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Náchod neuspěl Když se lanovka zastaví
v dražbě o Idu
Ruiny lázní a ochranné
známky k minerálce Ida
se vydražily za téměř
40 milionů korun.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
NÁCHOD | Bývalý provozní areál v náchodské části Běloves, kde se dříve lahvovala a distribuovala minerálka Ida,
prošel v úterý dražbou. Zchátralé objekty koupil nový majitel včetně ochranné
známky na kyselku z pramene Ida za 39
milionů korun.

Přihazovali tři hodiny
Zájem mělo i město Náchod, ale jeho finance na nákup nestačily. Vyvolávací
částka byla 17 227 500 korun a minimální příhoz byl 50 tisíc korun. Osm účastníků zvyšovalo částku tři hodiny, objekt
nakonec získal za 39 milionů korun navrhovatel s číslem 950.
O areál bývalých lázní mělo zájem i
město Náchod, jehož zástupcům dali k
nákupu mandát zastupitelé i radní.

Avšak částka zdaleka nestačila.
„Samozřejmě jsme se zúčastnili dražby, protože o vše, co je spojené s minerálkou a obnovou lázeňství v Náchodě,
má město zájem. Naše finance na nákup
nebyly tak vysoké. Zástupci města byli
limitováni částkou 18 milionů korun,“
uvedla mluvčí náchodské radnice Nina
Adlof.
Předmětem elektronické dražby byly
nemovitosti na východním okraji města
mezi ulicemi Kladská a Polská v tamní
rezidenční zástavbě. Patří mezi ně průmyslové haly, sklady, administrativní
budova s přístavbou vrátnice a garáže.
Podle posudku jsou objekty zdevastované, určené buď ke kompletní rekonstrukci, nebo k demolici.
Dražily se také ochranné známky, a
to Běloveská kyselka z pramene Ida, Léčivá voda Ida, Minerální voda Ida i Běloveská kyselka Ida. S novým majitelem areálu se město pokusí jednat.
Náchod se už léta snaží obnovit lázeňskou tradici, která v Náchodě skončila
před dvěma dekádami. Před šesti lety si
město najalo firmu na průzkumné vrty a
snažilo se najít minerálku s podobnými
vlastnostmi, jaké měla známá běloveská kyselka Ida.
POKR. NA STR. 4

V Peci pod Sněžkou záchranáři cvičili záchranu lidí z lanovky na Sněžku. Figuranty jim dělali hasiči i novináři. Více čtěte na straně 61.
FOTO | MARTIN VESELÝ
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BLACK FRIDAY
Slevu 1 000 Kč na nákup vybraného zařízení v rámci Black Friday lze získat za aktivní O2 službu a využít
do 30. 11. 2022. Podmínky Black Friday a Vánoční akce (z níž lze získat další slevu 1 000 Kč) na o2.cz.
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Náchod neuspěl v dražbě o Idu
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Od roku 2016 se podařilo vyvrtat
nové zdroje minerální vody, vybudovat
minerálkovod, obnovit Malé lázně za
Kauflandem, získat a zprovoznit technologii na skladování oxidu uhličitého pro
léčebné účely a vytvořit studii pro rozvoj velkého lázeňského parku s citlivým přístupem k okolní přírodě i zástavbě,“ vyjmenovala mluvčí Náchoda.

Obnova lázeňství
Město investuje i do infrastruktury v příměstské části Běloves. Oba břehy Metuje spojuje u Malých lázní nový most,
opravený je povrch promenády podél
řeky, dětské dopravní hřiště, budují se
parkovací místa.
Za historický milník město považuje
koupi areálu Velkých lázní, který Náchod získal od soukromého vlastníka letos v lednu.
„Získali jsme tím nejen původní areál
pro výstavbu provozních budov, ale
také přístup k původním zdrojům minerálky IDA. Bez zbytečných odkladů se
začalo s obnovou parku ve Velkých lázních, zajištěním historických budov
před další devastací a znovuzprovozněním prameníku Jakub a vrtů běloveské
kyselky,“ uvedla Nina Adlof. Navíc letos v létě ministerstvo zdravotnictví povolilo městu využívat všechny čtyři léčivé zdroje (Běla, Jan, IDA I, IDAII) pro
INZERCE

Minerální voda byla známa už za třicetileté války. Po restituci se lázně vrátily potomkům původních majitelů, v roce 1996 se zavřely.
FOTO | O. LITTERA
pitné kúry, balneoprovoz a získávání léčivého plynu.
„Několik dlouhých let to vypadalo,
že již nic nepomůže navrácení léčivé minerální vody občanům města a jeho návštěvníkům. Proto je tato událost významná i počtem léčivých zdrojů, které
město vlastní a může nabídnout k využití. Maximálně proto usilujeme o to, aby
kontrola nad zdroji a provozem navždy
zůstala v rukou města. Již se nesmí opa-

kovat situace, kdy je město a jeho lázeňský status v zajetí spekulantů a dobrodruhů,“ vysvětlila mluvčí města.
Původní stáčírna minerální vody v
Bělovsi se zavřela v roce 2000, pak si
lidé nadivoko čepovali vodu z přepadových trubek na břehu Metuje. Prameník, z něhož se stáčela minerálka mezi
lety 2011 až 2015, musel být zavřen,
když vyšlo najevo, že město zapomnělo
vyřešit problém s nadměrným množ-

stvím arzenu. Navíc se rozhořel spor s
majitelem lázní, který městu vypověděl
nájem z kapličky a užívání vrtu.
Roku 2017 odkoupila staré lázně společnost Lázně Běloves, provázaná s firmou IDA SpaMed. Plánovala zbořit staré domy a vystavět v Bělovsi do čtyř let
lázeňský komplex s monoblokovou prosklenou budovou za půl miliardy korun
až pro 200 pacientů. K tomu ovšem nikdy nedošlo.
O dva roky později ruiny starých lázní odkoupily Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Vlastnily je dva roky, v roce
2021 odhlasovali zastupitelé Náchoda
nákup 2,5 hektaru starých lázní i se zbytky budov za 40 milionů korun.
Náchodská minerální voda byla známa už za třicetileté války, Albrecht z
Valdštejna si ji nechával posílat do ležení v Kladsku. Lázně zažily rozkvět ve
druhé polovině 19. století a na začátku
20. století. Ve druhé polovině 20. století
lázně znárodnil stát, v restituci se vrátily potomkům Honlových, ale kvůli hygienickým požadavkům v roce 1996 skončily. V roce 2000 je koupili podnikatelé
Miroslav Borůvka a Marian Khalifa se
společností Běloveské lázně. Opakovaně je nabízeli městu k prodeji, neúspěšně se je pokusili vydražit a nakonec je
nechali zpustnout. Stáčírna zkrachovala
v roce 2001, dosud byla v majetku Mariana Khalify, podle katastru nemovitostí
je na ni uvaleno zástavní právo z titulu
exekuce.

Docela malá okružní křižovatka

AUKCE NEMOVITOSTÍ

ZDARMA

Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek) za nejvyšší
možnou cenu formou elektronické
aukce nebo dražby. JURIS REAL
Dražby a.s. s databází 100 000
registrovaných, poptávajících
klientů je největší dražebník v ČR!

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

SOLNICE | Kdyby vše klapalo podle
původních plánů z roku 2015, byla by
průmyslová zóna v Solnici na Rychnovsku hotová a zřejmě by tam už stály i
první výrobní haly subdodavatelů automobilky Škoda Auto, jejíž areál stojí
hned vedle na katastru Kvasin. Jenže
složitá administrativa převrátila krajské
harmonogramy na ruby. Zóna se začne
stavět nejdříve ve druhé polovině příštího roku a třeba železniční seřadiště ještě nemá ani potřebné pozemky. Budovat ho tak stát začne nejdříve za dva
roky. Alespoň první krok ke klíčové průmyslové zóně je však hotový – okružní
křižovatka v polích mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Zatím její boční
ramena končí v oranici, ale za pár let
mají vést k novým halám i k budoucí
bráně automobilky.
„Pro nás je to první krok, klíčový element, který umožní odklonit dopravu z

příjezdové cesty k továrně. Současná
vrátnice bude sloužit už jen pro osobní
dopravu a vznikne nová pro kamiony,“
říká vedoucí interní logistiky Škody
Auto Vojtěch Rousek.
Automobilka krajské kroky sleduje, a
to nejen kvůli tomu, že by její dodavatelé mohli vyrábět v blízkosti závodu.
Sama Škodovka plánuje k miliardám,
které v Kvasinách v posledním desetiletí už investovala, přidat další. Patří jí
velký pozemek jižně od závodu, s nímž
počítá pro rozvoj elektromobility.

Soutěž vypíší letos
Průmyslová zóna po letech peripetií dospěla do finále. Královéhradecký kraj v
září získal poslední stavební povolení a
nyní finalizuje dokumentaci pro výběr
zhotovitele. Parametry ještě musí schválit ministerstvo pro místní rozvoj, které

podstatnou část zóny zaplatí. Celkem
má nová infrastruktura přijít na 650 milionů korun, 430 milionů má poslat stát.
„U tak velké zakázky jsme si nedovolili vypsat výběrové řízení, dokud jsme
neměli všechna povolení. Celkem jsme
jich potřebovali sedm a řízení se protáhla. Předpokládáme, že zakázku bychom
mohli vypsat ještě před Vánoci a zhotovitele vybrat v květnu 2023. Hned poté
chceme zahájit práce,“ popisuje Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které budování zóny a
souvisejících staveb připravuje.
Srdcem budou páteřní rozvody inženýrských sítí a především komplexní odvodnění celé lokality včetně nedalekého lesa. Kanály mají ústit do suchého
poldru poblíž současné silnice do automobilky. Od kruhové křižovatky povede 3,5kilometrová silnice k automobilce, na kterou se mají haly napojovat.
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Hrošíci si oblíbili klíčky, v zoo
jich produkují 120 kilo denně
Jako v kosmické lodi
to vypadá v nové klíčicí
laboratoři ve dvorském
safari parku, kde se
pěstují živinami nabité
mikroklíčky s výhonky
pro zvířata. Podle vedení
zoo je pěstování klíčků
mimořádně úsporné.
TOMÁŠ PLECHÁČ
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Vana
táhnoucí se podél stěny je plná pšenice
a ječmene v různých fázích klíčení. Celou zimu je zde 19 až 22 stupňů Celsia a
sedmdesátiprocentní vlhkost.
Provoz laboratoře je mimořádně
úsporný. K produkci jednoho kilogramu klíčků stačí pouze pět litrů vody.
Jen pro srovnání, pro vypěstování kilogramu obilí je třeba 1 600 litrů.

Přes metrák každý den
Každý den pracovníci zoo sklidí 120 kilogramů zelené hmoty, která míří k hrochům, primátům, antilopám nebo štětkounům. Zvířata si tak mohou pochutnávat na nejčerstvější a nejvydatnější formě zeleného krmení po celou zimu.

Krmení podporuje správné trávení a zvířata podle pracovníků zoo baví. Například hroši nebo hrošíci si klíčky okamžitě velmi oblíbili.
FOTO | SIMONA JIŘIČKOVÁ
Mikroklíčky s výhonky neboli microgreens, které jsou aktuálně hitem také v
lidské kuchyni, jsou podle vedení dvorské zoo nejen mimořádně bohaté na živiny, ale také přinášejí velké úspory při
nákupu krmení a jsou maximálně ohleduplné pro životní prostředí.
„Kvalita a výživové hodnoty prakticky všech druhů dostupné zeleniny v průběhu roku značně kolísají. Ve srovnání

s tím jsou klíčky s výhonky naprosto stabilní. Máme tak perfektní kontrolu nad
tím, co naše náročná zvířata žerou,“
říká vedoucí výživy zvířat Monika Ptáčková.
Krmení podporuje správné trávení a
zvířata podle pracovníků zoo baví. Například hroši nebo hrošíci si klíčky okamžitě velmi oblíbili. Z naprosto „čistého“ krmení bez přidaných živin v rozto-

ku či substrátu, hormonů nebo stop hnojiv či pesticidů budou profitovat i masožravci. Zelené klíčky totiž dostávají i kuřata, která končí v žaludcích šelem.
Safari park je první zoo ve střední Evropě, která ke klíčení přistoupila v takovém rozsahu. Zelené krmení budou krmiváři vyrábět do konce dubna, pak zvířata zamíří ze stájí opět do venkovních
výběhů.

pro obrovskou průmyslovou zónu
„Půjde o 80 stavebních objektů. Nejdůležitější je podjezd pod železniční tratí, kde půjdeme do zářezu 10 metrů.
Vznikne provizorní trať, kterou nahradí
plnohodnotný železniční most při výstavbě železničního překladiště v Lipovce,“ doplňuje Jiráňová.
Samotné překladiště je v režii Správy
železnic, která nyní finišuje majetkovou přípravu a před sebou má ještě celé
stavební řízení. Desetikolejná stanice
by mohla začít růst v roce 2024. Pokud
však stát narazí na komplikace, jaké
měl kraj, může se příprava protáhnout.
To pozorně sledují i investoři, kteří by
rádi do zóny vstoupili. Například už
před dvěma lety získala stavební povolení na halu mezi budoucí zónou a novou
okružní křižovatkou firma Kongresové
centrum ILF, ale stavět nakonec nezačala. Kraj od ní alespoň odkoupil projekt
křižovatky včetně platného povolení.
„Firmy se průběžně poptávají, kdy bude
zóna hotova. Zajímá to i Škodovku, aby

mohla dlouhodobě plánovat, ale s žádným konkrétním zájemcem kraj dosud
nejednal,“ říká první náměstek hradeckého hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

Křižovatka odlehčí Solnici
Nová okružní křižovatka za 30 milionů
korun, kterou Královéhradecký kraj financoval ze svých vlastních zdrojů, je
nadějí také pro nedalekou Solnici. Ta
po dokončení zóny očekává zlepšení dopravní situace.
U hlavní přístupové cesty do automobilky se totiž ve špičkách tvoří kolony
přes celé město. Když vznikne nová propojka z hlavního tahu od Rychnova, doprava se rozmělní.
„V Solnici jsou dny, kdy si musíte vybírat, ve kterých hodinách můžete nebo
nemůžete přejít přes silnici. Je to skutečně přetížené. Když těžké nákladní vozy
zmizí z křižovatky, ucpaná silnice se

uvolní,“ věří starosta Solnice Jan Hostinský.
Ještě více se však město upíná k obchvatu, který měl sloužit u několik let.
Jenže chybí poslední pozemek. Aktuálně běží proces vyvlastnění. Až bude dokončen, může se stavět.
Do podobných potíží se dostal také
obchvat Rychnova nad Kněžnou. Ten
sice v září územní rozhodnutí získal, ale
kvůli třem odvoláním není pravomocné. Přesto silničáři počítají se stavbou v
roce 2024 a se zprovozněním o rok později. Potíže se stavbou rychnovského obchvatu jsou však problémem i pro kraj.
Ten nemůže vybudovat jižní vjezd do
průmyslové zóny, přestože už před lety
měl hotovou dokumentaci pro územní
řízení. Při změně územního plánu si totiž Rychnov dal podmínku, že komunikace musí vzniknout až s obchvatem.
„Museli jsme vzít žádost o územní
rozhodnutí zpět, protože úřad řízení nechce ani zahájit. Předpokládali jsme, že

nám nevydají rozhodnutí nebo že tam
bude podmínka k obchvatu, ale výklad
je takovýto. Nám teď nejde o samotnou
stavbu, ale když nemáme územní rozhodnutí, nemůžeme ani vykupovat pozemky,“ upozorňuje Jana Jiráňová.

Výkup bývá oříškem
Přitom právě výkup pozemků bývá u podobných staveb největším oříškem, obzvlášť v okolí kvasinské automobilky.
Jinde v kraji přitom úřady k podobným
případům přistoupily odlišně. Například dálnice D11 k Jaroměři může být
zkolaudována až po zprovoznění severního obchvatu města. To však nebránilo
nejen ve stavbě, ale dokonce ani v dočasném povolení provozu na dálnici.
Kraj sice může s vlastníky uzavírat
smlouvy o budoucím odkupu, jenže na
ty se nevztahují slíbené státní dotace a
navíc vlastníci na komplikovanější postup přistupují neradi.
(the)
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Česká republika

Společnost spíš akceptuje nevěru
než přiznání otevřeného vztahu
Poněkud plachá, přesto odvážná. Atraktivní zrzka, dnes
blondýnka známá buď z komediálních rolí, nebo coby
svérázná policistka. Nic vážnějšího. Až dosud.
Filmem Hranice lásky, jehož je i spoluscenáristkou,
Hana Vagnerová posunula hranice také svoje vlastní.
„Chtěla jsem psychologickou náročnější postavu, ale
pozvání na casting nepřicházelo. Tak jsem si ji musela
napsat,“ vysvětluje s nadsázkou vznik snímku, který
v posledních týdnech patří k nejnavštěvovanějším.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | V českém filmu jsou Hranice lásky
neobvykle otevřený snímek na téma
sexuální svobody a režisér a spoluautor
scénáře Tomasz Wiński si už za něj letos
odvezl z karlovarského filmového festivalu cenu mezinárodní kritiky. „Moje máma
s tátou byli z filmu na začátku lehce zaraženi. Myslím, že i sebeliberálnější rodiče
by měli problém,“ přiznává Hana Vagnerová, představitelka hlavní ženské postavy a také spolutvůrkyně scénáře.
Hranice lásky má v kinech velký
úspěch. Čemu to přikládáte?
Myslím, že to je téma, které v českém prostředí chybí. Sleduji to dle reakcí na Instagramu, ale i od přátel. Ona se tato problematika týká asi daleko více lidí, než si
připouštíme. Nejde o to, že by nějaká velká část populace žila v otevřených vztazích, ale nějakým způsobem řeší, jak spolu žít, upřímnost ve vztazích, svobodu,
kde je její hranice, ale i běžnou sexualitu.
Myslím si, že to je téma, které se na nějaké úrovni týká velké skupiny lidí.
Na koho jste jako autoři hlavně cílili?
My jsme si na začátku mysleli, že budeme
směřovat na lidi mezi 30 až 40 lety. A pak

jsme třeba vyhráli s tímto filmem studentskou cenu v Plzni, což se týká mladých
lidí 20 plus. A ti o tom krásně mluvili, stáli o debatu, cítili jsme, že je to zasáhlo.
A zároveň jsem dostala jednu velmi
krásnou reakci na tento film od paní
Dagmar Havlové, což mi udělalo
velkou radost. Takže rozptyl je
opravdu velký. Ono vlastně v tomhle případě ani nezáleží na věku,
pokud nějaké podobné téma řešíte. A pokud vás to nezajímá,
tak vás to mine a nezáleží
na tom, kolik vám je.

