)
Kriminálka Miami II (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4132)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Souboj na talíři
Víkend
Kriminálka Miami II (1)
Kriminálka Miami II (2)
Odložené případy V (14)
Střepiny
Na lovu

6.25
7.00
8.20
8.50
10.10
11.25
12.25
13.25
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (5)
Nový den
M.A.S.H (206)
Hvězdy nad hlavou (8)
První večeře
Walker, Texas Ranger IV (23)
Jake a Tlusťoch III (12)
Policie Hamburk VIII (17)
Komisař Rex VIII (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (133)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (1)
Jake a Tlusťoch III (12)
Policie Hamburk VIII (17)
Pohoda u krbu

5.50 Hledá se Elizabeth 7.40 Čarodějnice, 9.25
Odložené případy V (13) 10.25 Teleshopping 10.55
Láska na inzerát 12.50 Teleshopping 13.20 Šmoulové 15.15 Homolka a tobolka 17.05 Postřižiny 18.35
Méďa Béďa 20.00 Equalizér 2, akční film (USA,
2018) 22.30 Co by kdyby, komediální drama (USA,
2014) 0.30 Temnota přichází, thriller (USA, 2016)

Prima cool
10.25 Hvězdná brána V (1, 2) 12.30 Podivuhodné
prázdniny rodiny Smolíkovy (13) 12.55 Kurz sebeovládání (1) 13.20 Simpsonovi XVIII (20-22) 14.50
Simpsonovi XIX (1) 15.10 Hvězdná brána V (3, 4)
17.15 Kurz sebeovládání (2, 3) 18.15 Simpsonovi XX
(6-9) 20.15 Fotr na tripu 20.50 Vandráci (2) 21.25
Show Jana Krause 22.30 Star Trek: Discovery (3)
23.40 Tutorial 0.15 Simpsonovi XX (6, 7)

Prima Max
6.10 Gormiti (4) 6.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (4, 5) 8.15 Backstage 10.15 Sedm statečných, western (USA, 1960) 13.05 Místo činu 14.55
Griffin a Phoenixová, romantický film (USA, 2006)
17.20 Terminál, romantická komedie (USA, 2004)
20.00 Návrat sedmi statečných, western (USA,
1966) 22.00 Prokletý ostrov, thriller (USA, 2010)
0.50 Perem markýze de Sade

středa 20. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.05 Nejlepší trapasy 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance XI ... když hvězdy tančí
16.15 Na krok od nebe III
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 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Dobrodružství kriminalistiky
(19/26)
21.05 Labyrint III (6/7)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Hercule Poirot
23.05 Komici na jedničku
0.00 AZ-kvíz
0.25 Máte slovo s M. Jílkovou
1.20 Na stopě
1.50 Bydlení je hra

Nova
5.55
8.20
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
13.50
14.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.40
22.45
23.45
1.35
2.15
3.10
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4132)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Love Island (26)
Love Island (27)
Kriminálka Miami II (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4133)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Love Island (28)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (20)
Kriminálka Miami II (3, 4)
Odložené případy V (15)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (20)
Na lovu
Rady ptáka Loskutáka

6.25
7.00
8.20
8.50
10.10
11.25
12.25
13.25
14.25
15.35
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (6)
Nový den
M.A.S.H (207)
Slunečná (133)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger IV (24)
Jake a Tlusťoch III (13)
Policie Hamburk VIII (18)
Komisař Rex VIII (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (9)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (2)
Jake a Tlusťoch III (13)
Policie Hamburk VIII (18)
Pohoda u krbu

5.10 Šmoulové 6.55 Beethoven 4 8.45 Odložené
případy V (14) 9.40 Méďa Béďa 11.35 Maverick
14.30 Postřižiny 16.05 Dívka 17.55 Liga spravedlnosti, akční film (USA, 2017) 20.00 47 róninů, akční
dobrodružný film (USA/VB/Jap./Maď., 2013) 22.20
Až tak moc tě nežere, romantická komedie
(USA/N/Niz., 2009) 0.50 Matrix Revolutions

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.05 Flash II (1, 2) 8.15 Top Gear
speciál (3, 1) 10.30 Hvězdná brána V (3, 4) 12.35
Kurz sebeovládání (2, 3) 13.25 Simpsonovi XIX
(2-5) 15.10 Hvězdná brána V (5, 6) 17.15 Kurz sebeovládání (4, 5) 18.15 Simpsonovi XX (10-13) 20.15
Autosalon.tv 21.20 Osobní řidič Míra Hejda (8)
21.55 Moto cestou necestou 22.25 Next (6) 23.40
COOL e-sport 0.05 Simpsonovi XX (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.35 Gormiti (5) 6.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (5, 6) 8.45
Holka, nebo kluk 10.55 Chyť mě, když to dokážeš
13.40 Bez dcerky neodejdu 16.10 Návrat sedmi statečných 18.10 Smutek černé vdovy, krimifilm (Kan.,
2018) 20.00 Steve Jobs, životopisný film (USA,
2015) 22.40 Angláni na útěku, komedie (USA/VB,
2018) 0.30 Prokletý ostrov, thriller (USA, 2010)

čtvrtek 21. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
9.55 Vlak dětství a naděje (5/6) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.30 Inzerát
14.55 Profesionálové
15.45 Na krok od nebe III
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
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Nejlepší trapasy
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Komisař Montalbano
1.15
AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
13.50
14.55
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
0.25
1.20
2.00
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4133)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(26)
Love Island (28)
Kriminálka Miami II (5)
Kriminálka Miami II (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4134)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (7)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami II (5)
Kriminálka Miami II (6)
Odložené případy V (16)
Život ve hvězdách
Na lovu

6.25
7.00
8.10
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.45
23.55
1.05
2.05
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Gormiti (7)
Nový den
M.A.S.H (208, 209)
1. MISE (9)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger IV(25)
Jake a Tlusťoch III (14)
Policie Hamburk VIII (19)
Komisař Rex VIII (3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (134)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy II (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (3)
Jake a Tlusťoch III (14)
Policie Hamburk VIII (19)

5.50 Beethoven 4 7.30 Odložené případy V (15)
8.25 Dívka 10.15 Teleshopping 10.45 Evita 13.25
Teleshopping 13.55 Liga spravedlnosti 16.05 Pošli
to dál 18.30 Závod s časem 20.00 Hranaři, thriller
(ČR, 2011) 22.00 Výkupné, akční krimidrama (USA,
1996) 0.25 Až tak moc tě nežere, romantická
komedie (USA/N/Niz., 2009)

Prima cool
5.05 Umění je cool 6.10 Prima Partička 7.10 Teorie
velkého třesku XII (6, 7) 8.20 To nejlepší z Top
Gearu (1) 9.25 Top Gear speciál (2) 10.30 Hvězdná
brána V (5, 6) 12.35 Kurz sebeovládání (4, 5) 13.25
Simpsonovi XIX (6-9) 15.10 Hvězdná brána V (7, 8)
17.15 Kurz sebeovládání (6, 7) 18.15 Simpsonovi XX
(14-17) 20.15 Partička XXL 21.45 Nečum na mě
show 22.20 Četa 0.50 Simpsonovi XX (14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.10 Gormiti (6) 7.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (6, 7) 9.10
Valentino 11.25 Bez dcerky neodejdu 13.50 Smutek
černé vdovy 15.45 Osudová láska, romantický film
(Fr., 2014) 17.20 Steve Jobs, životopisný film (USA,
2015) 20.00 Král Šumavy, dobrodružný film (ČR,
1959) 21.50 Bojiště Země: Sága roku 3000, sci-fi
film (USA, 2000) 0.15 Angláni na útěku

pátek 22. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.00 Nejlepší trapasy 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

