ry,
KarlovvyaVCaheb
Sokolo

ČÍSLO 43, ROČNÍK X

Ondřej Sokol
Rutina mě
děsí, natáčení
pro Instagram
je pro mě
herecký trénink
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O šaty z mušelínu je
zájem. Šičky nestíhají
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Evu Kuželkovou lockdown nasměroval k dámské módě z přírodních materiálů
OSTROV | Statisícům lidí koronavirus
zcela změnil život. Většinou v negativním slova smyslu, ale najdou se i výjimky, kdy nucená nečinnost nasměrovala
některé zcela novým směrem. Jedním z
těch, pro které období lockdownů bylo
impulsem, je i Eva Kuželková z Jirkova. Ta vyrábí pod značkou Rozmanité
udržitelnou módu z certifikovaných přírodních materiálů.
Původně objížděla nejrůznější jarmarky s vlastnoručně vyráběnými čelenkami. V době, kdy byly podobné akce zakázané, přesedlala na módní tvorbu. A
právě s ní se představila veřejnosti v Ostrově na Karlovarsku. „Všechno zlé je k
něčemu dobré. Já v době lockdownu začala tvořit dámskou módu,“ vysvětluje
absolventka liberecké Střední průmyslové školy textilní.
Specifikem její tvorby jsou materiály, které používá. „Jsou kvalitní, ale
hlavně udržitelné,“ říká. To v jejím případě znamená používání přírodních materiálů. „Tvořím především z mušelínu,
což je stoprocentně bavlněná látka. Dříve se z ní vyrábělo oblečení především
pro miminka, dnes se z ní šije i oblečení
pro dospělé. Jejím specifikem je, že v
teplých dnech výborně saje pot a v zimě
zase zahřeje. Přitom je lehká, takže má
člověk pocit, že snad ani žádné oblečení
nemá,“ tvrdí návrhářka.

Zásoby nestačí
Prvními kritiky jejích návrhů pro dámy
byli nejbližší členové rodiny i kamarádi. „Šaty se líbily, takže jsem se rozhodla našít si je do zásoby s tím, že až se
zase situace zlepší, budu je nabízet na
prodejních akcích. Naštěstí se restrikce
uvolnily dříve, než jsem čekala,“ říká
Eva Kuželková. To s sebou ovšem přineslo i trochu komplikací. Ukázalo se

DAVID RAUB

PETR KOZOHORSKÝ

Nové české pohádky
TELEVIZNÍ PROGRAM NA CELÉ VÁNOCE
20. prosince 2021 – 1. ledna 2022

„80“ LADISLAVA FREJE

Herecké a dabérské úspěchy
kalily tragédie: nemoce
a smrt milovaných žen ...str. 4
Eva Kuželková vyrábí pod značkou Rozmanité udržitelnou módu z certifikovaných přírodních materiálů.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
totiž, že šatů do foroty nenašila
dost. A tak má nyní jak ona, tak šičky,
které s ní spolupracují, plné ruce práce.
O její módní kolekci je totiž obrovský
zájem.
„Snažím se tvořit univerzální střihy
pro různé příležitosti,“ říká nad svou kolekcí. Ačkoliv je její tvorba určená především pro ženy, ani muži od ní nemusejí odcházet s prázdnou. Zatím má v nabídce kolekci triček pojmenovanou
BAI. Při její tvorbě spojila své síly s herečkou Veronikou Čermák Mackovou .
A v souvislosti s ní mluví ještě o jed-

nom slavném jméně, o herci Igoru Orozovičovi. Právě on totiž kolekci triček
před nedávnem prezentoval na módní
přehlídce v Praze. „Přehlídka byla velkým úspěchem,“ tvrdí mladá návrhářka. I proto chce do budoucna svou pánskou kolekci ještě rozšířit. „Uvažuji nad
kalhotami,“ dodává.
I když nyní většinu času tráví nad
šicím strojem či nad střihy šatů, svou původní tvorbu neopustila. A tak byly na
jejím stánku na Jarmarku radosti k vidění i něžné dámské čelenky s květinovými motivy.

OČKOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ

Proč a kdy se vyplatí 3. dávka
proti covidu-19 a jak tuto
zimu čelit chřipce?
...str. 8 a 9
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Zámek získal další exponát

Oklikou přes Vídeň se v rámci dědictví dostane do Kynžvartu obraz španělského krále Alfonse XIII.
JITKA DOLANSKÁ
KYNŽVART | Kabinet kuriozit kynžvartského zámku je opět bohatší. Nový
exponát zámek získal díky dědictví. Jde
o obraz španělského krále Alfonse XIII.
Ve své poslední vůli jej zámeckému muzeu odkázala Blanka Olbert z Vídně.
Rodinnou památku dostal v roce
1925 od přímo od panovníka tchán dárkyně, doktor Sigmund Olbert. Ten býval osobním lékařem knížecí rodiny
Metternichů i knížat z rodu Schönburg-Waldenburg, kteří obývali zámek
Kladská. Právě on na Kynžvartu o španělského krále pečoval. Obraz poté zdědil jeho syn, rodák z Karlových Varů,
významný lékař a nositel mnoha mezinárodních ocenění profesor Friedrich
Olbert se svojí ženou Blankou. Ta se ve
své poslední vůli rozhodla, že obraz s
autogramem krále po téměř sto letech
vrátí na místo, kde jej vděčný Alfons
XIII. daroval svému lékaři.

Zpráva od notáře
„Zhruba v polovině loňského roku oslovil vedení státního zámku Kynžvart rakouský notář s informací, že zámecké
muzeum by mělo dědictvím získat obraz španělského krále Alfonse XIII.
Dlouho jsme nevěděli, co je to za obraz,
ani žádné další podrobnosti ohledně dědictví. Nic netušil ani samotný notář,
protože do bytu zesnulé nebyl dlouho
možný přístup. Teprve po vyřízení pozůstalostního řízení, které trvalo rok,
jsme byli vyzváni k převzetí obrazu. Vydal jsem se tedy do Vídně, abych z rukou vykonavatele poslední vůle Dr. Johannese Gschaidera dědictví převzal,“
popsal kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink, kterého souvislost španělské

Kynžvartský kastelán Ondřej Cink při zavěšování obrazu španělského krále Alfonse XIII. Ten je novým přírůstkem do
kabinetu kuriozit, k vidění bude už v příští sezoně.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
hlavy státu a zámku Kynžvart nepřekvapila. „Král Alfons XIII. byl bratrancem
kněžny Isabely von Metternich, matky
Paula Alfonse, posledního knížete z
Metternichu. Na Kynžvartu byl ve 20. a
30. letech minulého století častým a pravidelným hostem. Ostatně zámek Kynžvart je známý tím, že ho v průběhu historie navštívila celá řada významných
osobností. Panovníci a hlavy států nebyly výjimkou,“ vysvětlil kastelán Cink.
Darovaný obraz je vlastně zasklená foto-

grafie krále v dobovém zlaceném rámu.
Nechybí ani autentický panovníkův podpis.
„Podobně se dnes prezentují na autogramiádách celebrity a filmové hvězdy,
také rozdávají fotografie s podpisem,“
předestřel kastelán s tím, že současná
prezentace zámku se zaměřuje především na období kancléře Metternicha a
jeho syna Richarda.
„To je období, které spadá do 19. století. Nicméně návštěvy španělské koru-

nované hlavy zasahují do první poloviny 20. století, což mne neobyčejně těší.
Pro zámek je to cenný dar a to z toho důvodu, že nabízí další střípek do skládačky, která se týká dějin památky,“ dodal
kastelán.
Obraz byl po příjezdu z Vídně zaevidován do kynžvartských zámeckých sbírek a správa zámku pro něj našla důstojné místo. Návštěvníkům se představí v
kabinetu kuriozit zámeckého muzea už
v následující turistické sezoně.

Starý kulturák má sloužit sousední škole
CHEB | Město Cheb chce opravit bývalý kulturní dům na Zlatém vrchu. Nově
by měl sloužit dětem. Na projekt, který
se v současnosti připravuje, plánuje
město získat dotaci.
„Jakákoliv forma záchrany kulturního domu na Zlatém vrchu, který už bez
využití chátrá dlouhou dobu, je velmi
nákladná. Pokud vezmu jen opravu pláště a zařízení budovy, tak se bavíme o desítkách milionů korun, což je pro město
bez dotace nezvládnutelné. Veškeré do-

tační tituly ale počítají s nekomerčním
využitím. Proto jsme logicky nabídli
jeho využití našim příspěvkovým organizacím,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.
Zájem projevila 3. základní škola, která sídlí v sousedství, a Dům dětí a mládeže Sova. Základní škola by zde mohla získat zázemí pro školní družinu, některé kroužky nebo aulu, kterou postrádá. Dům dětí a mládeže plánuje, že by
tu mohl provozovat některé technické

kroužky. Děti ze sídliště by tak nemusely docházet do Goethovy ulice, na jejímž konci dům sídlí.
Město zvažovalo i demolici objektu,
který je roky nevyužívaný, a je tak cílem vandalů. Na jeho místě mělo vzniknout parkoviště, jenže kulturní dům na
nejmladším chebském sídlišti tvoří betonový skelet z 80. let a demolice by byla
velmi nákladná. Objekt se měl stát nejmodernější vlajkovou lodí dnes už neexistujícího státního podniku Hotely a

restaurace Cheb. V přízemí byla plánovaná restaurace, v patře čekala na otevření diskotéka a bar. Před domem architekt navrhnul velkorysou terasu, jejíž povrch pokryla velkoformátová žulová dlažba. Podnik se ale rozpadl a jeho
majetek začal likvidátor rozprodávat.
V závěru roku 2002 získalo dům od
ministerstva financí do svého majetku
město Cheb. Od té doby se v budově vystřídalo jen pár nájemců. Po čase ale
odešli. Od té doby budova chátrá. (jd)
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Vánoční strom
je z Drahovic
Patnáctimetrový smrk už stojí před Thermalem

Letošním karlovarským vánočním stromem se stal smrk pichlavý z Čechovy
ulice v Drahovicích.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

KARLOVY VARY | Déle než čtyři desítky let rostl v zahradě u domu v Čechově
ulici. Teď se už smrk pichlavý, který
městu věnoval Jaroslav Kejzar, stal symbolem letošních Vánoc v Karlových Varech. Patnáctimetrový strom stojí na prostranství před hotelem Thermal.
„Vysadil jsem ho a od té doby roste
doslova jako dříví v lese,“ prozradil těsně před kácením majitel stromu. Jaroslav Kejzar mu totiž po celou dobu nevěnoval prakticky žádnou péči. „Dokonce
jsem ho ani nezaléval,“ připustil.
Žádná speciální událost zasazení
stromku nepředcházela. „Prostě jsem
dostal sazenici a tu jsem zasadil v zahradě,“ zavzpomínal Kejzar. Velká nostalgie z toho, že se ze zahradního smrku
stal smrk vánoční, tak v jeho případě nehrozí.
Přesto Jaroslav Kejzar připustil, že
ještě před pokácením stromu málem za-

plakal. „Bylo to při nedávné vichřici,
která smrk málem smetla. Měl jsem tehdy strach, že se ani Vánoc nedožije,“
řekl muž, díky kterému budou mít Karlovy Vary důstojný vánoční strom.
Místo v jeho zahradě dlouho prázdné
nezůstane. Jaroslav Kejzar má v plánu
vysadit zde něco nového. „Každopádně
nižšího a vzácného. Konvalinku, mátu,
nebo tak něco,“ dodal se smíchem.
O pokácení smrku se postarali pracovníci Správy lázeňských parků. Podle ředitele městské organizace Miroslava
Kučery práci neprovázely žádné velké
komplikace.
Také cesta z Čechovy ulice před hotel Thermal nebyla letos složitá. Kolona
vozidel jela ulicí Stará Kysibelská přes
Lidickou a Bezručovu. Dopravu po celou cestu řídili strážníci karlovarské
městské policie, kteří transport doprovázeli.
(koz)

INZERCE

Hranice chtějí na Trojmezí
vybudovat turistickou zónu
HRANICE | Město Hranice v Čechách
plánuje zrevitalizovat rybník v městské
části Trojmezí. Vybuduje v jeho okolí
turistickou zónu a centrum rekreace se
zázemím a vyžitím pro návštěvníky. Lákadlem nového volnočasového areálu
by měla být především panenská příroda, kterou se okolí rybníka pyšní.
„Ta lokalita je poměrně hodně navštěvovaná. Jezdí sem rybáři, v létě je možnost koupání, místní lidé se tu potkávají
na procházkách, protože okolí nádrže je
opravdu malebné. Krásná příroda láká
turisty, často zde někdo stanuje nebo
parkuje s karavanem. My jsme se rozhodli to místo zvelebit a dát turistice nějaký řád,“ uvedl starosta Hranic Daniel
Mašlár.
Jako první vlaštovku radnice koupila
od soukromého majitele dřevěnou chatu s velkou terasou, kde v minulosti fungovalo občerstvení.
„Dřív to tady žilo. Chtěli bychom tu
tradici obnovit. Oslovili jsme proto krajinného architekta, aby se pokusil tu lokalitu nějak vyřešit. Okolí rybníka zvelebit, navrhnout nějaké volnočasové aktivity, interaktivní prvky pro děti a samozřejmě zde musí být zázemí. Už
máme první studie, které se, myslím, povedly. V návrhu je travnaté hřiště, převlékárny, sprchy a toalety, fitness prvky, hřiště na petanque, dřevěná mola,
lávky přes mokřady, aby se přes mok-

řad dalo projít na druhou stranu suchou
nohou. Celý rybník lemuje povalový
chodník. V chatě bychom rádi obnovili
občerstvení. Zvažujeme, že bychom ji k
tomu účelu na léto pronajali,“ popsal
starosta Mašlár.
Podle jeho slov by mělo u nádrže
ustat i živelné kempování. Studie totiž
řeší i místo, kde by měly stát karavany
či obytné vozy nebo kde by si lidé mohli postavit stan. „Nechceme stavět přímo kemp, ale vyčlenit prostor, kde bude
možné několik dnů pobýt. Třeba v prostoru prořídlého lesíka by se mohlo stanovat. V plánu je i sociální zázemí, které k tomu musí vzniknout, plus nějaké
přístřešky u ohniště. Naproti by pak
mohl stát menší uzavřený objekt, který
by mohl fungovat po vzoru Krásné jako
turistická útulna pro příležitostné
přespání,“ předestřel starosta.
Než se ale začne s úpravami na březích, bude nutné nejprve rybník vyčistit
a odbahnit. K tomu chce město využít
dotace, které je možné k tomu účelu čerpat. „Vyhlížíme i další dotace, které by
nám umožnily projekt realizovat najednou jako celek. To by bylo samozřejmě
nejvýhodnější. Ale projekt je nastavený
tak, že je možné jej rozdělit na etapy.
Navíc spousta věcí v areálu je navržena
ze dřeva, hodně bychom toho určitě
zvládli udělat ve vlastní režii,“ dodal
Mašlár.
(jd)

Prosíme rodiče a doprovod, aby dohlíželi na dodržování
bezpečných rozestupů a hygienických pravidel.

www.oc-fontana.cz

80

4 26. listopadu 2021

Česká republika

Ladislav Frej

„Karel pije!“ Nesmrtelná hláška ze seriálu Nemocnice
na kraji města směřovala na doktora Sovu mladšího, jehož
skvěle ztvárnil Ladislav Frej. Ač měl v rejstříku mnoho
jiných vynikajících rolí ve filmu, divadle či dabingu, právě
tato byla jeho osudovou. „Štvalo mě, že ať budu hrát
cokoliv, pro všechny budu pořád doktorem Sovou,“ přiznal
herec, který právě dnes, 26. listopadu slaví 80. narozeniny.
Text: Iveta Benáková Foto: archiv MAFRA a ČSFD.cz

SLÁVA I PROKLETÍ
ROLE DOKTORA SOVY ML.

Ačkoliv Ladislav Frej natočil desítky filmů, bezpochyby
nejpopulárnější je jeho role doktora Sovy ml. v legendárním
seriálu Nemocnice na kraji města, který se dočkal i novodobého pokračování. Sice sám přiznával, že ho léta štvalo,
že ať bude hrát cokoliv, pro všechny bude pořád doktorem Sovou a že i na něj lidé pokřikovali na ulici, zpětně
je za tuto roli rád. „Jednou v noci mi bylo špatně, měl jsem
bušení srdce. Byl to velice nepříjemný stav, tachykardie.
Manželka zavolala pohotovost. Přijel doktor, takový ryšavý
fousáč. Prohlédl mě, ošetřil, sbalil kufřík, a když už bral
za kliku, obrátil se a říkal: Víte, ten, co ho hrajete v Nemocnici, to je můj případ. Ukázalo se, že to byl bývalý chirurg,
který nasával, a tak skončil na noční pohotovosti. Svědčí to
o tom, jak měl Jaroslav Dietl zmáknuté situace, ve kterých se
lidé nacházejí. Podobných případů bylo víc,“ vzpomínal. Také
kriminální seriál Malý pitaval z velkého města, v němž hrál
hlavní postavu šéfa kriminálky Kubáta, je dodnes diváckým
fenoménem. On sám ale na období natáčení zřejmě moc rád
nevzpomíná. Vznik prvních dílů totiž málem posunula jeho
vážná nemoc. Nedlouho před začátkem natáčení se musel
kvůli problémům se slinivkou léčit v nemocnici. Frej dodnes
říká, že když seriál
zahlédne v televizi,
hned si vzpomene,
jak mu tenkrát bylo
zle. A také na obrazovce je pak vidět,
jak byl pohublý.

ŽIVOTNÍ LÁSKA
A RODINNÉ TRAGÉDIE
DIVADELNÍ ZAČÁTKY
I POKUSY S MUZIKÁLEM
Ladislav Frej od malička hrál na housle,
ochotničil a zpíval v dětském sboru
Janáčkovy opery. V roce 1963 dokončil
studium na brněnské JAMU, ještě dvě
sezony zůstal ve městě hrát, než přešel
do Pardubic. „Těch pět let angažmá
fičelo v jednom letu, zkoušky, premiéry,
dychtivé vyhlížení fermanu s novým
obsazením, zájezdy, dvě představení za večer – velké, komorní i zájezd
v jeden den. Po srpnu 1968 dal režisér
Jiří Císler dohromady scény z her V+W,
jezdili jsme s nimi po celých východních Čechách, hráli i čtyřikrát za den,“
vzpomíná Ladislav Frej na pardubické
angažmá. Poté vystřídal několik scén,
třeba Divadlo na Vinohradech či Národní divadlo. Mezitím se ale projevil
i jako nadaný zpěvák a tanečník.
V roce 1972 se dramaturgie brněnské
dětské redakce rozhodla využít poetických textů a melodií v televizi málo
známé populární divadelní dvojice
Vodňanský-Skoumal a nabídnout je
formou malého muzikálu s názvem Co
je to ta koule žlutá dětskému divákovi.
Režisér Jiří Vanýsek obsadil do zpívajících rolí mimo jiné i Ladislava Freje.

MISTR DABINGU A ROZHLAS JAKO „DOBRÝ PARTNER“
Od poloviny 80.let se Ladislav Frej věnuje také dabingu, jeho hlas zněl ze stovek
zahraničních filmů a seriálů. Mezi jeho nejslavnější role patří inspektor Barnaby
v seriálu Vraždy v Midsomeru, který se těší velké oblibě u diváků a častému opakování. Letos v září také získal Cenu za celoživotní herecké mistrovství v dabingu,
kterou uděluje Herecká asociace, a vstoupil do dabingové síně slávy ještě společně
s Oldřichem Vlachem, Františkem Němcem a Jorgou Kotrbovou. Kromě toho namluvil mnoho audio
knih, spolupracuje také s Českým rozhlasem. Nosiče s mluveným slovem a rádio jsou pro něj vítanými
společníky. „Je mi v jejich přítomnosti velmi dobře. Když jsem doma sám, mám mluvené slovo jako svého
dobrého partnera,“ říkává.

Zatímco v práci byl úspěšný, v osobním životě Ladislava stihlo hodně ran. Byl čtyřikrát ženatý. Se svou
první ženou A.Sklenarikovou měl syna Davida. Jak
sám po letech přiznával, brali se právě kvůli těhotenství. „Takový vztah neměl žádný základ k tomu,
abychom se stali rodinou. Bylo to študácké zamilování. Což mě neomlouvá. Dodnes to cítím jako jeden ze
svých těžkých hříchů. Když nad tím přemýšlím, běhá
mi mráz po zádech,“ líčil s tím, že bývalá manželka
se synem emigrovala do Švýcarska, kde jej její nový
manžel adoptoval. Druhé manželství s Gabrielou
Wilhelmovou bylo bezdětné, ovšem přátelské vztahy
jim vydržely až do hereččiny smrti na rakovinu v roce
2002. Se třetí ženou, Evelynou Steimarovou, také
potomky neměl. S herečkou Věrou Galatíkovou,
jeho životní láskou, to sice zajiskřilo ještě před třetím
manželstvím
s Evelynou
Steimarovou,
ale lásku přerušil Galatíkové
přesun do Činoherního
klubu v Praze,
zatímco
Frej zůstal
v Pardubicích a oženil se. Láska ke Galatíkové ale
nevyprchala. „Když jsme se rozváděli, Evelyna byla
těhotná s jiným partnerem a Věra byla v jiném stavu
se mnou. To už jsme čekali dceru Kristýnu,“ popisoval
po letech. Právě čtvrté manželství už bylo osudové,
s Věrou Galatíkovou byl 36 let. Kromě dcery Kristýny,
která je také herečkou, mají i syna Ladislava ml. Vztah
Ladislava a Věry rozdělila vážná choroba, v roce
2007 Galatíková podlehla rakovině plic, se kterou léta
bojovala. Frej se o ni do poslední chvíle staral doma.
„Že by musela ležet někde jinde, to jsem nechtěl ani
slyšet. Ke konci na to někdy zaváděla řeč. Nepřipustil
jsem to. S děcky jsme hned na začátku řekli: My se
o tebe postaráme a nikam tě nedáme. Věděla, že v poslední chvíli nebude sama,“ řekl později. Na rakovinu,
tentokrát slinivky, zemřela v loňském roce i jeho další
partnerka Gabriela Mrkvicová, se kterou byl od roku
2009. Bylo jí pouhých 56 let.

Zrak se v čase mění a měření je klíč
Neche si změřit zrak u odborníků.

Nechat si správně zkontrolovat zrak je ta nejzákladnější věc a první krok,
když chcete nové brýle nebo čočky. Zvlášť po 40. roce se kvalita vidění
hodně mění, proto je na místě zajít k optometristovi alespoň jednou za
dva roky.
Během půl hodinky vás čeká rozhovor o vaši h potřebách
tř bá h a životním
ži t í stylu
t lu. V jakých sišich
tuacích a na jaké vzdálenosti budete brýle
obvykle potřebovat? Pracujete s počítačem,
často čtete či často řídíte? To vše hraje roli.
Poté následuje měření na modeerním přístroji
Optical se pozvaném refraktometr. V GrandO
užívají nejmodernější optické stroje TOPCON.
Ty dají základní vstupní data, jaak na tom váš
oček pro vaše
zrak je, ovšem výběr přesných čo
oči je vždy jemná lidská práce, kterou žádný
přístroj plně nenahradí.
Nastupuje tedy další fáze, kdy s vámi zkoumi dioptriemi,
ší optometrista čočky s různým

aby se našla ta pravá pro dokonale ostré
vidění. Tohle je ta klasická fáze s tzv. optotypem, tedy s tabulí s malými písmenky.

Nakonec se dozvíte, jak na tom vaše oči
jsou a jaké řešení potřebujete, případně
zda pro vás budou vhodné i kontaktní čočky. Pokud si budete chtít rovnou vybrat
nové brýle, i s tím vám odborníci rádi pomohou.
V GrandOptical se můžete na měření
objednat online na www.grandoptical.cz.
Objednání vám zabere pár minut a vyhnete
se dlouhému čekání. V případě zakoupení
brýlí, máte navíc měření zraku zdarma.

VÁŠ
ÁŠ VĚ
VĚK
K
VAŠE
SLEVA
Pomáháme Vám vidět lépe
Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obroučky + brýlová skla). Platí na obroučky označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými kupony. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Toto je zdravotnický prostředek. Více informací v prodejně GrandOptical nebo na www.grandoptical.cz.
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Jsem vděčnej, že si i ve svém
věku pořád připadám na patnáct
Takovou nabídku za svou bohatou moderátorskou
kariéru Ondřej Sokol ještě nedostal. Provázení
každodenní vědomostní soutěže Na lovu je velkým
závazkem, na který ovšem jinak hlavně divadelní režisér
a herec nadšeně kývl. „Zbožňuju televizní soutěže. Když
mi nabídli Na lovu, šel jsem do toho bez zaváhání,“
potvrzuje. Své fanoušky baví i videi na Instagramu.
„Je to dobrá herecká škola. Rutina je pro mě něco,
co mě opravdu zabíjí,“ dodává čerstvý padesátník.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Jako by mu televizní obrazovka a divadelní pódium nestačily, Ondřej Sokol si
v době koronavirových omezení našel cestu i k sociálním sítím. Pro svůj profil na Instagramu natáčí nejrůznější vtipná videa,
ve kterých se vyžívá i v převlecích. „Udělal jsem si doma malé studio, a když se mi
chce točit, tak točím. Vlastně tak jezdím herecky ‚na chalupu‘,“ líčí někdejší dlouholetý umělecký šéf Činoherního klubu, moderátor posledního Českého slavíka a průvodce řadou dalších televizních pořadů.
Od léta moderujete novou vědomostní soutěž Na lovu na televizi Nova. Váhal jste nad takovou nabídkou, nebo
to byla jasná volba?
Je to formát, který já už roky tajně miluju.
Byla to naprostá náhoda, že mi to nabídli,
a vůbec nevěděli, že mám tuhle tajnou
neřest. Když jezdím do Londýna, tak
na ITV mají soutěžní odpoledne, set snad
pěti soutěží, které jdou za sebou. Miluju,
když ležím na hotelu v posteli, sleduju ty
soutěže a soutěžím s nimi. A The Chase,
což je anglický originál našeho Na lovu,
byla jedna z nich. Když mi to nabídli, tak
mi to přišlo jako splněný sen. Šel jsem do
toho bez zaváhání. Já to fakt zbožňuju.
V době lockdownu jste se začal více
věnovat svému instagramovému pro-

filu. Jak se rodí vaše postavy, které na
něm ztvárňujete?
Na Instagram dávám to, co mě baví. Zjistil jsem, že spoustu věcí, které si dělám
pro radost, můžu postovat i tam. Vytvořil
jsem si doma malé studio, a když se mi
chce točit, tak točím. Vlastně tak jezdím
herecky „na chalupu“.

Takže nejste příznivcem hluboko vyjetých oborových kolejí?
Ne, vůbec! Proklínám se vždycky, když dělám něco, co neumím, nebo co se musím
hodně učit. Nenávidím se za to, že ve svém
věku si ještě furt přijdu, jako že mi je patnáct. Ale pak jsem za to tak strašně
vděčnej! Mám tak pocit, že je to daleko intenzivnější a nepřichází ta rutina,
která podle mě člověka
vraždí. Jsem nejraději,
když můžu přeskakovat. Když ale vezmu
celé to spektrum, tak
si myslím, že divadelní režie je něco, kde se
uplatním jako umělec.
Bez uvozovek. To je
úplně nejvíc.
Jízdu nevyjetými kolejemi si v posledním
roce a půl pořádně vy-

Co byste určitě nikdy na Instagram nedal?
Většinu věcí. Na Instagramu se stylizuju
spíše do někoho jiného. Jen čas od času
tam dám nějakou osobní věc. Nejsem člověk, který by potřeboval žít sociálními sítěmi. Mě vždycky tohle bavilo, ale rozhodl jsem se, že už nebudu dělat nějaké skečové věci. Víc mě baví se převtělovat do
postav, do toho, jak mluví, jak přemýšlejí,
je to také herecký trénink.
Takže byste se tím třeba jednou mohl
i živit, nebo je to spíš radost?
Zatím je to jenom zábava. Ale je v tom
ukryta spousta radosti. Miluju ty dny, kdy
si najmeme maskérku Evu Svobodovou,
která mě i obléká. Sejdeme se doma a je to
takový hrozně prima den. Blbneme a ještě
je z toho spousta materiálu.
Kombinujete herectví, režii, moderování, teď i bavičství na sociálních sítích. Dá se říct, co vás baví nejvíc?
Myslím, že mě drží na nohou právě to, že
to můžu střídat, protože rutina je něco, co
mě opravdu děsí. Mám pocit, že nejvíc
žiju ve chvíli, kdy dělám něco, co ještě nemám vyzkoušené.

Ondřej Sokol

Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Vystudoval gymnázium a poté herectví a režii na DAMU.
Od roku 1996 byl členem souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi.
■ Do Činoherního klubu nastoupil na podzim roku 1999 a uplatnil se tu jako herec, režisér, překladatel
a pak také coby umělecký šéf. Tuto funkci vloni předal Martinu Fingerovi.
■ Je držitelem několika Cen Alfréda Radoka a Ceny Thálie pro mladého činoherce do 33 let (2002).
■ V televizi se nejprve proslavil rolí v Ordinaci v růžové zahradě a pak hlavně v improvizační show
Partička, s níž získal i několik cen TýTý. Na Českého lva byl v roce 2011 nominován za vedlejší roli
ve snímku Perfect Days. Později si zahrál velké role v sérii Rédl či trilogii Zahradnictví.
■ V roce 2014 natočil film Krásno, v němž si i zahrál. V současnosti patří k nejvyhledávanějším
moderátorům.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

zkoušela celá česká kultura. Jak vás
ovlivňuje současná opět se zhoršující
covidová situace?
Na téhle době se dá najít máloco pozitivního. Kromě některých testů. Zkoušení v divadlech probíhá strašně dlouho kvůli karanténním pauzám, což ale mně jako režisérovi docela vyhovuje. Líbí se mi, že můžu pořádně
přemýšlet nad svými nápady ke hře.
O čem přemýšlíte právě teď?
Teď děláme v Činoheráku nádhernou hru od Tracyho Lettse
Linda Vista. Je to úžasná hra,
ale zkoušení je náročné. Premiéra by měla být 21. listopadu,
ale všechno se to v téhle době
špatně plánuje, když nevíte,
co přijde. Navíc si divadla našetřila premiéry do zásoby,
teď je všechny uvádí, ale premiérové publikum není nafukovací. V sálech je méně
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lidí, i když musím říct, že v Činoheráku
máme poměrně věrné publikum. V jiných
divadlech i ruší představení nebo hrají
před dvaceti třiceti lidmi…
Máte za sebou už desítky režijních prací. Která vás dosud nejvíc zasáhla, naplnila?
Asi bych vypíchl ty hry, kterým lidé nevěřili a byly určitým způsobem risk. Samozřejmě, že to mnohokrát nevyšlo. Ale i naopak. Když jsme dělali prvního Martina
McDonagha, nikdo tady o něj nestál,
všichni tvrdili, že ten autor nemá žádnou
budoucnost. Ale já mu tehdy strašně věřil.
Když jsme připravovali další inscenaci –
od Davida Mameta, který je tady opomíjený, tak se to stalo zase. A přitom ty hry fungují nebo fungovaly další spoustu let.
Co jiného kromě kulturních zážitků by
podle vás lidem nemělo v současné
době uniknout?
Doba je divná… Divadla jsou super, protože se tam vidí živí lidé s živými lidmi,
což je něco, co jsme teď dlouho nemohli.
Takže bych doporučil chodit do divadla,
dokud to půjde. Člověk si tak začne vážit
i drobností. Když jsme třeba v lockdownu
nikam nemohli, začal jsem objíždět republiku a zjistil jsem, jak je to tu krásný. Ale
to je možná i věkem. Také jsme v tom nejtvrdším lockdownu byli tři měsíce na chalupě. Což kdyby bylo za normální situace,

mě i tančení s Leošem Marešem. Vzpomínám hrozně rád na všechny.
Festival Life! nabízí každý rok zábavu
v oblasti sportu, tance a počítačových
her. Na co se nejvíc těšíte letos?
Na tu atmosféru. Když jsem byl na Lifu
poprvé, tak se tam chtěl syn Adam podívat právě kvůli počítačům. A byl tak nadšený, že se vracíme každý rok. Beru to už
jako rodinný výlet.