Jsou to ohrožující otázky. Navíc mě vlastně překvapuje, že ve společnosti daleko víc
zvládáme akceptovat nevěru, ale na lidi, co
přijdou s tím, že žijí v otevřeném vztahu, se
díváme skrz prsty. Takže tu lež v tomhle
případě tolerujeme víc než pravdu.
Není to ale tak, že vždy po tomhle
vztahu touží někdo víc a někdo méně
a ten se proto, aby svého partnera neztratil, přizpůsobí?
Ano, tohle je obrovské riziko tohoto typu
vztahu. To si myslím, že se může lehce

stát, a dokonce jsme se s několika lidmi,
kteří to takhle měli, setkali. Žít v otevřeném vztahu určitě není jednoduché a vyžaduje to od vás obrovskou upřímnost nejen
k partnerovi, ale také sami k sobě.
Váš film je o svobodných párech,
ale co když do toho vstupuje rodina
a děti?
Mám přátele, kteří takhle žijí v Los Angeles, a na první pohled se mi zdá, že jim to
vyhovuje a funguje. Je tam mezi nimi velký respekt a svoboda. Také si říkám, zda
to skutečně tak funguje. Ale samozřejmě,
nežiji s nimi a do hloubky toho jejich vztahu nevidím. Ale věřím tomu, že po určitých vzájemných dohodách, respektu a toleranci takhle mohou určité páry fungovat. Ale znám i páry, kde to zkusili a nefunguje to.
Žila jste dlouhou dobu v zahraničí,
jak vnímáte tyto otázky tam?
Tak třeba právě v Los Angeles je
to mnohem víc otevřenější, nejen co se týká této tematiky,
ale i dalších věcí.

Změnilo vám to život, třeba i v sexuální oblasti,
když jste si uvědomila
věci, o kterých jste dříve
nemluvila nebo se mluvit
bála?
Film jsme točili dlouho, takže jsem měla poměrně dlouhou dobu na to si prožít takovou simulaci a o tématu přemýšlet. A tak jsem si uvědomila jednu věc, že bych na to
já, jako Hanka Vagnerová,
neměla. Já si myslím, že se
hodně lidí bojí toto téma otevřít. Protože jak tohle jednou
otevřete, tak musíte čekat, že
přijdou otázky. Zvládnu
takhle žít? Co na to rodina,
okolí? Zvládnu nežárlit?

Hana Vagnerová

Narodila se 21. února 1983 v Praze.
Vystudovala gymnázium, poté byla přijata na tři vysoké školy:
matematicko-fyzikální fakultu, VŠE a DAMU.
■ I když zpočátku zkoušela herectví kombinovat s ekonomkou,
nakonec vyhrálo divadlo.
■ Věnovala se také modelingu. Herectví si několik let zdokonaluje
na kurzech v USA, svoji uměleckou působnost rozšířila i do Itálie.
■ Známá je hlavně z úspěšných seriálů jako Vyprávěj, Expozitura, Horákovi,
Atentát, Lajna a mnoho dalších. Z filmů: Matky, Případ mrtvého nebožtíka,
Špindl, Hasiči a další.
■ Letos měl premiéru snímek Hranice lásky, v němž hrála hlavní roli
a zároveň se podílela na jeho scénáři.
■
■

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MA
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Třeba když žijete v komunitě nebo vám je
50 a jste singl a nemáte děti. Jiná věc je
Polsko nebo Itálie, tam je ta situace naopak daleko více svázaná. Ale u nás se
o sexualitě i tak podle mě mluví málo.

každé to téma se týkalo intimity a nějakých hraničních udušených emocí.
To nás s Tomášem baví. Rádi bychom
otvírali v něčem nepříjemná nebo bolestivá témata. Uvidíme, jak to půjde.

Na základě čeho jste vybírala herecké
kolegy pro tento film? Tady přeci
musí být vzájemná chemie, aby
to bylo nejen uvěřitelné, ale také
i pro vás komfortní…
Věděli jsme, že si s daným hercem budeme muset sednout. Je na tom postavený
celý film. Ačkoli je tu obrovská spousta
mimořádně talentovaných herců, šlo
o to, aby mezi námi bylo něco extra.
Aby člověk tomu vztahu věřil. A to není
jednoduché najít. My jsme byli takzvaný low budget, na film jsme neměli moc
peněz, takže jsme tyto castingy dělali
u Tomasze (druhý scenárista – pozn.
red.) doma. (smích) Tam jsme si pozvali vytipované lidi, s nimiž jsme nazkoušeli určité scény. Potom přišel Matyáš
Řezníček a bylo v podstatě hned jasný,
že to je on (partner Hanky Vagnerové
ve filmu – pozn. red.).

Pojďme nyní od scénáře k herectví.
Jaké role nejčastěji dostáváte?
Dlouho jsem měla pocit, že jsem zaškatulkovaná ve stejném typu rolí. Přitom
to, co bych si přála nejvíc, je střídat co
nejvíc žánrů a postav. Dlouhá léta jsem
byla pro hodně lidí policajtka, což je
skvělé, vážím si toho a byla jsem ráda,
že moje postava v Expozituře nějakým
způsobem zarezonovala, ale toužila
jsem strašně po komedii. Povedlo se
nám zfilmovat naše divadelní představení Zakázané uvolnění a potom jsem
měla kliku, že mi chodily podobné žánry. Největší radost jsem měla z Denisky
v Lajně, ale chtěla jsem psychologickou
náročnější postavu a tam pozvání
na casting nepřicházelo. Tak jsem si ji
musela napsat. A přišly Hranice lásky.

V soukromí působíte jako plachá
žena, neřekla bych do vás, že půjdete
do takového filmu. A ten vizuál…
Jsem ráda, že byste to do mě neřekla,
jsem ráda, že můžu překvapit. Styděla
jsem se, to asi ani jinak ani nejde. Chtěli
jsme ale plakát, který bude silný, přiláká lidi k filmu a třeba i otevře diskuzi.
Polyamorie vás tedy opravdu neláká?
V tuto chvíli s nejlepším vědomím a svědomím říkám, že ne. Z různých důvodů
bych to nezvládla. Ani otevřený vztah.
Momentálně si to opravdu nedovedu
představit.
Váš partner Nikolas byl na premiéře,
jak on vnímá třeba zrovna tuto vaši
roli?
Když šel ven plakát k filmu, tak jsem
trošku přemýšlela, zda to pro něj nebude moc. Ukázala jsem mu ho osobně
a byla jsem připravená i na negativní reakce. Vlastně bych je chápala. Ale byl
úplně v klidu. Řekl mi, že to chápe, že
to je moje práce a rozumí tomu, proč

Z filmu Hranice lásky.
jsme chtěli udělat takový film i proč ho
chceme komunikovat tímhle způsobem.
Zvládl to naprosto dospěle a s nadhledem. Já bych to v opačném případě podle mě zvládala hůř. (smích) On je člověk, který dělá dokumenty a tripy o extrémních sportech, hodně cestuje, je sečtělý a bere tyto věci prostě jinak.
Ví, jak to v naší branži chodí.
Předchozí partneři by to asi tak v klidu nedávali, že?
To nevím, je možné, že ne. Nikolas ale
nežárlí vůbec, je spokojený se svým životem, sám se sebou, a proto se asi
takhle chová. Je to pro mě docela překvapení. Ale my jsme oba dost dobrodruzi, hodně cestujeme, a kdybychom
neměli jeden k druhému důvěru, bylo
by to asi hodně náročné.
Seznámily se už vaše rodiny?
Nikolas se už seznámil s mojí rodinou,
a chudák zrovna na premiéře mého filmu. Ale aspoň to bylo originální
(smích). A já už znám jeho sestru, zbytek rodiny je rozmístěný po celé Francii, takže mě to teprve čeká.
Co říkala na Hranice lásky vaše rodina?
Rodiče byli lehce zaražení na začátku,
ale teď už se o tom bavíme a vím, že
jsou na mě pyšní. Ale bylo to pro ně samozřejmě náročné, vidět svoji dceru

FOTO | AEROFILMS

v takovéto roli, v takovémto tématu,
a ještě když vědí, že jsem si to napsala
sama. (smích) Myslím, že i sebeliberálnější rodiče by měli problém.
Bylo téma sexu ve vaší rodině tabu?
Nebylo to tabu, bavili jsme se, o čem
bylo potřeba, ale myslím, že celkově to
nikdy u nás ve společnosti nebylo nastavené tak, aby to byla věc, o které by se
komunikovalo snadno a otevřeně.
Přestože doba otevřenosti nepřála,
už na FAMU jste se tématu dotkla, společně s druhým scenáristou Hranic lásky Tomaszem Wińskim, je to tak?
Ano, to byl film, který se jmenoval Pokus a vyprávěl o dvou párech kamarádů, kteří se jednu noc sejdou a vlastně
z hecu se rozhodnou prohodit se na jednu noc a pak už jsou jen překvapení, co
všechno to přinese. Ten pokus tehdy vyhrál FAMU fest. A po letech jsme se
znovu s Tomášem potkali a on zrovna
řešil, že mu nepodpořili nějaký film
v Polsku. Já mu tehdy řekla, napiš si
něco svého, a on povídá dobře, ale uděláš to se mnou. A tehdy jsme napsali tři
náměty a shodou okolností nakonec vyhrál ten, který je v něčem podobný našemu filmu před pár lety.
Která tedy byla ta další témata?
Tak to vám neřeknu, protože bychom je
rádi natočili. (smích) Nešlo o sex, ale

Hodně cestujete, kolik znáte jazyků?
Umím anglicky, španělsky a italsky.
S Nicolasem se bavíme španělsky. A dávám tam sem tam i italská slova, což mě
trošku mrzí, že se mi to takhle plete,
a do toho se učím momentálně francouzsky. Když musíte a chcete, mozek se
brutálně aktivuje a má syndrom přežití.
A začne si pamatovat slova, že ani nevíte jak. Ale musím říct, že francouzština
mi dává zabrat. Ale zase i když se
s mým přítelem bavíme jazykem, který
není ani jednoho z nás rodný a občas
nám chybí slova, rozumíme si. Kolikrát
se bavíte s Čechem stejným jazykem,
a přesto si nerozumíte vůbec.
Jste na sociálních sítích. Je pro vás Instagram důležitý?
Vím, že si musím hlídat svoji míru. Ale
třeba je to pro mě naprosto skvělé
v tom, že vidím, co dělají moji přátelé
v zahraničí a zůstávám s nimi v kontaktu. Jinak tam sleduji různé filmové účty,
teď třeba o scénářích. Je prostě fajn, že
si můžete sama zvolit, co budete sledovat a kam budete směřovat svoji pozornost. To mě na sociálních sítích baví.
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Odkud mají metropole
svá jména?

Původ názvů hlavních měst je jak detektivka. Objevíte jednu možnou variantu,
abyste vzápětí odkryli jinou. Týdeník 5plus2 se pustil do pátrání, jak ke svým
jménům významná města přišla a zda mají zvláštní význam. Odhalujte s námi.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Příběh zrození názvu české metropole Praha je poměrně známý – již Kosmas v 11. století popsal legendu, jak se
na místě dnešního Pražského hradu usadil v dávných dobách muž, který před
vstupem do svého domu vytesal mohutný kamenný práh. „Protože se u nízkého
prahu i velcí pánové sklánějí, podle této
příhody hrad, jejž vystavíte, nazvete Prahou,“ napsal Kosmas do své kroniky.
Obrozenci 18. století zase odvodili název české metropole od říčních prahů
(slapů) na Vltavě, jenže to by se město
mělo správně nazývat Práh nebo Prahy.
Badatelé 19. století pak přišli s verzí,
že jméno Praha souvisí se slovem pražiti, vypražený, vypálený, vymýcený les,
sloužící ke vzniku nového obydlí.
Jak ale vznikly názvy dalších světových metropolí, jako jsou Londýn, Tokio nebo třeba indické Dillí?

Název ale už přejali. Mohl vzniknout
v předřímském období podle bájného
krále Luda, který dle pověsti jako první
město založil. Archeologové ale na území Londýna rozsáhlé osídlení před římskou invazi v roce 43 neobjevili. Existuje však několik dalších teorií vzniku
jména Londýn – např. z keltského londo-, tedy divoký či ještě z předkeltského slova Plowonida, tedy něco jako
„osada na břehu divoké řeky“, kterou
byla myšlena Temže.
V 19. století se spekulovalo, že jméno pochází od spojení Luna din, tedy
„měsíční pevnost“, možné je i Llong
din, tedy „lodní pevnost“. Historikové
bádají také nad velšským slovem
Llwyn (háj) tedy Lhwn Town, něco
jako „město v háji“.

Paříž podle řemeslníků

možné, že vše odkazovalo na rozbahněná oppida plná myší.
Až kolem roku 300 n. l. bylo místo
přejmenováno na Paříž. Stalo se tak
zkrácením latinského „civitas Parisiorum“ neboli „město Parisiů“ podle
galského kmene, který tam kdysi žil.
Parisiové pak dostali své jméno z keltsko-galského slova „parisio“ s významem „pracující muži“ nebo „řemeslníci“. První dochovaná zmínka o Paříži je
připisována Juliu Caesarovi, který kolem roku 49 př. n. l. ve svých „Zápiscích o válce galské“ poznamenal:
„Id est oppidum Parisiorum, quod positum est in insula fluminis Sequanae“.
(Překlad: Je to oppidum Parisiů, které
se nachází na ostrově v řece Seině.)

Proč Tokio a Dillí?
Pokud bychom pátrali po původu názvu
hlavního města Japonska, je třeba se zaměřit na výraz Edo, jak se Tokiu říkalo

v dřívějších dobách. Znamenalo to
„ústí“ a odkazovalo na původní osadu
ležící při ústí řeky Sumida do moře.
Název Tokio se začal používat až v
roce 1868, jeho význam je „Východní
hlavní město“. Podobně je na tom například dvaadvacetimilionový čínský
Peking, jehož název v překladu znamená „Severní hlavní město“. S aglomerací má dnešní Tokio téměř 40 milionů
obyvatel a jedná se o největší městskou
aglomeraci na světě.
Druhou největší aglomerací je pak
Dillí, kde žije kolem 30 milionů lidí,
v samotném městě pak asi 20 milionů.
Jméno Dillí je odvozené od slova dehali, což znamená práh (nebo také brána),
takže vzniklo podobně jako Praha.
Velkou historickou památkou Dillí je
takzvaný železný sloup z 5. století, který nechal jeden z panovníků postavit na
počest slavné bitvy. Záhadou sloupu je
to, že nerezaví, ovšem před stovkami let
musel být kvůli špatnému podloží přesunut. Právě tento počin mohl dát městu
jméno, v tom případě by to bylo odvozeno od slova dhili, což se překládá jako
volné (podloží).

Londýn. Město v háji?

Když se Římané kolem roku 47 dostali
na Britské ostrovy, založili tam osadu
Londinium, ze které brzy vzniklo hlavní město římské Británie.

Původně se město nazývalo Lutécie.
Jméno pocházelo z latiny a Římané jím
obecně nazývali keltská oppida. Pojmenovali tak i to, které se nacházelo i na
místě dnešní Paříže, bylo jejím předchůdcem a později se stalo římským
městem. Základ starého názvu vychází
z keltského slova „lut“ (bažina), což je
ekvivalentem latinského „lutum“ (bahno), možný je ale i výraz lukot (myš). Je

Vlevo železný sloup z pátého století. Nerezaví a stojí v Dillí. Vpravo Tokijská
věž inspirovaná Eiffelovkou.
FOTO | ARCHIV MAFRA, PROFIMEDIA, WIKIPEDIE
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Káhira jako Přemožitel

Teherán.

Když se vypravíme do muslimského světa, výrazným městem je desetimilionová
egyptská Káhira. Egypťané často označují Káhiru jako Masr. Její oficiální název je al-Qahirah, což lze přeložit jako
Přemožitel nebo Dobyvatel. Je pravděpodobné, že název souvisí s planetou
Mars, jejíž arabské pojmenování zní
an-Najm al-Qahir. Právě Mars byl
v době založení města, tedy snad roku
969, dobře viditelný a stoupal po nebi.
Káhira je tak mladší než česká Praha, o
které se říká, že byla založena roku 723.

Božské město. Káhira je považována za pupek muslimského světa.
A co třeba afghánská metropole Kábul? Podle legendy bylo ve městě jezero, uprostřed kterého se nacházel takzvaný Ostrov štěstí. Žila na něm veselá muzikantská rodina. Ostrov se stal přístupný až na příkaz panovníka, který nechal
postavit most (persky pul), a protože byl
ze slámy (persky kah), vznikl Kabul.