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 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Eduard Kohout
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Osada (8/13)
21.15 13. komnata Jiřího Vondráčka
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.30
13.55
14.55
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.30
23.30
0.30
1.25
2.05
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4134)
Pan Profesor (7)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(27)
Odložené případy V (17)
Kriminálka Miami II (7)
Kriminálka Miami II (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4135)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (3)
Hra peněz
Krimidrama (USA, 2016)
Kriminálka Miami II (7)
Kriminálka Miami II (8)
Odložené případy V (17)
Víkend
Na lovu

6.25
7.00
8.20
8.50
10.10
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.40
0.55
1.55
2.55
3.55
5.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (8)
Nový den
M.A.S.H (210)
Slunečná (134)
Inkognito
Walker, Texas Ranger IV
(26)
Jake a Tlusťoch III (15)
Policie Hamburk VIII (20)
Komisař Rex VIII (4)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (4)
Jake a Tlusťoch III (15)
Policie Hamburk VIII (20)
Pohoda u krbu

6.15 Závod s časem 7.50 Odložené případy V (16)
8.45 Éra Supermanů 10.30 Teleshopping 11.00 Pošli
to dál 13.25 Teleshopping 14.00 (J)elita ze střídačky 2 15.45 Hranaři 17.40 Zamilovaný Shakespeare
20.00 Madagaskar, animovaný film (USA, 2005)
21.35 Gran Torino, drama (USA/N, 2008) 23.55
Výkupné, akční krimidrama (USA, 1996)

Prima cool
6.10 Umění je cool 6.30 Autosalon.tv 7.35 Re-play
8.10 COOL e-sport 8.35 Tutorial 9.25 Top Gear speciál (3) 10.30 Hvězdná brána V (7, 8) 12.35 Kurz
sebeovládání (6, 7) 13.25 Simpsonovi XIX (10-13)
15.10 Hvězdná brána V (9, 10) 17.15 Kurz sebeovládání (8, 9) 18.15 Simpsonovi XX (18-21) 20.15
Tajemství mumie 22.30 Tyranosaurus: Zhouba
Aztéků 0.25 Simpsonovi XX (18, 19)

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.50 Gormiti (7) 8.00 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (7, 8) 9.55 Loch Ness 12.00 Terminál 14.45
Osudová láska 16.20 Můj splněný sen 18.15 Shrek:
Zvonec a konec, pohádková komedie (USA, 2010)
20.00 Ženská pomsta, komedie (ČR, 2020) 22.00
Delta Force, akční film (USA, 1986) 0.45 Bojiště
Země: Sága roku 3000, sci-fi film (USA, 2000)

MF
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●

Vybíráme
střední školu

●

Zajímavé
obory v kraji

●

Důležité
termíny

●

Už víte, kam
po maturitě?
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S výběrem střední školy
I když na podání přihlášek máte
ještě zhruba pět měsíců, měli
byste využít toho, že po loňském
covidovém roce máte letos šanci
znovu poznat školy
i při osobní návštěvě. S volbou
oboru vám mohou pomoci i tzv.
profi testy.

TEXT: LENKA BRDKOVÁ FOTO: SHUTTERSTOCK

P

ři dnu otevřených dveří obvykle
vedení školy představí nabízené
obory, zmiňuje se spolupráce
s organizacemi, u kterých je
možné zajistit praxi a stáže studentů, nebo vysvětlí různé stipendijní
programy.
Zajímat by vás měla i kritéria pro přijetí
do prvního ročníku. Významným ukazatelem kvality každé instituce je také stabilita personálu, to znamená fluktuace pedagogů vybírané školy.
Pak už ale záleží na tom, o jakou školu
jde. „Na gymnáziích se ptejte na to, zda
má škola volitelné semináře a jaké cizí jazyky nabízí,“ radí Markéta Frývaldská,
psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9.
Kombinace angličtina–němčina dnes
již nestačí. Řada gymnázií vyučuje také
španělštinu, francouzštinu či ruštinu a výuku vedou rodilí mluvčí, což je vždy bonus navíc.
„Pokud má dítě ambice pokračovat po
maturitě na vysoké škole, mělo by vás zají-

CO S PŘIJÍMAČKAMI? PŘI VÝBĚRU STŘEDNÍ ŠKOLY SE SOUSTŘEĎTE I NA KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ.
POMŮŽE I TESTOVÁNÍ PROFESNÍ ORIENTACE.

mat také to, jak jsou absolventi dané
střední školy v tomto směru úspěšní,“ připomíná psycholožka.
Důležité je technické vybavení, což se
ukázalo být zcela zásadní v loňském
a předloňském covidovém roce, kdy
měly školy, které IT technikou disponovaly a učitelé s ní uměli zacházet, významný náskok.
„Nejde jen o počítače, ale i o vybavení

fyzikálních či chemických laboratoří,
různá sportoviště, možnost stravování či
ubytování,“ upozorňuje Frývaldská. Vaše
děti pak určitě bude zajímat dostupnost
školní wi-fi.
„Pokud to je možné, zdržte se ve škole i o přestávce a všímejte si toho, jak se
k sobě učitelé a studenti chovají. Jestli
se mezi sebou znají nebo se starší k těm
mladším chovají odměřeně,“ radí psy-

INZERCE

Nabízíme studium
zájemcům o obory:

SOU Ohradní Praha

› AUTOMECHANIK (kód 23-68-H/01)
› ZÁMEČNÍK (kód 23-51-H/01)
› ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
(kód 26-51-H/02)
› TRUHLÁŘ (kód 33-56-H/01)
› ELEKTROMECHANIK
Denní studium s vyhláškou
50/78 Sb. (kód 26-52-H/01)
› ELEKTROMECHANIK
zkr. studium (1 rok) s vyhláškou
50/78 Sb. (kód 26-52-H/01)
› TRUHLÁŘ
zkrácené studium (1 rok)
více informací
na www.ohradni.cz

Střední škola Podnikatelská akademie
Praha 4, K Milíčovu 674, tel.: 608 426 706

otevírá pro školní rok 2022/23 maturitní obor vzdělání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Školní vzdělávací program: Podnikání a management
Zaměření: Bankovnictví a ﬁnanční služby, Cestovní ruch
a hotelnictví, Mezinárodní obchod a diplomacie,
Personální a marketingové služby
Škola je vybavena kvalitní výpočetní technikou
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
2. 11., 2. 12. 2021, 6. 1., 20. 1., 1. 2. 2022 vždy od 16:00 h.
Školné 22 000 Kč za rok