Ondřej Sokol je pravidelným hostem brněnského festivalu Life!. Chybět nebude ani letos, pokud konání akce umožní pandemická situace.
FOTO | MAFRA
tak by se mi to do konce života nikdy nepovedlo. Mít tolik volna v kuse. A já tam
byl opravdu šťastnej.

vznikat v tomhle divokém duchu, tak mi
to začne asi chybět. Ale já pevně doufám,
že se to nestane. (smích)

Letos byste se měl znovu objevit na
brněnském festivalu Life!, ke kterému
jako dlouholetý ambasador natáčíte
vždycky tak trochu punkově upoutávku… Proběhlo to i letos stejně?
Tak co se týče punku při natáčení, tak to je
opravdu každý rok totální punk, a to mě
na tom fakt baví. Až to jednou nebude

Na který z „punků“ vzpomínáte nejraději? Měl jste vedle sebe od Jakuba
Koháka, Lukáše Pavláska až po Simonu Krainovou nebo Lucii Borhyovou
snad všechny zajímavé lidi v téhle republice…
Na všechna natáčení vzpomínám rád. Bavilo mě tančení s Jirkou Mádlem, bavilo

INZERCE

od 26. listopadu
exkluzivně na Voyo

Takže budete v Brně společně rodinně pařit i letos?
Jako takhle… Já nejsem proti ponížení
v životě, ale hrát se sedmnáctiletým dítětem počítačové hry je skutečně už samo
o sobě opravdu velké ponížení… Pamatuju si, a je to už velmi dávno, kdy přišel ten
okamžik, kdy mě začal porážet. Pamatuju
si to přesně. Dříve jsem ho občas nechal
vyhrát, ale teď už můžu dělat, co chci, a nevyhraju nikdy nic.
Jaký máte vztah s vašimi dětmi?
Ester je jednadvacet, Adamovi sedmnáct,
takže jsem rád, když mě přiberou do hovoru a chvíli se mnou mluví. Jsem tady od
toho, abych jim byl po ruce, když se něco
stane. Moje máma v životě dělala to samé.
Věděl jsem, že se můžu spolehnout, že
když budu v pr…, že tu bude člověk, který
mi podá ruku a pomůže mi postavit se na
nohy. A to vnímám stejně i se svými dětmi.
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Podzim 2021: Covid zase svírá
Letošní vlna pandemie je jiná, protože koronavirus
narazil na „bariéru“ očkování. Co to s nákazou
udělalo? Proč lékaři doporučují posilující dávku? Jak
letos na chřipku? A proč dělá chybu ten, kdo odmítá
očkování? Týdeník 5plus2 přináší odpovědi.
JOSEF HORA
ČR | Silná podzimní vlna covidové pandemie zasáhla Českou republiku. Vir
SARS-CoV-2 ale letos poprvé narazil
na „bariéru“, kterou tvoří většinová část
očkované populace. Jak se to projevilo?
Jednoznačně tím, že očkování jako
zbraň proti nemoci covid 19 funguje.
Zatímco neočkovaní plní nemocnice,
JIP a krematoria, očkovaní, pokud se vůbec nakazí, mají lehčí průběh.
„Před rokem samozřejmě v nemocnici očkovaní být nemohli. Nyní jsou v nemocnicích očkovaní i neočkovaní, což
je očekávaný vývoj, ale riziko hospitalizace je u neočkovaných mnohonásobně
vyšší. Ještě vyšší je pak riziko hospitalizace na JIP a úmrtí,“ potvrzuje lékař a
člen České vakcinologické společnosti
Daniel Dražan.

„

Riziko
hospitalizace
je u neočkovaných
mnohonásobně vyšší.
Stejně i riziko úmrtí.
Pojďme si dát jednoduchý příklad,
který by při trochu větší míře proočkovanosti mohl odpovídat reálným číslům
v České republice.
Představme si, že v Česku žije pouze
100 lidí. Očkovaných je 80, neočkovaných 20. Jediná nemocnice v zemi pak
hlásí, že na JIP leží 5 očkovaných a
10 neočkovaných. „Co tam dělá tolik očkovaných?“ diví se lidé. Jenže matematická zákonitost mluví jasně – z obrovské skupiny osmdesáti očkovaných jich
na JIP skončilo pět, z malé skupiny dva-

ceti neočkovaných jich tam leží deset.
To znamená, že z neočkovaných skončil na JIP každý druhý člověk, z očkovaných každý šestnáctý.
Přes vakcinaci je ale realita současné
vlny stále tragická. „V současné době
se stejně jako v předchozích vlnách epidemie vymkla jakékoli kontrole, nestíhá se testovat ani trasovat. Nemocnice
se plní a umírá mnoho desítek lidí denně,“ podotýká Daniel Dražan, který jinak působí jako pediatr v Jindřichově
Hradci. Současnou situaci ve své ordinaci přibližuje slovy: „Hodně práce. Hodně dětí má covid, ale současně má hodně dětí i běžné infekce dýchacích cest.
Situace, která tu v předchozích vlnách
nebyla.“

Respirátor jako pásy v autě
Týdeník 5plus2 zjišťoval riziko nákazy
po očkování druhou i třetí dávkou.
Lidé, kteří dostali druhou dávku, totiž
často vyrážejí do společnosti, jako by
jim nic nehrozilo.
Chyba. Očkování sice
vytváří určitou „bariéru“, přes kterou se virová nálož nedostane,
pokud je ale viru ve
vzduchu příliš nebo je
mu člověk vystaven
dlouhou dobu, virus
„bariéru“ prolomí a
nemoc se projeví.
„Očkovaní mají významně nižší riziko se
nakazit, a pokud se
tak stane, mají nižší riziko nakazit někoho
dalšího. Riziko se zvyšuje v závislosti
na počtu lidí, se kterými jsme v blízkém
kontaktu, na době, po kterou jsme v kontaktu a na tom, jak lidé dodržují pravidla,“ dodává. Každý by si tak měl dávat
pozor a řídit se určitými pravidly, stejně
jako to přeneseně dělají řidiči v provozu. Ti si také musí hlídat ostatní a snaží
se předvídat, co se může stát, aby nedošlo k nehodě. Stejně tak by si ti, kteří nechtějí onemocnět, měli hlídat ostatní a
předvídat, kdy a kde by se mohli nakazit či zda si vzít respirátor, tedy s lehkou
nadsázkou něco jako pásy v autě.

Třetí dávka po půl roce
Pediatr Daniel Dražan konstatuje,
že mezi dětmi právě řádí jak covid,
tak běžné infekce dýchacích cest.

Co se týká třetí či posilující dávky očkování, také po ní je možné se nakazit, dostat se do nemocnice a dokonce i zemřít. Riziko je ale násobně menší než u

Tečka v nedohlednu a protesty odpíračů. Tečka za epidemií covidu-19 je
v nedohlednu, třebaže vládní kampaň ji slibovala už od jara (foto nahoře).
Prahou a dalšími městy teď každou chvíli proudí odpůrci vakcinace. Požadují „svobodu pro neočkované“ a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i
hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou označují za „zrádce národa“ (foto vlevo). Speciální covidové jednotky pak v nemocnicích sice plní senioři, ale především neočkovaní pacienti.
FOTO | PETR TOPIČ, MICHAL SVÁČEK, MAFRA
dávek předchozích. Třetí dávka se dává
zhruba půl roku po té druhé. „Pokud někdo obdrží SMS s výzvou, je to v pořádku. Kdo SMS nedostane, měl by se dojít
přeočkovat po uplynutí doby šesti měsíců, zejména pokud spadá do některé z rizikových kategorií senioři, nemocní a těhotné ženy,“ vysvětluje expert.
Je potřeba upozornit, že účinnost jednodávkové vakcíny společnosti Janssen
je nižší a EU v současné době řeší, zda
se podání posilovací dávky zkrátí na
pouhé dva měsíce po této první dávce.

Data z dostupných českých průzkumů ukazují, že účinnost očkování s
časem klesá. „Dokazuje to řada studií.
Jedna například říká, že pokles je šest
procent každé dva měsíce, ale to je skutečně velké zjednodušení. Víme, že
účinnost vakcín postupně klesá a že posilující dávka ji obnovuje na původní
hodnoty. Proto je nutné podávat posilující dávky,“ uzavírá Dražan.
Studie také poukazují na to, že reakce
či možné nežádoucí účinky jsou po třetí
dávce podobné jako po dávce druhé.
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Česko. Kvůli neočkovaným
Očkovaní jsou tedy pro své okolí
méně rizikoví než neočkovaní, ale samozřejmě to neznamená, že by se nemohli
nakazit, nebo že oni sami by nemohli nakazit někoho dalšího.
Daniel Dražan vysvětluje, že pokud
se setká očkovaná osoba s neočkovanou, existuje riziko nákazy pro oba.
Jestliže se setkají dvě očkované osoby,
infekci sice nelze stoprocentně vyloučit, ale je pro oba velmi nepravděpodobná a riziko závažného průběhu zůstává
minimální. „Toto riziko se dále sníží,
pokud budou mít oba ochranu dýchacích cest,“ říká lékař. „V případě, že budeme všichni očkovaní a všichni nosit
roušky či respirátory, v podstatě se nebudeme muset více omezovat,“ je přesvědčený Dražan.

Jak na protilátky?
V odborné i laické veřejnosti se stále
řeší téma protilátek. Ty člověk získá
jak po prodělání nemoci covid-19,
tak po očkování. Je ale třeba před očkováním všem lidem protilátky měřit? A když bude množství vysoké,
tak mají od očkování odstoupit? Podle Daniela Dražana nikoli: „Člověk
neví nic o tom, jakým způsobem a na
jak dlouho ho protilátky chrání. Testování protilátek je vhodné pro provádění klinických studií nebo v ojedinělých případech, ale pro běžné používání to nemá význam.“
Glosuje také rozdíl, kdy člověk
prodělal onemocnění a poté se nechal

očkovat a kdy po prodělané infekci
očkování odmítá. „Člověk, který
prodělal onemocnění a je očkovaný,
má prostě mnohem vyšší ochranu
než ten, který se po prodělané nemoci očkovat nenechal.“

„Očkujte se proti
chřipce a covidu-19
současně,“ říkají studie

Loňská sezona se díky opatřením,
rouškám a kvůli omezeným kontaktům mezi lidmi obešla téměř bez chřipky. „Loni se například v USA snížil
počet hospitalizací s chřipkou o dva
řády,“ vysvětluje Daniel Dražan.
Otázkou je, jak to bude vypadat letos, každopádně očkování proti chřipce stále funguje.
„Takové očkování je velmi bezpečné, doporučujeme všem nad šest měsíců věku. U dospělých zejména seniorům a lidem s chronickými onemocněními. Dospělí dostávají jednu
dávku, která začne účinkovat za
14 dnů po aplikaci. U dětí nad 6 měsíců, které nebyly ještě na chřipku nikdy očkované, se dávají dvě dávky –
druhá se aplikuje po měsíci od první a
účinnost se projeví celkem za 6 týdnů
od první dávky.“ Když se ale očkuji

Od pondělí vstoupila v platnost
zpřísněná opatření. Mnohde už nestačí negativní test, je třeba prokázat se potvrzením o očkování
nebo o proděláné nemoci.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA, SHUTTERSTOCK

na chřipku, mám s očkováním na covid-19 počkat? Lékaři doporučují nechat se očkovat současně. „Obě vakcíny aplikované současně jsou dle studií bezpečné a nezvyšuje to riziko či
intenzitu nežádoucích účinků. Pokud
se člověk nenechá očkovat v jeden
den současně, může jít kdykoliv den
jiný, žádný interval tam není,“ vysvětluje Daniel Dražan.
(jos)

Strasti lidí bez vakcíny: samota
seniorky, boj o život miminka
Očkování odmítli, teď
toho litují. Takzvaným
antivaxerům se často
„rozsvítí“ až ve chvíli,
kdy už je pozdě.

O

čkování proti covidu-19 rozdělilo rodinu Sylvy. Zveřejňujeme
její vyprávění:
„Nikdy by mě nenapadlo, že vakcína
proti koronaviru, rozhádá naši rodinu.
Jsme padesátníci a jak jen to šlo, nechali jsme se očkovat. Navíc naše kamarádka byla hospitalizovaná s těžkým průběhem, několik dní byla v bezvědomí a dodnes, tři čtvrtě roku od onemocnění, je v
pracovní neschopnosti a potýká se s následky.
Předpokládali jsme, že stejný přístup
jako my budou mít k vakcinaci i naši
nejbližší příbuzní. Čím více lidí se nechá naočkovat, tím dříve začneme snad
žít normálněji. A dnešní situace nám

dává za pravdu. Jenže rodina manželovy sestry patří mezi odpírače očkování.
Přesvědčili i manželovu osmdesátiletou
maminku, která žije s nimi.
S postupující epidemií koronaviru se
názorové rozdíly mezi námi ještě více
prohloubily. Švagr dával za pravdu všem
dezinformátorům a popíračům. Zpochybňoval, co mohl. A „naočkoval“ tím i švagrovou. I když jsme si s manželem říkali,
že se nikdy během návštěvy u babičky nenecháme vtáhnout do diskuze s nimi na
toto téma, švagr nás svými bláboly nakonec strhl. Jak jsme se dříve víceméně vyhýbali vzájemným kontaktům, tak v posledních měsících si švagr se švagrovou
nenechali ujít žádnou naši návštěvu, aby
nás přesvědčovali o svých názorech.
Kvůli očkování se z nás stali v jejich
očích ovce a slaboši. Prý na to jednou
doplatíme, ale pak už bude pozdě. To
oni se nikdy očkovat nenechají. Je to jejich věc, ale nejhorší je, že tento svůj postoj vnutili i manželově matce. A ona je
teď velmi osamělá, nikam nevychází,
sedí jen doma, pochopitelně se bojí ná-

kazy. Nedávno se nám ale svěřila i s
tím, že s ní přerušily kontakt i její dvě
kamarádky, se kterými se navštěvovala
nebo spolu zaskočily na kafíčko. Prý jí
řekly, že jim vadí, že se na rozdíl od
nich očkovat nenechala a že se s ní bojí
vídat. Tchyně nám plakala při poslední
návštěvě, bylo mi jí líto. Ona se ale bojí
i toho, že by jí švagr se švagrovou vynadali, kdyby se očkovat nechala.“
eden z mnoha odstrašujících smutných příběhů se odehrával před
pár dny v jedné z brněnských nemocnic. Na oddělení ARO tam už několik týdnů ležela s covidem těhotná pětatřicetiletá žena. Neočkovaná. Její stav se
zhoršoval a přestože se lékaři i jejich přístroje snažili sebevíc, covid nastávající
mamince natolik poškodil plíce, že už
nebyla schopná „udýchat“ naráz sebe i
plod. Aby lékaři dali šanci na přežití oběma, museli císařským řezem pomoci dítěti na svět již ve 28. týdnu těhotenství.
Dítě mělo při porodu jen něco málo přes
jeden kilogram. Boj o jejich životy tím
(kuk, jup)
však zdaleka neskončil…

J

Ukázky z německé očkovací kampaně, kde na to jdou s humorem.
ZDROJ | Spolkové centrum pro zdravotní výchovu
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Co dělat, abyste stihli Vánoce
Advent je tady. V neděli 28. listopadu zapálíte první
ze čtyř svíček slavnostního věnce. Ještě jste ho ani
nestihli pořídit? Žádnou paniku. Klidně si sedněte,
týdeník 5plus2 má pro čtenáře plán, jak
se pohodově nachystat na vánoční svátky, třebaže
do Štědrého dne nezbývá už ani měsíc.
ČR | Úzkost a deprese trápí v prosinci
každého pátého člověka. To jsou závěry
nedávného průzkumu. Ale žádný stres,
řešení máme. Adventní kalendář týdeníku 5plus2 otevírá čtenářům okénka, v
nichž místo čokoládových pamlsků jsou
dobré rady, jak Vánoce i necelý měsíc
před nimi proměnit ve svátky pohody.

První okénko: 28. listopad
Už s koncem listopadu letos přichází adventní neděle, kdy zapalujeme první
svíčku na věnci. Jenže my jsme ho neupletli ani nekoupili. Nic se neděje. Stačí postavit na skleněný talíř čtyři tlusté
svíce a dokola obložit ozdobami. Máme
adventní „věnec“ hotový za pět minut a
stejně krásný jako kolo z chvojí. Ještě
zbyde čas rodině vysvětlit, že každá ze

INZERCE

FOTO | ARCHIV MAFRA

čtyř svíček na adventním věnci má svůj
význam. První je naděje, zapaluje se na
železnou neděli za splnění přání.

Druhé okénko: 1. prosince
Jestliže jste to nezvládli o adventní neděli, zavolejte děti, vezměte pero a už pište Ježíškovi. Jinak nestihne přinést dárky. A dokonce ani ty, které se u něj
chystáte objednat přes internetový obchod. Pokud chcete poslat pohledy, dopisy či přání pro své blízké poštou, tady
je adresa: Vánoční pošta, Boží Dar 1,
362 62. Ale zaručeně funguje, když dopis Ježíškovi strčíte za okno.

Třetí okénko: 2. prosince
Naplánujte veškerý úklid a nejlépe rozdělte úkoly všem členům rodiny. Hana
Šináglová z firmy Pohodlnější život
radí: „Stanovte si priority a postupujte
vždy odshora dolů, tedy od lustru přes
poličky k podlaze.“ A jestli gruntování
nezvládnete sami, objednejte firmu.

barborka. Seřízněte ji šikmým řezem a
dejte do vázy s čistou vodou. Poté barborku umístěte do chladnější místnosti
a teprve deset dnů před Štědrým dnem
ji přeneste do teplého obývacího pokoje. Komu vykvete na Štědrý den, splní
se mu další rok jeho veškerá přání.

Páté okénko: 5. prosince
Večer chodí Mikuláš s čertem a andělem. Dnes jsou ve stresu vaše děti, vy
rozhodně ne. Zvláště když jste je naučili básničku či písničku a do punčochy
připravili dostatek sladkostí nebo uhlí,
podle toho, jak hodně zlobily.

Čtvrté okénko: 4. prosince

Šesté okénko: 7. prosince

Hned ráno vyrazte ke stromu třešně a
uřízněte si malou větvičku, které se říká

Vy lítáte a „pán tvorstva“ čučí na televizi? Nechte ho sedět, ale připravte mu

ošatku vlašských ořechů a do ruky mu
vražte louskáček. Ať jich vyloupe co nejvíce, protože ořechy potřebujete do vánočního cukroví. Je nejvyšší čas zadělat
těsto. Rodinná tradice už velí motat vanilkové rohlíčky a rybízovou marmeládou lepit linecká kolečka. Anebo všechno objednat u cukráře.

Sedmé okénko: 10. prosince
Smrk, borovici, či jedli? Pro vánoční
stromek zajděte k některému z četných
venkovních stánků. Třeba na trzích či
před nákupními supermarkety, kam můžete pohodlně zajet autem a stromek odvézt. Doporučujeme také vydat se do
osvědčeného zahradnického centra s
velkým výběrem. A rozhodně je dobré,
když prodavač stromek zabalí do
ochranné sítě, aby se větve cestou nepolámaly. Čas na jeho zkrášlení přijde až
před Štědrým dnem. „Na špičce a v horních patrech mají být menší ozdoby,
níže pak větší. Nezapomeňte zdobit i u
kmene stromku,“ radí zahradnice Vlasta Černá-Rypáčková.

Další okénka s respirátorem
Jestli epidemie koronaviru a opatření
vlády nerozhodnou jinak, vypravte se
za vůní svařeného vína a pečených
kaštanů. Když to nepůjde na trhy, tak za
přáteli a nejbližšími příbuznými, aby věděli, že na ně myslíte a máte je rádi. Objímejte je, ale jen krátce. Očkované i neočkované raději s respirátorem. Aspoň
prohodíte pár milých slov.
Stačí zabalit dárky a všechno už máte
téměř hotovo nebo nachystáno. Teď nastal čas vzpomenout na ty, kteří takové
štěstí nemají. Pošlete DMS, pomozte s
taškou sousedce, splňte přání osamělému seniorovi nebo dítěti. Horká polévka či nenošené zimní oblečení určitě potěší ženy a muže bez domova. Babičce
udělá radost, když jí pomůžete s těžkým
nákupem. Každá i sebemenší drobnost
se počítá, jsou přece Vánoce. (kor, jup)
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Králík a hořčice.
Kámoši na talíři

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
25. 11. – 1. 12. 2021

Jedině na česneku, jak jinak byste chtěli připravit
králíka? Aby se vám nepřejedl, zkuste změnu. Víte,
co je braillon? Šťavnatá jemnost s příchutí hořčice.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Králík braillon podle coolinářky
Svatavy Vaškové je výborný a hlavně
má „děsně jednoduchý recept“. Maso
bývá vždy šťavnaté a měkké jako kuře.
Ingredience: rozporcovaný králík,
2 lžíce hrubozrnné hořčice, 4 lžíce dijonské hořčice, 3 dcl bílého vína, 2 snítky
čerstvého rozmarýnu, 250 ml smetany
ke šlehání, máslo, brambory typu C, cibule na osmažení. Postup: Jednotlivé
osolené porce králíka hojně potřeme
směsí hrubozrnné a dijonské hořčice.
Maso zprudka orestujeme na másle a
oleji, pak je zalijeme bílým vínem, přidáme 2 snítky rozmarýnu, přiklopíme a
pečeme na 180 stupňů asi 50 minut.
Poté odkryjeme a dopečeme asi 15 minut dozlatova. Na závěr vyndáme z pekáče maso a do zbylé tekutiny v pekáči
nalijeme smetanu ke šlehání a necháme

SALÁM
POLIČAN,
PAPRIKÁŠ
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
krájený
100 g

provařit na sporáku do zhoustnutí omáčky. Všechny připečené kousky zamícháme do omáčky, dodají jí skvělou chuť.
Podáváme se šťouchanými brambory se
smaženou cibulkou a samozřejmě se
sklenkou bílého vínka.

17,90
24,90

28%

TVAROH
TUČNÝ
BONI
250 g
100 g
5,16 Kč

12,90
17,90

6,90
15,90

Králík braillon se šťouchanými
bramborami. Foodblogerka Svatava Vašková k němu doporučuje
bílé víno.
FOTO | COOLINARKA.cz

MARGOT
Originál, Bílá | 90 g

Š

éfkuchař Jan Punčochář nabízí francouzskou variantu králíka na hořčici a víně. „Králík
se osolí, zprudka opeče, ve výpeku
se osmahne větší množství nasekané
šalotky, přidá se nakrájená červená
paprika, dijonská hořčice, bílé víno a
bylinky, například tymián anebo rozmarýn, a společně se dusí doměkka.
Nakonec se šťáva zredukuje a zjemní
kouskem másla,“ přidává stručný recept šéfkuchař.
V italském stylu chystá Jan Punčochář králíka podle následujícího receptu. Ingredience: 4 porce králíka,
3 cibule, 2 paličky česneku, 450 ml
olivového oleje, 1 řapíkatý celer,
0,5 l kuřecího vývaru, divoké koření

56%

100 g 7,67 Kč

Inspirace od Punčocháře

TUZEMÁK
JINDŘICHOHRADECKÝ
37,5 % alk.
0,5 l

ilustrační foto

(nové koření, celý pepř, bobkový
list), rozmarýn, tymián (nejlépe
čerstvý, případně sušený), 1 citron,
sůl, pepř, olivy (nejlépe černé s peckou, kalamata), víno.
Postup: Králíka omyjeme, naporcujeme, zalijeme polovičním množstvím vína a uložíme nejlépe přes
noc do chladu. Králíka osolíme a opepříme. Na dno pekáče vložíme neloupané, podélně překrojené paličky česneku, jednu nahrubo překrájenou cibuli, bylinky, trochu oliv, maso a zalijeme olejem. Konfitujeme v troubě
při 135 °C doměkka (zhruba 70 až
90 minut). Poté maso vyjmeme a opatrně slijeme olej (oddělíme výpek).
V hrnci si rozehřejeme trochu oleje
z konfitu (zbytek můžeme použít k
dalšímu vaření) a orestujeme na něm
zbylé nadrobno nasekané cibule a celer. Přidáme další olivy podle chuti
(nejlépe zbavené pecky a překrojené
napůl), výpek z králíka a vývar a provaříme. Pak přidáme rozmačkanou
cibuli a vyloupaný česnek z konfitu,
ještě trochu tymiánu a dochutíme šťávou a kůrou z citronu, případně solí a
pepřem. Nakonec v omáčce prohřejeme maso a podáváme nejlépe s bílým pečivem.
(ip, lidovky.cz)

27%

1 l 179,80 Kč

CUKR
MOUČKA
1 kg

12,90

89,90
139,90

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

8,90
17,90

35%

50%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

12 26. listopadu 2021

Advertorial

Kolik platíte za energie? Radíme, jak ušetřit
na zálohách a vybrat správný tarif
Paní Lenka nám zoufale píše,
že už neví, kudy kam. Nezvládne zaplatit
nově předepsanou zálohu na dodávky
elektřiny. Vypověděla smlouvu s obří
ﬁrmou poté, co ukrutně zdražila,
ale teď je na tom ještě hůř.
Nového dodavatele sice už dávno
vybrala, má s ním dokonce i platnou smlouvu, jenže věc má velký
háček a na tom teď visí ﬁnance nejen paní Lenky, ale i tisíců dalších
lidí. Než se výpověď paní Lenky
stala právně platnou, obří dodavatel
zkrachoval. A nekomunikuje.
Paní Lenka tak spadla k dodavateli
poslední instance, tzv. DPI, a nemůže od něj pryč. Problém jí přerůstá přes hlavu. Novou smlouvu
má už více než měsíc, ale její nový
dodavatel čeká, až „operátor trhu“
posvětí převod z DPI. A tady je to
úzké hrdlo. Tisíce lidí platí vydřidušské ceny v DPI zjevně déle, než
by museli.
Nečekejte, až vám někdo pomůže
Paní Lence a nezbývá než vzít
osud do vlastních rukou a telefo-

novat pořád dokola. Sama říká,
že všechno udělala správně. Kromě jedné důležité věci: vybrala si
nového, velkého dodavatele, který
svým tempem připomíná pomalé
státní úřady. Přitom paní Lenka šla
na věc dobře: rychlý přestup by jí
skutečně ušetřil spoustu peněz.
Pozdě ale plakat nad rozlitým mlékem. Pokud jste na tom podobně,
a ještě stále trpíte v DPI, nečekejte
a jednejte rychle.
Kam se obrátit pro standardní
dodávky energií?
Všem, kteří se ocitli v situaci jako
paní Lenka, doporučujeme s rozmyslem porovnat několik nabídek
a vybrat někoho, kdo má dobrou
cenu a není zatížen obrovskou byrokracií. Jsou nabídky, které vám
dá samotný dodavatel poslední instance, jen abyste zůstali. Pečlivě

je porovnejte s jinými, které jsou
na trhu. Ty jiné totiž mohou být
skutečně výhodnější.
Třeba přestupový tarif od ARMEX
ENERGY je jedním z těch, které
se vyplatí vzít v úvahu. ARMEX
ENERGY spočítala měsíční zálohy tak, aby nebyly přes míru
rodinných ﬁnancí a současně aby
vám nevznikaly obří nedoplatky,
které by vás dohonily na konci
topné sezony. S energiemi ARMEX obchoduje přes 15 let, ale
v byznysu se skupina točí už tři
desetiletí. Stejně jako všichni seriózní dodavatelé má jak centrum
služeb (call centrum), tak webové
stránky i s kontaktním formulářem,
který slouží pro registraci zájmu.
Zkuste se podívat třeba na
www.prestupovytarif.cz. Tento
přestupový tarif ARMEX ENERGY
vám pomůže dostat se z tarifu DPI
v řádu několika málo dní.