FOTO | SHUTTERSTOCK,
WIKIPEDIE

Berlín, slovanská bažina
Sousední Írán a jeho hlavní město Teherán zase dle oficiální webové stránky
města odvozuje svůj název od perských
slov tah (konec, dole) a ran (svah) –
tedy doslova „úpatí hory“. Vzhledem
k poloze Teheránu na úpatí pohoří Alborz se to zdá být pravděpodobné.
Pár set kilometrů vzdálený Bagdád,
tedy hlavní město Iráku, by se dal zase
do češtiny přeložit jako Boží dar, alternativní vysvětlení je pak „ovčí ohrada“.

Lesní potok i Wilsonovo
Když se vrátíme do Evropy k českým
sousedům, narazíme na Vídeň. Někteří
prohlašují, že jméno pochází od keltské
osady Vedunia, což znamená „lesní po-

tok“. Jiní poukazují na keltské Vindobona (vindo je světlý či spravedlivý a
bona je vesnice či osada). Římané tak
pojmenovali svůj zdejší vojenský tábor,
který byl součásti římské provincie Panonie, která byla hranicí mezi Římany a
germánskými kmeny. Mimochodem
hlavní město Panonie jménem Carnuntum leželo v dnešním Rakousku asi
20 kilometrů od Bratislavy a obývalo
ho neuvěřitelných 50 tisíc obyvatel.
Když už jsme u Bratislavy, její nejstarší známý název z roku 907 je Braslavespurch. Vznikl pravděpodobně podle
tehdejšího vládce či správce, což mohl
být slovanský princ Braslav Sávský či
velkomoravský magnát jménem Predslav. V době obrozenecké se městu na
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„Správné zálohy jsem
nastavila díky samoodečtu
v MŮJ ČEZ“
A jak můžeme pomoci vám?
www.mujcez.cz

čas říkalo i Břetislava, podle mylného
předpokladu, že zakladatelem byl český
kníže Břetislav. Po vzniku Československa se vedly o nové jméno spory – slovenští Američané přišli s názvem „Wilsonovo město“ na počest tehdejšího prezidenta USA Woodrowa Wilsona, německá a maďarská většina podporovaly
zachování
dosavadního
názvu
Prešpurk, v červnu 1919 se pak oficiálně ustanovil název Bratislava.

Labe bylo v minulosti východní hranicí
Franské říše s jejími germánskými kmeny, oblasti za řekou pak obývali Slované. To je důvod, proč většina měst a vesnic v severovýchodním Německu nese
slovanská jména, typické jsou koncovky
-ow, -itz, -witz, -in a další. Proto i jméno
Berlína má kořeny v jazyce západních
Slovanů a může souviset se staropolabským slovem berl (bažina). Podobný
význam má i unijní sídlo Brusel založené kolem roku 580, jehož název je nejspíš odvozen od slov Brucsella či Broekzelle, což znamená „ves v bažinách“.
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Gabo Zelenay

a jeho legendární hlášky
Je to sto let, co se narodil osobitý sportovní komentátor
proslulý originálními průpovídkami. Gabriel Zelenay spatřil
světlo světa 22. listopadu 1922 v Bánovcích nad Bebravou.
Připomeňme si některé z nezapomenutelných hlášek i příběh,
jímž začala jeho čtyřicetiletá rozhlasová dráha za mikrofonem.
Text: Jan Korbel, dac Foto: archiv MAFRA, TASR, Český rozhlas

REPORTÉREM KVŮLI LÁSCE

KOMENTÁTORSKÁ PARÁDA OD DUNAJE

„Reportérem jsem se stal tak, že jsem se strašně
zamiloval. Na farmacii, tak 76 nás bylo, jedenáct
chlapců, ostatní děvčata, jedna krásnější než
druhá. A když je člověku jednadvacet roků, nic
moudřejšího nevymyslí, než že se ožení. Ale
k tomu bylo třeba i něco mít, ani byt jsme neměli, ani peníze jsme neměli... Tak jsem začal hledat
zaměstnání, abych se mohl oženit. A v novinách
byl velký inzerát na konkurz, že rozhlas hledá
sportovního reportéra,“ zavzpomínal na start
kariéry Gabo Zelenay. Konkurz do Československého rozhlasu vyhrál v roce 1946 v silné konkurenci 35 uchazečů. Těsně před státnicemi ho
vyrazili ze školy a z politických důvodů nesměl
čtyři roky do éteru. Ale vrátil se a svou kariéru
„sporťáka“ uzavřel až po čtyřiceti letech. Jeho
doménou zůstal hlavně hokej a fotbal.

Podle někdejšího hokejisty a současného sportovního ředitele třineckých Ocelářů Jana Peterka je největší komentátorskou legendou právě Gabo Zelenay.
„Už jako malý jsem miloval ty jeho hlášky,“ říká Peterek. „Dodnes si pamatuju,
jak komentoval hokej ze Slovanu a říkal:
‚Všude už mají plexiskla, jenom na Slovanu jsou pořád sítě, se kterými rybáři na Dunaji chytali ryby‘.“

JAKO ZUŘIVÝ REPORTÉR
Gabo se u mikrofonu uměl pěkně
rozohnit: „Prečo, pán rozhodca van
Ravens? Predlžuje sa jedna minúta,
dve maximum, ale nie štyri! Oj, naťahujete nám nervy! Dokedy budeme
hrať? Až padne vyrovnávajúci gól,
či ako?“ Vyrovnávací gól nepadl,
protože sotva se Zelenay vykřičel, nizozemský sudí ukončil zápas,
který 21. května 1969 rozjásal celé
Československo. Slovan Bratislava
tehdy porazil Barcelonu 3:2. Ve finále
Poháru vítězů pohárů!

ZELENAYOVY MEČÍKY
Svérázný rozhlasový reportér,
kterého fotbaloví fanoušci milovali, se také zapsal do historie
šlechtitelů a zahrádkářů. Jeho oblíbenost dokazuje fakt, že po něm
byla nazvána odrůda mečíků
neboli gladiolů se zelenkavým nádechem v bílém květu. Pěstitelé
ji představili na výstavě v roce 2004 jako poctu
zesnulému komentátorovi. Gabo Zelenay
zesnul po krátké těžké nemoci 3. srpna 2003
v Bratislavě ve věku nedožitých 81 let.

Pašek prihráva mantinelu,
prihráva, nahráva Pašekovi,
Pašek strieľa… GÓÓÓL!
Strelcom gólu je Rusnák!

Hráči hrajú
tak pomaly, ako keď
sa moja žena oblieka
do divadla.

Nedal, priatelia, nedal… V bráne bola diera, že by sa tam
trabant zmestil a on nedal!

Čo ten Králík dneska stvárá,
osem rukou, osem nohou,
Boha jeho, to je nemožné...
a Králík dostává gól...
Rozmenili
sme
tri korunky
na drobné!
(po hokejové
výhře
reprezentace
nad Švédskem)

Ej to bola postupová dráma ako remeň,
futbal možno nemastný-neslaný, podstatné
je však teraz to, že sme postúpili na ME!
No nič, idem ja pogratulovať trénerovi
Jankovi Kozákovi k postupu a hádam,
že si spolu pri tejto príležitosti dáme aj
za gambáčik jeho obľúbenej hruškovice.

Naši majú snahu, ale
nemajú puk. Á už ho
majú... brankár Dzurilla
ho vyťahuje zo siete…

TOP

Komerční sdělení

pomocníci
omocníci z lékárny
pro každého
RÝMĚ!

Extra síla
bylin pro
váš ucpaný
nos!

Opět vás přepadla rýma a vy nevíte, jak
s ní zatočit? Hledáte alternativu za neúčinné mořské vody či běžné nosní spreje, které
nellze používat dlouhodobě? Vsaďte na sílu léčivých
bylin a zastavte rýmu teď hned!

Jděte najisto! Vyzkoušejte účinný, rychlý a opravdu
silný RymaSTOP Dr. Weiss – bylinný nosní spray.
Tento zdravotnický prostředek totiž obsahuje unikátní
kombinaci 10 standardizovaných bylinných extraktů
HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Poskytuje tak okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky
obsahu přírodních účinných látek je možno tento přípravek aplikovat
dlouhodobě. Veškeré obsažené látky jsou navíc v bezpečných koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické reakce. Nosní spray
RymaSTOP® Dr. Weiss je vhodný také pro těhotné a kojící ženy.

ÚLEVA PRO UTLAČOVANÉ NERVY
Vlivem věku, stereotypní prací nebo špatným prokrvením může
postupem času dojít ke snížení citlivosti nervů v ruce. To se projevuje
brněním, mravenčením a ztuhlostí v rukou. Jak na nepříjemné projevy
vyzrát?
Potřebnou úlevu vám poskytne doplněk stravy LAPRAK AKUT. Díky svému
účinnému složení přispívá k udržení normální pohyblivosti a citlivosti ruky.
Extrakt chmele
společně s vitaminy
B6 a B12 posilují nervový systém v oblasti
ruky. LAPRAK AKUT
obsahuje extrakt listů
jinanu, který napomáhá ke správnému prokrvení, nezbytnému
pro normální citlivost
prstů a předchází tak
jejich nepříjemnému
Pro okamžitý nástup účinku při syndromu
brnění.
karpálního tunelu vyzkoušejte zdravotnický
prostředek KARPAL AKUT ve formě mazání.

L-Tryptofan Therapill,
váš recept na dobrou
náladu!

KONOPÍ A KOFEIN ZASTAVÍ
VYPADÁVÁNÍVAŠICHVLASŮ
Chomáče vlasů na kartáči po každém česání
jasně značí problém s jejich zvýšeným vypadáváním. Příčiny špatné kvality vlasů bývají
různé. Od stresu, přes genetické předpoklady
až po nezdravý životní styl.
Řešení nabízí Capillus šampon s kofeinem,
který byl vyvinutý speciálně pro šetrné mytí vlasů
a účinné ošetřování pokožky hlavy při problémech
s nadměrným padáním vlasů. Šampon obsahuje
vysoký podíl kofeinu stimulující vlasové kořínky
a konopný olej vyživující vlasovou pokožku. Dále
také kopřivu
pro dokonalý
lesk vlasů. Při
dlouhodobém
používání dochází k omezení
nadměrného
vypadávání
vlasů, zlepšuje
se jejich vzhled
i celková kondice. Capillus
šampony z řady
Cannaderm jsou
k dostání také
ve zdravých
výživách.

KONEC SMUTKU, STRACHŮM A STAROSTEM
Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou
nepohodu i občasné poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept, jak povznést
svou náladu do plusu s jedinečným přípravkem.
Vyzkoušejte tradicí ověřený, originální přípravek
L-Tryptofan Therapill®. Tento unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž je přirozeným zdrojem
hormonu štěstí (serotoninu), a vitamin B6, který přispívá ke
snížení míry únavy a vyčerpání. L-Tryptofan Therapill vám
proto pomůže navrátit duševní klid a ztracenou pohodu. Při
jeho užívání se zároveň nebudete muset obávat nežádoucích účinků, jako je omezení bdělosti či návykovost.

INZERCE

Dobrá rada
z lékárny: Na opary

O

par je zákeřný: vyrazí na rtu nečekaně v ten nejmíň
vhodný okamžik. Svědí, píchá, těžce a dlouho se
hojí, rty jsou citlivé, postižené místo často praská a krvácí. Opar navíc rád cestuje (je vysoce infekční) a rád
se taky vrací. Když už se jednou v těle usadí, neopouští ho a číhá na příležitost vyrazit na světlo. Ti, kdo na
opary trpí, už vědí, co je spouštěčem: mrazivé počasí,
sluníčko, úlek, stres – co člověk, to unikát.
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Poslední souboj
stíhače Fejfara

Na řešení nepříjemného oparu ale existuje příjemné
řešení: jemný gel Dexilip HERP. Obsahuje meduňku,
lékořici, levanduli a s oparem bojuje silou přírody, nikoli chemie. Meduňka zkracuje dobu hojení a potlačuje všechny ty nepříjemné pocity na rtech, lékořice
působí protizánětlivě a zabraňuje množení viru, levandule působí proti bolesti.
Dexilip HERP diskrétně ulevuje ve všech 4 oparových
stádiích: od svědění a pálení, když se tvoří nebo praskají puchýřky i při hojení postupně schnoucího stroupku.
Jsme si jistí, že po malé tubičce budete sahat často
a rádi: gel je totiž pro hmat jemný, na chuť sladký (po
lékořici, kterou obsahuje) a pro nos voňavý po meduňce a levanduli! Po nanesení se z gelu rychle stane
neviditelný film, který ulevuje od svědění a pálení
a regeneruje rty. A neleskne se, takže na sebe nepoutá zbytečnou pozornost. Můžete se smát, mluvit i jíst,
aniž si okolí defektu na rtu všimne. Tím vším vyniká nad
ostatními přípravky. A ani nemusíte gel mazat prstem,
na tubě je aplikátor, který kapku gelu pohodlně rozetře a ochrání vás tak před dalším přenosem infekce.
DexilipHERP je český produkt vyrobený ve spolupráci
s lékárníky i lékaři, a to nejen v ČR.
A ještě pár rad, jak na
opar: Nelíbat se, nesahat na puchýř, nesdílet
nádobí, toaletní potřeby,
líčidla ani zubní kartáčky.
Zvlášť ochraňujte těhotné a kojící ženy, malé
děti a nemocné lidi. Vyplatí se také zjistit, co opar spouští a pak se takovým
situacím – a propuknutí oparu - vyhýbat. Není to tak
složité, jen to chce pevnou vůli a disciplínu.
Víc informací najdete na www.dexilip.cz.
DexilipHERP koupíte v každé lékárně - i v té internetové na www.lekarna.cz.

Stanislav Fejfar u svého Spitfiru Mk.VB, se kterým si připsal v bitvě o Anglii tři
vítězství, ale také v něm 17. května 1942 našel svou smrt. FOTO | ARCHIV J. POPELKY

Nedal na pověry a v srdci
hořel touhou pomstít
sestřelení kamaráda.
Nejspíš se mu to ale stalo
osudným. Od narození
stíhače RAF Stanislava
Fejfara uplynulo
25. listopadu 110 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Obloha byla bez mraků, ani stopy
po typicky britském sychravém počasí.
„Je krásně, nebe je jako vymyté. Jistě se
dnes na něco půjde,“ přemýšlel nahlas
29letý muž v uniformě letce Britského královského letectva (RAF). „Teď už létáme
do Francie jako do hospody. Třebaže nás
občas messouni procvakávají a někdy si přineseme domů Spitfira jako řešeto, Němci
už nejsou ani zdaleka tak nebezpeční,“ přemítal dál. Psal se 17. květen 1942 a český
stíhač ve službách RAF Stanislav Fejfar
měl toho dopoledne správné tušení jen zčásti. Do akce se skutečně šlo, jenže on sám se
z ní s „procvakaným“ Spitfirem už nevrátil.
Ještě než přišel rozkaz k odletu, Fejfar
si v poklidu zapálil cigaretu a vyprávěl si
s Hugem J. Slípkou, novinářem, který byl
v Anglii coby taktéž příslušník RAF a válečný dopisovatel. Právě mu líčil, jak
sestřelil svého prvního „Boše“, tedy německého pilota. Bylo to ještě ve Francii,
v kokpitu stíhačky Morane-Saulnier
MS.406, shodou okolností na den přesně
před dvěma lety. „(...) Pak spatříš jednoho
s černým křížem v zaměřovači a hned
stiskneš spoušť. Ještě zahlédneš vyšlehnout plameny ze zasaženého letounu a vy-

padnout z něho něco bílého, co se potom
roztáhne jako slunečník: padák a chlap
na něm. Je to Boš a ty jsi ho sundal,“ zaznamenal Fejfarovo líčení prvního sestřelu
i celé dění toho dne ve svém deníku válečného zpravodaje zmiňovaný Hugo J. Slípka.
Vzpomínání utnul voják, který vstoupil
do místnosti a směrem k Fejfarovi pronesl
očekávané: „Operational calling, Sir“,
tedy „Operační volání, pane“.
„Už je to tady,“ zkonstatoval Fejfar
a šel do druhé místnosti k telefonu, kde vyslechl rozkazy a poté sezval ostatní piloty
a přiblížil jim akci, do které měli společně
vyrazit. Úkolem 313. československé stíhací perutě, jejíž součástí byla právě i Fejfarova letka, bylo tvořit doprovod dvanácti bombardérům mířícím k přístavu Boulogne u Lamanšského průlivu. „Nad námi
nás kryje polský wing. Tak, a jde se na to,
do mašin!“ zavelel Fejfar a vyšel spolu
s ostatními z baráku, když v tom se zarazil.
„Zatraceně, zapomněl jsem si prachy,“
zaklel a vracel se zpátky. Hugo J. Slípka
jej chtěl zadržet: „Nevracej se, přinesu ti
je. Měl bys smůlu!“ Fejfar jej ale odbyl:
„Pověrčivá babo!,“ ušklíbl se a šel si
pro obálku s cizími bankovkami, které piloti fasovali pro případ, kdyby přistáli
na nepřátelském území a unikli zajetí.
Pak už šlo vše ráz na ráz. Piloti naskákali do svých strojů, Fejfar ještě z kokpitu
pozdravil Slípku prsty roztažnými do vítězného „véčka“ a Spitfiry odstartovaly
a postupně mizely v dáli.