Informace na www.podnikakademie.cz
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neotálejte
choložka a doplňuje: „Spoustu užitečných informací můžete načerpat i od samotných žáků. Ptejte se jich, kolik času
tráví nad učením, jak se jim škola líbí,
jaký byl první ročník, jak se jim líbí na praxi a podobně.“
Den otevřených dveří je také skvělou
příležitostí zjistit, jak na škole vypadaly
přijímací zkoušky v předchozích letech
a jestli má škola vedle jednotných zkoušek z matematiky a českého jazyka ještě
další test či jiné požadavky.
„PROFI“ TESTY
Zatímco páťáci a sedmáci se mohou hlásit jen na víceletá gymnázia, deváťáci
mají výběr daleko širší. Střední odborné školy totiž nabízejí opravdu velkou
paletu oborů. „Právě tato šíře však někdy může paradoxně dělat problémy,
zvláště pokud dítě není vyhraněné žádným směrem a přitom není natolik studijní typ, aby zamířilo na gymnázium,
které je primárně přípravou k dalšímu
studiu na vysoké škole,“ říká Frývaldská

a připomíná, že s výběrem mohou pomoci testy profesní orientace, které provádějí peda- gogicko-psychologické poradny a týkají se právě žáků devátých
ročníků.
„S pomocí testů profesní orientace můžeme posoudit, pro jaký typ středoškolského studia má dítě největší předpoklady či jestli pro něj zvolený typ školy nebude moc náročný. Zároveň máme možnost porovnat jeho studijní předpoklady
s předpoklady ostatních dětí,“ popisuje
Frývaldská.
Testové vyšetření trvá zhruba čtyři hodiny a obsahuje zpravidla zkoušku rozumových schopností a zájmové dotazníky. „Obvykle se chodí do PPP podle místa bydliště, ale je možno jít i jinam, pokud vás tam přijmou,“ říká psycholožka
a připomíná, že PPP jsou zřizovány státem a poskytují tyto i další služby zdarma. Některé základní školy testy pro
své žáky organizují „hromadně“ a rodiče pak přijdou jen na následnou individuální konzultaci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JE SKVĚLOU PŘÍLEŽITOSTÍ ZJISTIT, JAK NA ŠKOLE VYPADALY
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V PŘEDCHOZÍCH LETECH. FOTO: ARCHIV MAFRA

INZERCE

OBCHODNÍ AKADEMIE HOVORČOVICKÁ

Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3

www.oahovorcovicka.cz
Pro uchazeče - video o škole

zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7.12. 2021, 6. 1. 2022 a 8. 2. 2022
vždy od 17:00 hodin
Ve školním roce 2022/2023 nabízíme studium v oborech

OBCHODNÍ AKADEMIE a CESTOVNÍ RUCH

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

✖ Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro

obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše
dvě přihlášky pro ostatní obory.
✖ 30. listopadu 2021 - odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
✖ 2. až 15. ledna 2022 - talentové zkoušky (mimo
gymnázia se sportovní přípravou)
✖ 2. ledna až 15. února 2022 - talentové zkoušky
na gymnázia se sportovní přípravou
✖ 15. až 31. ledna 2022 - talentové zkoušky na konzervatořích
✖ do 31. ledna 2022 - ředitelé středních škol bez
TZ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení
✖ 1. března 2022 - odevzdání přihlášek na obory
bez talentové zkoušky
✖ 12. a 13. dubna 2022 – jednotné zkoušky pro
čtyřleté obory vzdělání
✖ 19. a 20. dubna 2022 - jednotné zkoušky pro
obory šestiletých a osmiletých gymnázií
✖ 28. dubna 2022 – do tohoto data zpřístupní Cermat výsledky jednotné zkoušky středním školám.
Do dvou pracovní dnů (tedy v pondělí 2. května)
poté musí ředitel školy zveřejnit hodnocení celého
přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.
✖ 10. a 11. května 2022 - náhradní termíny jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělání
✖ Květen, červen – některé školy mohou vypsat
ještě další kola přijímacího řízení
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Variantu pro online výuku
školy mají. Ale nechtějí ji
S dopady dlouhodobého uzavření středních škol kvůli koronavirové pandemii
se studenti vyrovnávají také v novém školním roce. Učitelé prohlubují své
digitální dovednosti a chtějí je uplatnit i při prezenční výuce.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ

P

sychické následky spočívající
například v nesoustředění, ale i
uzavření se do sebe pozorují u
svých studentů na středních
školách jejich učitelé. Na někoho zase mělo dlouhé uzavření škol kvůli
pandemii dopad opačný – studenti mají
větší potřebu komunikovat a je na nich
znát, jak jsou rádi, že opět mohou být v
třídním kolektivu.
Školy se snaží dopady minimalizovat a
zkušenosti z online výuky využít k prohloubení digitálních kompetencí učitelů.
Pokud by se situace z loňského školního
roku opakovala, jsou připraveni. Nikdo si
ale takový scénář nepřeje.

Studenti se do lavic vrátili jen na chvíli
v květnu, pak byla prázdninová pauza a
znovu v nich usedli v září. Květnový návrat byl pro mnohé náročný. „Pozorovali
jsme panickou obavu z mocného klasifikačního finiše ve všech předmětech.
Tomu jsme se snažili čelit vyhlášením
embarga na klasifikační úkony v prvních
dnech. Tato obava dost překryla radost z
návratu, ze shledání se spolužáky a některými vyučujícími. K ní se ještě přidružila i
jakási letargie, protože mnozí si zvykli
účastnit se online výuky ze svých pelíšků
a vstávání do školy nesli nelibě. A nevyhnuli jsme se ani zdravotním problémům z nedostatku pohybu, zírání do monitorů a především následkům psychickým,“ říká Pavel Žďárský, ředitel VOŠ pe-

dagogické a sociální, SOŠ pedagogické a
Gymnázia v Praze 6.
Na doporučení České školní inspekce
připravili prohlubující školení vyučujících, aby dokázali rozvíjet a upevňovat
nově nabyté digitální kompetence.
Letos se snaží konečně zužitkovat dobudování čtyř center interaktivní výuky.
Jejich dokončení připadlo až na loňské
září a v pouhých několika týdnech prezenční výuky nebyl prostor k jejich plnému docenění.
„Až doběhnou školení vyučujících,
bude možné v mnoha předmětech postupovat zcela nově, nemluvě o prokognitivním osvětlení, které by mělo přispět k lepší psychické a pracovní pohodě žáků i vyučujících,“ nastínil Žďárský.

INZERCE

Střední škola
podnikání a gastronomie

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.

pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023

Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9
státní škola s dlouholetou tradicí
e-mail: sougastropraha9@seznam.cz
www.sougastro.cz
Kontakty : 281 028 956, 724 909 426, 281 028 904

NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
čtyřleté obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou
• Hotelnictví ŠVP Hotelnictví a turismus
• Veřejnosprávní činnost ŠVP Veřejnosprávní činnost
• Ekonomika a podnikání ŠVP Management v logistice
• Obchodník
tříleté obory středního vzdělání
s výučním listem
• Cukrář
• Pekař
• Řezník - uzenář
• Kuchař – číšník
• Prodavač květin
• Aranžér a propagace

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PROHLÍDKA ŠKOLY
AKTUÁLNĚ NA WWW STRÁNKÁCH ŠKOLY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. 12. 2021 a 2. 2. 2022
10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, koncepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra
12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením,
biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách,
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách
Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o škole, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo
věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí;
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové
certifikáty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými
poruchami učení aj.
Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

✆

257 328 786
731 460 907

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
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k dispozici. Na online výuku však byli
dobře připraveni díky tomu, že vzdělávací aplikace Googlu již užívali. Během
distančního vyučování se snažili různými způsoby podpořit pedagogy i studenty. „Zavedli jsme virtuální knižní kluby,
našim zaměstnancům jsme doručili „balíčky s pozornostmi“ a uspořádali jsme
kvízový večer, abychom během lockdownu podpořili dobrou náladu,“ vysvětluje
Brown.