Jak na úsporu při poklesu ceny?
Paní Lenka zvolila svého nového,
velkého dodavatele vlastně jen proto, že chtěla mít „své jisté“. Velký
dodavatel garantuje stále stejnou
cenu, pochvalovala si, tak jako
mnoho jiných. To pro Lenku rozhodlo. Dodavatel jí už ale neřekl, že se
zaﬁxovanou cenou přinejmenším
24 měsíců nedosáhne na úspory ve chvíli, kdy ceny na trzích
s energiemi začnou klesat. Minimálně v létě vždy výrazněji klesají.
Paní Lenka se stala „vězněm“ své
opatrnosti. Pojistka proti obavě
z nepoznaného je jistě také volba.
Nezatracujme ji. Ale je dobré vědět,
že jakákoliv „pojistka“, „ﬁxace“ nebo
„garance“ do budoucna také něco
stojí. Když ceny padají, vy platíte
dodavateli pořád víc, než nezbytně
musíte. Platíte „prémii za jistotu“.
Pokud umíte skousnout tarif, který
se mění podle burzy, můžete hledat
cenový model „platím tolik, co proud

či plyn dnes skutečně stojí“. Odborně se mu říká spotový tarif. Ten
umožňuje, abyste při poklesu cen
okamžitě platili méně. Patrně nikdy
už nebude energie tak levná jako
před rokem, ale ani tak předražená
jako dnes.Existuje i třetí typová varianta ceny, často se jí říká „ceníková
cena“. Dodavatel vyhlásí na dobu
neurčitou ceník, který může podle
svých potřeb měnit. A také to dělá:
i dvakrát třikrát za čtvrtletí. Až devadesát procent českých domácností
má právě tento tarif, ať už vědomě,
anebo proto, že se o cenové možnosti nezajímaly dostatečně. Pak
je ovšem rozdíl mezi tzv. spotovým
tarifem a tarifem ceník čistě psychologický.
Kam tady jít?
Pro ty, kdo preferují výběr z různých
variant, stojí za to zvážit přestupový
tarif od ARMEXU. Pod touto kategorií se skrývá celá trojice možností, jak ji znázorňuje naše infograﬁka.
Srovnávejte, a pokud dáte přednost
zaﬁxované ceně, pak za současného chaosu na evropském trhu je
lepší vzít ji na kratší než na delší
dobu. Nezapomeňte navštívit
www.prestupovytarif.cz

Příklady měsíčních záloh skupiny ARMEX
Elektřina
(zálohy s DPH)

SPOT
(12/36 měsíců)

FIX 2022
(12 měsíců)

Ceník
(doba neurčitá)

1 MWh/rok

800

900

900

2 MWh/rok

1 500

1 450

1 450

3 MWh/rok

2 000

2 050

2 050

Nemusíte říkat:
hrnečku, dost!
Jsme připraveni
okamžitě pomoci
klientům, kteří hledají
nového dodavatele
elektřiny a plynu.
www.armexenergy.cz

ZAVOLEJTE NÁM: 497 770 801
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Artritida ohrožuje nejen klouby
Ačkoliv revmatické bolesti mnoho lidí považuje
za problém čistě kloubů, ve skutečnosti může jít
o závažné onemocnění imunitního systému, které
postihuje i důležité orgány jako plíce nebo oči.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Takzvané autoimunitní choroby jsou
zákeřné. Pacienti, kteří jimi trpí, si totiž
mnohdy neuvědomují, jak kvůli nim mohou mít problémy i zdánlivě nesouvisející
části lidského těla. Jednou z těchto chorob
je revmatoidní artritida. „Dříve na ni pacienti i umírali,“ říká imunoložka a alergoložka Zuzana Humlová. V Česku jí trpí
přes 90 tisíc lidí.
Uvádí se, že revmatoidní artritida může
život zkrátit dokonce až o 15 let. „Jedním
z důvodů je chronický zánět, který má vliv
na rychlejší rozvoj aterosklerózy, proto
mají tito pacienti vyšší pravděpodobnost
kardiovaskulárních onemocnění. Další příčinou jsou častější infekce, nádorová onemocnění, někdy i útlum krvetvorby. Tito
lidé trpí poruchami imunity. Když tohle
INZERCE

všechno sečteme, může
revmatoidní artritida skutečně sebrat několik let života,“ vysvětlila v rozhovoru pro časopis Téma
imunoložka Humlová.
Onemocnění tak významně omezuje život
pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na
okolí. „Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě. Moderní léčiva zvyšují komfort léčby, prodlužují život, zkracují
hospitalizace a snižují pracovní neschopnost pacientů,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
Revmatoidní artritida se nejčastěji vyskytuje mezi 40. až 60. rokem života, přičemž
až trojnásobně víc u žen než u mužů.
Díky novým způsobům léčby už ale nejsou pacienti natolik limitováni v běžném

životě. Nemoc je možné zvládat u větší
části nemocných podáváním biologických
nebo cílených syntetických léků. Pacienti
mohou díky včasnému zahájení biologické terapie žít plnohodnotný život a pracovat déle. Biologické léky přitom byly dříve předepisovány pouze u pacientů s pokročilými případy. Využít je v současnosti
také možné nové orální syntetické léky,
díky nimž už není nutné aplikovat léčivou
látku pomocí injekční stříkačky. Zvyšuje
se tak pacientův komfort během léčby.

Pozor na varovné příznaky
Typickým příznakem revmatoidní artritidy je ranní ztuhlost postiženého kloubu.
Pokud přejde zhruba během půl hodiny,
jde dost možná spíš o osteoartrózu.
Ovšem trápí-li vás po značnou část dne,
značí to problém s artritidou.
K dalším častým příznakům patří syndrom karpálního tunelu, který se projevuje bolestivým brněním a mravenčením
v zápěstí a rukou, a to často v noci. Autoimunitním procesem však mohou být zasaženy i další orgány, nejčastější jsou záněty
spojivek. Může však způsobit například
i zánět poplicnice.
(re)

Rozhýbejte si klouby
Zkuste pár jednoduchých, ale účinných
cviků, které zlepšují pohyblivost kloubů.
Cvičte každé ráno nebo kdykoliv přes
den, když cítíte, že máte klouby strnulé.
Hlava a ramena: Stoupněte si, narovnejte
záda a ruce nechte volně spuštěné podél
těla. Pomalu otočte hlavu nejdřív na
jednu, pak na druhou stranu. Pokaždé
chvilku vydržte, než se vrátíte zpátky
do výchozí pozice. Podívejte se nahoru
na strop a pak dolů na podlahu. Zvolna
otáčejte hlavou ve směru hodinových
ručiček. Zvedněte ruce nad hlavu, nejdří
v jednu, pak druhou, nakonec obě.
Ohněte paže v loktech a dotkněte se
svých ramen. Na závěr dejte dlaně
na boky a zkuste úklon vpravo i vlevo.
Kolena a pánev: Posaďte se na židli
a natáhněte nohu v koleni. Chvíli ji
podržte ve vzduchu a pak vraťte na zem.
Totéž opakujte s druhou nohou.
Stoupněte si a přenášejte váhu z jedné
nohy na druhou, poté otočte trupem tak,
jako byste se chtěli podívat někam
za sebe. Velmi důležité přitom je, abyste
všechny pohyby prováděli pomalu
a plynule.
Zdroj: iDNES.cz (Tina)

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Utrácení zvířat kvůli covidu?
V pražské zoo v nedohlednu

Z

vířatům rozmnožování prospívá,
z antikoncepce mohou být samice frustrované, uvedl v pořadu Interview CNN Prima NEWS ředitel Zoo
Praha Miroslav Bobek. Pro zvířata je
možnost rozmnožovat se zdravější variantou, protože díky tomu se u nich zabrání vzniku některých nemocí.
„Když dáváte zvířatům antikoncepci,
není to vždy ideální. Samice mohou být
ve stresu z toho, že nemají mláďata,“ vysvětlil Bobek. Některá zvířata, zejména
samice velkých kočkovitých šelem, také
mohou schopnost rozmnožování zcela
ztratit. „Nakonec tedy dospějete k tomu,
že u většiny druhů je nejlepší zvířata množit. Jenže pak vzniká otázka – co s těmi
mláďaty,“ upozornil v Interview ředitel.

„

čemu pomůžete,“ vysvětloval. Hledá se
proto vždy vhodné umístění. A to je často velmi zdlouhavá a někdy i nákladná
činnost. „Zatím se nám dařilo všechna
zvířata někam umístit, někdy i s tím, že
jsme museli zaplatit náklady spojené
s převozem. Ale jednoho dne také budeme muset přistoupit k utrácení,“ přiznal
Bobek a připomněl kauzu, kdy dánská
zoologická zahrada zabila žirafu, aby
předešla křížení zvířat. Samce Mariuse
pak sežrali lvi.

Kasu zachraňují Češi
Možnost, že by mohlo dojít k utrácení
zvířat kvůli nedostatku financí v době
covidu, ale razantně odmítá. „Byli jsme

Během léta přijelo do Zoo Praha výrazně
méně zahraničních návštěvníků než
v minulých letech. Čísla ale výrazně vylepšili ti čeští.
Některá mladá zvířata se vracejí do
volné přírody, avšak to není jednoduché. „Není to tak, že když máte nějaká
přebytečná zvířata, že je někde vysypete z bedny do volné přírody a že tím ně-

nuceni spořit, ale to bychom museli dělat opravdu ještě hodně dlouho, abychom se dostali do takové situace. Bylo
to světelné roky daleko,“ sdělil Bobek.
V Africe je však situace v době pande-

mie koronaviru o poznání horší. Podle
Bobka se právě kvůli krizi začalo obchodovat i s chráněnými zvířaty. „Situace
se zásadně zhoršila. V Kamerunu, kam
jsem vycestoval, se loví divoká zvířata
běžně. Přitom u některých druhů je to
omezeno zákony,“ zdůraznil.
Chráněni jsou v Africe například luskouni, přesto je lidé prodávají na tržištích. „Jako by vláda rezignovala, protože byla ráda, že země zvládá covid.
S nadsázkou řečeno, jako by se nechtěla
otravovat s ochranou zvířat,“ dodal
s tím, že když si tržiště začal fotit, létaly
kameny.
Sám doufá, že se pandemii covidu podaří co nejdříve porazit. Směle věří, že
by letos v konečných číslech mohlo
pražskou zoo navštívit přes milion návštěvníků. Zasáhnout ovšem můžou další opatření proti šíření covidu-19.
I tak letos pražské trojské zahradě
chybělo asi 400 tisíc návštěvníků oproti
době před pandemií. Situace by ovšem
mohla být ještě horší. Podle Bobka během léta přijelo výrazně méně zahraničních návštěvníků než v minulých letech. Čísla ale výrazně vylepšili ti čeští,
kterých letos naopak bylo víc než obvykle.
(ms)

FOTO | MAFRA

Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30 hodin.

INZERCE

berce.cz
cz
Navštivte ná
náš E-shop:
p www.ariana-koberce
Více než 5.000 koberců skladem

Tabriz-Irán
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Běhouny v různých
ů ý h barvách
baarváá h a rozměrech
80x240 od 5.600,– 80x300 od 7.500,– 100x300 od 8.500,–

96x153 cm

26.900,–
HEDVÁBÍ

Kazak-Pakistán

HEREKE

60x97 cm

240x170 cm

2.200,–

15.900,–

Ziegler

Velmi odolný
koberec
100% vlna

120x172 cm

15.900,–
Kontakt:
tel.: 6608 256 828
info@ariana-koberce.cz

Komerční sdělení

*Z produ
duktů řady Ocutein®.

VÁNOČNÍ DÁRKY

z lékárny pro celou rodinu
HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK
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Není vaše maminka spokojena se
stavem svých vlasů? Znepokojuje
ji jejich nadměrné vypadávání
nebo řídnutí? Máme řešení, které
ji o Vánocích potěší!
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Vsaďte na Vlasové hnojivo, které
obsahuje unikátní kombinaci látek
potřebných pro správný růst a kvalitu
vlasových buněk. Křemík, síra a vysoké
dávky biotinu ve Vlasovém hnojivu zajišťují rychlou a účinnou redukci nadměrného vypadávání vlasů, podporují jejich
růst a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku
stravy najdete množství aminokyselin,
vitaminů a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.

D
DÁREK
PRO VÁS: 30 tobolek navíc +
OCUTEIN® SENSIGEL zdarma

KONEC UNAVENÝM OČÍM!

Stěžuje si váš otec na unavené oči od televize, monitoru
počítače či ostrého slunce? Pak je vhodné začít doplňovat
potřebné látky, které jsou důležité pro jejich správnou
funkci.
Darujte svému tatínkovi Ocutein® Brillant Lutein 25 mg,
doplněk stravy z prémiové řady Da Vinci Academia
s nejvyšším množstvím luteinu* a vitaminem A pro
maximální a dlouhodobý účinek. Jako jediný obsahuje
také fosfatidylcholin a další účinné látky. Například zinek
přispívající k udržení normálního zraku a selen a měď, které
přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením.

Vlasové hnojivo, které je k dostání také
jako šampon a bezoplachové sérum,
pomůže navrátit vlasům přirozenou
hustotu a kvalitu.

ZAPOMEŇTE NA VAZELÍNU,
KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!

Nevíte co darovat své kamarádce, která trpí suchostí rukou či
chodidel, jejich šupinatěním a vznikem prasklin? Pokud problém
řeší vazelínou či krémy na jejím základě, dost možná si zadělává
na nekonečný kolotoč mazání. Mnohem lepší služby, než vazelína
vyráběná z ropy, kůži prokáží přírodní látky. Udělejte jí radost
osvědčeným přípravkem!
Konopná mast Konopka obsahuje pouze pří
řírodní slož
ložky.
V jejím složení s certifikací CPK bio hraje
je
hlavní roli 50 % bio konopného oleje
a bambucké máslo doplněné o sójový olej, včelí vosk a šalvěj. Konopkaa
vytváří na povrchu
pokožky prodyšnou
ochrannou vrstvu, která
brání jejímu vysušování
a vzniku prasklin. Na
rozdíl od vazelíny je
Konopka kompatibilní
s kožními lipidy, a proto
hloubkově hydratuje
kůži a obnovuje její
přirozenou ochrannou
bariéru. Konopka je
vhodná nejen pro ruce,
ale také pro suché paty
a ošetření pokožky
atopiků a lupénkářů.
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ROZTANČETE KLOUBY KONOPÍM

Trápí vaši babičku ztuhlé, opotřebované a přetížené klouby? Omezují její aktivní
život? Darujte jí maximální porci glukosaminu a konopí!

ku

pro abič

Ortopeden je prémiový doplněk stravy s vysokým obsahem glukosaminu v denní dávce,
e,
konopím, kurkumou pro špičkovou kondici a dokonalou hybnost kloubů, dobrý stav kostí
i celého pohybového aparátu a vitaminem C pro podporu tvorby kolagenu v kloubních chrupavkách. Darujte babičce na klouby kurkumu s konopím, aby si užila Vánoce s plnou parádou.
Revoluční, maximálně účinné přípravky CannamediQ využívají aktivní konopný extrakt.

b

Glukosam
G
amin
1 800 mg
AKTIVNÍ
KO N O P Í

KVĚTINY
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I květiny podléhají módním trendům
Zatímco v předlistopadovém Československu výkladní
skříně květinářství přetékaly karafiáty, devadesátkám
vládly tropické anthurie s výhružně vztyčenou palicí.
Tři květy, asparágus a celofán je kombinace, kterou
už dnes nikoho nenadchnete. Do popředí se dostávají
rafinované kytice, které vyvolají takzvaný „wow efekt“.

O

tom, jaké jsou květinové trendy pro rok 2022, jsme se pobavili se zakladatelem nejúspěšnějšího českého online květinářstv, Florea.cz. Jiří Hemerle se na trhu s květinami pohybuje již více než 30 let a je
tak odborníkem na slovo vzatým.
Nosí se ještě dnes květiny na první
schůzku, nebo už je takové gesto
passé?
Ženy dostávají květiny rády. Tečka.
Každý den se nám to potvrzuje z vyprávění našich kurýrů a děkovnými telefonáty na naší zákaznickou linku. Květina
je nádherná pozornost. Getlemanské
gesto. Co je ale důležité, je, v jakém stavu se darovaná květina nachází. Pokud
chlapec donese na rande „povadlé
cosi“, neudělá dobrý dojem. Květina
musí být čerstvá. To je samozřejmě z logistického hlediska náročné, protože
květiny, prodávané v kamenných květinářstvích, mohou být až devět dní po
sklizni. To je pro řezanou květinu většina jejího života. I proto jsme se se ženou vydali vlastní cestou a založili jsme
online květinářství. Květiny na Florea.cz jsou v době předání i dva dny po
INZERCE
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sklizni a vydrží tak ve váze klidně dva
až tři týdny. Takže květiny na schůzku
ano, ale v perfektním stavu.
Jsou rudé růže pořád tím správným
vyznáním lásky, nebo už je nahradila nějaká „modernější“ květena?
Rudé růže jsou takovou stálicí, že je
z trůnu jen tak něco nesesadí. Zajímavé
ale je, že když jsme se ptali přímo zákaznic Florea.cz, většina z nich preferuje růžové, žluté a další světlejší a živější odstíny. Na trhu se ale objevují stále nové

„

Od kurýrů
víme, že při
předávání srdce z růží
jsou slzy štěstí a dojetí
na denním pořádku.
A tak to má podle
mě být.
odrůdy. V roce 2022 rozhodně nezklamete božskou odrůdou Ever Red, což je
růže s největším květem. Pěstuje se na

afrických farmách ve vyšší nadmořské
výšce. My je prodáváme po jedné, protože tahle luxusní růže potěší i sólo, ale vážeme z nich i kytice 100 květů, a to ženám teprve vyrazí dech. Sametově rudá
Ever Red se dá krásně kombinovat i s bílými růžemi. Od francouzských floristek jsme převzali jednu novinku, která,
jak věřím, bude v roce 2022 na každém
rohu, i když jsme v Česku zatím jediní,
kdo to dělá. Mluvím o kyticích růží, vázaných do tvaru srdce. Od kurýrů víme,
že při předávání srdce z růží jsou slzy
štěstí a dojetí na denním pořádku. A tak
to má podle mě být.

Kdybyste měl českým mužům doporučit jeden trend, který by to byl?
Jestli ode mě čekáte nějakou specifickou odrůdu a barvu, tak vás asi zklamu. Každá žena má jiné preference.
Nicméně to, co bych poradil, je: Darujte jednou za čas kytici nečekaně. Květiny k narozeninám, svátku a výročí
jsou jistota. Ale taková neočekávaná
kytice ve tvaru srdce, doručená do kanceláře sympatickým kurýrem, to je
prostě bomba. U takové kytice není
ani potřeba přidávat nějaké srdceryvné
přání. Takové gesto prostě mluví samo
za sebe.
(ks)
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Opravdová Superstar
ru natočila, se dá vysledovat, jak se proměňovala v roli jejího mluvčího. Stala
se hlasem tolerance a pochopení, vnitřního duchovního hledání a společenského sebeuvědomění.
K tomu jí pomohl i příklad Marty Kubišové, s níž nějakou dobu společně vystupovala. Někdy se zdá, že se trochu
utápí v jisté oficialitě, kterou kolem ní
budují média, ale zpěvačka dokáže občas takovou image rozbít něčím nečekaným, jako když v roce 2011 natočila pro
album Wabiho Daňka a jeho Ďáblova
stáda staré tango Tvůj bílý šátek.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

JOSEF VLČEK

A

neta Langerová slaví 26. listopadu pětatřicítku. A pokud to situace dovolí, bude to v průběhu rozsáhlého turné, kterým propaguje své kritikou obdivované páté album Dvě slunce. Přitom letos 4. června uplynulo už neuvěřitelných 17 let od chvíle, kdy se stala první českou Superstar. Bohužel také
jedinou vítěznou osobností, která se udržela na úplné špici české pop music.
Důvodů jejího úspěchu je víc než
dost. Některé jsou pro hudební byznys
podmínkou, bez níž nemůže hvězda exis-

tovat. Například charisma. Mladinká
Aneta ho měla už v soutěži na rozdávání. Říkalo se dokonce, že ho má víc než
její tehdejší vzor Alanis Morissette. Od
té doby jejího kouzla neubylo. Jen původní plachost nahradila neafektovaná
sebejistota a schopnost skromně vystupovat. Ani o tom, že je vynikající zpěvačka, není pochyb. V jejím případě přitom
nejde jen o techniku zpěvu nebo barvu
hlasu, ale především o schopnost položit
se do obsahu toho, co zpívá, co chce sdělit. Jednoduše řečeno, posluchač jí věří.
Aneta se v osmnácti stala symbolem
své generace. Na tom, co za svou karié-

„

vzala jeho slova k srdci nebo zda k témuž názoru dospěla sama, ale většina
úspěšných skladeb potom pocházela
z její dílny. Některé její skladby jsou
tak výrazné, že se občas mluví o „rukopisu Anety Langerové“.

Vlastní autorský rukopis

Aneta je svá.
A i když by se
patrně ráda vymanila
z věčného spojení se
Superstar, paradoxně jí
celá ta léta opravdu je.

Dalším důvodem, proč je Aneta Langerová stále na vrcholu, je její schopnost
psát si vlastní písničky. V Superstar
a na své první desce Spousta andělů interpretovala především přejaté skladby.
První singl Delfín byl dílem Ivana Krále, následující Hříšná těla, křídla motýlí
pro ni napsal Oskar Petr a Vodu živou
tehdy ještě málo známý Michal Hrůza.
Při křtu Spousty andělů v pražském
klubu Radost to byl právě Ivan Král, který album pomáhal produkovat, kdo
řekl, že z Anety bude velká zpěvačka,
ale jen za podmínky, že si bude psát písničky sama. Bůhví, jestli si zpěvačka

Aneta je miláčkem různých hlasování a anket. V Českém slavíku je jediná,
která dokázala v letech 2005 a 2006 narušit nekonečnou hegemonii Lucie
Bílé. V odborně orientovaných Andělech se stala čtyřikrát zpěvačkou roku,
naposledy v roce 2014.
A Bílý den z jejího zatím posledního
alba Dvě slunce je už 55 týdnů mezi třicítkou nejhranějších českých písní v rádiích. Přitom nikdy neklesla k podbízivosti nebo falešné líbivosti. Je svá.
A i když by se patrně ráda vymanila
z věčného spojení se Superstar, paradoxně jí celá ta léta opravdu je.

Arctic Monkeys vystoupí v Česku poprvé sólo
ČR | Vůbec poprvé se u nás samostatně představí britská rocková kapela Arctic Monkeys. Na svých stránkách odhalila termíny srpnového turné, kde lze mezi
dalšími evropskými městy najít i Prahu. Konkrétně zahraje příští rok 18. srpna na Výstavišti.
Lístky lze kupovat od 24. listopadu. Skupina okolo
zpěváka a skladatele Alexe Turnera se zde zatím ukázala jen v rámci festivalu Rock for People. To bylo
před dvanácti lety v éře jejich třetí desky Humbug.

Sheffieldští Arctic Monkeys mají v současné
době na svém kontě
sedm cen Brit Awards
a šest alb. To poslední,
specifické Tranquility
Base Hotel & Casino
však vyšlo už v roce
2018.

Kapela funguje od roku 2002, pozdvižení vyvolaly už
první nahrávky a singly. Jejich první album Whatever
People Say I Am, That’s What I’m Not proto patřilo
mezi nejočekávanější desky roku 2006 a ve své době se
stalo nejprodávanějším debutem v prvním týdnu v historii britské hudby. Nástup tehdy sotva dvacetiletých mladíků ale nebyl jen nějakým náhodným výstřelem, následnými alby skupina svou pozici potvrdila a v současnosti patří mezi stálice britské rockové hudby.
(ts)
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stavíme a vlastníme
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LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

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

www.eﬁspahotel.cz +420 515 557 500
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Česká republika

Slavná babička: laskavá i drsná
Když herečka Terezie Brzková odcházela do penze,
měla za sebou solidní divadelní kariéru, ale před
filmovou kamerou nestála ani jednou. Pak však kývla
na nabídku, která z ní udělala nejslavnější babičku
české kinematografie. Od jejího úmrtí uplynulo 55 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Psal se rok 1939 a divadelní herečka
Terezie Brzková, která projela s kočovnými společnostmi celou republiku a hrála
i v Národním divadle, právě pohřbila svého druhého manžela. Bylo jí 64 let, a tak se
rozhodla, jak se tehdy říkalo, „odejít na odpočinek“. Prostě jít do důchodu a postupně
se stát babičkou a třeba i hlídat vnoučata.
Rok na to se babičkou opravdu stala,
ovšem úplně jinou, než si představovala.
Terezie Brzková se narodila v Kolíně
v lednu roku 1875. Narodila se z dvojčat,
ovšem druhé děťátko zemřelo. Divadelní
rodina u ní nepředpokládala jiného řemesla než hereckého, vždyť starší sestry se již
v otcově kočovné společnosti učily recitovat Tyla i Vrchlického. Brzy už stála na divadelních prknech i malá Terezie.
Spíš výrazná než hezká, s bohatou hřívou i hlasem, okouzlovala diváky v desítkách vsí i měst včetně Prahy a tamního Národního divadla. Hrála frivolní krasavice
i salónní lvice, později zralé a chytré ženy
a nakonec matróny.
Když se těsně před druhou světovou válkou blížil konec kariéry, nijak se nebránila
a odešla do důchodu. Život a sláva věhlasné herečky byly u konce, vše věnovala divadlu, ve filmu se neobjevila ani jednou.
Volna si užívala jen několik měsíců,
když ji oslovili s nabídkou k filmu. Přijala

ji, byť před kamerou v životě nestála, natočila poměrně úspěšný Kouzelný dům, kde
hrála starší ženu. Jenže se v této roli ukázala jako nejlepší a zároveň nejpřirozenější.
Hned na to přišla další nabídka, zda
by si nezahrála roli babičky
ve zfilmovaném slavném románu Boženy Němcové.
To bylo v roce 1940 a stříbrné plátno zrodilo asi
nejslavnější Babičku
všech dob.

Terezie Brzková (na hlavním snímku z filmu Babička)
měla z prvního manželství dvě dcery, její vnučkou
byla Ivana Tigridová, manželka Pavla Tigrida.
V roce 1917 hrála pro vojáky na frontě na území dnešního Slovinska. Herečka zemřela v Praze ve věku
91 let.
FOTO | ČSFD.cz, WIKIPEDIA

„Parchanti,
táhněte!“
Terezie Brzková tak začala
úplně novou kariéru u filmu. Natáčelo se 60 dnů a hlavní role jí sedla. Vytvořila babičku dobrou, moudrou,
laskavou a hlavně neskonale lidskou. Pečlivě se na scény připravovala a do role promítla mistrovsky odpozorovaný život,
umocněný hlubokým citem i prožitkem.
Byť hrála nejhodnější a téměř božskou
bytost, postarší herečka si musela zvykat
na úplně nové herecké prostředí. To jí prý
občas působilo problémy, zejména při učení textů.
Říká se, že milovaná babička, které filmové děti visely na sukni i rtech, byla během natáčení o poznání ostřejší, a to právě
na ty, které ji rozčilovaly. Prý se jednou dokonce rozkřikla: „Parchanti, táhněte už. Pořád tu votravujete a člověk nemá chvíli kli-

du!“ Platilo to nejen na dětské herce, ale také na drobotinu z okolí Ratibořic, která se s rodiči na natáčení chodila dívat. „Inu, život není pohádka,“ glosovala prý svým typicky moudrým babičkovským hlasem jedno ze svých ostřejších pokárání vykuleného dětského publika.

Babičky už jí zůstaly
Adaptace Babičky měla v kinech úspěch.
Film sice Němci opakovaně cenzurovali,
kvůli velké návštěvnosti ho ale nestáhli. Obrovský byl také rozpočet 2,1 milionu korun,
přičemž dodnes jde o nejdražší filmové
zpracování Babičky vůbec. Přesto byla vysoce zisková, vydělala přes šest milionů ko-

run. Jediná herečka, která si zahrála v této
i další slavné barevné verzi z roku 1971,
byla Helena Růžičková. V prvním filmu jí
byly čtyři roky a hrála vnučku babičky,
ve druhé ztvárnila v 35 letech mlynářku.
Další role Terezie Brzkové se nesly
v podobném duchu. Mnohokrát se ještě
stala dobrosrdečnou střenkou. Například
jako mlynářka v Pyšné princezně nebo kořenářka v pohádce Byl jednou jeden král
s Janem Werichem a Vlastou Burianem.
Svou první filmovou „babičkovskou“ roli
vytvořila Terezie Brzková ve svých 64 letech a tu poslední v neuvěřitelných 84 letech – byla to stařenka v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele z roku 1959.
Zemřela 19. listopadu roku 1966. (jos)

„Kamioňák“, který změnil lodní dopravu
Zdánlivě banální nápad jistého
amerického řidiče kamionů změnil
lodní dopravu na Zemi. Před 65 lety
poprvé vyplula kontejnerová loď.
Autorovi myšlenky to vyneslo jmění.
USA | Lodní kontejnerová doprava je jedním z klíčových
prvků globalizovaného světa, patří dokonce mezi 10 největších průmyslových odvětví na planetě. Transport nákladů si bez ní v hospodářství neumí už dávno nikdo představit. Obří standardizované kontejnery přitom vypluly
na moře poprvé teprve v roce 1956.
Vše začalo díky Američanovi Malcomu McLeanovi,
který přišel roku 1913 na svět na farmě v Severní Karolíně. Toužil studovat na univerzitě, ale rodina na to peníze
neměla. Místo toho si se sourozenci založil přepravní firmu a posadil se za volant kamionu. K přístavům na břehu
Atlantiku to bylo pár hodin cesty a právě sem Malcom vo-

zil zboží. Znuděně pak sledoval přístavní dělníky, kteří
z aut vykládali zboží a ručně jej přenášeli na lodě.
„Čekal jsem víc než den, než náklad přeloží. Seděl v kamionu a díval se, jak nakládají. Každý chlap si na rameno
hodil jeden balík a nesl jej na loď. Viděl jsem v tom spoustu ztraceného času a peněz,“ vzpomínal později muž, který začal přemýšlet, jak překládku urychlit. Věděl, že malé
balíky se také často ničily a kradly, takže začal vjíždět na
lodě přímo s nákladem. Ale ani to nebylo ono.
Následně se zaměřil na ocelové kontejnery, které do té
doby používala například armáda. Jenže ty měly různé velikost. Když ale jejich rozměry McLean standardizoval, měl
vyhráno. Ocelové kvádry se daly dobře skládat na sebe
jako stavebnice a jejich nakládka byla velmi rychlá.

24 tisíc kontejnerů na jedné lodi
Nápad si nechal McLean úředně patentovat a v roce 1956
vyplul první kontejnerový tanker s 58 ocelovými krabicemi na palubě. Plul z New Jersey do Texasu a obchodníci se
do jeho systému zamilovali. Vždyť při ručním překládání

se za tunu nákladu platilo
5,86 dolaru, kontejnery částku
srazily na neuvěřitelných 16 centů za tunu. Stačila dekáda, aby se
plechové boxy vypravily poprvé
do Evropy, to už se jich na loď
vešlo 250. O 10 let později to už
bylo 2000 kontejnerů, v 80. letech pak 4500. Největší současná kontejnerová loď na světě se
jmenuje HMM Algeciras a uveze neuvěřitelných 23 964
kontejnerů. Na délku má 400 metrů a na šířku 61 metrů.
Transport se díky kontejnerovým lodím zkrátil z měsíců
na týdny. Zboží dnes ovšem proudí zejména jedním směrem, a to z Asie a zejména z Číny do zbytku světa, nejvíc
pak do zemí Západu, ze kterých se ovšem toho moc nevyváží. Oceány jsou loděmi zaplněné, v exponovaných místech se vytvářejí zácpy, vykládky mají na starost obří jeřáby a technologické firmy už vyrábějí samoříditelné lodě.
McLean zemřel v roce 2001 a jeho nápad a vynález je dnes
pro své uplatnění nazývám osmým divem světa.
(jos)
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PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

VÁNOCE V KRAJI

24 - 25

Protikoronavirová opatření mohou zhatit
dlouho připravované plány na vánočnítrhy
v regionu. První obětí se už stalo slavnostní rozsvícení Vánočního stromu na náměstí
v Chebu, které musela radnice kvůli covidu-19 zrušit.