„Vztek se mnou lomcuje...“
Události, které následovaly, popsal kapitán
Karel Mrázek, velitel 313. perutě takto:
„Jsme výškové zajištění pro ostatní stíhače,
kteří provádějí ochranu bombardérů. (…)
Po překročení francouzského pobřeží nad
Boulogní letíme dále nad St. Omer, kde se
vše točí doleva a zpět ke Calais. Spodní letky jsou angažovány do boje s Fw 190.“
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Stanislav Fejfar se narodil 25. listopadu 1912 ve Štikově u Nové Paky.
Vystudoval vyšší průmyslovou školu a stal se profesionálním vojákem
u letectva. Po začátku nacistické
okupace uprchl bojovat za hranice.
Působil v Africe, ve Francii a poté
v Anglii.
FOTO | PRAHA14.EU
Pak se však podle Mrázkových vzpomínek náhle dva čsl. Spitfiry od ostatních oddělily – za jejich kniply seděli Stanislav
Fejfar a Miroslav Borkovec.
Co se odehrálo v následujících minutách, není úplně jasné. Podle svědectví dalších pilotů se oba muži nejspíše rozhodli
INZERCE

jednat na vlastní pěst a napadnout mnohem početnější formaci německých stíhačů. Ani jednoho ze dvou čsl. pilotů pak už
živé nikdo nespatřil. Karel Mrázek viděl
příčinu takové neplánované akce ve snaze
pomstít jen několik dní starý sestřel Fejfarova velkého kamaráda Františka Fajtla.
Fejfar nemohl tušit, že Fajtl ve skutečnosti pád svého letadla přežil. Ostatně sám
Fejfar si do svého deníku 10. května mimo
jiné zapsal tento povzdech: „Někdy bezmocný vztek či lítost nad ztrátou kamaráda tebou zalomcuje.“ Byl to mimochodem
poslední zápis v jeho unikátních denících,
který byly poprvé vydány, byť v částečně
cenzurované podobě, již v roce 1970.
Po posledních okamžicích kapitána Fejfara pátral také historik Jiří Rajlich. Ten
srovnával jednotlivá hlášení dochovaná
v britských i německých archivech. Sestřelení Stanislava Fejfara popsal Josef Priller,
jedno z německých stíhacích es, který kromě Fejfara sestřelil také další dva Čechy –
v březnu 1942 Vladimíra Michálka a květnu téhož roku Karla Pavlíka.
„Ze vzdálenosti 20 až 50 metrů jsem vypálil, načež ze Spitfiru odletěl nějaký velký kus. Spitfire oslnivě vzplál, převrátil se
na záda a řítil se přímo dolů. Sledoval
jsem ho skrze mraky a uviděl, jak se roztříštil o zem,“ popsal Priller sestřelení Fejfarovy stíhačky. Němci Fejfarovy ostatky
pohřbili ve Francii, tělo Miroslava Borkovce se nikdy nenašlo.
(mb)

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
24. 11. – 30. 11. 2022

Měkké a hebké
Vánoce.
Výrobky Naturtex

se slevou až

OCHUCENÝ
JOGURT BONI
různé druhy
150 g
100 g 3,93 Kč

94 %

masa

71%

5,90
9,90�

39,90

EIDAM BLOK
45% SÝR BONI
250 g | 100 g 15,96 Kč

ANGLICKÁ
SLANINA
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
plátky,
shaved
100 g

KONZERVA
PRO KOČKY
LOUISA
různé
druhy
415 g

19,90
29,90

27%

54,90

40%

100 g 3,11 Kč

33%

12,90
19,90

LEDOVÝ
SALÁT
1 ks

35%

14,90
29,90

ilustrační foto

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.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 4. 1. 2023. Získané body lze uplatnit do 11. 1. 2023. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

ŽIVOTNÍ STYL
SPECIÁLNÍ TÉMA

Nový IQOS má urychlit odklon
od cigaret. Zmizela i čepelka
Tabáková firma Philip
Morris pracuje
na přechodu kuřáků
od klasických cigaret
k produktům bez dýmu.

M

ísto nahřívací čepele, která se uživatelům starších modelů při neopatrném čištění mohla dříve zlomit, technologie indukčního ohřevu. Žádné zbytky tabáku, prakticky nulová údržba i méně zápachu. To jsou vlastnosti výrobku nové generace systému IQOS, který tabáková společnost Philip Morris představuje pod názvem Iluma.
„Naším cílem je svět bez cigaretového
kouře, kde jsou běžné cigarety nahrazeny
bezdýmnými alternativami, tedy lepší volINZERCE

bou než pokračování v kouření,“ říká generální ředitel Philip Morris International
(PMI) Jacek Olczak s tím, že v pořadí již
třetí zařízení na nahřívání tabáku typu
IQOS s podtitulem Iluma dává dospělým
kuřákům další možnost lepší volby.
„A představuje důležitý skok vpřed v našem úsilí zajistit budoucnost bez kouře,“
dodává Olczak.

Odlišné designy
Na předchozích zařízeních IQOS byla třeba k zahřátí tabáku malá čepelka. Tu u novinky nahradil indukční ohřev, který nahřívá tabák zevnitř. Tím podle zástupců PMI
nevzniká kouř ani popel a produkuje se
v průměru o 95 procent méně škodlivých
látek v porovnání s cigaretami. Jednotlivé
verze se pak odlišují designem, což má
dát podle firmy uživatelům možnost vy-

brat si podle potřeby a preferencí. „Naší ambicí zůstává, aby
všichni dospělí
čeští kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických
cigaret, přešli
IQOS Iluma
co
nejdříve
FOTO | PHILIP MORRIS na lepší alternativy a přestali
kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví
i zdraví svého okolí. Jsem přesvědčena, že
IQOS Iluma je k tomu dokáže přesvědčit,“ vysvětluje Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.
„Věřím, že uživatelé ocení zásadní inovace, které přináší. Zejména pak absenci
nahřívací čepele, díky které nezůstávají

v zařízení zbytky tabáku, a odpadá tak potřeba jej čistit,“ doplňuje Gontkovičová.
Bezdýmné tabákové výrobky společnosti Philip Morris International jsou
ke 30. září 2022 dostupné na sedmdesáti trzích. Společnost PMI uvedla, že jejím cílem je do roku 2025 nabízet bezdýmné tabákové výrobky na 100 trzích. Zároveň
dle svých zástupců odhaduje, že na celém
světě je přibližně 19,5 milionu dospělých
uživatelů systému IQOS (vyjma Ruska
a Ukrajiny), z nichž přibližně 13,5 milionu dospělých kuřáků zcela přešlo
na IQOS a přestalo kouřit cigarety.
Ambicí společnosti je, aby do roku
2025 nejméně čtyřicet milionů lidí, kteří
by jinak kouřili cigarety, přešlo na bezdýmné výrobky. Kromě toho si společnost údajně klade za cíl, aby více než polovina jejích čistých příjmů do roku 2025 pocházela z bezdýmných výrobků.
(jar)

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Smog, plísně a virózy. Podzim
Podzimní počasí přeje
rýmě, kašli, různým
virózám i podzimní únavě
způsobené nedostatkem
slunečního svitu.
Na podzim se navíc
projeví, že většina lidí žije
v nezdravém prostředí
zatíženém smogem.
Jak našemu tělu pomoci
se zvýšením imunity
a s tím, jak se vypořádat
s nezdravým vzduchem?

J

edním z největších problémů
v České republice jsou vysoké
úrovně znečištění ovzduší prachovými částicemi. Což se může promítnout ve zvýšeném riziku onemocnění dýchacích cest. Mezi nejčastější patří
rýma, zánět nosohltanu, mandlí či průdušek. Dále se může častěji objevovat únava či bolest hlavy bez zjevné příčiny, problémy se spánkem, zhoršení alergií.
Ve městech zvyšuje množství prachových částic zejména automobilová doprava, na venkově to jsou lokální topeniště. Současná energetická krize s sebou přinesla dramatický růst cen plynu
a elektrické energie, což jde ruku v ruce
s opětovným nárůstem popularity pevných paliv. Zejména dřeva a hnědého

uhlí. Z mnoha domů se tak valí mračna
hustého kouře.

S čím bojuje naše tělo?
Lidské tělo každý den „bojuje“ s různými
překážkami v podobě polétavých nečistot. Kromě všudypřítomného prachu to
jsou plísně, bakterie a viry, které s ním
snadno nadýcháme. Pokud jim v tom přirozená imunita organismu nezabrání, začnou se na sliznicích množit a vyvolají typické příznaky viróz a podobných nemocí. Další škodliviny vznikají při každé lidské činnosti. Při úklidu, při vaření, při dětských hrách i při pouhé chůzi. Ve vzduchu se neustále víří a my je dýcháme. Každý den, každou noc, v létě a hlavně

v zimě. Mezi nejohroženější skupiny patří malé děti, jejichž imunita
se teprve vytváří a navíc je oslabená okolnostmi posledních let.
Na podzim se nejmenší děti dostávají poprvé do větších kolektivů, ty větší se do něj vrací po prázdninách. Toto
období je proto velkým náporem na jejich imunitu. Když se k tomu přidá sychravé počasí, nemoc může propuknout snáz.
Zvlášť v této době se tedy vyplatí imunitu dětského organismu posílit také podáváním multivitaminů. Nejsou ale samozřejmě samospásné, je vhodné přidávat například i rybí tuk (který však už nechutná tak odporně, jak kdysi), přírodní
preparáty s echinaceou či třeba hlívou
ústřičnou. Důležitým nástrojem zvyšová-

ní odolnosti vůči různým nemocem je rozumné otužování už od dětského.
Přídavné jméno „rozumné“ je důležité, protože zvláště u malých dětí je třeba s otužováním opatrně a pozvolna. O jeho prospěšnosti však odborníci

INZERCE

CHRAŇTE SE

před smogem, inverzí a
prachovými částicemi ...

Pořiďte si domů
čističku vzduchu
s ionizátorem
Ionic-CARE

přináší nápor na lidské tělo
nepochybují. „Adaptace na nižší teploty
vede k minimalizaci procesů nachlazení
a tímto mechanismem snižuje pravděpodobnost infektu. A otužování je dobré
od nejnižšího věku a dále po celý život.
Takže i u větších dětí je skvělé, pokud otužování patří mezi jejich denní rituály,“
radí na svém blogu na webu Olivovy dětské léčebny lékař Jiří Havránek.
Otužování totiž není jen o tom, zda se
bude dítě sprchovat studenější vodou,
ale také o správném oblékání.
„Nadměrné oblékání imunitu přímo
nezhorší, ale větší vnímavost k infektům v tom vidím. Když dojde k zapocení a poté vystavení chladnému vzduchu,
dítě se snadněji nachladí. Sám dost často pozoruji, že maminky obecně mají
tendenci děti oblékat víc, než je potřeba,“ podotýká s tím, že rozpoznat,
zda je vaše ratolest oblečená více či naopak méně, než je vhodné, je jednoduché. „U nejmenších dětí maminky poznají, že je dítě správně oblečené, podle
toho, jestli se na zádech nebo v záhlaví
potí. Pokud ano, tak je lepší trochu
ubrat. Naopak jestliže má dítě studený
nos, je mu zima. Maminkám tedy vždy
říkám, že dítě je ideálně oblečené, pokud se nepotí a nemá chladný nos,“ vysvětluje Jiří Havránek.

I o vzduch se musíme starat
Špinavou vodu nepijeme, tak proč bychom měli dýchat špinavý vzduch? Plíce
jsou jedním z pěti orgánů důležitých pro
přežití (další jsou mozek, srdce, játra, jedna ledvina) a zaslouží si naši péči a čistý

Jak se chovat, když krajinu zahalí smog?
• Omezte pohyb venku a nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu.
Ta vede ke zvýšené intenzitě dýchání. Důležité je také změnit
větrání na krátké a intenzivní na několik minut třikrát až
čtyřikrát denně. „Radím utéct na hory nebo do přírody, vždy
na těch pár dní smogové kalamity. Pokud to nejde, zůstat doma
a nevycházet,“ doporučuje lékař Jaroslav Novotný.
• Pokud patříte mezi rizikové skupiny, vyplatí se sledovat kvalitu
ovzduší například na webových stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu na www.chmu.cz.
Tam denně sestavují mapa rizik v České republice.
• Pro kontrolu ovzduší je také možné si do telefonu nainstalovat
aplikaci, která vás upozorní na aktuální stav. Jsou k dispozici
i bezplatné verze, například SmogAlarm a AirVisual.

vzduch. O ten se doma musíme starat. Základem je výměna vzduchu pravidelným
větráním. V málo větraném interiéru se
také hromadí oxid uhličitý, který ve vyšších koncentracích způsobuje únavu, nesoustředěnost a malátnost. Průměrný člověk vyprodukuje za hodinu až 16 litrů oxidu uhličitého. Když si představíte třídu plnou dětí ve škole, a mnohdy nevětranou,
už asi chápete, proč jsou děti tak unavené
a apatické.
Dále je třeba nezanedbávat pravidelný
úklid a udržování správné teploty (byt nepřetápět) a vlhkosti vzduchu v interiéru.
Zvýšená vlhkost je živnou půdou pro plísně a roztoče. Pomůže také používání kvalitní čističky vzduchu, která průběžně zachycuje mikroskopické nečistoty, jako
jsou prachové částice, pylové alergeny, spo-

ry plísní, bakterie, cigaretový kouř, škodliviny vznikající při vaření na plynu a mnoho dalších. Faktem totiž je, že byt bez roztočů neexistuje. Jsou zkrátka naprosto běžnou součástí každé domácnosti. Našli byste je kromě zmiňovaných koberců hlavně
v lůžkovinách, živí se nejen šupinkami lidské kůže, ale i bakteriemi a plísněmi.
„Alergie způsobují enzymy obsažené
ve výkalech roztočů. Jejich projevy
jsou různorodé, od vyrážek, podráždění
sliznice až po alergickou rýmu,“ uvedla
pro iDNES.cz alergoložka a imunoložka
Blanka Haindlová. Výkaly roztočů se nejčastěji šíří vzduchem, kdy se spojují s částečkami prachu a usazují se na podlahách
a nábytku. Potíže pociťujeme, jakmile
tyto usazené částečky rozvíříme. Abyste
množství roztočů snížili, doporučují léka-

Jediná čistička na trhu

prověřená 7 nezávislými testy

 prokázaná 96% účinnost při zachytávání
polétavých nečistot, pylů a mikroprachu
 79% účinek proti zápachu v interiéru
 vestavěný ionizátor
 omyvatelný ﬁltr s neomezenou životností
 naprosto nehlučný provoz
 minimální provozní náklady, příkon max. 8 W
 snadná obsluha, jednoduchá údržba

ři volbu bezpéřových lůžkovin, jejich větrání před uložením nebo zastláním a důkladné praní při 60 °C, což platí i pro další bytové textilie.Pokud sdílíte domácnost se zvířecím mazlíkem, připište si
na seznam i alergeny zvířecí, které jsou
ze zmíněných alergenů ty nejmenší a dostanou se tak téměř všude.
Nejčastější alergie přitom nemají
na svědomí mazlíčci, ale alergeny usazené v kočičí a psí srsti. Pocházejí ze zvířecích slin, moči, potu a lupů, které se po zaschnutí uvolňují do místnosti a zůstávají
tak v domácnosti i měsíce poté, co v ní
bylo zvíře naposledy.
Eliminovat je lze pravidelným koupáním zvířat zhruba jednou týdně a důsledným úklidem, především utíráním prachu, větráním a častým vysáváním.