NA VÝTVARCE ŠKOLA NA EVROPSKÉ 33 NABÍZÍ TŘI ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ: PŘEDŠKOLNÍ A
MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU, PEDAGOGICKÉ LYCEUM A GYMNÁZIUM S ESTETICKO-VÝCHOVNÝM ZAMĚŘENÍM.
VÍCE INFORMACÍ NA WEBU WWW.PEDEVROPSKA.CZ. FOTO: ARCHIV VOŠ, SOŠP A GYMNÁZIUM EVROPSKÁ 33

PÉČE O KONĚ SE ZRUŠIT NEDALA
Chuchelská Střední škola dostihového
sportu a jezdectví je specifická střední
škola, kde v době uzavření museli řešit i
péči o 30 školních koní. V rámci dobrovolnosti za velmi přísných hygienických
podmínek musel provoz školy fungovat.
Návrat žákyň do lavic byl bezproblémový, jen nemnoha z nich více vyhovovala
distanční výuka. Pokud by se k distančnímu vyučování museli vrátit, jsou připraveni. Inovovali komunikační kanály
a 1. ročníky se v rámci ICT ihned učí pracovat s výukovými systémy, které využí-

vá škola. Mají i několik novinek. „Nabízíme opětovně notebooky a další zařízení
žákům, kteří nemají doma PC, rozšířili
jsme počet tříd 1. ročníků v učebním oboru. Máme opravené a nové učební pomůcky nebo například nové smluvní pracoviště pro praktickou výuku,“ sděluje
Květoslava Snížková, zástupkyně ředitele
pro teoretické vyučování Střední školy
dostihového sportu a jezdectví.
Ředitel pražského Anglického gymnázia Nigel Brown upozorňuje, že prezenční výuku tváří v tvář nic nenahradí bez
ohledu na to, jak dobré technologie jsou

PŘÍPRAVA NA DISTANČNÍ VÝUKU
Koncem září zařadili jeden den výuky online, aby obnovili své dovednosti a seznámili nové studenty se systémy, které by
museli používat, kdyby opět byla nutná
distanční výuka. Dobrá zpráva je, že „covidová“ situace neovlivnila výsledky jejich absolventů.
Pokud jde o přijetí na univerzity, mají
za sebou jeden z nejlepších roků v historii školy - 98 procent studentů, kteří se
přihlásili na univerzitu, uspělo na své nejpreferovanější univerzitě.
Letos přivítají začínající učitele, kteří
se připravují na budoucí učitelské poslání ve Velké Británii, na krátké pedagogické praxi, aby se naučili svému řemeslu
po boku zkušených pedagogů. Pro letošní školní rok mají také nové vybavení v divadelním studiu, nové nástroje v hudebním oddělení a nové technické vybavení
v oddělení výtvarné výchovy.

>
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> STUDENTI UŽ SE DO ŠKOLY TĚŠILI

ní prostředky je výrazně závislý na vybavení odborných učeben a pracovišť moderní technikou. „V listopadu plánujeme
otevřít novou IT učebnu, jejíž rekonstrukci nám velkoryse sponzoruje Nadační
fond Škoda Auto a vybavení sponzorují
další IT firmy. Podobnou cestou jsme se
vydali i při vybavování dalších odborných učeben, ať už se jedná o robotické
pracoviště, 3D tiskárny a další vybavení,“
nastínil Václav Bohata.

Obdobná atmosféra jako na pražských
středních školách panuje i na středočeských. Podle ředitele mladoboleslavské
Střední průmyslové školy Václava Bohaty dostali na otázku, jak se do školy těšili,
od studentů převážně kladnou odpověď.
„Ať už mají k povinné školní docházce
jakýkoli postoj, tato pauza i jim samotným ukázala, jak jsou pravidelný režim i
vzdělávání potřebné. I když nemají rádi
například ranní vstávání nebo třeba matematiku, během září to snad ani nebylo
znát. Ať byla distanční výuka technicky
podpořena sebelépe, sociální kontakty
se spolužáky nebo kantory prostě nenahradí,“ upozornil Václav Bohata s tím, že
distanční výuka podstatně omezila jinou
stránku práce pedagoga, a sice vedení sociální interakce, učení schopnosti správně navazovat a udržovat mezilidské vztahy.

DŮLEŽITÁ INTERAKCE SOCIÁLNÍ KONTAKT SE
SPOLUŽÁKY A KANTORY SEBELEPŠÍ
DISTANČNÍ VÝUKA NENAHRADÍ. NA SNÍMKU
VÝUKA V SOŠ JAROV. FOTO: MICHAL TUREK, MAFRA

UČITELSKÝ VZOR
„Ve škole studenti tráví podstatnou část
dne, učitel jim má nenásilnou formou
předávat normy a správné vzorce chování, má vytvářet zpětnou vazbu. Nyní je
tedy třeba doplňovat nejen odborné znalosti studentů, ale i sociální schopnosti a
dovednosti,“ podotkl Bohata. Škola studentům nabízí i doučování.
Ani zde si znovu distanční výuku nepřejí, ale kdyby k ní došlo, navážou na vy-

zkoušené postupy. Prioritou pro ně bylo
vybavit vyučující odborných předmětů
takovými počítači, které zvládnou i vysoké nároky na výuku. Mají také k dispozici notebooky nebo stolní počítače pro ty
studenty, kteří si takovou výbavu nemohou dovolit.
Výuka na této škole je výrazně propojená s praktickou průpravou, ať už se jedná
o studijní obory Informační technologie,
nebo Strojírenství, ale také obor Doprav-

SPOLEČNÝ ČAS STOUPL V CENĚ
Vladimír Kebert, ředitel Střední odborné
školy a SOU Hořovice, vnímá, že si žáci
začali vážit společného času ve svém kolektivu a s učiteli. „Někteří více komunikují, ptají se, jiní jsou zase více uzavření.
Vnímám všeobecnou snahu o dohnání
látky a přípravu na maturity i zvládnutí
toho, co jsme zameškali. Učitelé se
v době uzavření škol velmi snažili, a tak
nejsou důsledky uzavření školy fatální,“
popsal situaci ve škole Vladimír Kebert.
Upozornil i na to, že největší škody vznikly omezením praxí jak ve škole, tak i ve
spolupracujících podnicích.
„Samozřejmě, že se vyskytli jednotlivci, kteří svou účast v distanční výuce podcenili a teď čelí problémům. Škola se
však přístupem snaží na počátku roku
žáky zapojovat postupně. Odhaduji, že
ve čtvrtletí se vše srovná,“ domnívá se
Vladimír Kebert.