NETRADIČNÍ DÁRKY

36 - 37

Západočeské muzeum zve všechny zájemce na adventní dílny, kde si mohou vyrobit
třeba svíčky pro své blízké. V Klatovech se
zase nabízí návštěva Pavilonu skla, kam zamíří skláři, brusiči a další šikovní řemeslníci
ze širokého okolí.

ADVENT V REGIONU

26 - 36

Jak bude vypadat předvánoční čas na západě Čech? Na co vše se lze těšit? A jak se
během adventu projeví opatření proti koronaviru? Zajímavý program nabízí nejen samotná Plzeň.

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková
Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a.s., Karla
Engliše 519 /11, Praha 5
150 00

Regionální obchod:
Milena Seidlerová
milena.seidlerova@mafra.cz
Mobil: +420 775 347 752

Vedoucí redakce:
Martin Polívka
martin.polivka@mfdnes.cz
Telefon: +420 374 333 210
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CHEBSKÉ VÁNOČNÍ TRHY TRADIČNĚ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ TRHY V KARLOVARSKÉM KRAJI JSOU V CHEBU NA NÁMĚSTÍ V HISTORICKÉM CENTRU
MĚSTA. UŽ NĚKOLIK LET JE JEJICH TRADIČNÍ SOUČÁSTÍ I KLUZIŠTĚ, KTERÉ OCENÍ HLAVNĚ DĚTI. FOTO: MARTIN STOLAŘ, MAFRA
INZERCE

Nabídka vzdělávacích programů

pro školní rok 2022/2023:

Všechny nabízené obory denní formy studia lze
na naší škole studovat dle stanoveného individuálního plánu.
Denní forma studia pro absolventy základních
škol a absolventy středních odborných učilišť:

a organizační činnosti na zastupitelských úřadech,
úřadech EU a na úřadech státní správy. Výuka je rozšířena o předměty diplomatický protokol, rétorika
a třetí cizí jazyk.

➢ Počítačová grafika - studium je zaměřeno na
aplikaci dnes čím dál více využívaného oboru IT a je
➢ Gymnázium - čtyřleté studium zakončené ma- vhodné pro zájemce, kteří rádi pracují s výpočetní
turitní zkouškou, skladba předmětů je všeobecně technikou.
zaměřena, individuální přístup ke studentům, možnost studovat dle IVP. Studium je skvělou přípravou ➢ Kominík - tříleté denní studium. Absolvent zvládá odborné dovednosti, například kominické práce,
na vysokoškolské studium.
technické kreslení a výpočty. Teoretické vyučování
➢ Obchodní akademie - čtyřleté studium zakonče- probíhá ve škole, odborný výcvik na smluvně zajištěné maturitní zkouškou. Zaměření si student vybírá ných pracovištích. Studium je zakončeno závěrečnou
od třetího ročníku.
zkouškou a získáním výučního listu.
Studium má tato zaměření:
Podnikání - dvouleté nástavbové studium za➢ Cestovní ruch - je zaměřeno na zvládnutí odbor-

➢

končené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro
ných kompetencí a dovedností z oblasti domácího absolventy tříletých učebních oborů. Uchazeč musí
i zahraničního cestovního ruchu. Absolvent zvládá předložit ověřenou kopii výučního listu z tříletého
profesionální přístup k řešení problémů v oblasti oboru. Probíhá výuka všeobecných i odborných,
zvláště ekonomických, předmětů.
cestovního ruchu.

➢ Veřejná správa a právo - je dalším prestižním
zaměřením. Absolvent zvládá specializované činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech
státní správy, obecních úřadech, na úřadech obcí
s rozšířenou působností, ale také na soudech a v advokátních kancelářích. U tohoto oboru je rozšířena
výuka předmětů právo a administrativa.
➢ Provoz diplomatických služeb - jedná se
o velice zajímavé zaměření, které představuje určitou
prestiž. Absolvent vykonává specializované obslužné

Dálková forma studia v rámci dalšího vzdělávání
dospělých: výuka probíhá zásadně o sobotách.
Obchodní akademie, čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou jednotlivá zaměření:

➢ Cestovní ruch
➢ Veřejná správa a právo
➢ Podnikání
➢ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kontakt

Soukromá Střední odborná škola
tel: +420 773 971 313
a Gymnázium BEAN s. r. o.
e-mail: bastlova@bean.cz
Trnkova 125
www.beanstankov.cz
345 61 Staňkov
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Pandemie
kazí advent

Omezení, úpravy, rušení. To jsou slova nejčastěji skloňovaná v souvislosti
s přípravami oslav adventu v kraji. Důvodem je obava z koronaviru a
vládní opatření, která mají šíření pandemie zabránit..
TEXT: JITKA DOLANSKÁ
FOTO: VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

N

KARLOVARSKÉ VÁNOCE NA PROSTRANSTVÍ PŘED
HOTELEM THERMAL UŽ STOJÍ VÁNOČNÍ STROM. I TADY
JSOU PŘIPRAVENÍ REAGOVAT NA AKTUÁLNÍ SITUACI.

ení jednoduché připravovat v
současné době poznamenané
koronavirovou pandemií kulturní a společenské akce. Kvůli vládním nařízením dochází
často ke změnám.
Například Cheb už rozhodl o tom, že
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Krále Jiřího se stejně jako vloni konat nebude. Rovněž se neuskuteční
ohňostroj, který měl být vrcholem otevření letošních vánočních trhů v Chebu.
„Pořadatel také upraví areál trhů tak,
aby u vchodů mohly probíhat kontroly
návštěvníků. Ti se budou muset prokázat
dokladem o bezinfekčnosti, a to ve všední dny v době od 16 hodin do zavírací
doby, o víkendech po celou provozní
dobu,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
Zrušení slavnostního zahájení chebských trhů, které jsou největší v kraji, vyvolalo bouřlivou polemiku na sociální sítích. Starosta Chebu Antonín Jalovec se
snažil rozhodnutí obhájit právě rostoucí
vlnou nákazy.
„Kdo si pamatuje, jak vypadalo slavnostní zahájení trhů ještě v roce 2019, ví,
že se na náměstí tísnilo nějakých osm tisíc lidí. Dopustit něco takového v sílící
epidemii by byl hazard, zvláště vzhledem
k tomu, že část obyvatel zcela záměrně ignoruje protiepidemická opatření,“ uvedl
na facebooku Jalovec.
Slavnostně a pod dohledem veřejnosti
vánoční strom nerozsvítí ani v Sokolově.
Tady navíc zruší veškerý kulturní program, který se ve městě konal po čtyři adventní víkendy. Neuskuteční se tu ani tradiční pochod čertů, na který se do města
sjížděli lidé z širokého okolí.

VYHŘÍVÁME TRÁVNÍK

PRO FC VIKTORIA
PLZEŇ
K
hráčskému komfortu Viktoriánů napomáhá i Plzeňská teplárenská. Naše
společnost se stará o vytápění tréninkového hřiště v Luční ulici. Pro tyto účely
jsme zde postavili horkovodní předávací
stanici. Z ní je na hřiště vedeno přívodní
potrubí. Sekundární okruh je naplněn nemrznoucí, ekologicky nezávadnou směsí. Výkon hlavního horkovodu je 624 kW.
Využití zdroje se liší s ohledem na meteorologické podmínky. Nejvíce je využíván
k vyhřívání trávníku od listopadu do dubna. Hráči plzeňské Viktorky tak můžou tréninkové hřiště plnohodnotně využívat i během zimního období.

Předávací stanice
pro vyhřívání
trávníku

INZERCE

INZERCE
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Předvánoční čas
na západě Čech
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Advent v Plzni
Vánoční strom se na náměstí Republiky rozsvítí v neděli 28. listopadu
bez veřejnosti, vše bude on-line. Nová bude rovněž výzdoba v ulicích
města. Na Klatovské třídě bude tvořit iluzi stromové aleje.

TEXT: LADISLAV VAINDL

P

rvní adventní neděle, která letos
připadá na 28. listopadu, bude v
Plzni opět patřit slavnostnímu
rozsvěcení vánočního stromku
na náměstí Republiky. V 15 hodin vše odstartuje adventní půlhodinka,
která zpestří každou adventní neděli až do
Štědrého dne. Od 16 hodin si návštěvníci
mohou poslechnout koncert souborů Musica vagantium a Jiskra, Plzeňský dětský
sbor nebo vystoupení Kamily Nývltové.
Ozdobená jedle obrovská tentokrát pocházející z Karlovarska se rozsvítí v 18 hodin.

INZERCE

Výzdoba vánočního stromu se změní. K
blikajícím řetězům a tenkým tyčkám vyvolávajícím dojem padajícího sněhu letos
přibudou svítící hvězdy, které si lidé vybrali v zářijové anketě na Facebooku a internetu.
V té době už budou plzeňské ulice kompletně vánočně vyzdobené. S umisťováním dekorací město začalo už 12. listopadu.
Plzeň už vánočně zdobí své ulice, práce
na letošní výzdobě města odstartovaly minulý týden. Startem bylo právě pokácení
jedle, kterou pracovníci přivezli na náměstí Republiky.

Některé starší prvky světelné výzdoby letos nahradí nové s nižší spotřebou elektrické energie.
„Nainstalovat stovky různých světelných prvků zabere ve městě velikosti Plzně několik dní, proto začínáme přibližně
dva týdny před první adventní nedělí. Každý rok musíme některé z nich vyměnit za
nové, letos se nových motivů osvětlení,
které vybrali v anketě občané Plzně, dočká
Klatovská třída. Motiv poloviny listnatého
stromu připevněný na stožárech veřejného osvětlení tak bude na Klatovské vytvářet dojem svítící stromové aleje,“ přiblížil
náměstek primátora Michal Vozobule.
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ADVENTNÍ AKCE V PLZNI
A V REGIONU

NA VÁNOČNÍ ČAS NA ŘENEČSKU

23. 11.-23. 12.

Setkání u kostela v Řenčích
V pátek 17. 12. 2021 od 17:00 hodin si společně zazpíváme
koledy s dětmi ze školky a školy v Řenčích. V kostele
sv. Cyrila a Metoděje bude
vystaven osvětlený betlém.

Vánoční trhy
náměstí Republiky v Plzni

26. 11.-22. 12. Ty pravé vánoční prohlídky
Speciální sváteční trasa provede lidi
pivovarem Plzeňský Prazdroj
26. 11.

Rozsvícení vánočního stromu
v Nýřanech

28. 11.

Rozsvícení vánočního stromu
v Plzni a Starém Plzenci
Farmářské a řemeslné trhy
v Nepomuku
Lords of the Sounds
vánoční program, Parkhotel Plzeň
Janek Ledecký
vánoční koncert, DEPO2015 v Plzni

7. 12.
8. 12.

Zpívání koled u stromečků
Háje – 21. 12. 2021 od 17:00 hodin
Osek – 21. 12. 2021 od 18:00 hodin
Plevňov – 22. 12. 2021 od 17:00 hodin
Libákovice – 22. 12. 2021 od 18:00 hodin
Knihy – 23. 12. 2021 od 18:00 hodin
Vodokrty – 23. 12. 2021 od 18:00 hodin

17. 12.

Koncert Plzeňské filharmonie
v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj

19. 12.

Vánoční futsalový turnaj
v plzeňské Lokomotivě.
Vánoční jarmark Uzlíku
DEPO2015 v Plzni
Vánoční beztrh
DEPO2015 v Plzni

Akce se budou konat dle aktuálních vládních opatření.

INZERCE

Chlumčany opravily barokní kapli, renovují i chátrající kulturák
Jihoplzeňská obec Chlumčany leží asi 15 kilometrů od západočeské metropole. V současné době je považována za významné
průmyslové středisko. Chlumčany jsou známé především továrnou na podlahové dlaždice a výrobnou tvárnic, ale je zde také bohatý kulturní život. Historických památek sice
v této lokalitě moc nenajdete, přesto se mají
chlumčanští čím pochlubit. Mají třeba krásnou
barokní Kapli paní Marie Pomocné, která nedávno prošla kompletní rekonstrukcí. Odbor
památkové péče ji v letošním roce dokonce
nominoval do soutěže Památka Plzeňského
kraje 2021.
Kaple, jež se nachází na okraji obce, pochází
z poloviny 18. století. Od té doby byla několikrát opravována. Za zmínku stojí například
rekonstrukce z roku 1943, kterou zapříčinilo
bombardování Dobřan. Další velké opravy se
však dočkala až v posledních letech. „Od roku
2017 byla postupně opravena střecha, krov,
vnitřní a venkovní omítky i fasáda. Novou
podobu dostala i cibulovitá věžička s lucernou a dva zvony,“ jmenuje nadšeně starostka
Chlumčan Vladimíra Štejrová. Dále byl zrestaurován boční oltář svatého Dominika včetně Raabova obrazu Kázání svatého Dominika
a soch svaté Notburgy a svaté Barbory.
„Opravu kaple, jejímž vlastníkem je obec
Chlumčany, projektovala společnost Atelier
Soukup Opl Švehla a restaurování oltáře měl
na starosti pan Jindřich Šlechta z Horažďovic,“ uvádí starostka a upřesňuje, že oltář patří
římsko-katolické farnosti Plzeň – Litice. „Ráda
bych poděkovala ﬁrmám, které se na rekon-

strukci podíleli, Jedná se o BIS a.s., Stucco
TM – Město Touškov, s.r.o., Inkasta, s.r.o.,
Plzeň, Pe-stav, s.r.o., Plzeň, truhlářství Krula
a Elimont Přeštice,“ jmenuje starostka, která
si chválí také spolupráci s památkovým úřadem v Přešticích.
Nové kino a salonek
Kromě kapličky se vedení Chlumčan pustilo
také do obnovy chátrajícího kulturáku, který
neodmyslitelně patří k historii obce. „Mnozí
chlumčanští mají ke kulturnímu domu citový
vztah, protože se v 80. letech podíleli na jeho
výstavbě,“ říká starostka obce. „Náš kulturák
se proslavil zejména fonotékami, na které
vzpomínají lidé z celého Plzeňského kraje.
Pak už ale jen chátral, tak bychom mu chtěli
vrátit lesk, který si zaslouží,“ doplňuje. Minulý

rok se podařilo opravit kino a salonek, letos
byla dokončena rekonstrukce nového obecního úřadu. V původních prostorách úřadu
budou vybudovány dvě nové třídy mateřinky,
která má dnes nedostačující kapacitu. „Obyvatelům nabídneme více než čtyři desítky
nových míst, což by mělo stačit pro všechny
zájemce,“ myslí si Štejrová.
Rekonstrukce kulturáku bude pokračovat
i v dalších letech. „Máme v plánu zrekonstruovat sál s přísálím, které se nyní vůbec nevyužívají. Tam se budou konat kulturní akce, bály,
koncerty nebo divadelní představení pro děti
a pro dospělé, sál však poslouží i jako sportoviště,“ říká starostka. Součástí nového kulturáku bude také restaurace a několik pokojů
pro hosty.
www.obec-chlumcany.cz
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Na Klatovsku a Domažlicku
rozsvítí vánoční stromy
Předvánoční čas zpestří řada vystoupení a výstav. Jen koncert Václava Neckáře
je odložený. Všechny akce se uskuteční dle platných protiepidemických opatření.

TEXT: LADISLAV VAINDL

T

aké na Klatovsku a Domažlicku
už chystají předvánoční akce.
Rozsvícení vánočního stromu v
Klatovech se odehraje 26. listopadu od 17.45 hodin.
Na začátku vystoupí sbor Hroši ZUŠ J.
Kličky Klatovy a v 18 hodin společným
zvoněním rozsvítí účastníci vánoční
strom. Na 5. prosince je připravena akce
nazvaná Nebeské náměstí.
V rámci projektu Adventní Klatovy
bude centrum města nabité akcemi každý den od 13. do 23. prosince. Lidé se mohou těšit například na vystoupení místních sborů, tanečníky nebo koncerty kapel Strašlivá podívaná či Poutníci. Do

konce prosince je v čítárně Městské
knihovny v Klatovech k vidění výstava
betlémů.
V Domažlicích už pracovníci místních
technických služeb začali s instalací vánoční výzdoby v centru města. Náměstí
ozdobí i jedle obrovská, kterou městu věnoval dárce z Postřekova. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na sobotu 27. listopadu v 16 hodin.
Akce proběhne podle platných protiepidemických opatření.
Naopak kdo se těšil na vánoční koncert Václava Neckáře, který se měl uskutečnit v městském kulturním středisku 2.
prosince, bude zklamaný. Agentura, která zpěváka zastupuje, totiž vystoupení
zrušila.

Celé turné je přesunuto na příští rok, v
Domažlicích je vystoupení naplánováno
na 6. prosince 2022. Vstupenky zůstávají
v platnosti, možné je i jejich vrácení v
městském informačním centru na Chodském náměstí.
Želená Ruda – Hojsova Stráž chystá
rozsvícení vánočního stromu u hasičské
zbrojnice 27. listopadu v 17 hodin, kdy vystoupí Železnorudský smíšený sbor v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Samotné rozsvícení se koná v 18 hodin. O den později zazáří stromek také
přímo v Železné Rudě u kostela Panny
Marie Pomocné z Hvězdy. Ve městě také
opět bude úřadovat Ježíškova pošta. Posílat svá přání mohou zájemci od 27. listopadu do 20. prosince.

INZERCE

Klatované se ani o letošním adventu a Vánocích rozhodně nudit nebudou.
Obyvatelé Klatov stejně jako návštěvníci města si mohou vybrat z pestré
nabídky akcí, které jsou ve městě pořádány.
26. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, od 17:45
– tradiční akce s kulturním programem na náměstí
Míru
28. 11. VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE, od 13:00, sál
Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy.
Čekají Vás ukázky vánočních zvyků, tradic,
dekorací a balení dárků. V kulturním programu
vystoupí klatovské dětské sbory, od 13:30 se můžete
těšit na Ledovou show, která obsahuje interaktivní
vystoupení pro děti plné písní, tanců, vědomostních
her a soutěží, od 16:00 Vám zpestří 1.adventní neděli
známý zpěvák Petr Rezek

5. 12. NEBESKÉ NÁMĚSTÍ ANEB... – zábavný
mikulášský program na klatovském náměstí

foto: archiv města

Klatovy zvou na kouzelný advent

12. 12. KLATOVSKÝ KLÁŠTERNÍ BAZAR – XI. Ročník,
od 9:00-15:00 v Divadelní ulici vedle náměstí Míru
spolu s adventním trhem
15. 12. ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM,
náměstí Klatovy od 17:00, vystoupí dětský pěvecký
sbor Sněženky a machři , dále vystoupí zpěvačka
Magda Malá, která si společně s dětmi zazpívá
závěrečné písně

ADVENTNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM
22. 12. ADVENTNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM
Vystoupení ZUŠ J.Kličky Klatovy - Vánoce, Vánoce přicházejí Pěvecké sbory - ZŠ Čapkova ul. Klatovy, Hana Křížková
(15:00 - 16:00), Sentiment(16:30 -17:30, Pavel Callta (19:00 - 20:00) Hradní duo (20:30 -21:30)
23. 12. ADVENTNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM
Vystoupení - Úhlavanka, Zpívající anděle, Big band, 4TENOŘI (16:00 - 17:00) taneční vystoupení ZUŠ J. Kličky,
Klatovy, Christmas band

Více informací na
www.klatovy.cz/icklatovy/
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Nýřany opravují radnici
a otevřely kluziště pro veřejnost
V Nýřanech na severním
Plzeňsku právě vrcholí přípravy
na adventní období. Aby ne,
město si letos připravilo na
předvánoční čas opravdu nabitý
program. Pojďme se však nejprve
ohlédnout za uplynulým rokem,
v Nýřanech se totiž uskutečnila
celá řada oprav a důležitých
investic.
Největší stavební akcí letošního roku je bezesporu
oprava radnice. „Projekt rekonstrukce vycházel z dostupných dobových fotografií. Budova z roku 1885
je památkově chráněna, bylo tedy nutné postupovat
citlivě, aby nedošlo k jejímu nevratnému poničení,“
sděluje starosta města Jiří Davídek. Na radnici byla
vyměněna okna a venkovní dveře, budova má novou
fasádu i hlavní schodiště. „Vstup bude s mírnějším
sklonem, doplněn plošinou pro tělesně hendikepované občany. Současně s rekonstrukcí budovy upravíme
i přilehlý park a chodníky,“ doplňuje starosta.
Letos byla zahájena také výstavba městské sportovní
haly před fotbalovým hřištěm.„Ta poslouží všem sportovním oddílům v našem městě. Dosud využívali jen
tělocvičnu základní školy a malou tělocvičnu v sokolovně, ty už ale kapacitně nestačí,“ je si jist Davídek.
Město chce také letos začít odvodňovat a připravovat
pláň za fotbalovým hřištěm. Na této ploše totiž vybuduje další fotbalové hřiště s umělým povrchem.
Za zmínku rozhodně stojí také otevření kluziště
s umělou ledovou plochou pro rekreační bruslení. „To
bylo vybudováno v loňském roce, ale kvůli nepříznivé
covidové situaci se otevřelo až nyní. Věříme, že v něm
nýřanští naleznou zalíbení a budou jej hojně využívat,“ přeje si starosta.
Město podporuje prostřednictvím dotací také místní sportovní kluby. „V letošním roce jsme jim rozdělili téměř sedm milionů Kč. Největší část získala
TJ Dioss Nýřany, která zateplila budovu ubytovny,
opravila šatny a chodbu sokolovny. Dotace jsme přidělili také dobrovolným hasičům, místní organizaci
Svazu tělesně postižených, Nýřanskému lékařskému
domu, Stodské nemocnici nebo třeba Hospicu svatého Lazara,“ jmenuje Davídek. Významná částka roz-

počtu jde v Nýřanech každoročně do školství, letos to
bylo 17 milionů Kč.

Řemeslný trh i koncert Vlaďky Bauerové

A teď už se pojďme naladit na vánoční atmosféru a připomenout si akce spojené s adventním časem. Oslavy
budou tradičně zahájeny 26. listopadu rozsvícením
vánočního stromečku a předvánočním řemeslným
trhem na Masarykově náměstí. Za zmínku stojí také
adventní koncert jazzové zpěvačky Vlaďky Bauerové,
která ve svém rodném městě vystoup
píí
vůbec poprvé. Koncert se uskutečnní
19. prosince v kostele sv. Prokopa. Naa
Štědrý den je pak připravena tradiční
„Půlnoční“ mše. Město toho však na-chystalo mnohem více. Seznam všech
adventních akcí naleznete v tabulce.
Pokud by došlo k nějakému omezení,
aktuální informace budou vždy před
akcí vyvěšeny na webových stránkách města: www.nyrany.cz.

A jaké jsou plány na rok 2022?

V příštím roce oslaví Nýřany 750 let od první písemné
zmínky, celý rok se proto ponese ve znamení tohoto
výročí. „Plánujeme řadu akcí, které by měly vyvrcholit
25. června 2022 největší městskou slavností - Dnem
města Nýřany. Dva roky se tato akce kvůli covidu
nekonala, věříme, že příští rok bude ke kultuře příznivější,“ přeje si místostarostka Nýřan Pavlína Caisová.
Město plánuje také slavnostně otevřít sportovní halu,
kde se uskuteční několik turnajů.

N
adventní akce:
Nejdůležitější
26. 11., 12:00 – 17:30
Předvánoční řemeslný trh na Masarykově náměstí spojený s rozsvícením vánočního stromečku a kulturním programem
27. 11., 20.00
Rocková zábava Lucie Revival
v SKC Nýřany
28. 11., 15:00
Adventní koncert křesťanské hudební
skupiny Quo Vadis z Plzně v kazatelské
stanici evangelického sboru v Nýřanech

2. 12., 17:00
Adventní mezigenerační notování v SKC
11. 12., 19:00
Vánoční koncert Jakuba Smolíka
v SKC Nýřany
12. 12., 16:00
Kavárna pro starší a pokročilé
– hraje Václav Žákovec v SKC Nýřany
13. 12., 17:30
Adventní koncert ZUŠ v sálku ZUŠ

18 12.,
12 20:00
18.
Rocková zábava Extra Band Revival
v SKC Nýřany
19. 12., 17:00
Adventní koncert Vlaďky Bauerové
v kostele sv. Prokopa
24. 12., 17:30
„Půlnoční“ mše v kostele sv. Prokopa
27. 12., 10:00
Vánoční pochod Atletclubu Nýřany
– start na atletickém hřišti

Advent v Rokycanech

INZERCE

bude plný hudby a zábavy
Řadu adventních
akcí chystá pro děti
i dospělé město
Rokycany. „Advent
v Rokycanech už
tradičně nabízí zábavu pro děti
i dospělé. Moc se těším na sváteční atmosféru a na společná
setkávání,“ říká starosta
Rokycan Václav Kočí.
Jako první se odehraje poslední listopadový
pátek a sobotu Zpívání pod vánočním stromem a adventní trhy. Program začne už odpoledne hudebními a divadelními vystoupeními, hlavní hvězdou pátečního večera bude
Bára Zemanová & Band, v sobotu vystoupí
Radka Fišarová a pak bude následovat rozsvícení vánočního stromu.
Každou adventní neděli v 16:30 hodin můžou
zájemci přijít do prostranství Spilka, kde se na
obřím věnci rozsvítí postupně všechny čtyři
svíčky. Zároveň se tam chystají také různá
hudební vystoupení.
10. prosince dorazí do města poštovský panáček s vánočními přáníčky pro Ježíška. Všichni
malí návštěvníci je můžou vyplnit, poštovský
panáček je pak odveze na vánoční Ježíškovu
poštu. A chybět nebudou ani vystoupení těch
nejmenších z rokycanských mateřinek.

O dva dny později pak rozezní kostel Panny Marie Sněžné hudba. Adventní koncert je
součástí 14. ročníku koncertního cyklu Kruhu
přátel hudby. Sopranistka Lenka Audolenská,
ﬂétnista Vladimír Petr a Jiří Hošek hrající na
varhany a violoncello přednesou Vivaldiho,
Bachovy, Haydnovy či Mozartovy skladby.
Také samotné město bude vánočně vyzdobené. Na Masarykově náměstí bude zářit vánoční strom, který bude mít bohatší výzdobu
než loni, a vedle něj uvidíte tradiční betlém se
slaměnými ﬁgurami v životní velikosti. Ve Spilce budou nazdobené homole, kruhový objezd
u Střelnice ozdobí další vánoční strom. V cen-

tru města budou dvě desítky menších staročeských vánočních stromečků, kašny a ulice
dostanou slavnostní osvětlení. Rokycany navíc rozezní od poloviny prosince do Štědrého
dne koledy z městského rozhlasu.
Výzdoba města začala počátkem listopadu
a například jen montáž světelných dekorů trvala dva týdny.
„Budu moc rád, když si obyvatelé Rokycan
i návštěvníci města užijí akce, které jsme pro
ně připravili. Všem přeji krásný advent a neméně krásné vánoční svátky,“ dodává starosta Václav Kočí.
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Tipy na nevšední dárky

Vyrobit si je lze vlastnoručně
Na adventní dílny, kde se lidé naučí dělat například vánoční svíčky, zve Západočeské
muzeum. Inspirací, čím své blízké obdarovat, může být klatovský Pavilon skla.

TEXT: LADISLAV VAINDL

S

peciální akce si připravily na adventní období některá regionální
muzea.
Výstava prací studentů vyššího
i nižšího Gymnázia a SOŠ Rokycany s tématikou zimy, ledu, bílého jiskření
a Vánoc nazvanou Křehký svět si připravilo rokycanské Muzeum dr. Bohuslava Horáka. Expozice je k vidění od 26. listopadu
do 23. ledna ve výstavní síni v ulici Josefa
Knihy.
Studenti svojí tvorbou v tradičních i neobvyklých technikách návštěvníky vtáhnou do atmosféry ticha a křehkosti, zklidnění a sounáležitosti v adventním čase.
Muzeum touto výstavou pokračuje v tra-

diční spolupráci s místní střední školou a
navazuje na minulé úspěšné studentské
projekty.
Pokud si kladete otázku, kde nakoupit
takové vánoční dárky, které nejsou běžně
dostupné v obchodní síti, můžete se vypravit v sobotu a v neděli 27. a 28. listopadu
do Pavilonu skla v Klatovech. Přes deset firem a uměleckých řemeslníků zde bude
nabízet svou produkci.
Najít tu bude možné barevné hutně tvarované vázy, broušené a jinak zdobené nápojové sklo, ryté půllitry, drobné skleněné
dekorace, vánoční ozdoby a samozřejmě
nemohou chybět ani šperky.
A kdo bude prodávat? Skláři a brusiči z
Annína zde nabídnou třeba broušené nápojové sklo, sklárna Liběnka z Hrádku u

Sušice vázy i drobnější hutní produkci.
Zdeněk Kunc z Radvance u Nového Boru
přiveze hutní a broušené sklo. Šumavští
brusiči Jiří Jirman z Kašperských Hor a Jaroslav Zedník z Vimperka představí broušené sklo. A chybět nemohou ani šperky
Jany Wudy z Nezdic, Evy Hof-Krocové z
Plzně či Natálie Vítovcové z Klatov.
Klatovy bude reprezentovat i brusič a rytec Gabriel Hájek. A k dostání budou také
české vánoční skleněné ozdoby. Někteří
prodejci zde budou oba dva dny, jiní jen jeden z nich.
A jako bonus si návštěvníci mohou prohlédnout stálou expozici Pavilonu skla.
Adventní dílny si připravilo Západočeské muzeum v Plzni. Vzhledem k právě probíhající rekonstrukci objektu Národo-
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ADVENT v srdci Brd
bude plný hudby

Obec, která je kolem dokola
obklopena lesy a krásnou přírodou
s brdskými vrchy. To jsou Strašice,
dalo by se říci takové srdce Brd,
kde už panuje vánoční atmosféra.
Sváteční období bylo tradičně zahájeno 19. listopadu před
adventním koncertem kapely Hrádecký Big Band. „Následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, které
se uskutečnilo 25. listopadu za doprovodu dechové kapely
Strašická Pohodovka,“ sděluje starosta Strašic Jiří Hahner.
A další akce jsou za dveřmi. Pojďme si představit, co se ve
Strašicích bude ještě konat.