Získejte zdarma osvěžovač a čistič lednic
Ionic-CARE FF-210 v hodnotě 450 Kč.
Neutralizuje pachy a pročišťuje
vzduch v lednici, koupelně či
šatně. Navíc omezuje výskyt
bakterií, zabraňuje růstu plísní
a v lednici uchovává potraviny
déle čerstvé.
Pro získání dárku
stačí při objednávce zadat kód:

stříbrná, černá, bílá

3 690 Kč/ks

kód

PH1
dekor dřeva

3 990 Kč/ks

DOPRAVA ZDARMA

www.ionic-care.cz

objednací linka zdarma 800 112 111

Inzerce

Obliba spořicích účtů roste.
Peníze na nich jsou navíc pojištěné

K tomu, že si alespoň nějakou
hotovost schovávají doma, se
přiznalo 56 % Čechů. Většina
z nich, však doma má částky jen
do pěti tisíc korun, které slouží
k pokrytí náhlého výdaje. Další
skoro pětina uvedla, že si schovávají doma hotovost maximálně
do výše 50 000 korun.
Vyšší částky pak doma uchovává
jen zlomek obyvatel – konkrétně
do 100 000 korun mají doma pouze 2 % a částky vyšší než 100 000
korun 0,7 % dotázaných. „Z toho
nám vyplývá, že lidé chtějí mít peníze v bezpečí. A proto si zbytečně
velké obnosy nenechávají doma.
Pokud si své úspory uloží do banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny, vztahuje se na ně
zákonné pojištění vkladů. Tato garance bezpochyby pomáhá tomu,
že lidé ﬁnančním institucím důvěřují stále více,“ vysvětluje ředitelka
Garančního systému ﬁnančního
trhu Renata Kadlecová.
Data hovoří jasně – zatímco
v roce 2017 bankám důvěřovalo 84 % Čechů, letos je to už
89 %. Podobný nárůst zaznamenaly
i stavební spořitelny nebo družstevní záložny.
Peníze? Na spořák!
V porovnání s dobou před pěti
lety velmi vyrostla obliba spořicích účtů. Zatímco v roce 2017
je využívalo 41 % dotázaných,
dnes toto číslo vyrostlo na 65 %.
„Spořicí účet je oblíbený ﬁnanční
produkt k ﬂexibilnímu uložení ﬁnančních prostředků. Většinou se
na něj nevztahují žádné podmínky,
za jakých je nutné úspory vybírat,

Pojištěny jsou
automaticky,
ze zákona a bez
poplatku vklady:
• V bankách
• Ve stavebních spořitelnách
• V družstevních záložnách
V případě krachu finanční
instituce dostanete zpět
až 100 000 eur – v přepočtu
zhruba 2,5 milionu korun.
Své pojištěné vklady
získáte zpět už
za 7 pracovních dní.

pracovních dní pak začíná výplata
náhrad klientům zkrachovalé banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny,“ popisuje Renata
Kadlecová.
Za 7 pracovních dní si mohou
klienti zkrachovalé ﬁnanční instituce přijít na pobočku vyplácející
banky pro své vklady. Ty obdrží
po předložení dokladu totožnosti.
„Nic není třeba vyplňovat. Fyzické
osobě stačí dostavit se na jednu
z vybraných poboček vyplácející
banky, kterou je aktuálně Komerční banka. Tam ukáže občanský
průkaz a řekne, jak s náhradou
vkladů chce naložit – zda prostřed-

ky chce převést na jiný svůj účet,
nebo vyplatit v hotovosti,“ vyjmenovává Renata Kadlecová.
V případě, kdy se klient nemůže
dostavit osobně pro výplatu náhrady vkladu, může o ni požádat Komerční banku i zasláním
vyplněného formuláře poštou
nebo prostřednictvím datových
schránek.
Velkou výhodou je, že je pojištění vkladů automatické. Není
proto nutné o něj nijak žádat ani
vyplňovat žádný formulář. Vzniká
automaticky ve chvíli, kdy si klient
ﬁnanční instituce založí účet.

jako je tomu třeba u termínovaných
vkladů. V posledních měsících
se navíc zvýšila úroková sazba,
kterou se úspory na účtu úročí.
A co je nejdůležitější – na vklady
na spořicích účtech se vztahuje
zákonné pojištění vkladů. Takže
v případě krachu ﬁnanční instituce
získají lidé své úspory zpět, a to až
do výše ekvivalentu 100 000 eur,“
vysvětluje Renata Kadlecová.
O 7 % se také zvýšil počet uživatelů běžných účtů, o 11 % zase
těch, kteří využívají stavební spoření. Zvýšil se i počet těch, kteří
využívají termínované vklady –
z 6 % na 14 %. Na všechny tyto
produkty se navíc vztahuje zákonné pojištění vkladů.
Jak funguje pojištění vkladů?
V případě krachu banky, stavební
spořitelny nebo družstevní záložny se jejich klienti nemusí obávat,
že přijdou o všechny své peníze.
A to právě díky zákonnému pojištění vkladů. Přesvědčili se o tom
například klienti Sberbank CZ, která zkrachovala letos na jaře.
Ve chvíli, kdy Česká národní banka, která dohlíží na zdraví ﬁnančních institucí, ohlásí, že ﬁnanční
instituce není schopna dostát
svým závazkům (že zkrachovala),
spouští Garanční systém přípravu
výplaty náhrad vkladů. „Do sedmi

Zajímá vás něco o zákonném pojištění vkladů? Zeptejte se:

Garanční systém ﬁnančního trhu, Týn 639/1, Tel.: +420 237 762 796, E-mail: info@gsft.cz,
Web: www.garancnisystem.cz, Facebook: facebook.com/gsft.cz

tajenka: spořicí účet

Celoživotní úspory
si Češi už dávno
neschovávají doma,
ukázal nedávný
průzkum pro Garanční
systém finančního trhu.
Z dat vyplývá, že si je
naopak přesouvají na
spořicí účty, pro které
nyní banky začaly
nabízet zajímavější
úroky.
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Česká republika

Když čeština „bolí“
aneb Jazykovědec
přítelem na telefonu
„Prosím vás, kolik barelů obsahuje
tuna ropy?“ Znalci češtiny
z jazykové poradny Ústavu
pro jazyk český občas čelí
bizarním dotazům, ale ty
skutečně JAZYKOVÉ jsou si
často podobné. „Největší
problémy lidem dělají velká
písmena a interpunkční čárka,“
říká lingvistka Klára Dvořáková.
FOTO | 2x SHUTTERSTOCK
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Těšíme se z dlouhověkosti?
Půl na půl

Mnoho mladých Čechů má šanci dožít se 100 let. Jeden by řekl,
jaké to mají štěstí. Ale jak se na to ve skutečnosti tváříme
a těšíme?
Z mezinárodního průzkumu
NN životní pojišťovny a penzijní
společnosti vyplývá, že představy
o prodlužujícím se stáří jsou
v Česku protichůdné. Zatímco
o půlce národa bychom podle odpovědí lidí mohli tvrdit, že se na
úctyhodně vysoký věk těší, zbytek z něj má respekt, ba dokonce
strach. Co je největší obavou? Samozřejmě finance. Jak takovému
strachu předejít a zařadit se mezi
ty, co se na stáří těší?

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Máme na to?

„Pravdou je, že čím dříve se začneme připravovat na spokojenější a bohatší stáří, tím lépe
a levněji pro nás. Správný finanční poradce dokáže vymyslet fungující plán pro každého,
kdo se chce začít těšit na budoucnost. A nemusí přitom jít
o velké změny ani částky,“ uklidňuje Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní
pojišťovny.
Královéhradecký kraj:
Ondřej Valeš
602 160 445
ondrej.vales@poradce.nn.cz

JOSEF HORA
ČR | Čeština patří svou košatostí i svými
gramatickými zákonitosmi mezi komplikovanější jazyky. A tak ani nepřekvapí, že už
86 let funguje jazyková poradna Ústavu pro
jazyk český, kde se v pracovní dny od 10 do
12 hodin střídá několik jazykovědců, kteří
na čísle +420 257 531 793 zdarma zodpoví
či vysvětlí jakoukoliv jazykovou patálii.
Mezi takové ochotné „přátele na telefonu“ patří také Klára Dvořáková (na snímku). „V úplných začátcích lidé posílali dopisy, neobvyklé nebyly ani osobní návštěvy. Dnes poskytujeme především telefonické poradenství. Denně vyřídíme kolem třiceti hovorů a dotazů, ročně je to
přes šest tisíc,“ říká. Telefonní poradna je
zdarma, kdo by chtěl zaslat obsáhlejší písemné vyjádření, zaplatí nižší stokoruny.

Co máš proti panně, kotě?
Skladba dotazů v poradně je dlouhodobě
stejná. „Největší problémy lidem dělají
velká písmena a interpunkční čárka,“ popisuje jazykovědkyně. Na druhou stranu existuje i pár dotazů, které se
téměř doslova opakují.
„Třeba na volbu i/y
ve větě Na rybníce se
utvořil vír v okamžiku,
kdy nad ním letěl výr,
oba v-ry jsem zachytil
na fotografii. Ačkoliv se
tento dotaz objevuje již
roky, setkala jsem se s tazatelem, který vyprávěl, že se v popsané situaci sám ocitl, že vír a výra opravdu
vyfotil. Vzhledem k tomu, kolikrát předtím jsem tuto větu již slyšela, mě jeho příběh pobavil,“ vypráví Dvořáková. Odpověď na tuto starou slovní hříčku je jednodu-

chá – napsat to takto zkrátka nelze. Žádné i/y
v tomto případě nemá přednost, nedoporučuje se ani zápis s lomítkem (oba ví/ýry). Jedním z řešení je napsat: „Oba jsem zachytil na
fotografii.“ Tím se však ruší slovní hříčka.
S kolegy se během služby v poradně i jazykovědně pobaví. „Vzpomínám si na volající, která váhala, zda má v e-mailové komunikaci týkající se úřední záležitosti použít
oslovení Vážený pane náměstku, nebo adresáta oslovit trampskou přezdívkou, protože
se s ním dobře zná,“ utkvěl v paměti Kláře
Dvořákové jeden ze stovek dotazů. Nebo
když přišla otázka na italský dezert „panna
cotta“, což je smetana svařená se želatinou,
mlékem a cukrem. „Zasmáli jsme se při diskuzi o skloňování názvu dezertu. Zazněla totiž otázka Co máš proti panně cottě?, již lze
vyřčenou nahlas interpretovat též jako
Co máš proti panně, kotě?“ vypráví lingvistka.
Jiné dotazy byly z kategorie bizarní.
„Nejvíce mě zaskočila otázka, kolik barelů obsahuje tuna ropy. Musela jsem tazatelce vysvětlit, že takové informace jazyková poradna opravdu neposkytuje,“ popisuje Dvořáková.

Zlí jazykové volají i dvakrát
Někteří volající umí vědce z poradny i rozladit. Byť prý s většinou tazatelů lze vést
příjemný, nezřídka oboustranně obohacující dialog, horší je to s lidmi, kteří mají
pevný názor na určitý jazykový prostředek. „Očekávají, že jim tento názor potvrdíme. Když tak neučiníme a snažíme se
jim vysvětlit různé aspekty dané problematiky, reagují občas velmi negativně. Někteří dokonce zkoušejí volat v různé dny,
aby hovořili s různými pracovníky poradny, dostane se jim však – k jejich nelibosti – stejné odpovědi,“ podotýká
znalkyně češtiny a dodává,
že i po desítkách let lidé
stále narážejí na jazykové jevy, které nejsou nikde popsány. Zkrátka
zavolat si do jazykové poradny je zážitek,
a to i kvůli poslechu
bravurní češtiny tamních pracovníků.
„Při komunikaci v poradně si úroveň češtiny hlídám. Snad se mi to i daří – občas
mě někdo z volajících za mé vyjadřování
dokonce pochválí. To vždycky potěší.
Když ale hovořím třeba s kamarádkami či
rodinou, nemusím si dávat pozor na jazyk,“ uzavírá s úsměvem Dvořáková.

MF
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Náš kraj – východní Čechy
Novinky v Krkonoších
● Lyžování na východě Čech
●

Adventní akce
● Hokejové Vánoce
●

Otevírací doba:

Po – Pá: 10 – 17:30
Karla Tomana 6, Hradec Králové
T: +420 606 704 692
E: info@hodinarstvibechyne.cz
www.hodinarstvibechyne.cz
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KRKONOŠSKÁ STŘEDISKA
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Výrazné omezení provozu neplánují navzdory raketově rostoucím nákladům na
energie před nadcházející zimní sezonou lyžařské areály ve východních Čechách.

SKIAREÁL V ZÁHOŘÍ

26

VÁNOČNÍ STROMY

28

HORSKÁ SLUŽBA

30

V Orlickém Záhoří se konečně naplno rozjela výstavba nového skiareálu za více než
sto milionů korun. Za rok má být hotovo.

Vánoční stromy už stojí na náměstích ve východočeských městech a během nastávajícího víkendu se rozsvítí.
Pracoval jako strážce Krkonošského národního parku a v 90. letech nastoupil k horské službě. Letos v září se Pavel Cingr stal
jejím náčelníkem.

FILHARMONIE BUDE SNÍT

33

Vánoční kantáta s Petrem Nekorancem, Ja-

kobův sen nebo hravé árie. Komorní filharmonie Pardubice chystá pestrý advent i
loučení se starým rokem.

STADION MÁ TRÁVU

34

POKOŘENÉ VRCHOLY

36

JEZDECKÝ ŠAMPION

40

Pardubice se brzy vrátí naplno na prvoligovou fotbalovou mapu. Klub sice hraje nejvyšší soutěž třetí sezonu, ale skutečně
doma se představí až po silvestru.
Skoro deset let reprezentovala Karolína
Grohová Českou republiku na vrcholných
akcích v běhu na lyžích, je úspěšnou skialpinistkou a v posledních letech také horolezkyní.

Žokej Jan Odložil získal letos 100. vítězství
kariéry. To poslední zároveň rozhodlo o
tom, že se stal šampionem českých překážkových jezdců.
Foto na titulní straně:
Martin Veselý, MAFRA

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES a 5plus2
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Inzerce:

Regionální obchod

Regionální obchod

MAFRA, a.s., Karla

Martin Uttner

Václav Veselý

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519 /11, Praha 5

martin.uttner@mafra.cz

vaclav.vesely@mafra.cz

150 00

Mobil: 734 517 276

Mobil: 702 021 398
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Krkonošská střediska
se chystají na sezonu
Výrazné omezení provozu neplánují navzdory raketově rostoucím nákladům
na energie před nadcházející zimní sezonou lyžařské areály ve východních
Čechách. Omezení by se měla dotknout hlavně večerního lyžování.

TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: ARCHIV MAFRA

S

kipasy kvůli rostoucím nákladům a rekordní inflaci opět zdraží. Lyžaři výrazně ušetří, pokud
si permanentky koupí online.
Tuto možnost nabízí čím dál
více skiareálů.
SkiResort Černá hora – Pec, pod který
spadá 50 kilometrů sjezdovek ve východních Krkonoších, před sezonou pořídil
pět nových roleb pro efektivnější úpravu
svahů. Všechny jsou vybavené technologií SnowSAT, která díky datům z družic a
GPS dokáže přesně monitorovat výšku
sněhu na sjezdovkách. V areálu Javor v
Peci pod Sněžkou je 120 metrů dlouhý
pojízdný pás nově opatřený průhlednou
stěnou a zastřešením proti nepříznivému počasí. V Černém Dole vlekaři dokončili zasněžování na sjezdovce Vyhlídková, celý areál specializující se na rodiny s
dětmi je tak v současnosti z téměř 80 procent pokrytý umělým zasněžováním.
Ve všech hlavních areálech SkiResortu
budou výdejní automaty na skipasy, vloni fungovaly jen v Peci a Janských Lázních. Celkem jich bude devět. Návštěvníci si v nich vyzvedávají online koupené
permanentky. Zásadní omezení provozu
resort nepředpokládá, úspory se dotknou hlavně večerního lyžování.
„Počítáme s provozem všech areálů,

úpravou sjezdovek a jejich zasněžováním. S dodavatelem elektrické energie
máme uzavřenou příslušnou smlouvu.
Dílčí omezení provozu lze očekávat patrně jen u večerního lyžování, které budeme ve SkiResortu zajišťovat minimálně
třikrát v týdnu,“ řekla mluvčí SkiResortu
Zina Plchová.
Díky pohyblivým cenám, které se řídí
termínem a obsazeností střediska, lyžaři
výrazně ušetří při nákupu permanentky
v internetovém obchodě. Tam by se zdražení mělo projevit jen nepatrně. Ceny
areálových skipasů pro střediska Černý
Důl a Velká Úpa dokonce zůstanou na
loňské úrovni.
„Doufáme, že plovoucími cenami namotivujeme lidi, kteří pracují třeba z domova nebo na volné noze, aby přijeli v
průběhu týdne,“ sdělil ředitel SkiResortu
Petr Hynek. Jednodenní skipas pro dospělého platný ve všech areálech bude
na kamenné pokladně v hlavní sezoně
stát 1 290 korun, vloni to bylo o stokorunu méně. V internetovém obchodě bude
cena začínat na 930 korunách.
Na zimu se i přes dramaticky rostoucí
ceny elektřiny připravuje také Špindlerův Mlýn.
„Připravujeme se na plnohodnotnou
sezonu, ale samozřejmě se musíme přizpůsobit aktuální situaci. Zasněžovat budeme primárně v noci, kdy se elektrická
energie spotřebovává minimálně a spoto-

vá cena je nejnižší,“ uvedl marketingový
ředitel skiareálu Adam Svačina.
Omezení večerního lyžování, vzhledem k tomu, že špindlerovské sjezdovky
osvětlují LED reflektory, by podle něj nepřineslo znatelné úspory. Špindlerův
Mlýn bude už třetí sezonu v řadě prodávat skipasy za flexibilní ceny, v zimě 2019
je zavedl jako první středisko v Krkonoších. „Skipasy prodáváme prostřednictvím věrnostního programu Gopass v určitém cenovém rozpětí, ceny jsou závislé
na různých faktorech a mění se v podstatě každý den,“ dodal Adam Svačina. Rozdíl v cenách je obrovský. Zatímco na kamenné pokladně podle zveřejněného ceníku začíná jednodenní skipas na 1 490
korunách, v internetovém obchodě je o
víc než o polovinu levnější.
Malá Úpa, kde se dá v zimě lyžovat na
šesti kilometrech sjezdovek, letos investovala do prodloužení a zastřešení pojezdového pásu v dětském parku na Pomezkách. Už před minulou sezonou středisko propojilo soustavou nových sjezdovek a vleků oba své areály Pomezky a U
Kostela. Návštěvníci se do obou částí dostanou na lyžích, skibusová linka mezi
areály už nejezdí.
Nejprodávanější typ skipasu v hlavní
části sezony zdraží z 980 na 1 050 korun.
Internetová cena je o stokorunu nižší. Při
nákupu rodinných balíčků online návštěvníci ušetří až 35 procent.
Ředitel skiareálu Martin Buček očekává, že se vysoká inflace a ochlazování ekonomiky projeví na zájmu o lyžování.
„Předpokládáme, že návštěvnost bude
menší než v předchozích sezonách,“ uvedl Buček.
Zdražují i další střediska. Herlíkovice u
Vrchlabí zvedly permanentky o 10 až 15
procent. V hlavní části sezony, o vánočních svátcích a v období jarních prázdnin, dospělí za celodenní lyžovačku zaplatí 900 korun. Otazník visí nad večerním lyžováním. V Říčkách v Orlických horách bude jednodenní skipas v hlavní sezoně stát 830 korun, před rokem to bylo
690 korun. V Deštném zdražil stejný typ
permanentky o stokorunu na 690 korun.
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Klíčky pro zvířata
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: SPDK