Dopravíme vás za vzděláním

N

ení mnoho pražských škol,
které by měly tak dlouhou a
bohatou historii jako Střední
průmyslová škola dopravní, jejíž počátky se píší již od roku
1952. V příštím roce tedy oslaví úctyhodnou sedmdesátku. Její minulost je úzce
spjatá i s historií jejího zřizovatele Dopravního podniku hl. m. Prahy (DP). S
podnikem i školou celý svůj profesní život svázal i současný dlouholetý ředitel
školy pan Ing. František Novotný.
Jaká je škola dnes?
Navzdory dlouhé historii je SPŠD, a. s.,
dnes školou veskrze moderní, s pokrokovým technickým vybavením i zázemím.
Nejmodernější metody jsme zavedli i do
výuky.
V čem se liší od ostatních škol?
Máme za sebou silného zřizovatele – DP,
z čehož plynou pro naše žáky jisté výhody. Odbornou praxi například vykonávají
přímo na pracovištích podniku a po studiu či vyučení mají zajištěnu i perspektivu pracovního místa. Ač jsme škola soukromá, studium pro absolventy základních škol poskytujeme zdarma.
Kolik máte žáků?
Letos máme školu zcela zaplněnou, cca
1 270 žáků.
Jaké obory nabízíte?
Naše tříleté učební obory vycházejí z po-

třeb odborných profesí DPP. Lze se u nás
vyučit v auto- a elektrooborech, ale třeba
i v oboru aranžér. Zájemci o maturitní
obory u nás mohou studovat informační
technologie a ekonomické obory spojené
s dopravou či logistikou. V nabídce
máme i dva obory, které žákům během
studia nabízejí získání výučního listu
i maturity. Více informací najdete na
www.sps-dopravni.cz.
Proč by si uchazeč měl vybrat právě vaši
školu?

My se o naše žáky opravdu staráme a vedle kvalitní výuky poskytujeme i mimoškolní vyžití. Pro uchazeče pořádáme přípravné kurzy i zkoušky nanečisto. Pro
prváky organizujeme adaptační kurzy,
na začátku a konci studia slavnostní ples.
Oblíbený je i lyžařský a vodácký kurz.
V
rámci
různých
projektů
(ERASMUS+) mají žáci možnost získat zahraniční stáže do ciziny, například Německa, Finska, Slovenska, Litvy, Lotyšska. Je fajn, když žáci na školní léta rádi
vzpomínají.

Česká republika

Mediální zájem po
Kukačkách si užila, hejty
kvůli paruce ve Slíbené
princezně vytěsnila.
V chystaném seriálu
Marta Dancingerová
teď „lítá“ s pistolí.
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„V roli hledám detaily
lidskosti a pravdivosti“
Bylo to náročné fyzicky i psychicky, intenzivní, ale moc fajn natáčení se skvělým štábem. Užila jsem si to a myslím,
že se seriál bude líbit. Zkusila jsem si
zase něco jiného, od maminky z Kukaček to byl obrat o 360 stupňů. Jak ta Tereza z Kukaček byla takový držák, pořád někomu naslouchala a měla tak trošku svatozář nad hlavou, tak tady jsem
hrála ambiciózní, lehce sobeckou, cílevědomou vyšetřovatelku. Byl to zajímavý kontrast. A akčních scén bylo hodně,
myslím, že jsem se s pistolí nalítala docela dost. (směje se)

MARKÉTA DUŠKOVÁ
ČR | Znojemská rodačka Marta Dancingerová, herečka z Ordinace a Kukaček,
oslavila třicátiny. Partner a kamarádi jí
vymysleli tajnou oslavu. „Byl to hrozně
příjemný den, kdy jsem po dlouhé době
nic nemusela. Tu číslovku neřeším,
možná časem uvidím nějaké změny, třicítka je fajn,“ směje se.
Poprvé jsem vás zaznamenala v pohádce Slíbená princezna. Byl váš
sen zahrát si princeznu?
Vůbec ne, nikdy jsem si nepředstavovala, co bych si tak chtěla zahrát. Celkově
natáčení bylo náročné a úplně jsem se
v tom necítila dobře. Byl to křest
ohněm, první velká filmová zkušenost –
do té doby jsem měla jen epizodní role,
ale jsem za ni zpětně ráda. Ovšem že
bych na natáčení po všech směrech ráda
vzpomínala, to úplně ne. Kupodivu mě
to ale neodradilo.
V jednom titulku napsali, že vám
v té pohádce zničili krásu a „herečce s hlubokýma tmavýma očima
laně a francouzským espritem narazili na hlavu zlatou koudel od ochotníků“. Co jste na paruku říkala vy?
Samozřejmě to člověk vidí, nejsem slepá. (směje se) Ale já nejsem herečka,
která musí vypadat za všech okolností
skvěle. Na škole jsem hrála spíš komické postavy, nikdy mi nešlo o to, abych
vypadala jako krasavice, a ani jsem se
tak nikdy nevnímala. Myslela jsem si,
že ta paruka splní účel – vlasy jsou divoké, ona s nimi tak neumětelsky zachází
a pak si je ostříhá, protože je nemá
ráda... Jenže ona účel neplnila. Člověk
ví, že vypadá blbě, a ještě to nemá pro
pohádku význam a nefunguje to. Sama
v sobě si to obhájit bylo asi nejhorší.
Takže kostým je pro vás důležitý?
Pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, kolikrát herci strašně pomůže. Když se sejde
s tím, jak herec roli myslí a jak ji na divadle celou dobu zkouší, tak je to super.
Jak jste se tehdy sžila s mediálním
zájmem?
Po pohádce jsem ho moc nevnímala,
vím, že proběhly nějaké hejty o té paruce. Ale měla jsem čtrnáct dní před porodem a tohle jsem absolutně vytěsnila.
Mediální zájem jsem zavnímala až po
Kukačkách a za ten jsem byla ráda, myslím, že si seriál zasloužil, aby se o něm
mluvilo. Takže jsem si spíš vybrala užít
si zájem po Kukačkách než hejty po Slíbené princezně. (směje se)

Marta Dancingerová se uvedla pohádkou Slíbená princezna
(malé foto), známá je i díky seriálům Ordinace v růžové zahradě
a Kukačky, na kontě má nově i knihu.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
V Kukačkách jste hrála maminku vyměněného dítěte. V Ordinaci v růžové zahradě zase boxerku s poporodní depresí. To jsou poměrně náročné role. Jak snadno se do nich dostáváte a vystupujete z nich?
Snažím se – a je mi to blízké – postavu
pojmout co nejuvěřitelněji a dát jí drobné detaily lidskosti a pravdivosti. S úplným vžíváním se do postavy jsem nikdy nesympatizovala, myslím, že není
úplně hezké – ať už v divadle, nebo televizi – dívat se, že herec trpí. Takovému
sebeprožívání nejsem úplně nakloněná.
Řečeno abstraktně, osobně se snažím
být nad tou postavou a zároveň ji pozorovat spolu s divákem. Kukačky jsme
točili hodně dlouho, skoro rok. A s tou
rolí nejste samozřejmě celou tu dobu.
Ale když jedete do práce, víte, co vás
tam čeká, je to proces. Od toho, že vás
nabere auto, oblečou vás do kostýmu,
učesají… Člověk se do toho dostane samovolně. Asi jako když jde učitelka do
práce. Také nejde v teplákách a nějak
vystupuje, přijímá tu roli a jde ji hrát.
Tohle je úplně to stejné, herectví je povolání.
Když máte roli, kde trpíte poporodní depresí, připravujete se, nebo na
ni jdete pudově?
Zrovna o tomhle jsem si načítala, zajímalo mě to. A byla jsem ráda za příleži-

tost si to zahrát. Takové
téma se v televizi často nevidí, trošku se dělá, že neexistuje, ale ono existuje. A není
to nic, za co by se ženy měly
stydět. Takže ne že bych si to
doma zkoušela, ale moc mi pomáhají různé detaily. Třeba jsem si přečetla, že tyto ženy nemají chuť k jídlu a
mají nechuť samy k sobě. To jsou věci,
které jen tím, že je víte, se někde v tom
výkonu odrazí. Doufejme.