Děti se těší hlavně na Mikuláše, čerta a anděla, kteří přijdou
4. prosince do společenského domu a možná jim přinesou
i nějakou nadílku. Za zmínku stojí také koncert Pražského
salonního orchestru, který je naplánovaný na 17. prosince.
Ve znamení hudby bude ve Strašicích i Štědrý den a První
svátek vánoční. „Čtyřiadvacátého dopoledne bude na několika místech v obci hrát dechovka Cheznovanka. O den
později se uskuteční tradiční vánočák, což je koncert rockových a punkových kapel ve společenském domě,“ upřesňuje starosta. „Minulý rok byly některé akce omezené, jiné se
nekonaly vůbec. Letos se těším a doufám, že nám to žádná
opatření nezkomplikují,“ dodává. Pokud by opět došlo k nějakému omezení, aktuální informace budou vždy před akcí
vyvěšeny na webových stránkách obce (www.strasice.eu)
a obecní knihovny (www.knihovnastrasice.eu).

Rekordní počet turistů
Pokud se Jiří Hahner ohlédne za letošním rokem, hodnotí
jej jako velmi povedený. Strašice přilákaly během teplých
víkendů i stovky návštěvníků. „Zaznamenali jsme obrovský
nárůst turistů, dokonce byl u nás i problém s parkováním,“
říká nevěřícně starosta. Na to vedení obce hned zareagovalo a vybudovalo 40 nových parkovacích míst. Rekreanti, ale
i místní obyvatelé oceňují také novou inline dráhu. „Nachází se přímo v obci poblíž Muzea Středních Brd a je zhruba
650 metrů dlouhá,“ upřesňuje starosta. Důležitou událostí
letošního roku bylo odhalení pomníku strašických spolužáků
Josefa Polívky a Bohuslava Velvarského, hrdinů od Tobruku
a bojovníků za svobodu a demokracii. Letos totiž uplynulo sto
let od jejich narození. Slavnostní akt se uskutečnil 28. října.
Ve Strašicích dnes žije dva a půl tisíce obyvatel a jejich počet pomalu roste i díky tomu, že se tady hodně staví a místo
objevují i mladé rodiny s dětmi. Láká je nejen krásná příroda a čistý vzduch, ale i skvělá dopravní dostupnost Prahy
i Plzně díky blízké dálnici D5. V obci je veškerá občanská vybavenost, fungující zdravotnictví i školství, několik obchodů
a hospůdek. Po třiceti letech od revoluce se Strašice z šedé
obce proměnily v moderní místo pro život.
www.strasice.eu
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pisného muzea Plzeňska budou dílny nově
probíhat v překrásných prostorách Muzea
církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici ve dnech 16. – 17. prosince
od 9 do 17 hodin.
Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet výrobu máčených svíček, ozdob z ovčí
vlny, papíru a dalších přírodních materiálů,
zhotovování dekorací a šperků z rybích šupin či výrobu vánočních přání technikou linorytu.
Seznámí se rovněž s tradiční úpravou
ovčí vlny. Nejmenší návštěvníky jistě zaujmou také ukázky starých lidových zvyků,
jako je lití olova, pouštění ořechových lodiček, či chytání vánočních kapříků.
Vlastní výrobky si bude moci každý návštěvník odnést zdarma také domů. Na místě bude probíhat prodej vánočních dekorací
od zkušených výrobců. Dílny jsou určeny
žákům základních škol, rodinám s dětmi,
ale i dospělým se zájmem o výtvarné techniky.
Školní třídy a početnější skupiny návštěvníků muzeum žádá, aby se objednávaly předem na telefonním čísle 378 370 138.

INZERCE

zilo šíření nákazy, jsou nemocní na uzavřeném oddělení. V janovské léčebně se
věnují i léčbě ostatních respiračních onemocnění. V posledních letech přibylo
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, což je závažné onemocnění plic,
které se častěji vyskytuje u kuřáků. Vedle diagnostiky a lékové terapie všech základních onemocnění plicního ústrojí se v Janově zaměřují i na léčbu inhalační.
Velký význam má podle primáře Romana Mudry také dechová a pohybová rehabilitace. Ústav zajišťuje též dietoterapii a klimatoterapii.

Plicní léčebna Janov
letos slaví

STO LET od založení

Odborné pracoviště následné péče, kde se specializují na diagnostiku
a léčbu plicních onemocnění. To je Léčebna tuberkulózy a respiračních
nemocí Janov v Mirošově na Rokycansku. Ta letos slaví sto let od svého
založení. Jediné takové pracoviště na západ od Prahy má v současné
době 130 zdravotních a 40 sociálních lůžek. Léčí se zde nejen pacienti
s tuberkulózou, ale i pacienti se zápaly plic, chronickou obstrukční plicní
nemocí a dalšími respiračními nemocemi.
Případů tuberkulózy v posledních letech sice ubylo, ale stále jde o velmi závažné
onemocnění, které vyžaduje léčbu pod odborným dohledem. Pacientům jsou
podávána antibiotika - antituberkulotika a dodržují klid na lůžku. Aby se zame-

Pojďme si ještě krátce přiblížit stoletou historii léčebny. Dům s parkem a malým
hospodářstvím zde v roce 1920 koupil Haléřový spolek dělníků Škodových závodů a o rok později tu začala fungovat zotavovna. Místo nebylo vybráno náhodně.
Už tehdy je ovlivnily příznivé klimatické podmínky lokality Janov, v jehož okolí
jsou rozsáhlé lesy. „Po dokončení přístavby nového pavilonu koncem roku 1929
měla léčebna již 95 lůžek a začala přijímat i pacienty s otevřenou TBC plic a hrtanu. V té době už se také prováděly aktivnější léčebné metody jako léčebný pneumothorax, thorakokaustiky a operace na bráničním nervu. V provozu již byl také
rentgen a biochemická laboratoř,“ vypráví Mudra. V polovině 20. století se začala
uplatňovat antituberkulotika a následně i plicní rehabilitace. „Léčebna se stala
jedním z průkopníků těchto rehabilitací,“ doplňuje primář. Poslední operace se
uskutečnila v roce 1970 a od té doby se TBC na Janově léčila jen antituberkulotiky. Nemocných s TBC postupně ubývalo, stoupal však počet jiných plicních onemocnění jako pneumonie, astma, nádory plic a posléze i chronická obstrukční
plicní nemoc, která mezi pacienty na Janově nyní převažuje.

PŘIJMEME

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov v Mirošově
přijme do pracovního poměru zdravotní sestry, nižší zdravotnický
personál jako jsou ošetřovatelky či sanitárky a personál do kuchyně.
Více informací podá vrchní sestra Dana Šnebergerová
na telefonu 371 512 125.
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SUDOKU
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Zadání sudoku poskytl server
www.sudoku.na-webu.cz
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INZERCE

V Hrádku se těší na vánoční trh i rozsvícení stromečku
Když se obyvatelé Hrádku u Rokycan ohlédnou za letošním rokem, zřejmě se jim vybaví
nedávná smutná událost. Přišli totiž o dlouholetého starostu Jaroslava Perlíka, který
vykonával tuto funkci nepřetržitě po šest volebních období. „Žil pro svoje město a jeho
občany, byl v pravém smyslu patriot. Věnujte
prosím tichou vzpomínku vynikajícímu člověku a výbornému starostovi,“ žádá starostka Hrádku Marcela Sobotková. I v tomto
složitém období, které navíc zkomplikovala
epidemiologická situace, však vedení Hrádku pracovalo na rozvoji města a připravovalo
projekty, které se uskuteční v následujícím
roce. A nyní se již těší na oslavy spojené
s vánočními svátky.
V souvislosti s letošním rokem stojí za zmínku oprava a rozšíření kamerového systému
v ulicích Hrádku. „Ve městě probíhá řada
dalších akcí jako je například výměna dopravního značení, oprava cest a chodníků,
celková rekonstrukce víceúčelového hřiště
při ZŠ, dokončení výměny osvětlení v učebnách ZŠ, dokončujeme výměnu autobusových zastávek po městě, pokračuje oprava
vodovodu Hamplov II, rozšíření parkovacích ploch a příprava vybudování parkoviště v Učňovské ulici i s připojením nabíjecí
stanice pro elektromobily,“ uvádí starostka
z téměř nekonečného seznamu. „Dále jsme
připravili projekt na rekonstrukci pěší lávky
v Hutnické ulici přes řeku Klabavu, ale realizace byla z důvodu extrémního zdražení
oceli přeložena na příští rok,“ zdůvodňuje
Sobotková. Město se také chystá zrevitalizovat chátrající areál koupaliště, který poslouží
ke sportovním a rekreačním účelům. „V ne-

poslední řadě má město zájem o rozšíření
možností bydlení a připravuje přestavbu bývalé restaurace U Džbánu na bytové jednotky,“ sděluje Sobotková a dodává, že cílem
projektu je zvýšení počtu obyvatel a zvýšení
kontinuity bydlení občanů ve městě. S tímto
záměrem město vykupuje pozemky v lokalitě
Hrádek střed II, které jsou v územním plánu
určené pro bytovou a individuální výstavbu.
Hasiči oslavili výročí
Vedení Hrádku podporuje i kulturní život
občanů. „Sezóna v přírodním divadle byla
zvlášť vydařená,“ říká nadšeně starostka.
Sbor dobrovolných hasičů oslavil v tomto roce 120 let od zahájení činnosti, akce
sklidila velký úspěch, stejně jako obnovené
Svatováclavské posvícení. Město vyplatilo
v dotačních programech 726 tisíc Kč spolkům a organizacím, aby podpořilo nastartování zastavené činnosti z důvodů opatření
COVID 19.
Vzhledem k tomu, že se letošní rok pomalu
chýlí ke konci, připomeňme si akce spojené
s adventním časem. Město Hrádek připravilo
pestrý vánoční program, který bude zahájen
28. listopadu rozsvícením vánočního stromu, vánočním trhem a koncertem. Seznam
všech adventních akcí naleznete v tabulce.
Pokud by došlo k nějakému omezení, aktuální informace budou vždy před akcí vyvěšeny
na webových stránkách města:
www.mestohradek-ro.cz.
„Vážení čtenáři, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě,“
uzavírá starostka.

Adventní čas v Hrádku
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
s mikulášskou nadílkou za podpory skupiny ČEZ

15:00 Jarmark
16:00 Návštěva Mikuláše, čertů a anděla
Zpívání koled s žáky ZŠ a MŠ Hrádek
Rozsvícení stromu s trubači
Slovo starostky
18:00 v sále DK Vánoční koncert skupiny POLOJASNO

1. - 14. 12. Adventní hra
„Dobrodružná výprava za světýlkem“
11. 12. Vánoční neděle aneb sváteční setkání
s Rokytkou, Rokytím, Malým Rokytím a Sluníčkem
v sále DK od 15:00 a 18:00

15. 12. Zpívání s Českým rozhlasem
1
Náměstí 8. května od 15:00

19. 12. Koledníček s Hrádeckým Big Bandem
v sále DK od 17:00

22. 12. Koledy pod okny
Od 17:00 v ulicích města

Inzerce

Žáci potřebují doučování i pomoc
s přípravou na přijímačky
Lektoři z plzeňského centra
BASIC, které se už patnáct let
specializuje na doučování dětí
školou povinných, mají v současné době plné ruce práce. Žáci
mají totiž velké mezery nejen
z distanční výuky, ale i z aktuálního studia, které probíhá ve
školních lavicích. A ti, kteří nepotřebují dohnat učivo, chtějí
zase pomoci s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. „Zájem
o doučování je větší, než v minulých měsících. Distanční výuka měla největší dopad na současné třeťáky, ale hlásí se děti
ze všech ročníků. Žákům dělá
potíže hlavně čeština a matematika,“ říká Monika Klůsová z centra BASIC.
Názornost a vysvětlování
Při výuce je kladen důraz na individuální přístup ke každému. Lektor se věnuje pouze jed-

neumí základy, nepůjdou mu ani složitější věci,“
je si jista ředitelka.
Třetí, a nejdůležitější věcí, jsou nepochopená
slova. Žáci neustále narážejí na spoustu slov,
kterým nerozumí, a když se nezeptají a nikdo
jim je nevysvětlí, funguje to tak, že se zaseknou na tom slovíčku, přemýšlí, jak to má být,
a přestanou vnímat okolí. Začínají zívat, jsou
unavené, duchem mimo. Učitelé v BASICu jsou
školeni tyto bariéry rozpoznat a napravit, aby
dítě mělo opět radost z učení.

představivost. To znamená, že když dítěti něco
vysvětlujete, musíte se ujistit, že vůbec ví, o čem
mluvíte. Když třeba řeknu klukovi auto, naskočí
mu v hlavě obrázek auta a když mu ho pak budete popisovat, zapamatuje si to. Jenže ve škole
kolikrát zazní něco, co si děti nevybaví, a najednou neví, o čem se učí, tak že si to pak logicky
i špatně zapamatují. Dětem opravdu často stačí ukázat obrázek, ono si to spojí s výkladem a
látku si dobře zapamatuje,“ vysvětluje ředitelka
centra BASIC Gabriela Němečková.
Druhou věcí je přeskočený gradient. „Žáci se
totiž musí učit postupně, zkrátka od té první třídy, a stoupat jako po žebříku nahoru. V češtině
se naučí písmenka a teprve pak jdou na slabiky
a na slova. V matematice musí nejprve počítat

Jak často a na jak dlouho?
Žáci chodí do studijního centra nejčastěji
dvakrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Délka studia závisí na problému, který je potřeba
zvládnout. Nejkratší program je na měsíc, ale
i po tak krátké době děti zažijí obrovský posun
a úspěch.

Studijní centrum BASIC
Je určeno komukoliv, kdo má potíže
se čtením, psaním, gramatikou nebo
s učením celkově. Mohou to být jak žáci
prvního či druhého stupně, tak studenti
středních či vysokých škol. Samozřejmě
i dospělí mohou mít tyto problémy, i pro
ně je centrum určeno.
„Dítěti ukážeme jiný přístup, ono zjistí, že se najednou může učit jinak a řekne si: Aha, vždyť na
tom vlastně nic není. Nemusí pak nad domácím
úkolem sedět otrávené dvě hodiny, ale má za
čtvrt hodiny hotovo bez křiku a látce rozumí.
A to je náš cíl. Motivovat děti k učení,“ uzavírá
Němečková.

Kontakty:
Studijní centrum BASIC Plzeň, z.s.
Veleslavínova 55/12, 30100 Plzeň
e-mail: plzen@basic.cz
tel.: 603 442 411
nomu žákovi, vše s ním probere, zodpoví jeho
dotazy a odhalí, kde má mezery. Aby měla jejich práce výborné výsledky, zaměřují se lektoři především na následující tři věci. „První je

do deseti a až potom mohou dál. V momentě,
kdy dítě neumí počítat do deseti a navalí se na
něj přechod přes desítku a násobilka, je jasné, že
se bude ztrácet. A takhle je to ve všem. Když dítě

www.basic.cz
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V Lázních
Kynžvart
rozsvítí
stromeček
létající anděl
Letošní rok se pomalu blíží ke svému konci
a v Lázních Kynžvart už nedočkavě připravují akce spojené s adventním časem. V tomto
malebném městečku se jich každoročně koná
několik, tak si je pojďme krátce představit.
Sváteční období bude slavnostně zahájeno rozsvícením vánočního stromečku, které se uskuteční
27. listopadu. „To rozhodně musíte vidět, protože
u nás rozsvítí stromeček létající anděl,“ prozrazuje
s úsměvem starosta Lázní Kynžvart Jindřich Zíval.
Město ožije také tradičními vánočními trhy, kde si
koupíte nejrůznější pochutiny nebo třeba dekorace. Zejména malé návštěvníky pak bude zajímat
Mikulášská stezka, která je naplánována na 5. prosince. „Děti budou na náměstí a v jeho okolí plnit
různé úkoly, poté se všichni sejdeme pod vánočním stromečkem a rozdáme jim mikulášskou nadílku. A nezapomínáme ani na dospělé návštěvníky, pro které připravíme občerstvení,“ sděluje
starosta, který doufá, že epidemiologická situace
a vládní nařízení tyto krásné akce letos neohrozí.

Workoutové hřiště je oblíbené

Když bilancuje nad uplynulým rokem, má radost,
že město Lázně Kynžvart i jeho okolí se neustále rozvíjejí. Za zmínku rozhodně stojí například
potřebná rekonstrukce základní školy. „Nechali
jsme opravit sociální zařízení a došlo také k celkové výměně elektroinstalace, vody a vytápění.
Dále jsme zrekonstruovali chodníky a odstavnou
plochu před tělocvičnou,“ jmenuje Zíval. Městu
se na to podařilo získat dotaci z Ministerstva financí ve výši 16 milionů Kč. V Lázních Kynžvart
vybudovali také nové workoutové hřiště, které najdete nad zastávkou autobusu. „Projekt byl
spolufinancován z dotací Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 770 tisíc Kč. Nové hřiště je hodně

využívané. Myslím si, že to byl dobrý počin,“ pochvaluje si starosta.
Město získalo také dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR ve výši 720 tisíc Kč. Peníze využijí na
obnovu chodníků na hřbitově, hotovo bude na
jaře příštího roku. A to rozhodně není jediný starostův plán. „Na příští rok budeme podávat žádost na dokončení rekonstrukce naší školy, dále
na opravu komunikace v ulicích Luční a Polní
a chodníků v ulici Polní. A budu doufat, že nám
zbudou finance na rekonstrukci prostor bývalé
svazarmovské střelnice u rybníku Školňák. Tam
bychom chtěli vytvořit místo pasivního odpočinku,“ prozrazuje Zíval.

Přijeďte za čistým ovzduším

Podle starosty jsou Lázně Kynžvart okouzlující nejen v adventním čase, ale po celý rok. „Naše ma-

lebné městečko leží uprostřed trojúhelníku lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně. Od roku 1822 se v obci nacházejí klimatické lázně a na západním svahu je
položena lázeňská čtvrť, která vděčí svému vzniku blahodárnému klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny v okolí,“ sděluje představitel obce.„Budeme určitě rádi, když naše městečko
navštívíte, máme co nabídnout,“ zve širokou veřejnost starosta. Na své si tam přijdou milovníci
sportu i odpočinku. A když už tam budete, tak si
kromě státního zámku a zříceniny hradu Kynžvart
rozhodně nenechte ujít ani návštěvu Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les. Velmi oblíbená je
také osada Kladská, jejíž dominantou jsou srubové stavby švýcarsko-tyrolského typu.
www.lazne-kynzvart.cz

WITTE Automotive

INZERCE

má v Česku za 30 let už významnou stopu
V
e velmi skromných prostorách bývalé prádelny se před bezmála 30
lety začala rozvíjet společnost WITTE
Nejdek, která je dnes jedním z výrobních a zároveň technologických lídrů
celého odvětví automotive v Česku.

Přímo v Nejdku, kde postupně vzniklo i vývojové centrum, zaměstnává zhruba 1600 lidí, kteří
se podílejí na globální výrobě pro takřka 400 zákazníků. Pro výrobu jsou k dispozici automatizované montážní linky, do kterých operátoři zakládají relativně malé množství komponentů, které
se dříve nakupovaly. Začínalo se se dvěma vstřikovacími lisy, nyní jich je 50 včetně robotických
vstřikovacích stanic. Mezi hlavní produkty firmy,
která je stěžejní součástí skupiny WITTE Automotive, patří dveřní výztuže, kapotové zámky či
tzv. softtouch díly pro otevírání pátých dveří aut.
Z dílny až mezi světové hráče
Z někdejší německé továrny na zámky cestovních kufrů, jejíž počátek se datuje od roku 1899,
se stala významná nadnárodní skupina, která
nyní vyrábí své dokonalé výrobky ve třech závodech v Německu, v rozsáhlém závodě v Bulharsku a především dvou závodech v České republice. Tyto závody už mají také svou historii a jsou
významnými součástmi světového dodavatele
automobilového průmyslu do téměř všech automobilek.
Vše začalo před více jak 120 lety, kdy byla společnost WITTE v německém Velbertu založena.
Původně se specializovala na výrobu zámků
pro kufry, ale už před 2. světovou válkou začala vyrábět kování pro automobily. Pozdější VW
Brouk byl prvním vozem, který jezdil po světě
s produkty od WITTE. V 70. letech už opouštěly
brány závodu všechny komponenty zamyka-

cích systémů v automobilu, později přibyl vývoj
a výroba komponentů pro všechny pohyblivé
části karoserie.
V 90. letech došlo k velké expanzi. V roce 1992
založila společnost WITTE dceřinou společnost
v České republice s názvem WITTE Nejdek. S nenaplněnou vidinou, že bude mít firma maximálně 50 zaměstnanců, se zrodil vlastní výrobní
závod. V roce 1998 má již přes 500 spolupracovníků a vzniká i samostatné oddělení vývoje,
které položilo základ vývojovému centru v Plzni,
jež se v roce 2015 přestěhovalo do sídla Západočeské univerzity. V roce 2018 vzniklo nové
vývojové centrum také v Praze, kde se specializují především na vývoj elektronických součástek. V současné době, kdy WITTE Nejdek oslaví
30. výročí své existence a zároveň i působnosti
v České republice, jsou obě pobočky zaměřené

na vývoj neodmyslitelnou součástí skupiny WITTE podílejících se na inovativních projektech.
Technologický lídr v oblasti mechatronických zamykacích systémů
S výrobky WITTE se dnes setkáváme ve vozech
téměř všech významných výrobců automobilů.
Jedná se o systémová řešení pro dveře, přední
a zadní kapoty, zámkové garnitury, dveřní kliky
i produkty do automobilových interiérů – to
vše od vize produktu přes klíčový koncept až
po velkosériovou výrobu. Jako světový dodavatel se zaměřuje na standardizované modulární
konstrukce a nabízí celistvá inteligentní řešení.
Svou nabídku produktů neustále optimalizuje a ve spolupráci se svými zákazníky přichází
na automobilový trh každoročně s novými či
inovovanými řešeními. Know-how zahrnuje
kromě tradičních produktů také vlastní patentované systémy, jako např. WITOL® nebo LED
softtouch.
V digitalizaci je budoucnost
Jako pokroková firma si WITTE Automotive
vybírá z nových trendů jen to nejlepší. Buduje
příjemné inovativní pracovní prostředí pro zaměstnance a stará se o to, aby měli k dispozici
moderní technologické vybavení. Využívání
umělé inteligence, automatizace nebo robotizace je běžnou součástí pracovního života.
Významný krok na cestě k digitální budoucnosti
udělala firma i letos, kdy na začátku kalendářního roku převzala českou společnost IMA (Institut mikroelektronických aplikací) zabývající se
vývojem elektronických identifikačních systémů. WITTE si díky tomuto spojení rozšíří portfolio mechatronických produktů v segmentu
řídících jednotek a senzorů pro používání gest.
V oblasti elektroniky tak budou nadále vznikat
jedinečné inovativní systémy, které jsou pro
výrobce automobilů, a ne jen pro ně, nejenom
zajímavé, ale také od nich žádané.
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Dobrovolní hasiči vždy ochotně pomáhají,
říká starostka Velké Hleďsebe
Rozvíjející se moderní obec Velká
Hleďsebe leží v malebné přírodě
v oblasti zvané Západočeský lázeňský
trojúhelník, pouhé dva kilometry
od Mariánských Lázní, se kterými
je spojena trolejbusovou linkou.
Dominantou obce je římskokatolický kostel svaté Anny.
Jedná se o pseudorománskou stavbu, postavenou
v letech 1908-1911 mariánskolázeňským stavitelem
Josefem Forberichem, od něhož je rovněž Hleďsebská radnice. Naproti ní stojí vedle nové fontány socha
sv. Jana Nepomuckého. Obec je vyhledávanou lokalitu
pro bydlení především díky své poloze a bohatému společenskému životu. „A ani v době rouškovo-covidové se
u nás život nezastavil. Ráda bych touto cestou poděkovala našim dobrovolným hasičům, kteří vždy a se vším

v této složité době ochotně a nezištně pomáhají,“ říká
vděčně starostka obce Jaroslava Brožová Lampertová.

Obec i její okolí se neustále rozvíjí. „Stále je co vylepšovat. V současné době se rekonstruuje a modernizuje fotbalové hřiště a některé komunikace. V příštím roce plánujeme opravu chodníků a komunikace od kruhového
objezdu směrem k La Panne, rekonstrukci komunikace
v Tyršově ulici a v Klimentově, instalaci rychlostních radarů při vjezdu do obce od Valů a od Drmoulu a další investice. Díky mnohamilionovým ﬁnančním prostředkům
z evropských Brownﬁeldů, které se nám podařilo získat,
bouráme, rekonstruujeme a modernizujeme objekty
v bývalých kasárnách v Klimentově,“ jmenuje starostka
nejdůležitější akce. Za zmínku stojí i nově otevřené Regionální muzeum a kulturní dům, jehož součástí je vyhlášená restaurace s široko daleko proslulou výbornou
kuchyní. Prodejem stavebních parcel a podporou rozvo-

je bydlení se ve Velké Hleďsebi neustále zvyšuje počet
obyvatel. Podle starostky je však potřeba lokalitu ‚omladit‘, neboť v současné době zde žije více než polovina
obyvatel ve věku 50+.
Nyní se již blíží doba adventu a Vánoc, která je v této
obci spojena s mnoha krásnými akcemi. „Naši občané
i návštěvníci se mohou těšit na vánoční dílny s výstavou
patchworku v moštárně, vánoční trhy, adventní koncerty, slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, Betlémské světlo a mše svaté. Na programu je i vánoční
zpívaná, která se uskuteční na Štědrý den před kostelem,“ sděluje starostka. V kostele svaté Anny bude k vidění živý betlém a chybět nebudou ani vánoční turnaje
o pohár starostky. Aktuální informace budou vždy před
akcí vyvěšeny na webových stránkách obce:
www.velkahledsebe.cz

„Přeji všem čtenářům krásné a pohodové vánoční
svátky a hlavně hodně zdraví do nového roku,“ uzavírá
starostka.

pondělí - sobota 9.30 – 20 hod.

vánoční_nákupy:
slavnostní, třpytivé, dárky

z

www.cortusa.c

Rezidence

Šrámkojc
Soukromí, bazén, kamerový systém,
venkovní i kryté parkování zahrádky,
balkony, terasy dle typu a velikosti bytu.

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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POVINNÉ RUČENÍ

MÝTY O POVINNÉM RUČENÍ

Stále si mnoho řidičů plete rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti
z provozu vozidla – tzv. povinným ručením – a havarijním
pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného
ručení nebo nevědí, že i staré auto
musí mít povinné ručení. Česká
asociace pojišťoven upozorňuje
na nejčastější mýty o povinném
ručení:

1.

Pojištění
nepotřebuji,
protože nebourám
Povinnost mít sjednané
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je dána zákonem. Fakt, že
Česká kancelář pojistitelů (ČKP)
každoročně vyplácí z garančního
fondu
škody
způsobené
nepojištěnými řidiči v řádu stovek
milionů Kč, svědčí o tom, že i pro
zkušené a dlouholeté řidiče může
mít tento předpoklad fatální
důsledky.

2.

Z povinného ručení se
hradí jen škoda na autě
Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech,
ale – a nebývají to malé částky
– na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí pojišťovny
poškozeným
bolestné,
ušlý
výdělek, náklady léčení, ztížení
společenského uplatnění a další.
Průměrná újma na zdraví se v roce
2021 šplhá na 390 000 korun.

3.

I škoda na vlastním autě
je kryta z povinného
ručení
Nikoli.
Škodu
způsobenou
na vlastním vozidle kryje havarijní pojištění, a proto není od věci
jej mít sjednané. Povinné ručení
– tedy pojištění odpovědnosti
za škodu z provozu vozidla – kryje
jen ty škody, které způsobíte
v rámci nehody jiným osobám,
například i spolucestujícímu.

Auto si sami nafotíte, ušetříte
čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění?
Zjistěte si, jestli nabízí
nějaké výhody, třeba
kvalitní asistenci,
nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,”
doporučuje ředitel Úseku
pojištění motorových
vozidel v Kooperativě
Aleš Zethner.
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv Kooperativa pracuje již
několik let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní

pojištění, což i s ohledem na epidemiologickou situaci využívá stále více
klientů. A protože součástí havarijního
pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení je i povinnost
vstupní prohlídky, roste i počet vozidel, která je potřeba fyzicky zkontrolovat.
„Abychom celý proces klientům ulehčili, připravili jsme novinku, která jim
umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní, zatímco dříve byla
nezbytná odborná prohlídka technikem společnosti Global Expert a tedy
i „fyzický“ kontakt,“ vysvětluje Aleš
Zethner. Následovat bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné
události.

4.

Pokud s autem nejezdím,
případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí
Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
je ze zákona povinné a každé vozidlo, zapsané v registru vozidel,
jej musí mít sjednané. Zákon také
stanovuje, že tuto povinnost musí
splňovat každé vozidlo ponechané
na pozemní komunikaci. Pokud
nemáte pojištění sjednané, za každý
den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatíte příspěvek do garančního
fondu ČKP. Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu
potřebovat, pak máte možnost
dočasně je vyřadit z registru vozidel
do tzv. depozitu.

5.

Po zániku povinného ručení
je odevzdání registrační
značky vozidel dobrovolné
Pokud povinné ručení zanikne, je
podle zákona povinností vlastníka

vozidla požádat registr silničních
vozidel o vyřazení vozidla z provozu, a to do 10 dní od změny. Nejde
o dobrovolnost, ale o zákonem
uloženou povinnost. V případě,
že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto
skutečnost oznámit také.

6.

U starších vozů se povinné
ručení již nemusí sjednávat
Pojištění
odpovědnosti
z provozu vozidla je povinné, a to
jak pro nové, tak pro starší vozy.

7.

Povinné ručení zaniká
prodejem vozidla
Aby
pojistná
smlouva
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla v případě prodeje vozidla
zanikla, musí pojistník – původní
vlastník – své pojišťovně oznámit,
že vozidlo prodal. Pojištění tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti
o prodeji vozidla pojišťovně.