S

peciální novinku mají v jídelníčku antilopy, hroši a další zvířata
v královédvorském safari parku.
Z pěstební laboratoře, která vypadá
jako kosmická loď, jim do pavilonů a
zázemí denně míří desítky kilogramů
mikroklíčků s výhonky. Dvorská zoo
je první zahradou ve střední Evropě,
která k produkci klíčků přistoupila v
takovém rozsahu.
Ve dvanáct metrů dlouhé klíčící laboratoři jsou vany plné pšenice a ječmene v různých fázích klíčení. Celou zimu
je uvnitř 19 až 22 stupňů Celsia a zhruba
sedmdesátiprocentní vlhkost vzduchu.
„Denně tu aktuálně sklízíme kolem 120
kilogramů zelené hmoty, která okamžitě
míří k hrošíkům, impalám, primátům,
štětkounům a dalším vybraným zvířatům,“ říká vedoucí výživy zvířat safari parku Monika Ptáčková.
Prospěšnými látkami nabité mikroklíč-

INZERCE

ky nahrazují a doplňují především zeleninu. Její kvalita a výživové hodnoty totiž v
průběhu roku značně kolísají. „Ve srovnání s tím jsou klíčky s výhonky naprosto
stabilní. Máme tak perfektní kontrolu
nad tím, co naše náročná zvířata žerou,“
upozorňuje vedoucí výživy. Zelené krmení podporuje správné trávení a zvířata
baví. Oblíbili si ho hlavně hrošíci liberijští a hroši.
Z krmení, ve kterém nejsou žádné pest-

icidy, hormony nebo hnojiva, profitují také masožravá zvířata v safari parku, třeba lvi, gepardi a hyeny. Zelené klíčky výživáři servírují
i krmným kuřatům, která končí v
žaludcích šelem.
Klíčící laboratoř je energeticky
úsporná a šetří zdroje. Zatímco k
produkci jednoho kilogramu klíčků stačí pět litrů vody, tak k vypěstování stejného množství obilí je
potřeba až 1 600 litrů vody. Produkce jednoho kilogramu ovoce si
vyžádá téměř tisíc litrů. „Další úlevu životnímu prostředí přinese fakt, že
zcela odpadá spotřeba pohonných hmot
nutných k dopravě krmiva do safari parku. Laboratoř se nachází přímo v areálu
zahrady,“ poznamenává mluvčí zoo
Zuzana Boučková.
Pěstební laboratoř bude zelené krmení
vyrábět přibližně do konce dubna, kdy se
většina zvířat vrátí ze stájí do otevřených
výběhů. Na podzim se produkce mikroklíčků rozjede nanovo.
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Časy jsou zlé, v Záhoří
však budují skiareál
V Orlickém Záhoří se
konečně naplno rozjela
výstavba nového skiareálu
za více než sto milionů
korun. Za rok má být
hotovo.
TEXT: PETR ZÁLESKÝ
FOTO: MARTIN VESELÝ, MAFRA

N

avzdory válce, covidu i skokovému zdražení cen energií,
materiálů a práce se v Orlickém Záhoří realizuje projekt,
který v současných podmínkách jen těžko hledá obdoby. Zatímco některé fungující skiareály zvažují, zda kvůli drahotě vůbec spustí sezonu, obec pod
hřebeny Orlických hor buduje nové lyžařské centrum za více než sto milionů korun.
Sjezdovka dlouhá skoro 1,7 kilometru
už je asi tři roky vykácená. Stojí na ní sloupy pro repasovanou čtyřsedačkovou lanovku, která až donedávna jezdila ve švýcarských Alpách. Přesto je jisté, že se v
nadcházející sezoně ještě nerozjede. U
populárního osvíceného běžkařského
okruhu, kde bude centrum areálu a dolní
stanice lanové dráhy, toho chybí dodělat
ještě mnoho. Ale už za rok obec se dvěma
stovkami stálých obyvatel touží konkurovat nejbližšímu skiareálu v šest kilometrů vzdáleném polském Zielenieci.
Takovou budoucnost si Orlické Záhoří
malovalo už v roce 2014, kdy skončil devítiletý spor s chalupářem, který stavbu blokoval. Avšak před osmi lety následovaly
další tahanice, žaloba ke správnímu soudu, vyjednávání s ochranáři i s potenciálními investory a potíže se směnou pozemků.
Nyní už vše vypadá mnohem nadějněji. Objevily se však nové komplikace spojené s pandemicko-válečnými časy.
Přesto starosta Vojtěch Špinler (Nezávislí
kandidáti) je přesvědčen, že na couvnutí
už je příliš pozdě.
„Bohužel nemohu říct vůbec žádné
konkrétní termíny ani náklady, protože
ty se mění snad ze dne na den. Opravdu
je to šílené. Obavy o osud celého areálu
ale nemám, prostě teď už to postavit mu-

síme,“ řekl Špinler. Místní až na výjimky
projekt podporují. Areál bude provozovat obecní firma.
V minulosti se počítalo, že zaměstná
asi 20 lidí, od té doby se však plány musely uskromnit, prozatím se nebude stavět
restaurace s 90 místy. Záhoří má předjednaný úvěr, podle starosty by bez toho nebyla stavba možná.
„Soustředíme se na příští rok. Když
jsme chtěli začít stavět, udeřil covid, pak
do toho přišla válka na Ukrajině a obrovské zdražování materiálu, práce či energií. Proto vše bude minimálně o 20 procent dražší,“ upozornil starosta. Konečná cena je velmi nejistá, dosud se propočty několikrát měnily. Před osmi lety se počítalo s rozpočtem 120 milionů. Později
narostl na necelých 200 milionů, pak
díky úsporám klesl na 80 milionů. Kvůli
první vlně drahoty částka vyšplhala na
100 milionů a nyní narostla asi na 120 milionů korun.
Aby komplikací nebylo málo, do hry
vstoupil chřástal polní. Pták patřící na
Červený seznam ohrožených druhů se zabydlel i na loukách v Orlickém Záhoří.
Práce tak mohly začít až po jeho odletu
do afrických zimovišť. „V období mimo
výskyt chřástala jsme stihli dodělat vše,
co jsme si naplánovali,“ řekl Špinler. Kromě splnění plánu vztyčit devět sloupů od
běžkařského okruhu v místní části Jadr-

ná k hřebenové cestě pod vrcholem Koruny je dalším kladem typ lanové dráhy.
Obci se podařilo získat zařízení firmy
Doppelmayr, která je lídrem v oboru. „Je
to repas ze Švýcarska, stejný typ, jako jezdí v Říčkách nebo Deštném, dodavatelem je dokonce stejná firma. U nás bude
jezdit odpojitelná čtyřsedačka s bublinou,“ uvedl starosta. Horní stanice lanovky s převýšením 282 metrů má být v nadmořské výšce 1 024 metrů. Kapacita by
měla být 2 400 osob za hodinu.
V Orlickém Záhoří se nechtějí vydat
cestou polského Zieleniece, kde za několik let vznikl obří areál s mnoha lanovkami, vleky, restauracemi i s obřím parkovištěm. Netouží ani po publicitě a návštěvnosti, na jakou se dopracoval resort
v Dolní Moravě. V úmyslu nemá dokonce
ani konkurovat nejbližším tuzemským
areálům v Říčkách a Deštném. Nabídnout však hodlá rodinnou alternativu k
přeplněnému Zielenieci a také cílit na
běžkaře.
Až napadne sníh, také letos se v Orlickém Záhoří rozsvítí 160 ledkových lamp,
které osvětlují běžkařský okruh dlouhý
4,5 kilometru.
„Provoz okruhu je nastaven výborně,
ale na rovinu říkám, že si nemůžeme dovolit uvažovat o nějakém dalším vylepšení,“ upozornil starosta. Podle něj je na
vině především energetická krize.
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Tam, kde žijí kudlanky
Holé písčiny, návrat lesa, nebo další těžba? V unikátní hradecké lokalitě
Marokánka se před rekultivací dařilo mnoha vzácným druhům živočichů.
TEXT: PETR ZÁLESKÝ

P

řed šesti lety v hradecké Marokánce skončila těžba písku a stroje se
přestěhovaly o půl kilometru dál
nad Krňovice. Tehdy na sebe narazily tři
různé zájmy. První vycházel z lesního zákona, podle něhož by se prostor po těžbě
v ideálním případě měl vrátit lesu. Druhá
skupina se opírala o báňský zákon. Pod
hladinou spodní vody je nejméně desetimetrová mocnost písku, a Marokánka
tedy stále patří na seznam dobývacích
území. Vedení Hradce se však už před
lety zalíbila třetí varianta: rekultivace pískovny na přírodovědeckou laboratoř pod
širým nebem.
Jenže nyní jako by proti sobě utíkaly
první a třetí varianta a druhá dříme. Ekologové poukazují na ničení unikátní loka-

lity, kde před rekultivací žily kriticky
ohrožená ropucha krátkonohá, zvlášť
chráněné kudlanky nábožné a majky
obecné. V zavodněných prohlubních se
dařilo čolku obecnému i horskému, v písku kromě samotářských včel a vos se objevili vzácní brouci kovaříci, kvapníci či
nosatci.
Pětatřicetihektarová Marokánka je napůl cesty mezi návratem lesu a učebnicí
přírodopisu s kapitolou mizející písčiny.
„Posunuli jsme se do fáze, v níž už většinu práce obstará příroda sama a lesník
se omezí pouze na její usměrňování. Ukazuje se, že těžba štěrkopísku vytváří jedinečné příležitosti pro krajinotvorbu a rozvoj přírody,“ říká Milan Zerzán, šéf společnosti Městské lesy Hradec Králové, jež
Marokánku spravuje.
Přírodovědci obtížně snášejí nejen za-

lesňování. Upozorňují, že nenávratně
mizí písčiny, kde ještě nedávno sídlila
řada cenných živočichů. Kvůli stromům
se musela navézt vrstva půdy bohaté na
živiny, které podporují rozvoj invazních
druhů. V pískovně už rostou nepůvodní
dub červený a líska turecká.
„Skrývku je naopak důležité z ploch určených pro přírodě blízkou obnovu odvážet a při rekultivaci již nepoužívat,“ upozorňuje bioložka Blanka Mikátová.
Prostředníkem mezi striktním lesním
zákonem a přáním přírodovědců by se
mohl stát nový náměstek hradeckého
primátora pro oblast životního prostředí
Adam Záruba (Změna a Zelení). „Marokánka má stejný obrovský edukační potenciál jako přírodní památka Plachta.“
Také hradecký zastupitel míní, že na Marokánce je velký prostor pro zlepšení.
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LAHŮDKY
ČERSTVÉ
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• OCT a perimetr (diagnostika zeleného, šedého zákalu,
onemocnění sítnice a zrakového nervu)
• měření zraku
• screening očních vad a kompletní péče o ně
• při výběru dětských brýlí - druhý pár
brýlových čoček za 2,- Kč
• přijímáme faktury na příspěvky z FKSP

1+1 DRUHÉ BRÝLE ZDARMA
(Více informací v optice)
.... ABYSTE LETOS
VIDĚLI JEŽÍŠKA LÉPE!

h o din d en ně

VÝROBA, PRODEJ A ROZVOZ
LAHŮDEK, ZÁKUSKŮ A STUDENÉ
KUCHYNĚ
Chlebíčky, chuťovky, saláty, pomazánky, obložené mísy,
plněné bagety, sendviče, výrobky v aspiku,...
Zásobování prodejen, občerstvení pro společenské
události, firemní akce, svatby, oslavy, rauty.

466 647 583,

chlebicek@frencl.cz

www.frencl.cz
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Města přivítají advent.
Rozsvítí vánoční stromy
Vánoční stromy už stojí na náměstích ve východočeských městech a během
nastávajícího víkendu se rozsvítí. Konat se budou také adventní trhy.
TEXT: ZUZANA ZLINSKÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

V

yrazit můžete například do
Hradce Králové, kde se už ode
dneška koná 33. Muzejní adventní trh. Potrvá až do neděle
27. listopadu u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží. Návštěvníky láká na sobotní doprovodný program
a otevřené výstavy.
Muzejní adventní trh nabídne návštěvníkům téměř devět desítek producentů,
řemeslníků a prodejců a bude zaměřen
nejen na prodej, ale také ve větší míře na
prezentaci a ukázky poctivé řemeslné
práce.
Návštěvníci uvidí řemeslníky oceněné
titulem Nositel tradice lidových řemesel
České republiky a také výrobce dodržující tradiční výrobní postupy zapsané na
republikovém Seznamu nemateriálních
kulturních statků ČR nebo na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Příjemnou atmosféru blížících se Vánoc doplní možnost nakoupit si dárky z přírodních materiálů či
z keramiky, šperky, svíčky ze včelího
vosku, mýdla a mnoho dalších kvalitních
produktů.
V sobotu 26. listopadu 2022 od 9 do 17
hodin pak budou oba vnitřní vestibuly
Muzea východních Čech patřit speciálnímu doprovodnému programu, který přibližuje etnografka muzea Martina Vlčková: „Pro návštěvníky jsme připravili rukodělné dílny, které povedou šikovní řemeslníci, z nichž někteří jsou držiteli ocenění Zlatý kolovrat nebo Nositel tradice lidových řemesel. Bude tak možné nahlédnout pod ruce formířů a vyzkoušet si například techniku modrotisku zapsanou
na reprezentativním seznamu UNESCO,
objevit kouzlo zdobených perníčků nebo
výroby betlémových figurek.“
Bohatý program je připravený v Pardubicích. Adventní trhy tam budou probíhat od 26. listopadu až do 23. prosince.
Vánoční strom se rozsvítí v sobotu v 17
hodin. Vystupovat budou dětské pěvecké
sbory, znít bude reprodukovaná hudba,
připravené je i promítání pohádek. Každý víkend se v Mázhausu konají adventní

dílničky, a to od 15 do 18 hodin. I v tomto
roce si místní kavárny a cukrárny připravily pestrou ochutnávku perníkových
specialit. Každá provozovna má v nabídce něco originálního.
Zavítat můžete také do vánočně vyzdobeného Jičína a užít si sváteční atmosféru při procházce centrem města. Programovou nabídku Adventu v Jičíně zpestří
hudební víkendová odpoledne v zámeckém parku, čtení pohádek na náměstí U
Zlaté hvězdy či různé vánoční koncerty.
Krásným zážitkem může být i společné
zpívání koled ve Valdštejnské lodžii. K nabídce již několik let neodmyslitelně patří
akce Vánoce na bráně či Divovánoce v
lodžii. Strom na Valdštejnově náměstí se
rozsvítí tradičně první adventní neděli v
17 hodin. Letos je přichystán i bohatý doprovodný program.
Také v Chrudimi rozsvítí vánoční
strom o prvním adventním víkendu. Součástí čekání na Vánoce bude vánoční jarmark v Klášterních zahradách. V zahradách budou postaveny dřevěné i klasické

stánky, kde prodejci nabídnou především sváteční a zimní zboží. Rovněž se
nezapomene na hudební doprovod, který bude podkreslovat celý jarmark. Na návštěvníky budou čekat mezi 19. a 23. prosincem vždy od 15 do 19 hodin.
Rozsvěcení vánočního stromu v Náchodě se uskuteční v neděli 27. listopadu
v 17 hodin na Masarykově náměstí. Od
17.30 hodin zazní v kostele svatého
Vavřince díla barokních houslistů v podání sólistů Jiřího Sycha (barokní housle),
Filipa Dvořáka (cembalo) a souboru FlautiNa ZUŠ Náchod. Vstupné je dobrovolné.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Trutnově proběhne 27. listopadu,
vánoční trhy na Krakonošově náměstí se
budou konat od 9. do 23. prosince a v
Uffu 8. – 10. prosince. Návštěvníci i obyvatelé města se mohou těšit na výzdobu
v ulicích města i s novými světelnými prvky na pěší zóně, 19. prosince je na programu vánoční koncert Ondřeje Brzobohatého.
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Divadlo hostí komedie

Východočeské divadlo v Pardubicích na přelomu března a dubna pořádá Festival
smíchu. O titul nejlepší komedie budou soutěžit divadla z celé republiky.
TEXT: STANISLAVA KRÁLOVÁ

Ř

achandu, situační i jemné komedie. Takové kusy diváci uvidí na 23.
ročníku Festivalu smíchu.
Hned třikrát se na prknech pardubického divadla představí umělci z Prahy, Divadlo v Dlouhé přiveze Kouzelnou flétnu, po loňském úspěchu s Ošklivcem se
do Pardubic vrací také Činoherní klub,
tentokrát nabídne Večer na psích dostizích.
„Kouzelná flétna je titul, který nenabízí
příliš smíchu, ale tak, jak ho udělalo duo
SKUTR, tak je to s nadsázkou, nadhledem a velmi krásným jemným humorem. V hlavních rolích se představí Ondřej Rychlý nebo Klára Oltová. Činoherní
klub u nás tentokrát představí čistě pánskou komedii, která vyniká výkony skvě-

lých herců například Martina Fingera,
Ondřeje Malého nebo Vasila Fridricha,“
řekla dramaturgyně Jana Uherová. A do
třetice Praha. S komedií s názvem Každý
má svou pravdu bude o přízeň diváků bojovat Dejvické divadlo. Je to hra o hledání vlastní, mnohdy nepodstatné pravdy,
zatímco pak uniká něco mnohem podstatnějšího.
Ovšem pozor, aby nedošlo k záměně, i
další představení má něco společného s
tím, zda být vždycky upřímný, a jmenuje
se Pravda. V Pardubicích ho uvede plzeňské divadlo J. K. Tyla.
I po 22 letech trvání Festivalu smíchu
může do Pardubic přijet nováček. Klasiku Františka Ladislava Stroupežnického
Naše furianty jako osobitý výklad české
klasiky uvede Komorní scéna Aréna z Ostravy.