Jste také autorkou knihy Nesmělí,
jak jste se ke psaní dostala?
Začala jsem psát asi před dvěma a půl
lety. Byla jsem na kurzu tvůrčího psaní
a bavily mě úkoly, které jsme museli
vždycky za týden splnit. Dostala jsem se
do toho a napsala třináct povídek. Narazila jsem na Davida
Laňku, který řekl,
že se mu to líbí a
vydá to. Radoslav
Sládek je ilustroval. V pondělí
měla kniha křest.
Jsem trochu rozpačitá, nechci,
aby se vnímalo, že chci být
spisovatelka,
psala jsem
pro radost.
Mám velký respekt
z toho, že to jde mezi lidi. Neuvědomila jsem si, že tréma bude úplně jiná tím,
že za tím stojím jen já a není tam ta kolektivní zodpovědnost, na kterou jsem zvyklá. S tím se musím nějak vypořádat.

Naposledy jste byla k vidění ve filmu Chyby. Co tam hrajete?
V červenci měl film premiéru v kinech.
Mám tam malou roli, když dlouze mrknete, asi mě tam nezpozorujete, ale je to
hrozně hezký film, který mě potěšil. Výborně zafungovalo, že režisér Honza
Prušinovský se nebál obsadit neznámé
divadelní herce. Měla jsem radost i za
náš herecký svět, pořád se trošku motáme v tom, že se producenti bojí obsadit
někoho, kdo není úplně známý.

Narodila jste se ve Znojmě, dětství
strávila v Moravském Krumlově
a studovala jste v Brně. Vracíte se
na jih Moravy?
Rodiče se už přestěhovali z Krumlova
do Tišnova u Brna, kde bydlí i moje sestra, druhou mám v Brně. Strašně ráda na
jih Moravy jezdím, miluju to tam. Pořád se tam cítím líp jak v Praze, kde je
ale víc herecké práce. Morava je prostě
doma. A Brno bylo první město, kde
jsem se svobodně a dospěle pohybovala, na to nezapomenu.

Příští rok se máte objevit v hlavní
roli primáckého krimiseriálu Duch,
kde ztvárňujete vyšetřovatelku. Uvidíme vás i v akčnějších scénách?
Už máme dotočeno, bylo to náročných
asi čtyřicet dní nahuštěných po sobě.
Měla jsem pocit, že nejsem nic než kriminalistka a nemám čas na jiný život.

Prý jste velká fanynka Harryho Pottera. Jak se to projevuje?
Byla to kniha, se kterou jsem vyrostla.
Četli jsme po cestě do školy, každou přestávku. Když mám pocit, že musím
oprášit angličtinu, tak ji čtu v angličtině. Ale fanoušek filmů moc nejsem, děj
je v nich strašně ochuzený.
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„Denně nakrokujeme tisícovku“
Skautská legenda, 94letý
František Petlan, začínala
v junácké organizaci
v roce 1938. Později
propojil slovácké skauty
se Švýcarskem i USA.
JAROSLAV CHUDARA
ČR | Kamarádi, charakter, příroda a dobrodružství. Tyto skautské pilíře František Petlan podepřel ještě nezdolnou
vůlí a disciplínou. Možná právě proto
hýří rodák z Uherského Hradiště, kterému bylo v únoru 94 let, stále optimismem. Na nedávné oslavy 100 let od založení skautingu v Uherském Hradišti
se nechal nejstarší skaut na Slovácku
přivézt autem, ale předtím nelenil. Dopoledne si jako obvykle naložil tisíc kroků, na procházku v kopcích nad městem
se vydal s manželkou Annou.
„Každý den si nakrokujeme společně
jednu tisícovku pro zdraví. Jsme takové
skautské manželství,“ usmívají se manželé Petlanovi.
František Petlan, skautskou přezdívkou stručně Fera, nastoupil do někdejšího Junáka v jedenácti letech.
Psal se rok 1938 a do vypuknutí dru-

Čtěte Téma. Neff
o utopii, vzteku
až zuřivosti

S

pisovatel sci-fi, novinář, vizionář a fotograf Ondřej Neff
vydal svůj zásadní román Ultimus. Zamýšlí se v něm nad tím, jak
by se změnil život, kdyby se část lidí
usídlila na Měsíci, zda skutečně toužíme po svobodě a co nás přiměje vyměnit ji za vězení nové, byť třeba virtuální. Je těžké vymýšlet utopii?
„Strašlivě. Zvlášť když na koncepty ideálního světa nevěříte jako já.
Pocit štěstí a radosti je časově vždycky velice omezený. Zažíváte ho při
změně k lepšímu, ale jak to pomine,
už je všechno zase horší. A máte pocit, že by stačilo málo a mohlo by být
zase líp, jenže tomu ideálnímu stavu
brání pokaždé nějaká překážka. A to
vede nutně k rozmrzelosti, vzteku až
zuřivosti. Takže společenská utopie
ani existovat nemůže. A proto se
dnes neobjevuje ani v literatuře,“ tvrdí Ondřej Neff. Jak to, že jsou tak populární příběhy, které vykreslují společnosti, jež se vyvinuly špatným směrem?
Čtěte v novém vydání
týdeníku
Téma.
(lč)

hé světové války chyběl necelý rok. „Inspiroval mě tehdy bratranec a také kamarádi,“ říká.
Budoucího učitele tělocviku a matematiky fascinovala touha zdokonalovat
se, což je jeden z typických rysů správného skauta. Nacisté sice zpočátku skauting v protektorátu Čechy a Morava tolerovali, ale v roce 1940 nastal obrat
a Petlan zažil první ze tří celostátních zákazů. Zatímco o první rozpuštění skautské organizace se postarali Němci,
v roce 1950 a 1970 se o totéž postarali
komunisté. „Nevzpomínám na to rád,
byla to zlá doba,“ říká.
Na lepší časy se blýsklo jen krátce po
skončení války. Bylo to v roce 1946,
kdy převzal vedení hradišťského střediska a vzápětí i funkci okrskového vůdce.
Díky jeho kontaktům vzniklo dlouholeté spojení se skauty ze švýcarského Winterthuru, literaturu začali pravidelně posílat i podporovatelé skautského hnutí
ze Spojených států amerických.

250 aktivních členů a dětské zájemce
musí odmítat.
„Zájem je velký, ale začínáme se stále víc potýkat s nedostatkem vedoucích.
Jakmile mladí členové dorostou do plnoletosti, odcházejí na vysoké školy a kvůli větším možnostem v univerzitních
městech tam nakonec i zůstávají,“ vysvětluje Hrabec, pro něhož byl celoživotní inspirací právě František Petlan.

250

aktivních členů
má skautský oddíl
na Slovácku.

„Fery stál u všech obnov uherskohradišťského skautu. Nechyběl ani po pádu
komunismu v roce 1989, kdy se stal
předsedou okresní rady. Bez něj by
naše historie nebyla tak bohatá a úplná,“ shrnul Hrabec.