Myslete na POMOCNOU ruku
v PRAVOU chvíli.
Pojištìní vozidel

Úrazová asistence
Úrazová asistence UNIQA pomáhá po nehodách
Servis po autonehodì pro osoby, které utrpìly úraz
a jsou doèasnì handicapované.
24 hodin dennì
limit 10 000 korun na osobu

UNIQA úrazová asistence kryje tato plnìní:
doprava k lékaøi
dovoz lékù a jídel, nákupy, úklid
pomoc pøi hygienì, s pøípravou jídla apod.
opatrování dìtí a seniorù,
zajištìní péèe o psa nebo koèku.

www.uniqa.cz
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Povinné ručení:

co Vás aktuálně zajímá
Ovlivňuje již druhým rokem probíhající pandemie i vývoj škod z povinného
ručení?
Během léta 2021 se celkové
škody z autonehod navrátily
na úroveň předcovidových let
2018 a 2019. Pokles škod během
nejintenzivnějšího
lockdownu
letošního roku již zdaleka nebyl tak
hluboký, jak tomu bylo v roce 2020.
U škod vzniklých v zahraničí zatím
platí, že se jejich počet stabilizoval
na úrovni o cca 20 % nižší než před
pandemií, což souvisí se stále nižší
intenzitou cest do zahraničí zejména ze strany osobních automobilů
(nákladní přeprava a tím i škody
nákladních automobilů a tahačů se
navrátily na předchozí úroveň).
Nesmíme dále zapomínat, že během
pandemické situace naopak řada
motoristů používala svá vozidla
ve výrazně vyšší intenzitě jako alternativu před veřejnou dopravou,
když riziko nákazy v prostředcích
veřejné
dopravy
považovaly
a považují za výrazně vyšší. Efekt
poklesu škod je tak nutné považovat
za velmi přechodný a lze očekávat,
že po odeznění vlivů poklesu mobility dojde k návratu škodní frekvence
zpět do obvyklého trendu, což opět
zásadně ovlivní výsledky povinného

Petr Jedlička,
pojistný
matematik
České kanceláře
pojistitelů
ručení zejména ve vazbě na aktuální
velmi vysokou škodní inflaci.
Jak se vyvíjí škodní inflace u povinného
ručení?
Stejně jako ostatní ekonomická
odvětví, i pojišťovnictví je výrazně
zasaženo aktuální narůstající cenou
naprosté většiny materiálů, surovin,
zboží a služeb. Konkrétní dopad
inflačních tlaků v povinném ručení
se projevuje navyšující se cenou oprav
i kompenzací v případě tzv. „totální
škody“, jež se navyšují při vzrůstající
ceně vozidel. Izde se projevuje důsledek
narušených dodavatelských řetězců,
komplikovanější dostupnosti náhradních dílů a delších čekacích lhůt, což
vše opravu vozidla výrazně prodražuje.
Skutečnost, že se dle aktuálních
velmi střízlivých odhadů průměrná

Úrazová asistence UNIQA
pro motoristy po nehodě
UNIQA nabízí motoristům
doplňkový produkt
k pojištění aut – úrazovou
asistencí pro ty, kteří
se zranili v souvislosti
s nehodou anebo užíváním
vozidla. Ta doplňuje
paletu všestranných
krytí k povinnému ručení
i havarijnímu pojištění.
Připojištění speciální asistence lze
uzavřít buď pro řidiče auta, anebo pro
celou posádku. Je určena pro kategorie
osobních, užitkových a terénních vozidel. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem po autonehodě, které
nejsou schopné během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně telefonicky na čísle
272 10 10 20 až do limitu 10.000 korun
pro každou pojištěnou osobu.
Cena úrazového připojištění včetně
nové úrazové asistence pro motoristy
je 300 korun v případě pojištění řidiče
vozu a 130 korun za každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). Poúrazová asistence není omezena věkem
pojištěného.
Co kryje úrazová asistence pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace

•
•

•
•
•
•

a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence, konkrétní zdravotní problém apod.).
Doprava z a do zdravotnického zařízení (do a z bydliště pojištěné osoby;
sanitka nebo taxi).
Dovoz léků, nákup potravin a hygienických potřeb. Dovoz jednoho teplého nebo zmrazeného jídla denně
do bydliště pojištěného.
Běžný úklid domácnosti (luxování,
vytření, umytí nádobí, praní, žehlení
apod.)
Asistence – pomoc při osobní hygieně, s přípravou jídla apod.
Opatrování dětí a seniorů ve společné domácnosti (dohled a pomoc
s běžnými denními úkony).
Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.

„Tato plnění jsme identifikovali
i ve spolupráci se zdravotníky a rodinami, které podobnou situaci zažily,
jako ta nejpotřebnější a nejužitečnější.
Služba zapadá do našeho konceptu
nabídky komplexnějších řešení pro
nejrůznější události, nikoli jen ﬁnanční pomoci z pojištění
při škodách,” konstatovala Eva Svobodová, tisková mluvčí
UNIQA.
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výše majetkové škody meziročně
navyšuje tempem o cca 8%, přičemž
z některých dalších kvartálních porovnání s hodnotami o rok zpět se v roce
2021 jedná již o růsty až kolem 12%,
je vedle obvyklých důvodů spojených
s navyšující se cenou práce v autoservisech, rostoucí cenou náhradních
dílů a s technicky komplexnějšími
a tím i nákladnějšími opravami moderních vozidel dále umocněna existujícími ‚pandemickými‘ ekonomickými
nerovnováhami vedoucími k další
eskalaci těchto efektů. Škodní inflace
se tedy pandemií nijak neeliminovala,
a naopak se jí posílila. Povinné ručení
nelze posuzovat ani pouze optikou
‚plechových škod‘, spojených zejména
s náklady na opravu vozidel, ale podstatná část závazků ze škod na zdraví
vzhledem k jejich dlouhé době výplaty při trvalých následcích vychází
na desítky let – hovoříme o ztrátě
na výdělku, nákladech následné péče,
ošetřovatelství, asistenci zraněnému
atd. Tyto náklady také podléhají vývoji
cen těchto služeb po velmi dlouhou
dobu. Je tedy nutné, aby pojistné
z roku dopravní nehody postačilo
i na tyto velmi dlouhodobé a v konečné
výši dopředu nejisté závazky, které se
také z roku na rok významně navyšují,
a inflační tlaky zde spojené s růstem
mezd do budoucna souvisejí i s aktuálním nedostatkem pracovníků téměř
v celé ekonomice.
Jak často vlastně způsobujeme nehody?
V roce 2020 vychází tzv. škodní

frekvence u osobních automobilů
na 2,9%, což znamená, že v průměru
29 vozidel v rámci každé tisícovky
pojištěných způsobí během roku
škodu.
V uvedené charakteristice jsou ale
mezi různými skupinami klientů a vozidel výrazné rozdíly, např. u firemních osobních vozidel vychází škodní
frekvence již na úrovni 4% a dále např.
u mladých klientů v kategorii do 30 let
věku se souhrnně jedná o téměř o 5%.
Extrémní hodnota vychází u skupiny
tahačů návěsů, kde se jedná dokonce
o 27%, tj. ročně ze 100 pojištěných
tahačů způsobí škodu v povinném
ručení v průměru 27 vozidel.
Je stále velký počet nepojištěných vozidel
oproti pojištěným?
Aktuální počet pojištěných vozidel
všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,7 mil. kusů a současně
počet vozidel bez sjednaného pojištění
odpovědnosti z provozu vodidla
dosahuje 149 000, což oproti loňské
hodnotě 161 000 představuje zřetelný
pokles o cca 8%. Meziročně klesá
i celkový počet nepojištěných škod,
z loňských 2 963 případů na letošní
odhad 2 605 případů. Poškozeným
za škody způsobené nepojištěným
vozidlem odškodňuje škody na zdraví
způsobené neidentifikovaným vozidlem Česká kancelář pojistitelů a ta
také pomáhá při řešení mezinárodních škod, jak v případě českých vozidel v zahraničí, tak i zahraničních
vozidel v ČR.
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„Slavičí“ výměna generací

Po čtyřleté pauze, prvně
bez Karla Gotta a s vítězi,
kteří chuť výhry v nejstarší
anketě ještě nezažili.
Český slavík 21 přesto či
právě proto diváky oslovil.

ČR | Když po kontroverzích s (ne)uznáváním hlasů pro kapelu Ortel v roce 2017
skončila tradiční anketa Český slavík,
bylo otázkou času, kdy se ji někdo pokusí
resuscitovat. Stalo se tak letos, kdy nová
podoba ankety vznikla pod patronací miliardáře a matematika Karla Janečka. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo minulý pátek nejsledovanějším pořadem dne. Posluchači rozhodovali za užití Janečkovy hlasovací metody D21. A tituly přiřkli mladším tvářím populární hudby.
Na prvním místě mezi zpěváky stanul
a nástupcem Karla Gotta se stal Marek
Ztracený. Trofej mu předala Ivana Gottová. „Poklonu bych chtěl taky vyseknout
svým rodičům, narodil jsem se úžasným lidem, jsou nejlepší na světě,“ prohlásil dojatě Ztracený. Dodal, že Český slavík je „ztracený“ a cenu pomyslně poslal legendárnímu předchůdci. Zároveň se stal absolutním
vítězem. Radost z prvního místa poprvé pocítila také Ewa Farna, dosud druhá či třetí
slavice. „Brečela bych stejně, není to tím,“
dodala v narážce na své těhotenství. Lucie
Bílá, držitelka 20 „ptačích“ cen, skončila
stříbrná. Mezi kapelami triumfovali Mirai.
„Mně to přijde neuvěřitelné, všechny nominované a vítězné kapely jsme hráli na kytary na lyžáku...“ řekl zpěvák Mirai Navrátil.
Na druhém místě se umístil Kryštof, třetí
(re, iDNES.cz)
skončil Kabát.

Zatímco vítězové hlavních kategorií
Českého slavíka 21 Marek Ztracený,
Ewa Farna a kapela Mirai sklidili zasloužený aplaus, kontroverzní rapper
v masce Řezník kritizoval českou hudební scénu a vyzval své fanoušky,
aby mu příště už žádné hlasy do ankety neposílali.
FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA

Přehled vítězů ankety
Český slavík za rok 2021
Absolutní slavík: Marek Ztracený
Kategorie zpěváků: 1. místo - Marek Ztracený,
2. místo - Pokáč (Jan Pokorný), 3. místo - Richard Krajčo
Kategorie zpěvaček: 1. místo - Ewa Farna,
2. místo - Lucie Bílá, 3. místo - Eva Burešová
Kategorie hudebních skupin: 1. místo - Mirai,
2. místo - Kryštof, 3. místo - Kabát

Kategorie Hip hop a Rap: 1. místo - Řezník (Martin Pohl),
2. místo - Marpo (Otakar Petřina), 3. místo - Raego (Ladislav Pham)
Kategorie Objev roku: Michal Horák
Kategorie Nejstreamovanější česká skladba na internetu:
Rozdělený světy (Viktor Sheen)
Kategorie Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls:
Moje milá (Marek Ztracený)
Celkem v anketě letos hlasovalo téměř 210 tisíc hlasujících.
Rozdali přes 1,6 milionu hlasů.

Exkluzivně

ZE SVĚTA

TOMÁŠ ŘEPKA & KATEŘINA KRISTELOVÁ:

Vše, co jsme znali a milovali…

Upřímná láska, nebo jen faleš?

SLAVNÝCH

0,85€

Číslo 3 vychází
ve středu 15. 1. 2020,

15,90 Kč

Kč / sr

JEN ZA

13,9Kč0

sstr. 48

číslo 3,
13. 1. 2020,
cena 16,90 Kč

Kč

SR 0,79 €

16,90

Gregor-Brzobohatí tajemný vzKaz!
nyní jen

1690

0, cena

NEJ
čtenější

1/202

číslo 4
21. 1. 2020

Číslo

cena 13,90 Kč
0,75 €

NEJZÁBAVNĚJŠÍ
VNĚJŠÍ TÝDENÍK
T ÝDENÍK PRO VÁSS

LINDA RYBOVÁ
& DAVID PRACHAŘ

str. 9

v čem se

neshodnou?

na obzoru

Vrátí se k manželovi? Pije? Bere léky? Myslí na

nový vztah
str. 47

lucie
bílá
í á

z čeho má

trauma
náš recept

To jste ještě

tátu?

kl ivní rozhovor!
EExkluzivní

NEMĚLI! sstr. 18 a 19
Rybí
bí KARBANÁTKY
Á

Proč se

tráPí?

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: ZIVOt 4 JMenO
prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

LUCIE
C
VONDRÁČKOVÁ

Zoufals
Zoufalství
Eva
Pilaro
Pilarová

str. 10 až 12

Dominika gottová

str.
str
st
2 ––3

Osud se
k ní otočil zády
Taťána
ťá
Fischerová
Život
plný
bolesti

%
100
ČESKÝCH
DÁVKA ČESKÝC

str.
6 –7

Zažívá
trýznivá
muka

str. 46

lucie
vonDráčková
vonDr

Kč
Super cena

str.
29–31

Ivana
Jirešová

jiř langmajer
jiří
karel roDen
k
str. 8 a 9

16 90

Stella Zázvorková

Drama

Číslo
Čísl
Čí
slo
sl
o 1/2020,
1/20
1/
2020
20
20,, ce
20
cena
na 20
2 0 Kč/0,99
Kč/0
Kč
/0,9
/0
, 9€
,9

INZERCE

CELEBRIT

NASADILA
FALEŠNOU
MASKU
Nečekané
Neček
Josef DDvořák
sstr.
st
t
10 – 11
10

str.
34 – 36

Prodloužený čas

str. 5

Odhaleno
Jiřina
Bohdalová

Manželka ho Víme, co ji
bere zkrátka dokáže vytočit!

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: cAS prO HVeZDY 4
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 50 Kč včetně DpH.

IVANA
GOTTOVÁ
PETR

CARMEN

KOSTKA Přiznali MAYEROVÁ
manželskou krizi!

Strachy ani nespí
JANA KRAUSOVÁ

Dokáže pomoct
nemocné mamince?
Uniklo z kuloárů
árů

ALOIS ŠVEHLÍK

Selhává mu
paměť?!
ODHALENO
TAŤJANA
TAŤJ
JANA
MEDVECKÁ

Trauma,
jež nedokáže
překonat

Draze vykoupená
vášeň

V srdci nosila
hluboký zármutek
Petr Svojtka

EXKLUZIVNĚ

str.
24–25

KAMILA MOUČ
MOUČKOVÁ
OUČ
Č O
& JANA BREJCHOVÁ
BREJC
CHOVÁ

První zpověď
po Karlově

OLGA SCHOBEROVÁ

Milostné eskapády
známého svůdníka

SMRTI!

7

delikátních
receptů

Psychologie

Když se zdravý životní styl
stane posedlostí

Domácnost

Jak udržet pořádek
jednou provždy?
Domácí paštiky

Móda

Praktické tipy na hory

Exkl vně
Exkluzi
herečka
Božena
Böhmová:

13 STRAN
UŽITEČNÝCH
RAD

Role
nemusí být
velké, ale
musí mít šťávu

Zábavné
křížovky
a sudoku

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: pS 4
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

TEREZA
KOSTKOVÁ

Proč se tolik nenávidí

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: retrO 3 JMenO
prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc na číslo
90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

str.
8–9

Rudolf
Hrušínský nejml.

Donaha!

Nezapomenutelné
filmové scény

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: nOStALGIe 3
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 50 Kč včetně DpH.

Manžela
X
uloupila
slavné herečce!

téma měs

íce:

Milostný hřích
se jí nevyplatil

KVŮLI LÁSCE
šli přes mrtvoly
10 TAJEMSTVÍ JANY KRAUSOVÉ
ROZHOVOR SE ZDEŇKEM ŽÁKEM

VOJTA & TATIANA DYKOVI

Koho jejich
štěstí málem
stálo život?

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: HVeZDY 3
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

text pište bez diakritiky. technicky zajišťuje společnost AtS. Infolinka 296 363 199 (po-pá 9-16 hod), www.platmobilem.cz.

Ať už potřebujete cokoliv,
jsme za pár minut u vás.

Nyní s dopravou zdarma!
www.damejidlo.cz
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Naučte se stolovat i pracovat s emocemi
Etiketa stolování
Ladislav Špaček
Kniha se zaměřuje na praktická témata,
která se týkají každého z nás. Seznamuje
s chováním u stolu, poskytuje návody, jak
správně prostřít stůl a jak rozsadit hosty
u stolu. Řeší rébusy, jak jíme běžná jídla
i exotické pokrmy, proč bychom měli drINZERCE

žet správně příbor,
jak
zacházíme
s ubrouskem, sklenicemi a dalším náčiním. Spolehlivě nás
provede stolováním
v restauraci i na banketu, ale velkou pozornost věnuje i do-

mácímu stolování. Má velký přesah do
gastronomie, seznamuje nás s velkými
osobnostmi francouzské kuchyně a s dějinami stolování, věnuje pozornost vývoji
gastronomie i věhlasným kuchyním, které
nyní vládnou světu. Jako bonus kniha představuje plejádu významných současných
osobností našeho gastronomického světa.
368 stran, nakladatelství UNIVERSUM

Pracovní NebojSešit
Jana Marešová
Blanka Antošová Kejíková
Interaktivní pomůcka
pro sebezkušenostní
práci s emocemi. Ukazuje cestu a možnosti,
jak si uvědomit, poznat a především jak
pracovat se strachy,
a to v pěti základních
podobách: obavy z nejistoty, strach
ze změny, stres z odmítnutí, hrůza z vlastního selhání nebo smutek ze samoty či
stárnutí. Pracovní NebojSešit obsahuje:
5 vzorových dialogů, 5 psychologických
dvojlistů, 5 rošťáckých ilustrací, 12 pastelek, 1 odvážnou záložku, 5 karet na pracovní dny (bonus, pouze pro 50 prvních
čtenářů).
www.nebojmese.eu

Kalendář událostí
v KT Auschwitz
Danuta Czechová
Téměř 50 let je jméno
KT Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí na
celém světě spojeno s
hitlerovským masovým
vražděním, zločinem,
jaký nemá v dějinách civilizace obdoby. Za necelých pět let existence tohoto tábora v něm nacisté zavraždili více než milion lidí. Autorka den po
dni odhaluje historii koncentračního tábora, uvádí, kdy a odkud přijížděly jednotlivé transporty, kolik osob v nich bylo, kolik jich bylo ihned po příjezdu posláno po
selekci do plynových komor, kolik do tábora. Popisuje nejdůležitější události v táboře, popravy, útěky vězňů, budování, rozšiřování a konečně i likvidaci a evakuaci
tábora. Všechny události jsou doloženy
jak svědecky, tak podloženy dochovanými dokumenty. 2 svazky (764 a 428 stran),
nakladatelství ACADEMIA

Mluví k vám kapitán
David Hecl, Martin Moravec
Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás
čeká opravdový zážitek.
Je to už víc než 30 let, co
David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Jako první Čech se posléze stal
kapitánem na Airbusu A380 ve dvou světových společnostech, v Emirates a v Korean
Air. Navštívil desítky zemí, posbíral spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na všechno,
co vás kdy o létání napadlo. A možná i na
to, co vás nikdy nenapadlo. Proč hladké přistání není úplně dobré? K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? Kdy se cestujícím neříká úplná pravda? Jací pasažéři
byli princ Harry či Karel Gott? Otázky kladl novinář Martin Moravec.
312 stran, nakladatel: Moravec Martin

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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Feri z vodky

Speciální Prostřeno! přivede k plotně moderátory
ČR | Soutěžní Prostřeno! bude speciální, soupeři jsou moderátoři a dýdžejové
z rádií. Kdo vyhraje 60 tisíc? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin a dozvíte se víc.
V pondělí vaří Daniel Ferenc (26 let).
Vyučený kuchař-číšník se živí jako
stand-up komik, moderátor a komparz
ve filmu. Menu má dost nóbl a propracované, prý gadžovské, aby zapadl mezi
normální hráče. Alkoholový předkrm pojmenoval Dominik Feri a jako hlavní
chod naservíruje flank steak s makarony.
V úterý bude u plotny Michal Kavalčík (36). Je herec, moderátor, zpěvák,
bavič a posledních 11 let také Ruda z
Ostravy. Teď moderuje na rádiu Kiss.
Výhru by věnoval na dobrou věc – již
10 let spolupracuje s nadací Korunka
Luhačovice, která pomáhá dětem.
Vladimír Vlach (59) pracoval jako
moderátor v mnoha rádiích – ČR Radiožurnál, Rádio VOX, ČR Regina, Rádio
Beat a Country rádio. Jídla pro menu
má vyloženě country, takže soupeřům
předloží kotlíkový guláš s šiškou.

Čtvrtek patří Petru Vejvodovi (48).
Celý život dělá moderátora a hlasatele.
Sice mu chutnají karbanátky s kaší, ale
hostům nachystá menu, které proslulý
Zdeněk Pohlreich vaří už dlouho.
V pátek soutěž uzavře moderátorka
Signal rádia Klára Šedová (36). Vystudovaná herečka také učí na HAMU.
I ona by svou výhru případně darovala
charitě – Nadaci Život 90. Její jídla jsou
slavnostní, běžně je vaří kolem Vánoc.
Takže už jako předkrm bude řízek z candáta s bramborovým salátem.

Kdo má výhru pod poklicí? Budou moci Klára Šedová (uprostřed) nebo Michal Kavalčík (zcela vpravo) věnovat peníze na charitu?
FOTO | FTV PRIMA
Řízek z candáta, bramborový salát
Ingredience: 2 filety candáta, hrnek
hladké špaldové mouky, hrnek panko
strouhanky, 2 vejce, 5 PL ghí, sůl.
Bramborový salát: 5 velkých salátových brambor, 1 malá červená cibule,
100 g medové šunky, 3 vejce, 4 PL majonézy, 2 ML hořčice, sůl. Postup:
Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky a vaříme v osolené vodě asi 15 minut do změknutí. Necháme vychladnout. Vejce vložíme do vroucí vody a
vaříme 11 minut. Po vychladnutí oloupeme a nakrájíme na kostičky. Cibulku
oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. Ty pak v cedníku prolijeme vroucí
vodou. Šunku nakrájíme a vše pak smí-

Předkrm Dominik Feri (chutný přípitek místo polévky)
Ingredience na
aperitiv: 0,2 cl
vodky, sekt, pomerančový džus. Postup: 0,2 cl vodky
dolijeme do půlky
sklenky sektem.
Zbytek pak doplníme pomerančovým džusem.

cháme s majonézou a hořčicí, podle chuti dosolíme. Do podávání dáme vychladit do lednice. Candáta umyjeme a necháme na ubrousku okapat. Osolíme.
Obalíme v trojobalu – mouka, osolené
rozkvedlané vejce, strouhanka. Dáme
smažit na rozpálené ghí. Smažíme dozlatova z obou stran.

INZERCE

Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

Nejnovější

2 663 nemovitostí

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Reality

Účetní - Senior (A9341)

Přípravář/rozpočtář

38 000 - 60 000 Kč / měsíc

Samostatný projektant

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Senior účetní - Praha Hostivař

Statik

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

French speaking collection specialist wanted!

Stavbyvedoucí - Praha

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

C dit
t ll
th
Více na www.jobdnes.cz

T h ik/G d t P h /B
Více na www.jobdnes.cz

40 000 70 000 Kč /

úvěrový specialista (27.000kč nástup + práce…

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

?

Management

Řemesla, výroba
Pracovník montáží - jedna směna ( až 36.000…

Plant manager
Managing director/ceo (from 80.000 CZK)
Projektový manažer - praha

ě í

80 000 Kč / měsíc
60 000 - 100 000 Kč / měsíc

27 000 - 36 000 Kč / měsíc

Montážní dělník - 2 směny - mimo automotive
Hledáme operátory montáže přístrojů - pouze ranní směna!

BI Reporting & Data Science Manager

Lakýrník až 35 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Ž
Více na www.jobdnes.cz

Č

TV program týdeníku 5plus2
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Nova

Prima

Prima cool

6.20 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II (22-24)
7.35 Ďábel se třemi zlatými vlasy 9.05
SuperStar 11.55 Koření 12.50 Volejte Novu
13.30 Rady ptáka Loskutáka 14.45 Souboj na
talíři 15.50 Svatba na první pohled II 17.20
Mejdan v Las Vegas 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.20 Jen počkej, zajíci! 6.40 Psí život (14) 7.15
M.A.S.H (8, 9) 8.20 Fotr na tripu II 8.55
Autosalon.tv 10.05 Česko Slovensko má talent
11.50 Máme rádi Česko 13.45 Hvězdy nad
hlavou (13) 15.05 Na kolejích čeká vrah 16.45
Kde alibi nestačí 18.52 Počasí 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

KOMEDIE

KRIMISERIÁL

6.05 Umění je cool 6.30 Top Gear III (4) 7.45
Pevnost Boyard (5) 10.05 Re-play 10.40 Cool
e-sport 11.10 Tutorial 11.40 Kurz sebeovládání
(78, 79) 12.40 Simpsonovi XXVI (2-5) 14.35
Hellboy 17.15 Kurz sebeovládání (80, 81) 18.15
Simpsonovi XXVII (8) 18.45 Simpsonovi XXVII (9)
19.15 Simpsonovi XXVII (10) 19.45 Simpsonovi
XXVII (11) 20.15 Valerian a město tisíce planet
23.10 Vetřelec: Covenant

20.10 StarDance XI ... když hvězdy
tančí
V tomto kole velkolepé taneční
show budou naše páry tančit
pro Centrum Paraple
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Dárkový koš pro Jiřinu
Martin Dejdar uvádí ty nejlepší
zábavné scénky Jiřiny
Bohdalové
23.30 Nadměrné maličkosti
Nehoda. Komedie (ČR, 2004).
Hrají M. Donutil, V. Freimanová,
H. Ševčíková, R. Nebřenský,
M. Maurerová. Režie M. Šteindler
0.05 Komisař Montalbano
Hlas noci. Krimiseriál (It., 2013)
1.55 Na forbíně TM
2.45 Sama doma
4.20 Malá farma
5.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli

Joj Family
SOBOTA 6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci

8.05 Policisté v akci 9.10 Nová zahrada 10.05 Na
chalupě 11.05 Nové bydlení 12.20 DELUKSE (14)
13.25 První oddělení 13.50 Poručík Petr (1/5) 14.55
Dům snů 17.00 Nová zahrada 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.45 Dynastie Nováků (5) 23.55 DELUKSE (14)
0.40 Krimi

NEDĚLE 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi
6.40 Noviny 7.10 Policisté v akci 8.15 Dr. Dokonalý
(15/16) 9.20 Dr. Dokonalý (16/16) 10.15 Záchranáři
v akci 12.00 Nemocnice 14.00 Moje první dovolená 15.10 Cena medu 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.15 Okres na severu (1/13) 23.25
Záchranáři v akci 0.40 Rodinné záležitosti
PONDĚLÍ 8.55 Soudní síň – nové případy 9.55
Soudní síň 10.50 Policisté v akci 11.50 Panelák
12.50 Dr. Dokonalý (16) 13.45 Soudní síň 15.50
Soudní síň – nové případy 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Hotel (1) 21.20 Cena medu 23.00 První
oddělení 23.55 Nové bydlení 0.45 Panelák

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Malá mořská
víla 8.10 Císařovy nové šaty 9.40 Gejzír 10.10
Durrellovi: Jak to bylo dál 11.00 Všechnopárty
11.55 StarDance XI ... kolem dokola 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 O houslích krále snů 14.10 Hodina splněných přání 15.10 Rukavička 17.00 Hercule
Poirot 18.00 Bydlet jako... v éteru 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.55 Dítě z Marsu 7.55 Odložené případy VI (22)
8.50 Promiň, jsi ženatý! 10.45 Teleshopping 11.20
Jack Frost 13.10 Noc filmových nadějí 14.10 Kung
Fu Panda 3, animovaný film (USA, 2016) 16.05
Probudím se včera, komedie (ČR, 2012) 18.35
Mustang, hřebec ze Cimarronu, animovaný film
(USA, 2002) 20.00 Grinch, rodinný film (USA,
2000) 22.00 To, horor (USA, 2017) 0.35 Pařba na
třetí, komedie (USA, 2013)

Prima Max
20.20 Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
22.05 22. míle
Akční film (Čína/USA/Kolumb.,
2018)
23.55 Noc filmových nadějí
4.35 Novashopping
5.45 Show Toma a Jerryho (4, 5)
Animovaný seriál (USA, 2014)

ÚTERÝ 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Panelák 13.00 První oddělení 13.55 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dynastie Nováků (5) 21.25 Nemocnice 22.25 První
oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák
STŘEDA 10.55 Záchranáři v akci 11.50 Panelák

12.50 První oddělení 13.45 Soudní síň 15.45 Soudní
síň – nové případy 16.55 Policisté v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (1) 21.25 Poručík Petr (2) 22.25 První oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi

ČTVRTEK 10.05 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Panelák 13.05 První oddělení 14.00 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hotel
(2) 21.20 Nemocnice 22.20 První oddělení 23.20
Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi
PÁTEK 9.55 Soudní síň 10.55 Záchranáři v akci

11.45 Panelák 12.45 První oddělení 13.15 První oddělení 13.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Komediant 22.25 Moje první
dovolená 23.35 Nové bydlení 0.25 Panelák

20.15 Polda V (5)
Absurdní divadlo.
Krimiseriál (ČR, 2021)
21.30 Polda III (6)
Jed v srdci
22.45 Na kolejích čeká vrah
Krimifilm (ČR, 1970)
0.30 Komando
Akční film (USA, 1985)

5.40 Nad zimní krajinou 6.10 Jen počkej, zajíci!
(3, 4) 6.40 Hobit: Neočekávaná cesta, dobrodružné
fantasy USA/N. (Zél., 2012) 10.05 Trosečník, dobrodružný film (USA, 2000) 12.55 Nejvyšší nabídka,
romantický film (It., 2013) 15.45 Hačikó – příběh
psa, rodinný film (USA/VB, 2009) 17.40 Ženská na
vrcholu, romantická komedie (ČR/SR, 2019) 20.00
Spectre, akční film (VB/USA, 2015) 23.00 Angel
Heart, thriller (USA/VB/Kan., 1987)

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 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago,
syn džungle 18.55 Yago, syn džungle 19.55 Synové
a dcery Jakuba skláře 20.55 Osudová láska 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 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 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 Osudová láska 20.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 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 Osudová láska 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 Synové a dcery Jakuba
skláře 20.55 Osudová láska 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 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 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 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 383

neděle 28. listopadu 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.35
16.15
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
21.50
22.24
22.25
0.15
1.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Parádní
číslo. Komedie (ČR, 1977) 7.20
Šáteček a jablíčko. Pohádka (ČR,
1983) 8.10 Úsměvy Jiřího Valy 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Život na zámku 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Zvon Lukáš
Bezvousák a princezna Kamila
Záhada hlavolamu
Trezor
Adventní koncerty České televize
2021
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Marie Terezie
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt černého krále
Případy detektiva Murdocha XII
Bolkoviny

Nova
6.35
7.30
7.50
8.10
10.00
11.50
13.35
15.50
17.35
19.30
20.25
23.35
0.10
2.50
3.20
4.45

Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II
(25, 26)
Scooby-Doo na stopě (1)
Krok za krokem IV (23)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Postrach Dennis
Komedie (USA, 1993)
Risknem to s Polly
Komedie (USA, 2004)
V peřině
Muzikál (ČR, 2011)
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Hudební soutěž
Střepiny
Neznámý
Akční thriller (USA/VB/N/Fr.,
2011)
Volejte Novu
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Novashopping

6.15
6.40
7.10
8.05
9.20
9.50
10.15
11.00
11.45
12.35
12.55
13.35
13.55
16.25
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.50
3.05

Prima

Nova Cinema

Jen počkej, zajíci!
Psí život (15)
M.A.S.H (9, 10)
Druhá světová válka: Cena říše
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin (4)
Šéfem za pár minut II
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Polda V (5, 6)
Ženská na vrcholu
Romantická komedie (ČR/SR,
2019)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Princezna zakletá v čase
Pohádka (ČR, 2020)
Vnitřní nepřítel
Akční film (USA, 2005)
Automata
Sci-fi thriller (Bulh./USA/Šp.,
2014)
Druhá světová válka: Cena říše

5.50 Batman 8.05 Mustang, hřebec ze Cimarronu
9.35 Něžné vlny 11.35 Teleshopping 12.10 Kung Fu
Panda 3 14.05 Grinch 16.00 Zachraňte Willyho 3
17.35 Druhá, nebo první, komediální drama (USA,
1998) 20.00 Loupež na úrovni, krimikomedie (USA,
2013) 21.45 Vdovy, thriller (USA/VB, 2018) 0.20
22. míle, akční film (Čína/USA/Kolumb., 2018)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Autosalon 8.10 Pevnost
Boyard (6) 10.25 Autosalon.tv 11.40 Kurz sebeovládání (80, 81) 12.30 Simpsonovi XXVI (6-9)
14.25 Valerian a město tisíce planet 17.15 Kurz
sebeovládání (82, 83) 18.15 Simpsonovi XXVII (12)
18.45 Simpsonovi XXVII (13) 19.15 Simpsonovi
XXVII (14) 19.45 Simpsonovi XXVII (15) 20.15 Hobit:
Šmakova dračí poušť 23.35 Komando

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Jen počkej, zajíci! (5, 6) 6.45 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (20) 7.40 Nejvyšší
nabídka 10.20 Kde alibi nestačí 12.25 Hačikó – příběh psa 14.20 Fontána pre Zuzanu 2 16.50 Spectre
20.00 Krásná pokojská, romantická komedie (USA,
2002) 22.15 Krvavý sport, akční film (USA, 1987)
0.10 Vnitřní nepřítel, akční film (USA, 2005)

pondělí 29. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi: Jak to bylo
dál 9.45 168 hodin 10.25 Osada
(13/13)
11.20
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 Tatínek
14.20 Smrt černého krále
16.10 Na krok od nebe IV
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 Rapl II (13/13)
21.25 Reportéři ČT
22.10 Krotitelé dluhů
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.35 Křídla Vánoc
0.25 AZ-kvíz
1.00 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.05
1.45
2.25
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4160)
Specialisté (54)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(47)
Odložené případy VI (23)
Kriminálka Miami IV (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4161)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (149)
Specialisté (55)
Policie Chicago III (7)
Kriminálka Miami IV (13, 14)
Odložené případy VI (23)
Policie Chicago III (7)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (47)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
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
0.30
1.30
2.30
3.30
4.30
5.45

Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (11)
M.A.S.H (12)
Přešlapy II (13)
Hledá se táta a máma
Walker, Texas Ranger V
(24)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk IX (14)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (14)
Tlouštíci
Hledá se táta a máma
Šéfem za pár minut II
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (5)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk IX (14)
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Promiň, jsi ženatý! 7.35 Ďábel se třemi
zlatými vlasy 9.05 Postrach Dennis 11.25 Grinch
13.25 Teleshopping 13.55 Druhá, nebo první 16.20
Loupež na úrovni 18.05 Mejdan v Las Vegas,
romantická komedie (USA, 2008) 20.00 Avengers,
akční sci-fi film (USA, 2012) 22.45 Nebezpečná
krása, drama (USA, 1998) 1.00 Vdovy

Prima cool
9.20 Top Gear III (5) 10.35 Hvězdná brána VII
(15, 16) 12.35 Kurz sebeovládání (82, 83) 13.25
Simpsonovi XXVI (10-13) 15.10 Hvězdná brána VII
(17, 18) 17.15 Kurz sebeovládání (84, 85) 18.15
Simpsonovi XXVII (16-19) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 22.10 Teorie velkého třesku XII (18) 22.35
Teorie velkého třesku XII (19) 23.10 Re-play 23.45
Simpsonovi XXVII (16) 0.10 Simpsonovi XXVII (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Jen počkej, zajíci!
(7-9) 6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (20)
7.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (21, 22)
9.45 Snové léto 11.35 Hačikó – příběh psa 13.35
Fontána pre Zuzanu 2 15.55 Osudná předtucha
17.50 Krásná pokojská 20.00 Jsem božská 22.20
Sexy Jexi 0.00 Hobit: Šmakova dračí poušť, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

úterý 30. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Po stopách hvězd 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (24/26)
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 Trezor
15.40 Na krok od nebe IV
16.40 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
20.15 Škoda lásky
21.45 Cirkus Bukowsky (9/12)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Příběhy slavných... L. Smoljak
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.20 Kriminalista III

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

22.55
23.55
1.45
2.30
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4161)
Specialisté (149)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným (48)
Odložené případy VII (1)
Kriminálka Miami IV (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4162)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé
perly
Dobrodružná komedie (USA,
2003)
Víkend
Kriminálka Miami IV (15, 16)
Odložené případy VII (1)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (48)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
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
1.10
2.10
3.10
4.10
5.45

Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (13)
Hvězdy nad hlavou (14)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger V (25)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk IX (15)
Návrat komisaře Rexe X (6)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (145)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (6)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk IX (15)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Mustang, hřebec ze Cimarronu 7.55 Odložené
případy VI (23) 8.50 Druhá, nebo první 11.20
Teleshopping 11.50 Loupež na úrovni 13.40
Teleshopping 14.10 Mejdan v Las Vegas 16.05
Sněženky a machři 17.50 V peřině 20.00 Jason
Bourne 22.25 Ďábel, horor (USA, 2010) 23.55
Neznámý, akční thriller (USA/VB/N/Fr., 2011)

Prima cool
8.10 Top Gear III (1, 6) 10.35 Hvězdná brána VII (17, 18)
12.40 Kurz sebeovládání (84, 85) 13.25 Simpsonovi
XXVI (14-17) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20) 17.15
Kurz sebeovládání (86, 87) 18.15 Simpsonovi XXVII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XXVIII (1) 20.15 Fotr na
tripu 20.50 Vandráci (8) 21.25 Show Jana Krause
22.30 Star Trek: Discovery (10) 23.34 Cesty k úspěchu 23.45 Tutorial 0.20 Simpsonovi XXVII (20, 21)

Prima Max
6.00 Jen počkej, zajíci! (10) 6.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (22, 23) 8.05 Hellboy 10.35
Líbáš jako Bůh, romantická komedie (ČR, 2009)
13.10 Osudná předtucha, thriller (USA, 2014) 14.55
Na první pohled, romantický film (USA, 1998) 17.45
Jsem božská, komedie (USA, 2018) 20.00 Pravdivé
lži, akční komedie (USA, 1994) 22.55 Vetřelec 3,
thriller (USA, 1992)

středa 1. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
9.55 13. komnata Hany Robinsonové
10.30 Záchranáři (3/6) 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
15.40 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.45 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
(25/26)
21.10 Cirkus Bukowsky (10/12)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Hercule Poirot
23.00 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.40
1.25
2.05
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4162)
Víkend
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (24)
Gympl s (r)učením omezeným (49)
Odložené případy VII (2)
Kriminálka Miami IV (17, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4163)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky III
Policie Chicago III (8)
Kriminálka Miami IV (17, 19)
Odložené případy VII (2)
Policie Chicago III (8)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (49)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
Nový den
M.A.S.H (14)
Slunečná (145)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger V (26)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk IX (16)
Návrat komisaře Rexe X (7)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (15)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (7)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk IX (16)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Postrach Dennis 8.10 Odložené případy VII (1)
9.00 Zachraňte Willyho 3 10.35 Teleshopping 11.05
Sněženky a machři 12.55 Teleshopping 13.25
V peřině 15.40 Risknem to s Polly 17.25 Avengers
20.00 Nejistá sezona, komedie (ČR, 1987) 21.35
Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 23.35
Ďábel, horor (USA, 2010)

Prima cool
6.05 Flash II (19, 20) 8.10 Top Gear III (2, 7) 10.35
Hvězdná brána VII (19, 20) 12.35 Kurz sebeovládání
(86, 87) 13.25 Simpsonovi XXVI (18-21) 15.10
Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15 Kurz sebeovládání
(88, 89) 18.15 Simpsonovi XXVIII (2-5) 20.15
Autosalon.tv 21.20 Výměna aut limited edition
21.55 Moto cestou necestou 22.50 Star Trek:
Discovery (11) 0.10 Cool e-sport

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Jen počkej, zajíci!
(11, 12) 8.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(23, 24) 10.15 Kde alibi nestačí 12.20 Na první pohled,
romantický film (USA, 1998) 15.05 Potemnělé
výročí, thriller (USA, 2019) 17.05 Pravdivé lži, akční
komedie (USA, 1994) 20.00 Skrytá čísla, životopisný
film (USA, 2016) 22.30 Smrtící rychlost, thriller
(USA, 2018) 0.40 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)

čtvrtek 2. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Úsměvy vlakové 10.55
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 Carmen
14.15 Profesionálové
15.10 Na krok od nebe IV
16.15 Cestománie
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 Škoda lásky
21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
22.10 Gejzír
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Komisař Montalbano
0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
1.15
2.00
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4163)
Malé lásky III
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (1)
Gympl s (r)učením omezeným (50)
Odložené případy VII (3)
Kriminálka Miami IV (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4164)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (13)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami IV (20, 21)
Odložené případy VII (3)
Víkend
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (50)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
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
1.10
2.10
3.10
4.20

Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (2)
Nový den
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
1. MISE (15)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger V
(27)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk IX (17)
Návrat komisaře Rexe X (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (146)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy III (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (8)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk IX (17)

Nova Cinema
5.35 Sněhová královna 7.25 Odložené případy VII
(2) 8.15 Risknem to s Polly 10.00 Teleshopping
10.35 Avengers, 13.20 Teleshopping 13.55 Navždy
a daleko 16.45 Nejistá sezona 18.10 Raubíř Ralf,
animovaný film (USA, 2012) 20.00 Piráti z Karibiku:
Prokletí Černé perly, dobrodružná komedie (USA,
2003) 22.50 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
6.05 Prima Partička 7.05 Teorie velkého třesku XII
(18, 19) 8.15 Top Gear III (3, 8) 10.40 Hvězdná brána
VII (21, 22) 12.45 Kurz sebeovládání (88, 89) 13.40
Simpsonovi XXVI (22) 14.00 Simpsonovi XXVII
(1-3) 15.15 Hvězdná brána VIII (1, 2) 17.15 Kurz sebeovládání (90, 91) 18.15 Simpsonovi XXVIII (6-9) 20.15
Partička XXL 21.45 Nečum na mě show 22.20
Rambo: Do pekla a zpět 0.10 Simpsonovi XXVIII (6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.35 Jen počkej, zajíci!
(13, 14) 9.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(24) 10.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1)
11.05 Osudná předtucha 12.50 Potemnělé výročí
14.45 Výkřik ve tmě 17.20 Skrytá čísla 20.00
Tajemství hradu v Karpatech, komedie (ČR, 1981)
22.10 Mlčení jehňátek, krimithriller (USA, 1991) 0.40
Smrtící rychlost, thriller (USA, 2018)

pátek 3. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Tatínek 10.30 Záchranáři (4/6)
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... Ladislav Smoljak
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 Čarovný kamínek
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.45
1.40
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4164)
Pan Profesor (13)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (2)
Gympl s (r)učením omezeným
(51)
Odložené případy VII (4)
Kriminálka Miami IV (22)
Kriminálka Miami IV (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4165)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (8)
Kriminálka Anděl III
Muž v ohni
Krimidrama (USA/VB, 2004)
Kriminálka Miami IV (22)
Kriminálka Miami IV (23)
Na lovu

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
1.00
2.00
3.00
4.05
5.40

Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (3)
Nový den
M.A.S.H (17)
Slunečná (146)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VI (1)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk IX (18)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (9)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk IX (18)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 42 8.55 Odložené případy VII (3) 9.45
Teleshopping 10.15 Nejistá sezona 11.45 Teleshopping 12.20 Batman se vrací 14.45 Piráti
z Karibiku: Prokletí Černé perly 17.25 Seabiscuit
20.00 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 21.55 Krvavý diamant, válečné drama
(USA/N, 2006) 0.35 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.25 Autosalon.tv 7.30 Re-play
8.05 Cool e-sport 8.30 Tutorial 9.20 Top Gear III
(9) 10.35 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.40 Kurz sebeovládání (90, 91) 13.30 Simpsonovi XXVII (4-7)
15.15 Hvězdná brána VIII (3, 4) 17.15 Kurz sebeovládání (92, 93) 18.15 Simpsonovi XXVIII (10-13) 20.15
Nesmrtelný 22.50 Grizzly: Pomsta šelmy 0.45
Simpsonovi XXVIII (10)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.55 Jen počkej, zajíci! (15, 16) 8.20 Příhody Bolka
a Lolka (1) 8.30 Příhody Bolka a Lolka (2) 8.40
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1, 2) 10.30 Na
první pohled 13.15 Výkřik ve tmě 15.50 Nezapomenutelný tanec 17.40 Butch Cassidy a Sundance Kid 20.00 Princezna zakletá v čase 22.25
Krvavé peníze 0.20 Mlčení jehňátek

INZERCE

Nová kvalita v boji proti vbočeným palcům! 98,7% testovaných potvrzuje − je to vhodná metoda jejich odstranění, která neraní chodidla.

MOHOU VBOČENÉ PALCE
NENÁVRATNĚ ZMIZET?
Může usnadňovat srovnání vbočených palců, zmírňovat bolest
a omezovat deformace chodidel za několik týdnů. Bez plýtvání penězi
za pseudokorektory, které poraní chodidla. Zapomeňte na ostudu.
Získejte zpět plnou účinnost a noste boty, jaké chcete. To vše díky této
inovativní, super účinné metodě boje proti vbočeným palcům...
Vbočené, křivé palce, kuří
oka? Bolest,
komplexy?
Tyto problémy můžete začít řešit sami jako
já! Pokud vám deformace chodidel otravují život, vězte, máte šanci si za několik týdnů užívat zdatnější a krásnější chodidla.
Jak tohle vím? 17 let jsem trpěla vbočenými palci. Predispozice k nim jsem zdědila po
mámě. Přesto jsem v mládí nosila úzké boty na vysokém podpatku a na vlastní žádost jsem si
úplně zdeformovala chodidla.
Styděla jsem se a nenáviděla
jsem, když se na ně někdo díval.
Nejhorší ale byla bolest. Bolelo
natolik, že jsem nemohla chodit
v normálních botách. Koupila
jsem si takové speciální
ortopedické.

CHODIDLA
OVLIVŇUJÍ ZDRAVÍ
CELÉHO TĚLA!
→ Vbočené palce se tvoří
v akupunkturním bodě
odpovědném za práci jater a
žláz, které produkují hormony
odpovědné za metabolismus.
Může to ovlivňovat hladinu
energie a váhu.
→ Když jsou chodidla zdeformována, váha těla je nerovnoměrně
rozložena. Kolenní klouby, kyčelní
klouby a páteř jsou postupně
zatěžovány, vznikají nepříjemné
degenerace
degenera a záněty,
které způsobují obtížně
diagn
nostikovatelné
bolesti.

B proti
Boj
vbočeným palc
cům je prvním
krokem k
dobré kondici a štíhlé
postavě!

Byly ošklivé a cítila jsem se
v nich jako invalid. A jsem přece atraktivní ženská, ještě nejsem stará… Jak jsem měla jít v
těchto botách na nákup nebo na
svatbu dcery?

Existuje vhodná
metoda?
Zkoušela jsem všechno, abych
se nějak zbavila bolestivých
vbočených palců. O operaci
jsem zatím neuvažovala, chtěla jsem předem ověřit běžně
dostupné
metody.
Mnohokrát jsem
PŘED
kupovala různá
zařízení a korektory. Nejen
byly drahé, ale
i vůbec nefungovaly!
Navíc
strašně tlačily, byly
nepohodlné a chodidla
se v nich potily. Místo toho,
aby mě zbavily vbočených
palců a bolesti, způsobovaly puchýře a opruzeniny.
Nakonec, když jsem mnohokrát investovala spoustu peněz, začala jsem ztrácet naději,
že získám zpět krásná a zdatná
chodidla.

Novinka z Ameriky
Čas od času jsem ověřovala na
zahraničních internetových fórech, jestli byl vynalezen nějaký
způsob, jak se vypořádat s vbočenými palci. Jednoho dne jsem
na americké webové stránce přečetla článek o inteligentních separátorech pro chodidla Hallu
Divider, vyrobených z elastického a prodyšného materiálu. Myslela jsem si, že se to zjevně liší
od umělých plastových zařízení,
kvůli nimž jsem tolik vytrpěla…
Proto jsem se rozhodla zkusit a
koupila jsem si je!

Pod vlivem teploty se přizpůsobují
tvaru chodidel, metoda bez
odřenin, puchýřů a ran
Elastický a prodyšný materiál
zabraňuje opruzeninám
Můžete je pohodlně nosit
v jakýkoliv botách

INTELIGENTNÍ SEPARÁTORY PRO VBOČENÉ PALCE:
podporují korekci vbočených palců pomáhají narovnat
křivé prsty
snižují bolest a záněty
posilují klouby a svaly
chodidel o 97%
mohou omezit další deformace chodidel

Dnes vím, že to bylo skvělé rozhodnutí! Proč?
Inteligentní separátory pro
vbočené palce Hallu Divider se pod vlivem tepla
přizpůsobují tvaru prstů.
Jsou vyrobeny ze speciálně zpracovaného
PO
materiálu. Je podobný silikonu
a je prodyšný,
díky čemuž se
kůže nepotí.
Jsou elastické
a velmi pohodlné, proto nezpůsobují odřeniny a usnadňují chůzi. Fungují úžasně, protože za
několik dnů: usnadňují srovnat
vbočené palce, pomáhají nastavit
palec do správné polohy a mohou
dokonce zahájit proces zvrácení
deformace chodidel.

Chcete nosit
podpatky? Tak dobře!
Když jsem použila separátory
Hallu Divider, okamžitě jsem
pocítila úlevu. Sadu jsem používala ve dne i v noci, díky
čemuž moje kúra byla nepřetržitá. Konečně jsem bez bolesti
začala chodit, běhat a jezdit na
kole. Nevěřila jsem svým očím,
jak se mi vbočené palce postupně zmenšovaly a narovnávaly. Za pár týdnu jsem získala
mnohem krásnější a zdatnější
chodidla − a k tomu bolest se
zmírnila. Konečně se to zlepšilo! Mohu nosit boty, jaké chci.
Nestydím se obout si sandály,
jít do bazénu nebo ke kosmetičce na pedikúru. Tančila jsem
celou svatbu dcery na vysokých
podpatcích! Může to být lepší?

SPECIÁLNÍ AKCE!

Z televizní

TV

reklamy

Zavolejte do 29. listopadu 2021 a získejte
inteligentní separátory pro vbočené palce
MA)
Hallu Divider se slevou -73% (doprava ZDARMA)

Zavolejte:

296 849 754

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod. (Běžný místní hovor bez příplatku)

„

Česká republika

26. listopadu 2021 57

Vždycky jsem
říkala, že
kdybych se jednou
vrátila, chci si zahrát
královnu. Když jsem si
Mamánka přečetla,
věděla jsem, že to je
role, která na mě čekala.

Arabela
rozmazluje
prince
Mamánka

tila, chci si zahrát královnu. Když
jsem si Mamánka přečetla, věděla
jsem, že to je role, která na mě čekala,“ říká.

Zůstala jsem svá

Někdejší představitelka princezny Arabely Jana Nagyová se vrátila před kameru díky pohádce Princ Mamánek, která
se natáčela třeba i v Lednici. Ztvární v ní matku rozmazleného prince Ludvíka.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Bez památek nejsou pohádky, bez pohádek zase
památky, říká herečka Jana Nagyová. Zámky
a hrady propaguje a znovu na nich natáčí.
TEREZA PULGRETOVÁ
BRNO | Kouzelný prsten, který člověku splní všechna přání, si v dětství přál
snad úplně každý. To štěstí s ním otáčet ale měla jen pohádková princezna
Arabela. Její představitelka Jana
Nagyová neustávající oblibu získanou
právě díky pohádkovému seriálu teď
využila pro projekt, který se zrodil
v Brně. Je totiž patronkou projektu Objevuj památky, který vymyslel Petr Lukas, kastelán brněnského Letohrádku
Mitrovských.
I když se Jana Nagyová narodila na
Slovensku a čtyřiatřicet let s přestávkami žije v Německu, pořád o sobě smýšlí
jako o československé herečce. „Chci
využít toho, že ve mně ještě dnes vidí
někdo potenciál, a to, co můžu, ještě předat dál,“ komentuje s úsměvem svůj podíl na projektu Objevuj památky. Jeho
čtvrtý ročník zakončila s organizátory
právě v brněnském letohrádku. I tam vyprávěla o tom, že Česko má v jejím srdci speciální místo.
Do několika krajů včetně Jihomoravského v rámci projektu také zavítala.
„Původně bylo v plánu, že nám paní
Nagyová pomůže s propagací, budeme
společně psát tipy na výlety, ale setkáme se až na podzim v Brně. Je ale ne-

smírně vstřícná a aktivní, a tak s námi
vyrazila na pár výletů už během roku,“
chválí si autor projektu Petr Lukas.
Herečka má totiž objevování nových
míst v oblibě a říká, že za celou dobu,
kterou žila v Česku a na Slovensku, neviděla tolik památek jako tento rok.
„Lidé, kteří stavby kdysi vybudovali, to
dělali pro další generace, tedy pro nás.
A to, že je potřeba památky chránit, musíme teď my naučit naše děti a vnouča-

ta,“ nadšeně vysvětluje.
Na jižní Moravě Nagyová navíc strávila čas i při natáčení pohádky Princ Mamánek. Přestože se natáčelo i v Lednicko-valtickém areálu, nejvíce se jí líbilo
na Pohansku, zaujal ji také Slavkov.
V novém snímku, jehož autorem je
herec Jan Budař, hraje princovu matku.
Po třiceti letech se tak znovu postavila
před kameru, tentokrát už ale symbolicky jako královna.
Roli převzala po dvou kolegyních,
Libuši Šafránkové a Haně Maciuchové, které obě v letošním roce zemřely.
„Každý se mě ptá, jestli nejsem pověrčivá, já to takto ale neberu. Vždycky
jsem říkala, že kdybych se jednou vrá-

I když se seriál Arabela natáčel na začátku osmdesátých let, z jeho popularity se Jana Nagyová těší dodnes.

Stárnutí bere s nadhledem a snaží se ho
při své profesi vnímat jako výhodu.
Na herectví prý člověk není nikdy
starý, navíc může čerpat ze svých zkušeností, z toho, co v životě sám zažil
a co se naučil. „Patří k tomu i moje
vrásky a moje přirozenost, která mi zůstala. Už nejsem mladá. Populární ještě možná ano, ale zůstala jsem svá a
možná právě to je moje velké plus,“ poznamenává.
Téma stárnutí a smrti je také protkáno oběma jejími rolemi, které si měla
v poslední době šanci „střihnout“. „Každý z nás se v životě alespoň jednou se
smrtí potká a je to přesně to, co dělá člověka člověkem. To se stane i princi Mamánkovi, který se díky tomu probudí
a dospěje,“ líčí.
V dramatu Dvě slova jako klíč režiséra Dana Svátka ztvární manželku pečující o manžela, který je kvůli nemoci
připoutaný na lůžko. Tu si zahraje po
boku polského herce Daniela Olbrychského. Kvůli roli se dokonce naučila
polsky modlit. „Přiznám se, že jsem neuměla Otčenáš ani slovensky. Na Vánoce se teď budu modlit v polštině,“ směje se. Otázku, co by si přála, kdyby mohla otočit kouzelným prstenem, prý od
lidí dostává celých čtyřicet let. Odpověď na ni se ale v průběhu let mění.
„Trápí mě, že v dnešní době zbytečně
umírá mnoho mladých lidí. Nejvíc bych
si tedy přála, aby už celá pandemie skončila,“ stýská si.
V životě je ale jinak velmi spokojená
a toho, že na tři desetiletí hereckou kariéru odložila stranou, nelituje. Na film ani
televizi nezanevřela, pouze přišla druhá
fáze jejího osobního života, kterou chtěla věnovat rodině. „To, co mi dal můj život a děti, to mi nemohla dát žádná pohádka. Teď otevírám další kapitolu života a jsem ráda, že mě rodina podporuje
v tom, abych dokončila dílo, které jsem
začala jako mladá,“ usmívá se.
Ačkoliv se může zdát, že je pohádková série Arabela téměř nesmrtelnou klasikou, Nagyová přiznává, že se tu a tam
setká s dětmi, která už ji neznají. Za zlé
to ale nikomu nemá. „Taková je doba.
Proto jsem ráda, že se nyní vracím jako
královna Ludmila, a tak si mě budou
moct pamatovat dnešní děti,“ věří.
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„Příběhy Čechů a Němců jsou
propojeny vlaky a kolejemi“
Spisovatel Jaroslav
Rudiš bydlí v Berlíně
i v Lomnici nad Popelkou.
A tak trochu žije také
na vlakových kolejích.
Tam se odehrává i jeho
poslední román, který
nedávno vyšel v českém
překladu.
MARTIN TRDLA
LOMNICE N. P., BERLÍN | Německý
prezident Frank-Walter Steinmeier je
přesvědčen, že má zásluhu na sbližování
Čechů s Němci. Na začátku října mu proto v Berlíně udělil Záslužný řád Spolkové republiky Německo. Pro spisovatele
Jaroslava Rudiše jsou symbolem propojení mezi národy střední Evropy vlaky,
nádraží a železnice. Nic zvláštního proto nebylo na tom, že telefonát z prezidentské kanceláře ho zastihl na kolejích,
konkrétně mezi Švýcarskem a Itálií.
A cesta po pražcích je též hlavním motivem jeho nejrozsáhlejšího románu Winterbergova poslední cesta.
Ta autorovi, pocházejícímu z Lomnice nad Popelkou a žijícímu v Berlíně,
vyšla před dvěma lety v němčině. A nedávno se na tuzemském knižním trhu objevil její český překlad.
Ocituji úryvek z odůvodnění vašeho
vyznamenání: „Zvláštním způsobem
se zabývá dějinami střední Evropy.
Coby společensky a politicky angažovaný Evropan se Jaroslav Rudiš
opakovaně hlásí o slovo i v německém tisku a svou prací dokazuje, že
hranice mohou být překonávány
a kultura to zvládá i v dobách pandemie.“ V čem vy osobně vidíte váš
vklad ke „stavění mostů“ mezi Čechy a Němci?
Nejprve bych chtěl říci, že dostat takovouto poctu je pro mě svým způsobem
těžké. Těžké v tom nenasadit na to celé
ironii nebo sebeironii, kterou mám rád.
Na jednu stranu si říkám, že to nemůžu
brát tak vážně a zároveň vím, že jde o významnou a velkou věc. A čím jsem si to
zasloužil? Na to je pro mě složité odpovědět, ale myslím si, že jsem vyznamenání dostal za vyprávění příběhů. Ty
jsou tím, co nás Čechy s Němci propojuje a sbližuje. Pro mě bylo vždycky důležité ukazovat na různé spojitosti, na společnou minulost v dobrém i zlém. Někdy máme tendenci tyto společné dějiny
oddělovat. Voláme my a oni, ale já to

„

Spisovatel Jaroslav Rudiš se svou knihou Winterbergova poslední cesta v liberecké knihovně.
takto nevnímám. Jsem velmi rád, že pan
prezident a lidé kolem něj si všímají
mého psaní a že v jeho okolí mám spoustu čtenářů. Dozvěděl jsem se, že
Frank-Walter Steinmeier sleduje moje
eseje v německých novinách, které se týkají vztahů mezi Čechy a Němci. Dokonce Winterbergova poslední cesta prezidentskou kancelář inspirovala k tomu,
aby německá hlava státu jela na návštěvu Prahy vlakem a já ji na cestě doprovázel. Z toho mám radost, to se vám nestane každý den.
Na přebalu českého vydání Winterbergovy poslední cesty se píše, že
„takto o dějinách střední Evropy ještě nikdo nevyprávěl“. Proč jste si
jako látku zvolil zrovna oblast bývalé rakousko-uherské monarchie?
Střední Evropa je ta Evropa, která mě
zajímá. Naše společné příběhy jsou
propojené železnicí, nádražími. Při
jízdě vlakem střední Evropou si najednou uvědomujete, co všechno jsme
ztratili. Že zmizela přirozená multikulturnost, což zní možná hloupě, mnohojazyčnost, přirozené míchání jazyků,
prostupování kultur. Jsem si samozřej-

Myslím si,
že jsme
železniční velmoc. Máme
jednu z nejhustších
železničních sítí
v Evropě. Měli bychom
si toho vážit.
mě vědom všech těch konfliktů, problémů, které společnou historii provázely,
a nejsem žádný monarchista, ale něco s
koncem Rakouska-Uherska zmizelo.
Zároveň když knihu čtete nebo se podle ní vydáte na cestu střední Evropou,
tak si ty souvislosti uvědomíte. Třebaže z Prahy do Terstu je to mnohem blíže, než si myslíme, a to i kulturně, historicky. Nebo že blízko je to vlastně i
do Záhřebu, Rijeky, Sarajeva. V Sarajevu řadu staveb postavil rodák z Jičína,
ode mě z Českého ráje, Karel Pařík. Postavil tam třeba radnici, národní divadlo, muzeum. První průmyslovou stavbou v Sarajevu byl český pivovar. To
jsou ta propojení.