S třeskutou komedií Hra, která se zvrtla, bude na Festivalu smíchu soutěžit tradiční účastník liberecké Divadlo F. X. Šaldy. „Domácí Východočeské divadlo nasadí inscenaci, kterou napsal Petr Abraham
přímo pro pardubické herce. Jmenuje se
Mimo záznam s Petrou Janečkovou a Ladislavem Špinerem v hlavních rolích,“
přiblížila satirickou komedii z prostředí
vysoké politiky Uherová.
Od 28. listopadu do 2. prosince jsou v
prodeji cenově zvýhodněné festivalové
abonentky na všechny soutěžní komedie
s bonusovým místem na Galavečeru smíchu za symbolickou 1 korunu.
V pondělí 5. prosince začne prodej jednotlivých vstupenek. Kompletní program festivalu i s doprovodnými tituly naleznete na www.festivalsmichu.cz nebo
www.vcd.cz.
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Dokážeme
postavit dům o kterém sníte
INSAF GROUP s.r.o. jsme stavební firma,
která působí na trhu již od roku 2017.
Zabýváme se jak výstavbou, tak i rekonstrukcemi
údržbou pro soukromý i veřejný sektor. Hlavní oblast,
ve které nabízíme svoje služby jsou Královéhradecký
a Pardubický kraj.

Nabízíme:
Výstavba domů na klíč
Rekonstrukce rodinných domů a bytů
Zateplení budov, fasády, omítky
Zhotovení vápenocementových
a sádrových omítek
Izolační a sádrokartonářské práce
Pokládka zámkové dlažby

Najdete nás na adrese:
Gočárova třída 504/54
Pražské Předměstí
500 02 Hradec Králové

e-mail: insaf@email.cz
www.stavbyinsaf.cz
fb: Insaf Group
inst.: stavby.insaf
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Turistům v horách
často chybí pokora

Pochází ze severních Čech, ale dětství prožil v Krkonoších. Pracoval jako strážce
Krkonošského národního parku a v 90. letech nastoupil k horské službě. Letos
v září se Pavel Cingr stal jejím náčelníkem.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: ARCHIV MAFRA

lyžařů se také zvýšil počet zásahů na sjezdovkách,“ dodává náčelník Horské služby Krkonoše.
Podle Pavla Cingra turisté často nejen
Krkonoše, ale obecně české hory podceňují a chybí jim pokora. Ale i nepříliš vysoká nadmořská výška může být zrádná.
„Někteří turisté jsou schopni i v zimě vyrazit na hory v teplákách a teniskách, protože si myslí, že je to dostačující oděv.
Když zjistí, že situaci podcenili a nezvládli, tak si zavolají horskou službu. Musí si
ale uvědomit, že ne vždy a všude můžeme být do pěti minut,“ říká záchranář a
zároveň dodává, že turisté mnohdy volají
horskou službu, jakmile se dostanou do
sebemenšího problému.

T

uristé podle Pavla Cingra české
hory často podceňují, protože nemají takovou nadmořskou výšku
jako Alpy nebo Vysoké Tatry.
„Přitom klimatické podmínky a
terény jsou v Krkonoších náročné a lidé
mnohokrát neodhadnou své síly,“ říká
horský záchranář, který je zároveň expertem na laviny.
Pochází z Vejprt na Chomutovsku, v
pěti letech se s rodiči přestěhoval do
Špindlerova Mlýna a dětství prožil na Petrově boudě. Do školy jezdil s pekařem a v
zimě i na lyžích. „Tím, jak se střídali rekreanti na boudě, tak jsem měl každý týden nové kamarády. V té době nejezdily
na Špindlerovku autobusy, takže dostat
se do školy nebylo úplně jednoduché.
Většinou mě bral pekař, který v gazíku vozil rohlíky na Špindlerovu boudu. V zimě,
když napadlo hodně sněhu a věděli jsme,
že pekař nepřijede, tak jsem jezdil do školy na lyžích,“ vzpomíná Pavel Cingr.
Díky dětství na Petrově boudě si vypěstoval vztah k horám. V Trutnově vystudoval střední lesnickou školu a po vojně nastoupil ve Špindlerově Mlýně jako strážce Krkonošského národního parku. O
členství v horské službě se začal zajímat
těsně před listopadovou revolucí. Nejprve u ní působil jako dobrovolník. Řádným členem je od začátku 90. let, od roku
1997 u horské služby pracuje na plný úvazek.
SEDM „HLEDAČEK“ ZA DEVĚT DNŮ
Za tři desetiletí se jeho práce hodně změnila. Na rozdíl od dřívějška výrazně ubylo
pátracích akcí v terénu.
„Pamatuju si, že o vánočních svátcích
jsme měli třeba sedm ‚hledaček‘ během
devíti dnů. To se dnes už neděje. Hodně
nám pomáhají moderní technologie,
hlavně chytré telefony. Lidé nám jednak
mohou zavolat přímo, a kdo to umí, tak
se zorientuje pomocí online map. Díky
aplikaci Záchranka turisté mohou zaslat
svou polohu a my je kolikrát navedeme

po telefonu, protože jsou třeba kousek
od tyčového značení,“ vysvětluje Pavel
Cingr.
S rozvojem skialpinismu a outdoorových aktivit se mnohem více lidí než v 90.
letech pohybuje ve volném terénu.
„S tím jsou spojené lavinové akce, které jsou náročné na rychlost zásahu a
množství záchranářů. Dřív turisté častěji
chodili po značených cestách. Fenoménem posledních let jsou elektrokola, která návštěvnost Krkonoš posunula někam
jinam. Na hřebenech se na kolech pohybují lidé, kteří by tam dříve nebyli schopní vlastními silami vyšlapat,“ popisuje, v
čem se také jeho práce oproti dobám,
kdy u horské služby začínal, změnila.
Horská služba dnes mnohem intenzivněji spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou a její členové vyráží k
zásahům, ke kterým dřív nejezdili. „Například ke kolapsovým stavům na hotelech a penzionech. S rostoucím počtem

LAVINOVÁ VÝBAVA JE NUTNOST
Za sezonu spadnou v Krkonoších desítky, někdy i stovka lavin. O většině z nich
se přitom veřejnost ani nedoví.
„Lavinových nehod tady nikdy nebylo
mnoho. Spíš bych řekl, že v poslední
době jich trochu přibývá právě v souvislosti s rozvojem skialpinismu a pohybem
ve volném terénu. O to víc dbáme na nácvik záchrany lidí z lavin, protože to nemáme tolik zažité z praxe,“ uvádí Pavel
Cingr. O přežití pod lavinou podle něj
rozhodují vteřiny, velmi důležité je mít s
sebou lavinovou výbavu a zároveň ji
umět používat. „Pokud se někdo pohybuje ve volném terénu, měl by s sebou lavinový vyhledávač, sondu a lopatu automaticky mít,“ dodává.
V Krkonoších pracuje na plný úvazek
19 záchranářů, v zimě horská služba přibírá dalších 18 sezonních pracovníků. K
tomu jim pomáhá 150 dobrovolných členů a čekatelů. Zájem pracovat u horské
služby zůstává podle Cingra vysoký.
„Už před rokem 1989 byla pro člověka,
který chtěl lyžovat a trávit čas na horách,
horská služba jasnou volbou. Začátkem
90. let zájem o členství poklesl, protože
se mohlo začít cestovat a objevily se nové
možnosti. V posledních letech je v Krkonoších zájem poměrně vysoký a stabilní.
Pracovat jako dobrovolník pro horskou
službu je koníček,“ vysvětluje.
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Firmy a cesta z krize
TEXT: ZUZANA ZLINSKÁ
FOTO: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

V

ysoká inflace, rekordní ceny
energií i nestabilní geopolitická situace. Firmy v Pardubickém kraji se po covidové krizi
musejí potýkat s celou řadou
problémů. Přesto, že situace není jednoduchá, firmám v regionu se zatím daří s
nimi bojovat, říká předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský.
Jak hodnotíte současnou situaci ve
firmách v Pardubickém kraji, dopadá na
ně nepříznivá situace?
Současná nepříznivá situace díky vysoké
diverzifikaci výroby ve firmách v Pardubickém kraji není až tak kritická. Výrobci
nejsou úplně závislí jen na dodávkách
pro automotive. Také v našem kraji nemáme sklárny nebo hutě, kterých se růst
cen energií dotkl nejvíce. Různá covidová opatření, ale i válka na Ukrajině přinesly navíc výrobcům nové příležitosti. Problémů, se kterými se naše firmy potýkají,
je ale opravdu najednou mnoho. Překážky, se kterými se musíme vypořádávat třeba jen v oblasti narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů a logistiky,
jsou téměř neuvěřitelné. Aby se nezastavila výroba, musí vedení firem často málem kouzlit. Některé firmy nemají důvěru v centrální dodávky plynu a budují si
vlastní zásobníky na LPG, který je pořád
významně levnější než LNG. Například
Východočeské plynárenské strojírny z Rosic u Chrasti zásobníky na LPG zhotovily
ve všech svých objektech a budují je i v
dalších firmách v ČR. Některé společnosti si pořizují zásobníky na LNG a počítají
s tím, že přepravu a plnění si budou zařizovat samy.
Jak se v plánování firem promítá vysoká
inflace a vysoké ceny energií? Pomáhá
jim zastropování cen?
Vysoké ceny energií a inflace zasáhly
mnoho firem. Kvůli dlouhodobým
smluvním závazkům nemohou ihned
promítnout všechny neočekávané faktory do ceny výrobku. Vypořádávají se s
tím různě. Převážná většina si například
pořizuje ve svých objektech fotovoltaické elektrárny, které však málokdy překročí 20 % jejich spotřeby. Společnosti,
které nemají energie zafixované, jsou ve
velké nejistotě, i když už pro malé a
střední podniky došlo k zastropování
cen energií. Necelá polovina firem – i
když má podepsané smlouvy na příští

rok ve starých cenách – je neklidná a nedokáže dobře naplánovat výrobu nejen
kvůli vysoké inflaci, ale kvůli dalším již
zmíněným problémům. To všechno má
vliv na provozní cashflow ve firmách a
rozhodně nepřidává na klidu pro práci.

pracovníky z Indie. Žel se nám zatím nepodařilo najít shodu s ministerstvem vnitra. Krajská hospodářská komora také organizuje a hradí firmám vzdělávací a jazykové kurzy, a to nejen pro nové zaměstnance.

Očekáváte podle nějakých signálů větší
propouštění v následujících měsících?
Může Hospodářská komora podnikatelům
nějak pomoci?
I přes řadu problémů nejsou signály, že
by mělo dojít k většímu propouštění
nebo uzavírání podniků. Stále je nedostatek pracovní síly, což je zapříčiněno i tím,
že stát zaměstnal za posledních deset let
přes 200 tisíc lidí, kteří sedí na úřadech a
chybí logicky ve výrobním procesu. Naše
krajská hospodářská komora zařídila firmám v našem kraji přes 5 000 zaměstnanců v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, převážně Ukrajinců. Ještě předtím,
než začala válka na Ukrajině, se nám nábor dařil velmi dobře prostřednictvím našich náborových kanceláří v Kyjevě a ve
Lvově. V tomto programu je v tuto chvíli
zahrnuto osm států a pořád zde provádíme nábor a snažíme se firmám, které nabírají nové zaměstnance, pomoct. Velký
zájem je ve firmách třeba o kvalifikované

Máte nějaké informace o tom, jak se na
pracovním trhu zapojili uprchlíci z
Ukrajiny?
Hospodářská komora se snažila od samého počátku vzniku válečného konfliktu
na Ukrajině pomoct uprchlíkům. Společně se statutárním městem Pardubice
jsme zabezpečili ubytování pro 200
osob. S hejtmanem Martinem Netolickým a ředitelem krajské pobočky úřadu
práce Petrem Klimplem jsme vybrali v
Pardubickém kraji přes 2 000 pracovních míst vhodných pro uprchlíky, kde
není potřeba znalost českého jazyka.
Tato místa jsme nabídli v ukrajinském jazyce na novém webu a povědomí o tomto webu jsme rozšířili do ukrajinské komunity. Díky této iniciativě se zapojili na
pracovním trhu téměř všichni uprchlíci.
V tuto chvíli je jich nezaměstnaných pouze něco málo přes 300. Jedná se o tělesně postižené osoby, nebo těhotné ženy a
matky pečující o nezletilé děti.
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Skiareály zefektivňují
nejen zasněžování
Předposlední listopadový týden ukázal, že zima pomalu, ale jistě přebírá
nadvládu. Největší lyžařská střediska ve východním cípu Pardubického kraje
se v letošní sezoně zaměřila hlavně na efektivnější provoz.
TEXT: RADEK LATISLAV
FOTO: ARCHIV MAFRA

N

ejdelší visutá lávka na světě,
která byla na Dolní Moravě
jako hlavní tahák turistické sezony otevřena letos v květnu,
nezůstane v pozadí ani přes
zimu. 721 metrů dlouhý most, který se dostal i na titulní stranu časopisu Time, je
připraven i na pořádnou porci sněhu. Resort připravil pro lyžaře cenově zvýhodněný balíček obsahující celodenní skipas
se vstupem na unikátní most. K běžné
ceně celodenního skipasu zakoupeného
na e-shopu za 1 030 korun si lyžař připlatí pouze 200 korun a lyžovačku má zpestřenou oboustrannou prohlídkou mostu.
Oproti samostatné ceně za neobvyklou
atrakci se tím dá ušetřit přes dvě stovky.
Podobně si lze lyžování zpestřit jízdou na
bobové dráze.
Přestože ceny šly nahoru, obecně stejně jako v minulých letech platí, že nejvýhodněji nakoupíte skipasy a zážitky na
e-shopu resortu. Úspory se pohybují v desítkách procent.
„Uvědomujeme si, že nemůžeme do
cen skipasů promítnout všechny náklady, které s sebou neseme, což jsou v letošním roce zejména náklady spojené s nárůstem energií. Snažili jsme se proto hledat v cenách kompromisy. Například rodinné jízdné nebo jízdné pro děti jsme
upravili řádově o jednotky procent. U celodenního skipasu došlo k nárůstu o
zhruba deset procent. Příjemnou novinkou je, že dítě do šesti let má lyžování
zdarma. Rodič zaplatí pouze skipas pro
dospělého, dítě do šesti let neřešíme vůbec,“ řekl obchodní ředitel horského střediska Dolní Morava Tomáš Drápal.
Tajným zvýhodněným tipem pro rodinu s dítětem do šesti let je rodičovský přenosný skipas, který umožňuje prostřídat
se na svahu se svým potomkem oběma
rodičům za 1 405 korun. Zveřejněný ceník pro letošní sezonu počítá v pracovním týdnu i se zvýhodněnými cenami
pro seniory a studenty.
„Nově nabízíme i jednodenní skipas

VISUTÁ LÁVKA NOVÁ ATRAKCE DOLNÍ
MORAVY BUDE V PROVOZU I V ZIMĚ.

včetně večerního lyžování na sjezdovce
Kamila. Člověk, který u nás chce strávit
celý den, si už nemusí kupovat zvlášť večerní a zvlášť denní jízdné,“ dodal Drápal
k variabilitě cenových nabídek.
Příjemnou novinkou v resortu, který
nabízí více než 10 kilometrů sjezdovek
všech úrovní pokročilosti, jsou pro letošek bezobslužné pokladny. Těch je u čtyřsedačkové lanovky Sněžník hned sedm.
Umožňují rychle zakoupit skipasy i vstupenky na vybrané zážitky, a to jak se zvýhodněnou Resort Card i bez ní. V terminálu si lyžaři snadno smění i online zakoupený skipas za plastovou kartu.
Největší lyžařský resort v Pardubickém
kraji letos investoval řádově desítky milionů korun do udržitelného řešení zasněžování včetně vybudování dvou akumulačních nádrží, ve kterých je po celý rok zachycována voda ze srážek i z odtávajícího sněhu.
„Nádrže, z nichž jedna má na délku
300 metrů, nám umožňují hospodárně a
efektivně ve velmi krátké době vysněžit
celý areál. V ideálním případě do jednoho týdne. Všechny rolby máme také vyba-

vené technologií SNOWsat, která naskenováním profilu všech sjezdovek a přenesení podrobného 3D modelu areálu s aktuální výškou sněhu do kabiny rolbaře
umožní šetrněji a efektivněji zacházet s
vodou i vyrobeným sněhem tak, aby nedocházelo k jeho plýtvání, ale naopak k
jeho operativnímu přemísťování v terénu právě tam, kde je v dané chvíli třeba,“
dodal obchodní ředitel resortu.
Oficiální začátek sezony je naplánován
na sobotu 10. prosince, kdy zimní sezonu odemkne koncert hudební kapely O5
a Radeček nebo DJ Pavel Cejnar. Lyžaři
se mohou ten den těšit také na celodenní
skipas za 390 korun.
Ideálně v půlce prosince by se rozjely
také vleky ve Skiresortu Buková hora, který na obou stranách kopce nabízí více
než osm kilometrů sjezdovek. I tady se
hledí na udržitelná řešení, proto jsou i
zdejší rolby vybaveny technologií
SNOWsat.
„Ve výsledku budeme pracovat na svahu s menším množstvím umělého sněhu
a nebudeme na svazích nehospodárně
přesouvat velké množství sněhu. Technologií jsou osazeny dvě rolby, které upravují svahy jak na straně Červené Vody,
tak Čenkovic,“ vysvětlil Petr Toman z
Horského resortu Buková hora.
Miliony korun před sezonou šly také
do nového potrubí, které zajistí spolehlivější dodávky vody pro zasněžovací systém na sjezdovkách.
I na Bukové hoře si lyžaři připlatí.
„Chceme být dál dostupným areálem
pro všechny. Proto se chceme s cenami
skipasů vejít do navýšení maximálně o
deset procent. Lyžařům a snowboardistům nabídneme plnohodnotný areál, tak
jako byli zvyklí v uplynulých letech. Nijak
nechceme provoz areálu omezovat,“ dodal Toman. Například celodenní skipas
vyšel loni na e-shopu na 720 korun,
čtyřčlenná rodina zaplatila 2 160 korun.
Horský resort až do 25. prosince připravil pátrací soutěž o šest celodenních skipasů, která prověří orientační schopnosti soutěžících. Indicie resort zveřejňuje
každý týden na sociálních sítích.
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Filharmonie bude snít