Skautská legenda František
Petlan inspiroval řadu dalších. Následovníky má na 100 let. Rodákovi z Uherského Hradiště bylo
letos v únoru 94 roků. Každé dopoledne vyráží na procházku v
kopcích, kde si naloží porci jednoho tisíce kroků.
FOTO | L. OVESNÝ

O budoucnost skautingu je
postaráno na dalších sto let
O budoucnost skautingu v Uherském
Hradišti je podle Petlana i vedoucího
tamního kmene Old Scout Jaroslava
Hrabce postaráno možná na dalších
sto let. Slovácký oddíl má skoro

Godla: Snažíme se být černobílí
ČR | Tanečnice Tereza Prucková se ve
StarDance představí již počtvrté. Ještě
coby Bufková tančila s hercem Janem
Čenským, hokejistou Martinem Procházkou a hudebníkem Radkem Bangou. Nyní bude jejím partnerem Zdeněk
Godla (46), který nejdřív účasti v taneční show litoval, teď už ale změnil názor.
V rozhovorech jste zmiňoval, že jste
si chtěl účast ve StarDance rozmyslet. Jak to máte nyní?
Už toho rozhodně nelituji. Tím, že mám
za sebou už několik týdnů tréninků a trochu vím, o čem to je, tak si rozhodně nepřipadám tak špatně jako na začátku.
Bylo to dáno hlavně tím neznámem, do
kterého člověk šel. Teď už máme i nějaké taneční sestavy, a když nás pak vidím v zrcadle a hraje při tom hudba,
mám z toho radost.
Jak je to s vymýšlením hudby a vybíráním choreografie? Důvěřujete Tereze, nebo jí do toho mluvíte?
Tereza je profesionálka a já jí absolutně
důvěřuji. Ona to celé vybere a vymyslí,
na mně je, abych to potom zvládl.
Kromě StarDance se ještě věnujete
stavařině, do toho natáčíte. Jak to
zvládáte skloubit?

StarDance. Zdeněk Godla s tanečnicí Tereza Pruckovou (vlevo) v chystaném StarDance. Vpravo s manželkou Janou.
FOTO | ČT, PROFIMEDIA
Je to opravdu náročné, nicméně se snažím makat, co nejvíc to jde. Rozhodli
jsme se, že budu trénovat i doma a natáčet videa, na základě kterých mi pak Terezka řekne, zda tam chyběly paty, špičky, zda jsem stál rovně apod. Skloubit
to s prací ale často představuje boj, člověk předává stavby, musí občas někde
něco vyřídit, do toho jezdím ještě točit
na Slovensko. Ale dělám, co můžu. Někdy je holt potřeba někde něco ubrat a
obětovat tomu ten čas.

Promítnou se do taneční choreografie nějak prvky romského folkloru?
Máme jednu choreografii z prostředí baru,
kde bych měl představovat černocha s
doutníkem. Snažíme se být černobílí!
Kdybyste měl k tanci vyzvat svou
ženu, jaký tanec by to byl?
Vybral bych si waltz, jelikož je elegantní a takový noblesní. Moje žena je sice
malinká, takže by se na mě musela zavěsit, ale to by nevadilo.
(zar)
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Náraz do skály i silný vítr
Vodní záchranáři mají
za sezonu na Slapech
a Orlíku na kontě desítky
zásahů. Plavidla musela
kvůli bezpečnosti
zpomalit.
MAREK KOČOVSKÝ
ORLÍK, SLAPY | Více než jeden výjezd denně. Taková byla hlavní sezona
na Slapské přehradě z pohledu vodních
záchranářů. „Zvýšený počet zásahů způsobil především vyšší počet návštěvníků z důvodu koronavirové pandemie,“
domnívá se Daniel Vičan, mluvčí Vodní záchranné služby Českého červeného
kříže Praha 6 (VZS ČČK), která na Slapech sídlí ve Staré Živohošti.
Jejich kolegové na orlické nádrži pak
kromě pomoci v případě poranění opakovaně pomáhali plavidlům v silném větru. S tím se posádky v letošních četných bouřích potýkaly opakovaně. Spolu s hasiči se také podíleli na červencové likvidaci rozsáhlého požáru v kempu
Radava. Nejprve tam shořelo 11 obytných přívěsů, aby jen za deset dnů lehly
popelem další dva karavany a loďka
ukotvená na pobřeží.

Na vytížených vodních plochách byly přes léto z důvodu bezpečnosti vymezené plochy pro koupající, ale také speciální prostory pro sportovní akrobatickou plavbu a vodní lyžování.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Na Slapech platí zákaz
skluzu
A problémů mohlo být patrně ještě víc,
nebýt dalšího zpřísnění pravidel pro
plavbu i koupání. K tomu se právě kvůli
zvýšenému zájmu o tuzemskou dovolenou odhodlala Státní plavební správa
(SPS). „Na vytížených vodních plochách byly přes léto vymezené bezpečné plochy pro koupající, ale také speciální prostory pro sportovní akrobatickou
plavbu a vodní lyžování. Navíc po zkušenostech z letní sezony 2020 na Slapech, kdy došlo k výraznému zvýšení
provozu a nárůstu plavebních nehod,
jsme museli nově zavést výtlačný režim
plavby na velké části vodního díla,“ vysvětluje ředitelka Klára Němcová. Jak
dodává, podobná opatření se týkala i nádrží mimo kraj. Upravit pohyb na vodě
se rozhodli i na Dalešické přehradě
a Těrlicku u Karviné.
Zmíněný výtlačný režim v praxi znamená, že loď jede výrazně pomaleji než
v takzvaném skluzu, kdy plavidlo po
hladině klouže. Speciálně vymezené
zóny pak plavební správa zavedla už v
předchozích letech pro vodní skútry.
Pouze tam mohou jejich majitelé otestovat, co jejich stroj dokáže. Hlavním cílem je předejít podobným tragédiím
jako v létě 2016 na Orlické přehradě.
Mladík na skútru tam tehdy vrazil do
pramice. Střet nepřežila osmnáctiletá
dívka.
Letos byla nejvážnější událostí neho-

Sezona na
přehradách

Slapští záchranáři vyrážejí do akce ze Staré Živohošti, orlická posádka sídlí
v marině naproti hradu Orlík.
FOTO | ARCHIV MAFRA
da motorového člunu na Slapech. „Plavidlo narazilo do skály. Na místě nehody byli ošetřeni tři pacienti a předáni do
péče Záchranné zdravotnické služby
Středočeského kraje. Jednoho pacienta
přepravil do nemocnice rovněž vrtulník,“ upřesňuje Daniel Vičan.
Nadprůměrný počet zásahů zaznamenali vodní záchranáři už loni. Letošní sezona byla srovnatelná. Pomáhat vyrazili v 91 případech, přičemž nejvíc byli
vytížení v červenci. Na první prázdninový měsíc připadlo 47 výjezdů.

Stačí malá vlnka a je tu
tragédie
U některých výjezdů šlo jen o menší poranění. „Zhruba 30 ošetřených nebylo
třeba převážet k další péči. Šlo hlavně
o odřeniny, zaseknuté rybářské háčky,
lehké intoxikace alkoholem nebo popáleniny od slunce,“ vyjmenovává nejčastější zákroky Daniel Vičan.
Přestože většina rekreantů respektuje
daná pravidla, o výjimky není nouze.
„Zdánlivá idylka na Orlíku, ve skuteč-

Na Slapech si záchranáři od června
do září připsali 91 zásahů, což je
stejně jako v roce 2020 a o 12 více
než v sezoně 2019.
Na Orlíku pak pomáhali v silném
větru, pátrali po ztraceném plavci
a zapojili se i do zásahu u požáru
11 karavanů v kempu Radava.
Už 3. července policie a Státní
plavební správa při preventivní
akci na Orlíku kontrolovaly vůdce
malých plavidel a vodních skútrů.
Na Slapech platil zákaz jízdy ve
skluzu, pro plavce vymezili
14 bezpečných zón, kam nesmějí
lodě. Více o pobytu u vody na
https://plavebniurad. cz,
www.rvccr.cz, www.lavdis.cz,
www.vzs-praha.cz či
https://vodnizachranar.cz.