FOTO | MARTIN TRDLA

Železnice je vaší velkou životní vášní. Jako člověk, který ve vlaku píše
a cestuje po celé Evropě, máte srovnání. Jak jsme na tom třeba v Česku
a co za hranicemi?
Myslím si, že jsme železniční velmoc.
Máme jednu z nejhustších železničních
sítí v Evropě. Měli bychom si toho vážit.
Věřím, že železniční doprava má budoucnost, ale jen tehdy, když se opravdu
bude modernizovat. Pro mě je vzorem
Švýcarsko a třeba Rakousko, které chce,
tuším, do deseti let všechny tratě kompletně elektrifikovat a už nyní se blíží
k sedmdesáti procentům. To je neuvěřitelné.
Jezdí vůbec Češi rádi vlakem?
Češi jezdí strašně rádi vlakem. Tam, kde
vlaky přestaly jezdit, tak to přispělo
ke frustraci lidí. Jednou se zdraží benzin
a vy už jen tak nemůžete nasednout na
vlak. I v některých částech Německa to
možná je jedna z příčin nespokojenosti
lidí. Města začínají chřadnout, ztrácet na
významu, protože tam nejede InterCity
nebo vůbec žádný vlak. Jsem strašně
rád, že do Lomnice nad Popelkou pořád
jezdí.
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Lovec nacistů vyslýchal i Franka
Neprávem opomíjeného
Bohuslava Ečera poctili
v Kroměříži pamětní
deskou. Vynikající
právník měl velký podíl
na zúčtování s nacisty.
PETR SKÁCEL
HRANICE, KROMĚŘÍŽ | Po druhé světové válce pomáhal nastavit právní rámec norimberského procesu a jako předseda československé delegace předkládal důkazy proti obžalovaným nacistům, kteří se provinili na území Československa.
Jméno hranického rodáka Bohuslava
Ečera (1893–1954) dnes v širším povědomí není tak známé, jak by si tento vynikající právník zasluhoval.
Aspoň částečně se to pokouší napravit kroměřížská radnice, která ve spolupráci s Gymnáziem Kroměříž a spolkem Biskupští manové odhalila Ečerovi
pamětní desku.
Nachází se na budově gymnázia, kde

Skvělý právník Bohuslav Ečer se
narodil dne 31. července 1893
v Hranicích v rodině úředníka. Začal navštěvovat základní školu
v Rousínově a roku 1911 maturoval
na kroměřížském gymnáziu. Poté
se rozhodl studovat práva ve Vídni. Bohuslav Ečer strávil mládí
v Kroměříži.
FOTO | ARCHIV
studoval a v roce 1911 zde odmaturoval
s vyznamenáním. „Jedná se o význam-

nou osobnost, na kterou se bohužel zapomíná. Bohuslav Ečer přitom sehrál
významnou roli v poválečném dění,
když například v americké věznici vyslýchal nacistického zločince K. H.
Franka,“ konstatoval starosta Jaroslav
Němec.
Narodil se v roce 1893 v Hranicích
a v Kroměříži prožil dětství a dospívání. Vzpomínal, že když v mládí jeho rodina přišla o střechu nad hlavou, probudil se v něm zájem o levici. Jako student
organizoval stávku pro zlepšení pracovních podmínek dělníků na velkostatku.
Po gymnáziu studoval ve Vídni práva, ale do habsburské metropole jezdil
jen na zkoušky. Přivydělával si manuálně i jako novinář, velký ohlas měl jeho
ostře formulovaný článek v týdeníku
Českoslovanská Morava, v němž popsal chování německých vojáků na
Hané, kteří měli zneužívat děti ve věku
od 12 do 14 let. Viníci byli potrestáni.
Po vystudování práv začal pracovat
jako advokát v Brně a stal se náměstkem starosty. Po nacistické okupaci
zemi opustil a zapojil se do československého zahraničního odboje v Londýně. Jeho hvězdná chvíle přišla během

působení u nově zřízené Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných
zločinů.

Náčelník pátrací služby
„Navrhl, aby Spojenci trestali samu přípravu a rozpoutání druhé světové války
a také zločiny proti humanitě (nyní označované jako zločiny proti lidskosti),
čímž měl na mysli vraždy v zázemí, násilné deportace a zotročování civilního
obyvatelstva, páchané z důvodu rasy,
náboženského vyznání nebo politického smýšlení,“ popsal historik Eduard
Stehlík na svém facebookovém profilu.
Když druhá světová válka skončila,
Ečer se stal náčelníkem československé
pátrací služby, která vyhledávala válečné zločince. Poté byl soudcem Mezinárodního soudního dvora v nizozemském Haagu.
Po nástupu komunistů jeho kariéra
skončila. Byl pod drobnohledem Státní
bezpečnosti a vypětí, jemuž byl vystaven, skončilo infarktem, na který v březnu 1954 zemřel. Rehabilitace se dočkal
až po roce 1989 – v říjnu 2019 byl posmrtně vyznamenán Řádem bílého lva.

INZERCE

VÁNOČNÍ
PEČENÍ
S JOSEFEM
MARŠÁLKEM
každou adventní neděli
10.00–11.00 hod.
Karlovy Vary 91.0 FM | Cheb 89.5 FM | R-KVARY | pochoutkovyrok.cz
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Z Věry je Mikael. Jako muž víc
vydržím, říká trenér mládeže
Mikael Pančák se na čas
usadil ve Vervě. Vede
hokejovou mládež.

SEV.EN HOCKEY CUP
Celorepublikový turnaj za účasti
Litvínova, Kladna, Pardubic a Zlína
začíná na hlavní ploše
litvínovského Hlinkova stadionu
27. listopadu.
„Je pro ročníky 2012 a 2013, což je
dobře, protože malé potřebujeme
přivést ke sportu,“ těší se Pančák,
který je tváří turnaje.

PETR BÍLEK
ONDŘEJ BIČIŠTĚ
SEVERNÍ ČECHY | Litvínov opouštěl
jako hokejistka, po 22 letech se vrátil
coby trenér. Mikael Pančák si přeměnu
v muže nemůže vynachválit, pro své poslání má teď plno energie. A že ji bude potřebovat: Chce oprášit slávu litvínovské
mládeže, která už dávno nechrlí světové
talenty. I těch pro extraligu se v hokejové baště urodí jen málo. Do práce se pustil s vervou a je rád, jak ho okolí bere.
„V Litvínově mám neskutečnou podporu z klubu i od rodičů. Ne proto, kdo
jsem, ale jaký jsem,“ nadchlo Pančiho,
jak mu všichni říkají. Dokonce i v Číně,
kde pracoval a kde je stále jedním z ambasadorů zimních olympijských her.
Jaké je přijet domů jako Mikael Pančák, když jste odjížděl jako Věra
Pančáková?
Lidé na to vůbec nekoukají. Pro ně je
důležité, jak pracuji. Já byl stále Panči
a vždycky jim bylo jedno, jestli je to
ta, nebo ten. Jako by to vůbec neexistovalo. Berou mě takového, jaký jsem.
Místní rodiče mi teď říkali, že mi strašně fandí. Že děti přijdou domů,
vezmou hokejku a mrskají to i v obýváku. A pak je jedno, kdo je trénuje, jestli chlap, nebo ženská.
Kdy byla přeměna završena?
V roce 2018. Cítím se skvěle, perfektně. Miluju hokej, tak kde se mám cítit
líp než doma v Litvínově a ještě k tomu
na hokeji.
Pomohla vám přeměna i fyzicky? Vydržíte jako muž víc?
Rozhodně. Když hrají kluci a holky, tak
v patnácti ty hormony udělají své. Najednou jsou kluci silnější, odolnější.
A to stejné je u mě. Vydržím větší zátěž. Vždy jsem měl sílu, ale když vstáváte v půl páté ráno, jdete v šest na led
a končíte večer, do deseti děláte tréninky,
tak fyzicky by tohle ženská nezvládla.

tvoří se koncept. Užívají si to. A děti dělají pokroky. Po covidu, kdy stály, je
každý pohyb vidět.

Mikael Pančák na malém litvínovském zimáku.
Natočili jsme s německým vydavatelstvím dokument, který putuje po světě.
Ozývají se mi rodiče ze všech koutů, kterých se to týká, ale i hodně lidí, co neměli žádný kontakt s trans lidmi. A říkají:
Ježíš, můj pohled na celou společnost se
tím změnil. Takže je to motivací nejen
pro lidi, kteří jsou v situaci jako já.
Když trénujete děti, vyzvídají?
Myslím, že někteří rodiče to doteď ani
nevěděli. A děti vůbec nic neřeší. Když
jsem trénoval v Rakousku, rodiče se ptali svých dětí, co je nového. A ony: Panči
teď bude Mikael a bude mít vousy.
(smích) Tím to uzavřely. Anebo slýchám: Já ti vždycky říkal, že to je kluk.
Odešel jste v roce 1999, kde všude
jste pak působil?
Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Čína.

Neříkáte si někdy, že jste to měl udělat dřív?
Samozřejmě, ale asi se měly dít věci
tak, jak se děly. Zase bych nezažil tak
krásnou kariéru se ženskou reprezentací a ve světě. Všechno bylo asi k něčemu dobré.

Proč to skončilo?
Kvůli covidu. Tedy nedobrovolně. Byl
jsem v Pekingu a v lednu 2020 jsem na
čínský Nový rok jel na dovolenou do
Čech za rodinou. A už jsem se nevrátil,
protože zemi uzavřeli. Všechny moje
tréninkové materiály za dvacet let tam
zůstaly zamčené v jedné hale. Propadla
víza, pracovní povolení. Přitom jsem
tam dělal a dosud dělám projekty pro
olympijské hry. A zrovna den po tom,
když jsem pracovní víza dostal, mi volal Litvínov.

Jste inspirací pro ostatní?

Jak dlouho budete v Litvínově?
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Na moje přání jsme udělali smlouvu do
konce června, protože jsem chtěl vidět,
jestli zvládnu českou pracovní mentalitu a jestli oni zvládnou moje požadavky.
Jaká je česká pracovní mentalita?
Trošku odlišná. Nejsme zvyklí být tak
vytížení. Ale zase je tady hodně lidí,
kteří pracují srdcem a není jim to jedno. Když se to skloubí dohromady, vyjde z toho něco dobrého.
Číňané jsou o dost pracovitější?
Jsou, protože musí. Konkurence 1,5 miliardy lidí je tak velká, že když nemakáte a nejste v něčem mega dobrý, neprosadíte se. Čím větší konkurence, tím člověk automaticky nabírá jiné obrátky.
Ale zase nemůžu říct, že by v Rakousku, kde jsem byl přes 15 let, byli lidé
líní. Ještě když jste cizinec z exvýchodní Evropy a v pozici, v jaké jsem já začínal, člověk musí makat trojnásobně.
Ale ono se to vyplatí.
Jakou roli máte v Litvínově?
Dostal jsem za úkol zastřešit oblast od
náborů až po pátou třídu. K tomu dovednostní tréninky o víkendech. Plus organizace, předávání zkušeností trenérům,
tréninkové plány. Je toho dost, ta práce
mě baví. Měl jsem obavu, jak budou trenéři reagovat. Pracovat třeba s mistrem
světa Robertem Kyselou a říkat mu: Dělej to takhle… Ale je vidět, že jsou rádi,
že přišel nějaký řád. Ze svých prací běželi na led, teď jim to někdo připraví, vy-

V poslední době litvínovská mládež moc hráčů pro áčko nevychovala. Proč?
Když jsem přijal tu práci, přišlo mi hodně negativních zpráv o Litvínovu, proč
zrovna tam? Nemělo to hezký ohlas, ne
vůči mně, ale vůči práci v klubu. Co
jsem zjistil, tady je hrozně moc kapacit,
hvězd, starších lidí, kteří ty hráče vychovali. Ale opravdu se tu usnulo. Nejen
tady, ale všeobecně v Česku se říká:
My jsme to před 30 lety dělali takhle…
Jenže společnost se vyvíjí, výchova
dětí je jiná, hokej také. Je neskutečně
jiný, i ty základy se učí jinak. Dneska ty
děti mají hrozně moc na výběr, co dělat, a ony se rozhodnou pro to, co je nejvíc baví. Kde si hrajou. Všichni chodí
na hokej, protože si chtějí hrát. Tady se
hodně drilovalo a zapomínalo se, že dril
se dá schovat do různých her. Udělat to
tak, aby děti začínaly trénink s úsměvem a končily ho s úsměvem. Že mezitím makají jak blázni, to zapomenou. Pedagogika a psychologie se musí zaměřit
i na dětský věk.
Jakou roli hraje úzká základna českého hokeje?
Děti dneska nepřijdou, když je neoslovíte. Až na pár těch, jež mají nadšené rodiče, kteří je zblbnou. Jinak za dětmi musíme chodit, ukázat jim to. Upřímně: Ze
začátku nechodí za tím sportem, ale za
člověkem, který trénink vede. Když si
vás oblíbí, navážete krásný kontakt, ukážete jim, jak je to hezké, a cítí z vás pozitivní energii, pak za vámi přijdou. Nevěřil jsem tomu, než se každé léto za
mnou na hokejovou školu sjelo 160 dětí
z celého světa díky tomu, jak se k nim
chovám, jak je trénujeme. A to je pérujeme a mají disciplínu, hranice. Musíte je
zaujmout, dát jim ze sebe 120 procent,
musí vsát energii z vás. A pak přijdou
domů a řeknou, já chci jít na hokej. Podmínky jsou v Litvínově skvělé. V Pekingu můžete jet na trénink i tři hodiny,
tady to máte všude tři minuty.

Karlovarský kraj
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Letadlem odlétli za svobodou

Publicista Jaroslav Fikar ve své nové knize líčí situaci v Karlových Varech za války i v poválečných letech
VLADIMÍR ZEDNÍK
KARLOVY VARY | Po vyhnání karlovarských Čechů do vnitrozemí nastala v
Karlových Varech v letech 1938 a 1939
ohromná euforie. Místní Němci vítali
nadšeně u hlavní pošty vojáky wehrmachtu, kteří jim vařili guláš. Ve své
nejnovější, desáté knize s názvem Karlovarská tabu 2, to píše autor Jaroslav Fikar z Karlových Varů. Konec byl ale
pro Hitlerovy vojáky neslavný. „Německá vláda nad lázeňským městem skončila v pátek 15. června 1945. Tehdy na
rozkaz českého velitele města zařadili
do odsunu také osm tisíc německých vojáků, kteří bloudili po Karlových Varech. Nákladními auty je odvezli do Božího Daru, kde dostali doklady a byli vyhoštěni do Saska,“ uvedl autor.
Vedle obsazení Karlových Varů Němci po Mnichovské dohodě se Jaroslav Fikar v knize se čtyřmi stovkami unikátních fotografií věnuje i dalším tabu –
stále živým a kontroverzním tématům.
Mimo jiné to je vyrabování Grandhotelu Pupp sovětskými vojáky, řádění takzvaných Revolučních gard či karlovarská rušička stanice Svobodná Evropa.

Publicista Jaroslav Fikar
ní celá řada. Například při první poválečné návštěvě prezidenta Beneše v
Puppu museli dovézt vybavení pokojů z
vily odsunutého kadeřníka Mayera, neboť hotelové pokoje vyrabovali ruští vojáci. K dalšímu rabování opuštěných
bytů po odsunutých Němcích tisícovkami nájezdníků a členy Revolučních
gard se dostanu později.

Z jedné z kapitol vyplývá, že žít počátkem války ve Varech byla relativně idylka. Ale ty konce...
První tři roky války v letech 1939 až
1942 byly podle líčení pamětníků v Karlových Varech celkem snesitelné. Válečné útrapy město nepostihly. Nebyla
zde žádná vojenská posádka. V lázních
se v letech 1938 až 1942 pořádaly nejrůznější oslavy jako Slavnost květin,
Letní a Zimní slunovrat, Tag der Heimat, Den kočárků a další. Působila zde
Liga německých dívek Bund Deutscher
Mädel – dívčí odnož o čtyři roky starší
chlapecké organizace Hitlerjugend.
Nejmladší slečny od 10 do 14 let byly
ve Svazu mladých dívek. Také karlovarské ženy v domácnosti měly svůj spolek
Hausfrauenvereine, který vydával do
srpna 1938 časopis Die sudetendeutsche Frau.

Jaká tabu dále popisujete?
Jsou to například únosy letadel z karlovarského letiště. Jeden z prvních byl zatajen a jeho spis skončil na dlouhá léta v
trezoru. Lišil se od těch ostatních tím,
že ho spáchala dvojice karlovarských
učitelů, členů zdejšího aeroklubu Svazarmu. Zdeněk a Anna Zemánkovi uletěli 16. listopadu 1958 s jednovrtulovým dvoumístným letadlem pro vlečení
kluzáků Zlín C-226 B, které mělo imatrikulační znaky OK-KMZ. Piloti mu říkali Bohatýr. Zemánek jako instruktor
motorového létání startoval v 17 hodin
a 17 minut. Po třech minutách už věděl
řídící letového provozu protivzdušné
obrany na letišti v Žatci, že jde o únos letadla. Do vzduchu startoval pilot z 11.
stíhacího leteckého pluku, ale jeho
MIG-17 nedokázal padesátikilometrový Zemánkův náskok dohnat. Létající
učitele ještě zahlédla hlídka roty Pohraniční stráže, jak nad obcí Mýtina přeletěli státní hranici. Podle výpovědi pozorovatele na strážní věži mu pilot Zemánek
dokonce zamával. V Neustadtu se vyhnul manévrem továrnímu komínu a přistál na poli.

V téměř poklidném protektorátním
lázeňském životě, kde se stále něco
slavilo, kde je tedy nějaké to tabu?
Všechno souvisí se vším. Tabu přišlo
později, ke konci války. Nejprve skončily časté parády a průvody. A to od roku
1943, kdy se Karlovy Vary staly jedním
velkým lazaretem. Zpočátku do města
evakuovali v roce 1943 dvanáct tisíc pacientů z berlínské nemocnice. Od března 1945 sem nastěhovali také pacienty
nemocnice ze zničených Drážďan. Díky
tomu získaly Karlovy Vary status lazaretního města, kde platil zákaz nočního
vycházení a zákaz nosit zbraň. Hotely
se až do konce války změnily na lazarety. Překvapivých zjištění bylo při bádá-

Létající učitelé Zemánkovi nebyli
první ani poslední, kteří se od padesátých let až do listopadu 1989 pokusili uletět z Varů na Západ. Proč
jim to vyšlo?
Použili zdánlivě jednoduchý fígl s letadlem, který měli do detailu promyšlený.
Zvolili den, kdy oba trénovali. Zdeněk
tahal na laně kluzáky, Anna právě přistála s větroněm. Když ji manžel s letadlem míjel, vyskočila na křídlo a vsoukala se k němu do kabiny. Bez povolení
věže začali rolovat na start a vzlétli. Po
dvanácti minutách přeletěli hranici. Spočítali si svůj náskok. Věděli, že MiG-17
po startu ze Žatce dosáhne hranice za
pět minut a může je sestřelit. Spoléhali

Karlovaráci v roce 1938 vítali příjezd německé armády. Nikdo z nich netušil,
že o pár let později budou muset odejít.
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na opožděnou komunikaci mezi letištěm a velitelstvím protivzdušné obrany.
Vyšlo to. Jejich letadlo bylo později vráceno Svazarmu. Manželé Zemánkovi se
usadili nejprve ve Velké Británii, odkud
se roku 1962 vystěhovali do USA. Žili
v Kalifornii, kde se zapojili do krajanského spolku. Karlovy Vary opět navštívili až v roce 1992.
Kdy se s únosy na karlovarském letišti roztrhl pytel?
Po roce 1970. A to i přesto, že koncem
roku 1970 přijala většina evropských
států Haagskou úmluvu, která výrazně
zpřísňovala tresty za letecké únosy. Karlovarské letiště bylo místem činu řady
únosů. K jednomu z nich došlo 8. června 1970. Skupina osmi pasažérů včetně
dvou manželských párů s dvouletou holčičkou unesla Iljušin 14 společnosti
ČSA na lince OK-LCF Karlovy Vary –
Praha. Slabé bezpečnostní předpisy
umožnily, že únosci mohli na palubu
pronést čtyři pistole, revolver, lovecký
nůž a šroubovák. Stroj přistál v Norimberku. Cestující byli vráceni, únosci dostali tresty v cizině. Další případ se stal
na stejné lince o sedm let později, 11. října 1977. Zaměstnanci ČSA Vlastimil
Ťoupalík a Růžena Vlčková unesli
JAK-40 do Frankfurtu nad Mohanem,
kde byli odsouzeni. Třetí pokus na stejné lince už 26. května 1989 nevyšel.
Únosce Bohuslava Běhulu s atrapou granátu zneškodnil ještě na palubě letadla
JAK-40 se sedmadvaceti pasažéry
agent ČSA. Při střelbě použil plastikové
projektily.
Tabu o karlovarské „rušičce“ jste
do knihy zařadil kvůli tomu, že se vysílač definitivně odmlčí?
O tom, že Český rozhlas ukončí ke konci tohoto roku vysílání na vysílačích s
amplitudovou modulací a tím se definitivně odstaví středovlnný vysílač v Karlových Varech Staré Roli, jsem se do-

zvěděl až od vás. Ale i bez toho je vysílačka, které lidé říkali rušička, živé
téma, protože se ze Staré Role rušila rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Od
roku 1964 se radiokomunikační středisko zaměřilo právě na její program.
Mezi zaměstnanci se tehdy o „Svobodce“ mluvilo jako o stanici Praha III. Rušička byla postavena roku 1955 jako nejzápadnější československé středisko radioobrany. Vysílala na frekvenci 720
kHz. Pozemek kolem rušičky byl
obehnán plotem, v rozích stály strážní
budky. Provoz včetně síly signálu kontrolovali příslušníci Státní bezpečnosti.
Technikům a dalším zaměstnancům příliš nedůvěřovali. Jakýkoliv výpadek rušení by brala StB jako sabotáž. Jak mně
řekl jeden z bývalých zaměstnanců vysílače, vždy na 21. srpna byli do směny
nasazeni policisté, aby se vysílače při
výročí „vojenské internacionální bratrské pomoci československému lidu“ nemohli zmocnit nějací „kontrarevolucionáři“. Později se rušička zapínala na příkaz z Plzně jen od jedné hodiny v noci
na dvacet minut, kdy se na Svobodné
Evropě vysílaly zprávy v českém jazyce. Hlavní činností ale bylo šíření programu Hvězda, Interprogramu, krajového vysílání a dalších. Nyní to je na kmitočtu 954 KHz Český rozhlas Dvojka.
Bude jedenáctá kniha?
Honí se mi hlavou fantastický námět o
historii podnikání v Karlových Varech
od prvopočátku až do současnosti. Je to
ale obrovské sousto. Jak jsem zatím zjišťoval, neexistují ani kroniky jednotlivých cechů. Dosud jsem rád, že mám
hotové Tabu 2. Tuhle knihu jsem prostě
musel napsat. Bral jsem to jako závazek
vůči desítkám pamětníků, kteří mi svěřili svůj příběh a také staré fotografie z rodinných alb. O naléhavosti tématu svědčí fakt, že během přípravy knihy, tedy
od roku 2018, zemřelo pět pamětníků, s
nimiž jsem pracoval.
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Jan Werich: Arogance je parukou k zakrytí…

Tajenka: … duševní pleše.

Čtěte nové
Téma: Tělo jako
zrcadlo stresu

J

ak je stres nebezpečný? Jak
na něj reaguje náš organismus? „Stres, spojený třeba
i s onemocněním covid-19, je potřeba vnímat nejen z polohy nebezpečí a ztráty, ale i jako výzvu, jako
předpoklad zisku,“ tvrdí světově
uznávaný fyzioterapeut a majitel
„zázračných rukou“ prof. PaedDr.
Pavel Kolář, Ph.D., který už řadu
let upozorňuje na to, že se pohodlným způsobem životem a snižováním psychické i fyzické zátěže stáváme stále zranitelnějšími.
Jeho nejnovější kniha Posilování
stresem – Cesta k odolnosti patří
v současné době mezi nejprodávanější tituly u nás. „Život je spojen s
tím, že si člověk musí hodně věcí
odříkat, překonávat své pohodlí,
a k tomu potřebujete nějakou motivaci. Ta se dnes rozpouští, nebo ji
hledáme v různých umělých schématech a klíčové opěrné body
nám dost unikají,“
dodává.
Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Rowlingové hrozí smrtí kvůli
názoru na transgender osoby
ANGLIE | Britská spisovatelka Joanne
K. Rowlingová dostává nejen dopisy od
fanoušků, ale také obálky, v nichž jí odesílatelé hrozí smrtí. Autorka knih o
Harrym Potterovi se v minulosti opakovaně vyslovila proti společenskému a
právnímu zrovnoprávnění transgenderových žen se ženami, které se už s ženskými pohlavními orgány narodily. To
jí přineslo spoustu kritiky.
„Dostala jsem mezitím tolik hrozeb
vraždou, že bych si jimi mohla vytapetovat dům,“ napsala 56letá autorka příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera v sérii tweetů.
Znepokojení u ní vyvolala fotografie
sdílená na sociálních sítích. Vidět jsou
na ní tři herci s protestními plakáty v rukou před vchodem s jasně identifikovatelnou adresou bydliště spisovatelky v
Edinburghu. Twitterové účty kritizovaných herců už během pondělního dne
nebyly přístupné.
Rowlingová poděkovala policii a uživatelům Twitteru, kteří příslušný příspěvek nahlásili. V uplynulých letech prý
byla opakovaně svědkem toho, že ženy,
které se jako ona stavěly kriticky vůči

Spisovatelka J. K. Rowlingová čelí
pohrůžkám.
FOTO | GETTY IMAGES

zrovnoprávnění sexuální identity a
biologického pohlaví, byly cílem kampaní i hrozeb násilím a znásilněním.
Spisovatelka před rokem na svých
stránkách uvedla, že už delší dobu zkoumá problematiku genderové identity.
Potkala se s transsexuály, četla různé
knihy, blogy a články od nich, stejně
tak od genderových specialistů, intersexuálů, psychologů, sociálních pracovníků a lékařů. Zajímala se o to z profesionálního hlediska, jelikož téma může
využít ve svých detektivkách ze současnosti, ale i z osobního hlediska.
Před pár měsíci podpořila na sociálních sítích ženu, kterou propustili kvůli
údajně transfobním příspěvkům, jelikož
byla přesvědčena, že ženské pohlaví je
dáno biologicky. Rowlingová od té
doby čelila výhrůžkám a nadávkám aktivistů, kteří podle ní nejsou ochotni naslouchat odlišným názorům.
Rowlingovou znepokojuje obrovský
nárůst počtu mladých žen, které se snaží podstoupit změnu pohlaví, a také
těch, které se po jisté době chtějí vrátit
ke svému původnímu pohlaví, protože
svého kroku litují.
(iDNES.cz)
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Házenkářky čeká tradiční akce
Letošní ročník turnaje O štít města Chebu je pro reprezentaci generálkou na mistrovství světa
IVO VYMĚTALÍK
CHEB | Po roční pauze, způsobené koronavirovou pandemií, se česká ženská
házenkářská reprezentace o víkendu
opět zúčastní jednoho z nejstarších turnajů konaných pravidelně na území
naší republiky, kterým je mezinárodní
turnaj v házené žen, nazvaný O štít města Chebu.
V historickém městě Cheb se každoročně setkávají přední evropské týmy
házenkářek, které v rámci jedné skupiny odehrají tři utkání se všemi zbývajícím soupeřkami. O konečném pořadí v
turnaji rozhoduje počet bodů, případně
výsledek vzájemného zápasu. V Městské sportovní hale Hvězda se tento turnaj koná již od roku 1974, kdy se jej kromě dvou československých výběrů zúčastnily i týmy Maďarska a Bulharska.
K nejúspěšnějším účastníkům této oblíbené sportovní akce patří házenkářky
Německa, České republiky, Rumunska,
Ukrajiny či Jugoslávie. Pozitivní zprávou pro organizátory turnaje je skutečnost, že jej tradičně podporuje město
Cheb, jehož vrcholní představitelé přijímají účastníky při slavnostním aktu v
prostorách radnice.

Házenkářský turnaj O štít města Chebu.
Turnaj letos bude generálkou na MS
ve Španělsku. Výběr Jana Bašného poměří síly se Švýcarskem, Islandem a
Norskem. Ve stejnou dobu se navíc budou připravovat v Kynžvartu juniorky.
Turnaj ženských házenkářských reprezentaci má již 47. pokračování, je
tímto nejdéle fungujícím turnajem v Evropě. Do Chebu přijedou silné týmy, i
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když dva z nich na mistrovství světa nebudou. Stále tu ovšem visí hrozba pokračující koronavirové pandemie. „Věřím,
že nebudou mít problém s příletem,“
svěřil se svazovému webu český trenér
Jan Bašný.
A co říká na soupeře v Chebu: „Švýcarky kvalitu prokázaly proti nám a i během říjnové kvalifikace v Rusku, kde

předvedly slušnou hru. Island zase porazil doma Srbky a mladý záložní tým
Norska je tradičně silný. Přestože nepůjde o jejich áčko, trenér hlavního týmu
vždy jednu až tři hráčky z mladšího výběru s sebou následně na šampionát
bere. Jde o velmi kvalitní tým, který nás
velmi dobře prověří. Jinak je pozitivní,
že tyto tři federace přijedou zároveň se
svými mládežnickými týmy. Ve stejnou
dobu se odehraje také juniorský turnaj v
Kynžvartu. Z tohoto pohledu je to výborné, uvidíme v plné zátěži i naše juniorky.“
Před turnajem se Češky soustředí na
svoji hru a budou ji modelovat na soupeřky, které přijedou. Ke konci přípravy se už budou zaměřovat na styl hry
týmů, které je čekají na šampionátu.
Kvalifikační zápasy Německa, Maďarska a Slovenska už mají zanalyzované a
rozstříhané. „Abychom obstáli, musíme
v útočné hře a přechodové části přijít s
novými věcmi, které jsou třeba do hry
zapracovat. Protože nám vypadly obě
vysunuté hráčky v obranném systému
1-5 (Frančíková a Korešová), musíme
zapracovat nové. Nemáme na přípravu
bohužel dlouhou dobu, ale uděláme maximum,“ dodává Jan Bašný.

INZERCE

Společně podporujeme náš region
... a to dává smysl

Vyberte si na sváteční stůl
z vynikajících výrobků naší lahůdkárny ZKD Sušice.
Linecké těsto
500 g

Tradiční receptury, kvalitní suroviny.

Aspikový
Čajové pečivo šunkový dort
100 g
mix druhů

5790
11,58 Kč / 100 g

500 g

159

1580

31,80 Kč / 100 g

Vlašský
salátt

100 g

1590

Chlebíček
s cikánkou
94 g

21 90
23,30 Kč / 100 g

Pla v prodejnách COOP ZKD Sušice na Klatovsku a Domažlicku. Bližší informace Vám podá personál prodejny.