nosti zásadně přetížené plavidlo, na
němž není žádná záchranná vesta. Stačí
malá vlnka a rodinný výlet se může změnit v tragédii,“ komentovala Klára Němcová na Twitteru červencový snímek
loďky s trojčlennou posádkou.
Nejen plavební správa, ale i záchranáři a policisté proto opakovaně vyzývají
k opatrnosti. I prostřednictvím preventivní kampaně s názvem Na vodě nejsi
nikdy sám.
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Anglický spisovatel Charles Lamb: Člověk je…

Tajenka: … hrající si živočich.
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Mastercard®,
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hodnotě 500 Kč platební kartou Mastercard®
a získejte slevu 100 Kč na další nákup
v kamenných prodejnách či na e-shopu COOP.
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Voráčková očekává větší roli
Basketbalistky USK
Praha chtějí v Eurolize
napravit loňskou sezonu,
v níž poprvé po dlouhé
době neprošly ani do
čtvrtfinále.
PETR GEJZA
PRAHA | Smolnou porážkou ve francouzském Montpellier vstoupily do nového ročníku prestižní Euroligy basketbalistky USK Praha. To ale nic nemění
na vysokých ambicích, s nimiž do letošní sezony vyrukovaly.
„Čtvrtfinále je pro nás v Eurolize minimum. Máme ty nejvyšší cíle, jako každý rok,“ podotkla reprezentantka Veronika Voráčková, která bude mít po
ukončení kariéry dlouholeté kapitánky
Kateřiny Elhotové v týmu USK výraznou roli. „Minulý rok mi z hlediska herního sebevědomí pomohl, dostávala
jsem hodně prostoru. Snad jsem se celkově zlepšila a tuto sezonu to ukážu. Vidím, že mi trenérka dává šanci a mám
už v týmu určitou zodpovědnost. Snad
to bude pokračovat,“ doufá dvaadvacetiletá basketbalistka.

Kapitánku nahradíme
Odchod Elhotové družstvo zaskočil, na
spoluhráčky působila jako velká osobnost a dokázala na sebe brát odpovědnost v klíčových momentech.
„Čaki (přezdívka Elhotové) je výborná hráčka. Stabilně proměňovala trojky
a byla důležitou střelkyní. Doufám, že ji

Veronika Voráčková (24) se těší na obvyklý průběh sezony, která už by neměla být poznamenána svazujícími covidovými pravidly. Po odchodu Kateřiny Elhotové by měla mít v týmu větší roli.
FOTO | ARCHIV MAFRA
ale s holkami nahradíme,“ přeje si Veronika Voráčková, jejíž novou kapitánkou je nyní ostřílená slovinská rozehrávačka Teja Oblaková.
Voráčková se kromě soupeřek musí v
úvodu sezony popasovat i s vlastními
zdravotními problémy. Zranění si způsobila už na mistrovství Evropy a potíží
se stále úplně nezbavila.
„V reprezentaci jsem se zranila, měla
jsem zánět ve šlaše, v úponu. Během
léta jsem se tedy věnovala tomu, abych
se vrátila do přípravy stoprocentní. Pořád na tom pracujeme, aby se to nevracelo. Snažím se na to nemyslet a věnovat

se prevenci, aby se to celkově zlepšilo,“
prozradila Veronika Voráčková.
Tým USK se letos opět soustředí především na Euroligu. V domácím prostředí nebude vůbec hrát Český pohár, do
něhož se klub nepřihlásil.
V ligové soutěži pak dlouhé roky naprosto dominuje a táhne rekordní sérii
zápasů bez porážky.

Těším se na normál
Euroliga se vrací k modelu osmičlenných skupin a tradičnímu systému zápasů doma–venku. V minulé sezoně se

kvůli koronavirové pandemii hrálo pouze formou čtyřčlenných skupin a celek
USK poprvé od sezony 2012/13 nepostoupil ani do čtvrtfinále.
„Těším se, že budeme normálně bojovat, cestovat a sezona bude, jak má být.
Chybělo to, nikdo takhle hrát nechce.
Místo celé sezony jsme hrály šest zápasů a skončilo to. Měly jsme navíc velkou smůlu na zranění a nebyly nikdy
stoprocentní,“ uvedla Voráčková. „V
úvodu ročníku sice nebudeme kompletní, ale až se sejdeme v plném složení,
budeme mít velké ambice. Určitě se
chceme ukázat,“ podotkla křídelnice.
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Postarejte se s námi o vlaky
Do naší dceřinky DPOV, a. s.,
hledáme kolegy na pozice
▪
▪
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▪
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ymburk
Pracoviště N

▪ 5 týdnů dovolené,
1–3 dny sick days
▪ příspěvek 2 000 Kč/měsíc
na penzijní připojištění
▪ příspěvek na stravování
▪ příspěvek 7 000 Kč/rok
na kulturu, sport, zdraví,
dovolenou
▪ výkonové měsíční odměny,
půlroční bonusy
▪ zkrácenou pracovní dobu
bez snížení mzdy

0 Kč

školení 20 00

Bonus po za

mechanik kolejových vozidel
elektromechanik
natěrač, lakýrník
čistič a dezinfektor vlaku
manipulační dělník
skladník

Co můžeme nabídnout:

Kontaktujte nás na e-mailu Andrea.Novakova@dpov.cz
nebo na telefonu 702 197 392.
Více na www.dpov.cz/cs/kariera/

INZERCE

EXKLUZIVNÍ NUMISMATICKÁ PREMIÉRA
EMISE:
Exkluzivní numismatická premiéra pamětní medaile Pravda vítězí
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
Výročí vzniku
Československa

Nejjednodušší způsob objednání:
www.patroncesky.cz; tel.: 810 00 1918

Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších
závazků!

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
89 Kč (Poštovné a balné zcela ZDARMA)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
28. října 1918 vzniklo samostatné Československo, náš první
společný stát. Dodnes se jedná o jeden z největších milníků
našich novodobých dějin.
Abychom uctili tuto mimořádnou událost, Národní Pokladnice
připravila pamětní medaili pro každého za pouhých 89 Kč.
K umělecké pamětní medaili navíc zcela ZDARMA obdržíte
numismatický zakladač, certifikát autentičnosti a odznak
s českým lvem. Zároveň neplatíte poštovné a balné.

Pouze 89 Kč
Poštovné a balné ZDARMA

Nejjednodušší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.patroncesky.cz

Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72015762

CENA:

89 Kč (Poštovné a balné zcela ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.patroncesky.cz; 810 00 1918

Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o numismat je pro
každého k dispozici pouze 1 pamětní medaile. Platíte pouze
89 Kč, poštovné a balné je zcela ZDARMA. Objednání pamětní
medaile je bez jakýchkoliv dalších závazků. Garantujeme Vám
právo na vrácení pamětní medaile ve lhůtě 14 dnů od doručení.
Nabídka platí pouze 10 dní!

www.patroncesky.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní
Téma:

Výročí vzniku Československa

Avers:

Svatý Václav, znak, datum, opis Pravda vítězí

Revers:

Umělecké vyobrazení českého lva, opis

Průměr:

30 mm

Hmotnost:

11,9 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

89 Kč (Poštovné a balné zcela ZDARMA)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.patroncesky.cz

ø 30 mm