Vánoční kantáta s Petrem Nekorancem, Jakobův sen nebo hravé árie. Komorní
filharmonie Pardubice chystá pestrý advent i loučení se starým rokem.
TEXT: STANISLAVA KRÁLOVÁ

N

a přelomu osmnáctého a devatenáctého století bývala Vánoční
kantáta Leopolda Koželuha uváděna celkem často. Poté bylo dílo dlouho
považováno za ztracené, dokud je v archivu ve Florencii neobjevil švédský badatel
Daniel Bernhardsson. Skladba se dochovala ve sbírce notovin Ferdinanda III.
Toskánského. V Sukově síni Domu hudby tak zazní po dvou stoletích její obnovená světová premiéra, a to v sobotu 3. prosince v 19 hodin.
„Libreto kombinuje novozákonní klasický příběh narození Ježíše Krista v Betlémě s některými starozákonními motivy
– Mojžíš jako zákonodárce a zachránce
Židů. V libretu se tyto motivy objevují zejména jako dialog rodičů a dětí. V kombi-

naci se sbory pastýřů a andělů dokreslují
dalších 14 částí celkovou slavnostní vánoční atmosférou a přinášejí zcela průzračnou melodiku s názvuky lidových
motivů a kontrastní střídání sólistických
a sborových čísel,“ řekl muzikolog Jiří
Štilec, který je spoluautorem českého překladu.
Spolu s pardubickou filharmonií pod
taktovkou Marka Štilce vystoupí tenorista Petr Nekonarec, sopranistka Michaela
Šrůmová, barytonista Jakub Hliněnský a
český chlapecký sbor Boni pueri.
Prosincové abonentní koncerty, které
řídí šefdirigent orchestru Stanislav Vavřínek, budou od 12. do 14. prosince v Sukově síni Domu hudby rámovány dvěma
příběhy – Meluzínou Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Čarodějnou láskou Manuela de Fally. Kromě toho se posluchači

setkají i se skladateli dvou koncertantních skladeb Mieczyslavem Weinbergem
a Baruchem Berlinerem.
„Jako motto svého koncertu Jakobův
sen zvolil Baruch Berliner známý biblický příběh Jacoba, syna Izáka, jeho sen, v
němž se mu na konci zápasu zjevuje žebřík vedoucí k Bohu, potvrzující tak boží
smlouvu a požehnání,“ řekl lektor dramaturgie Bohuslav Vítek. Jako sólista vystoupí violoncellista, zpěvák a dirigent Emil
Rovner.
Ani poslední den v roce nezůstanou
dveře Sukovy síně zavřené. Od 16 hodin
síň rozezní operní repertoár, kdy sólistka
Ludmila Pergelová přednese árie a orchestr samostatně předehry a intermezza, vše pod vedením dirigenta Jiřího Rožně. Vstupenky i detaily k jednotlivým koncertům jsou na webu kfpar.cz.

INZERCE

Jsme malá rodinná firma s téměř 30letou tradicí. Používáme kvalitní české suroviny. Každý knedlík je od začátku
výrobního procesu zpracováván ručně, díky tomu je každý kus originál a má vzhled doma vyrobeného knedlíku.
Zakládáme si na kvalitních výrobcích, zpracovávaných tradičními metodami a vařením výrobků ve vodě.

Stále hledáme nové kolegy do týmu.
Více informací na tel.: 775 920 020

www.knedlikykadavy.cz
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Stadion už má i trávu.
V lednu bude hotovo

Pardubice se brzy vrátí naplno na prvoligovou fotbalovou mapu. Klub sice hraje
nejvyšší soutěž třetí sezonu, ale skutečně doma se představí až po silvestru.

TRÁVA SE UŽ ZELENÁ NA PŘELOMU ŘÍJNA A LISTOPADU DOSTAL LETNÍ STADION V PARDUBICÍCH PAŽIT,
NA KTERÉM SE BUDE HRÁT OD ÚNORA PRVNÍ LIGA. PŘIJEDE SLAVIA.

TEXT: MILAN ZLINSKÝ
FOTO: JOSEF VOSTÁREK, ČTK

P

ardubice už velmi brzy budou
mít hotové nové sportoviště.
Stavební firma Poor totiž dokončuje opravu Letního stadionu
mezi arénou a Tyršovými sady.
Stánek pro 4 600 fanoušků se bude slavnostně otevírat v lednu a už o prvním víkendu v únoru se na něm FK Pardubice
střetne se Slavií Praha. Vedení klubu věří,
že skutečně domácí prostředí pomůže
týmu k záchraně první ligy.
A že se cesta z posledního místa tabulky může povést, naznačil i duel s mistrovskou Plzní, ve kterém Pardubice braly
bod, a vlastně se tak důstojně rozloučily s
vršovickým Ďolíčkem. Právě na stadionu
Bohemians Praha našli hráči z východních Čech svůj azyl. „Hrálo se mi tady
dobře, odnáším si spoustu hezkých zážitků, ale jasné, že se už všichni těšíme
domů,“ uvedl útočník a kapitán Pardubic
Pavel Černý.
A zdá se, že už nic otevření opraveného stadionu nemůže zabránit. V posledních týdnech se na hřišti už zazelená i tráva, takže opticky je vše na dobré cestě.

„Máme štěstí, že zatím nemrzne, takže se
tráva dobře chytí. To je klíčové. Jinak se
začátkem ledna budeme už na stadion
stěhovat,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Radek Klier.
Jako velký milník pro svůj klub vnímá
dokončení rekonstrukce za více než 400
milionů i majitel FK Pardubice a strůjce
návratu první ligy do města Vladimír Pitter. „Práce začínají finišovat. Přestože jednání při samotné realizaci mezi klubem,
investorem a zhotovitelem občas vázla,
tak věřím, že se vše zvládne včas a dobře
to dopadne. V rámci kontrolních dnů
byla ještě spousta věcí, které bude potřeba dodělat nebo změnit či rozšířit. Věřím, že i díky tomu, že v rámci posledního zastupitelstva před volbami byly uvolněny další finanční prostředky, se tyto
úpravy podaří realizovat do otevření stadionu,“ uvedl Pitter, který by chtěl stadion slavnostně otevřít zápasem se zahraničním soupeřem. Hned na začátku února pak přijde první ostrý domácí zápas s
pražskou Slavií, ve kterém také začne
tuhý boj Pardubic o udržení v lize. Po
podzimu jsou na posledním místě s dvoubodovou ztrátou na Zlín. Přímo sestupuje pouze poslední tým.

„K dispozici je stále hodně bodů, ale
musíme je začít sbírat. Nic nebalíme.
Hráči i trenéři mají naši důvěru, věřím,
že to na jaře zvládneme a v Pardubicích
liga zůstane,“ doplnil Pitter s tím, že stadion nebude zbytečný ani ve chvíli, kdy by
mužstvo sestoupilo do II. ligy. „Stadion v
Pardubicích potřebujeme. Dlouhodobě
pracujeme na obnovení fotbalové tradice, proto je nutné, abychom ho měli. Je
potřeba se podívat, co se tady za 14 let vybudovalo. Máme širokou mládežnickou
základnu, Regionální i klubovou akademii, řadu mládežnických reprezentantů,
vzali jsme pod svá křídla ženský fotbal. Je
nutné mít důstojný stadion, který bude
mít patřičnou certifikaci, a již teď myslíme na jeho rozšíření. Jak jsem řekl, sestup si nepřipouštíme, nebalíme to a uděláme maximum, aby to tak nebylo,“ dodal manažer.
Stadion, který se otevíral na konci května 1931 za přítomnosti prezidenta Masaryka, dostal vlastně tři nové tribuny. Ta
západní se pak z gruntu proměnila. Bude
v ní zázemí pro týmy, rozhodčí, delegáty,
novináře i VIP hosty. Nejvíce diváků se
pak vejde na východní tribunu, která zakryla původní Bránu borců. I tu by město
chtělo brzy začít opravovat. Vlajkonoši
obou týmů pak najdou zázemí na menších tribunách za oběma brankami. Vedle hlavní plochy pak vzniklo také tréninkové hřiště s umělou trávou.
A už brzy si fanoušci budou moci také
na nový stadion kupovat lístky. Vedení
klubu by rádo na začátku prosince dalo
do prodeje permanentky na jarní část sezony. A za své peníze si fanoušci užijí. Vedle zmíněné Slavie totiž dorazí i Sparta
Praha, Baník Ostrava, k derby Hradec
Králové a k důležitým bitvám o záchranu
Zlín nebo Teplice. „Prodej permanentek
už připravujeme. Zatím nás brzdí stanovení finální ceny. K tomu totiž musíme
mít informaci, kolik bude klub platit za
pronájem stadionu. Vzhledem k tomu,
že na radnici se toho po volbách dost
změnilo, tak se některá jednání zpozdila,
ale věřím, že se nám vše brzy podaří dotáhnout a lidé si budou moci vstupenky
dávat pod stromeček,“ dodal mluvčí FK
Pardubice Radek Klier.
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Kde se zastavil čas

Hradecké Klicperovo divadlo uvede před Vánoci jako první u nás premiéru
dramatizace českého dobrodružného bestselleru Vojtěcha Matochy Prašina.
TEXT: PETR MAREČEK

H

radecké Klicperovo divadlo má za
sebou premiéru znamenité inscenace psychologického thrilleru Floriana Zellera Bílý jelen, v němž umělecký
šéf Pavel Khek vrací na jeviště napětí, tajemství a vrcholné herectví zdejšího souboru. Tajemství však přikrývá i poslední
letošní premiéru, jíž bude 10. prosince
na hlavní scéně Prašina. Tedy dramatizace slavné knihy Vojtěcha Matochy. Už
podtitul rodinného představení zní tajemně: „Po Prašině bys neměl chodit
sám.“
„Prašina je tajuplné místo uprostřed
Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez
signálu. Jako kdyby se tam zastavil čas,

ale zdání klame. Trojice nerozlučných kamarádů Jirka, En a Tonda začnou pátrat
po tajemstvích z minulosti. Čelit musí
řadě nebezpečí, která prověří nejen jejich odvahu, ale také jejich přátelství. A
netoužíme všichni po místě, kde není internet, je tam tma a ticho a nejsme neustále online? Není to tak, že ve světě plném pokroku ztrácíme jeden druhého,
ale i svoji vlastní duši? Co takhle na chviličku utéct a prožít něco reálného?“ stojí
na stránkách divadla.
Kniha byla v roce 2019 nominována na
Cenu Magnesia Litera v kategorii Literatura pro děti a mládež. Vojtěch Matocha
napsal již dvě pokračování a chystá se i filmové zpracování tohoto fenoménu.
Prašina se stala bestsellerem a čtenáře
si získala jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Klicperovo divadlo ji uvede jako prv-

ní v České republice, autory dramatizace
jsou režisér Pavel Khek a dramaturgyně
Lenka Smrčková. V hlavních rolích se
představí Vojtěch Říha, Martina Czyžová,
Martin Klapil, Filip Richtermoc, František Staněk Maria Leherová, Jakub Tvrdík, Michal Lurie a Martina Nováková.
Do konce 138. sezony hradecká činohra uvede světovou premiéru hry Tomáše Dianišky Tělo tajné agentky věnované
Haně Krupkové, jedné ze spolupracovnic
odbojářů působících na Pardubicku a ve
východních Čechách v roce 1942.
René Levínský píše přímo pro Hradec
novinku Celý život nestačí z magické krajiny Podkrkonoší.
Režisérka Diana Nečásek Šoltýsová slibuje originální divadelní řešení klasiky
Gabriely Preissové Její Pastorkyňa s Pavlou Tomicovou v roli Kostelničky.
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Na osmitisícovkách
soutěžení nehledám
Skoro deset let
reprezentovala Karolína
Grohová Českou republiku
na vrcholných akcích v
běhu na lyžích, je úspěšnou
skialpinistkou
a v posledních letech také
horolezkyní.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: ARCHIV KAROLÍNY GROHOVÉ

J

ednatřicetiletá Karolína Grohová
z Vrchlabí lezla na slavný Huascarán v Andách, vloni zdolala osmitisícovku Gašerburm II a letos v létě
zůstala těsně pod vrcholem další
osmitisícovky v pohoří Karákóram –
Broad Peak. Vypravila se na něj s horolezkyní Kateřinou Mandulovou. Dostala se
do výšky 8 031 metrů, od vrcholu ji dělilo
zhruba deset výškových metrů.
„Cesta vedla po velmi exponovaném
hřebeni. Počasí bylo skvělé, ale během
treku do základního tábora jsem byla nemocná a táhlo se to se mnou až nahoru.
Byl to můj strop a dál jsem už nemohla.
Přestože jsem se na úplný vrchol nedostala, tak to považuju za velmi hodnotný
sportovní výkon,“ říká Karolína Grohová.

z Broad Peaku jsme se rozpojily, protože
se Katka chtěla podívat pod Gašerbrumy,
a do civilizace jsem se vracela sama. Nic
se nestalo, ale nebylo mi to příjemné.
Byla jsem vyčerpaná, psychicky i fyzicky
a pohybovala se tam sama,“ vypráví Karolína Grohová.
Pohoří Karákóram jí učarovalo svou
krásou a obrovitostí. Jako cíl expedic si
ho zároveň vybírá i z praktických důvodů. Pracuje totiž jako učitelka na základní škole a v létě má dva měsíce volno. Právě červenec a srpen jsou ideálním obdobím pro lezení v Karákorámu. „V nepálských Himálajích, kam bych se hrozně
ráda podívala, jsou v tomhle období monzuny,“ poznamenává účastnice dvou
zimních olympijských her.

TĚLO BYLO POŘÁDNĚ ZHUNTOVANÉ
Zatímco na Gašerbrumu II byla v perfektní formě a při výstupu u ní převládaly jen
pozitivní pocity, letošní výprava jí dala
pořádně zabrat. „Vloni jsem se z Pákistánu vrátila snad v ještě lepší kondici, než s
jakou jsem tam odjížděla. Žila jsem si na
takovém obláčku a myslela si, že to bude
na další expedici stejné. Všechno bylo jinak, tělo se z toho dostávalo hodně dlouho a bylo pořádně zhuntované. Musela
jsem se trpělivě dávat do kupy,“ přiznává
vrchlabská alpinistka.
Před rokem byla v Pákistánu s expedicí, kterou jinak tvořili samí horolezci, letos se do asijské země vypravila pouze s
Kateřinou Mandulovou. „Musím říct, že
vloni to pro mě bylo přijatelnější. Letos
jsem obavy měla, když jsme tam vyrazily
pouze dvě dívky pohromadě. Po sestupu

PŘITAŽLIVOST OSMITISÍCOVEK
I když se stala jednou z mála českých horolezkyň, která bez použití kyslíkového
přístroje vylezla na Gašerbrum II, podobné statistiky pro ni nejsou důležité.
„Spousta kamarádů a horolezců mě do
toho tlačí, říkají mi, abych vylezla na
horu, kde ještě žádná Češka nebyla. Musím říct, že tím, jak jsem celý život závodila a stále ještě závodím, tak na horách
soutěžit nechci. Soutěžení a prvenství
tam nehledám, protože se to mnohdy nemusí vyplatit,“ vysvětluje rodačka ze Dvora Králové nad Labem.
Hory si zamilovala, když se s rodinou
přestěhovala do Vrchlabí, kde v současnosti žije. „Z našich krásných Krkonoš
jsem se tak nějak přirozeně přes Alpy, Pamír a Andy dostala až do těch úplně nejvyšších hor světa. Neplánovala jsem si,

že jednou budu horolezkyně, ale do hor
mě to vždycky táhlo. Nedokážu ani vysvětlit proč, ale opravdu intenzivně mě lákají osmitisícovky,“ říká.
Jejím bratrem je Radoslav Groh, aktuálně jeden z nejlepších českých horolezců,
jenž si v loňském roce připsal prvovýstup
na sedmitisícovku Baruntse a před několika týdny v Himálajích se třemi parťáky
vystoupal na dosud nezlezenou horu
Chumbu. Karolína se s ním před expedicemi radí. „Je pro mě velmi důležitou osobou a vzorem. Oceňuju jeho houževnatost a nezdolnou vůli. Jeho horolezecké
schopnosti a dovednosti jsou špičkové a
má na to si vybírat ty nejtěžší hory.
Doma se vždycky jenom modlíme, ať se
nám v pořádku vrátí,“ vykládá.
Z běžeckého lyžování a skialpinismu,
ve kterém je několikanásobnou mistryní
republiky, má výbornou fyzickou kondici. Největší rezervy vidí v lezecké technice. „Za ty roky mám hodně natrénováno
a na osmitisícovkách se mi to hodí. V lezecké technice toho mám hodně co zlepšovat a je tam největší prostor, kde mně
bratr může předávat zkušenosti. Pokud
se mi na technice podaří zapracovat, otevře se mi úplně nové portfolio hor,“ říká
Karolína Grohová.
Příští léto by se ráda do Karákorámu
vrátila. „Přemýšlím o tom. Ve stejné oblasti je Gašerbrum I, K2 a Nanga Parbat a
řada dalších menších vrcholů. Výběr tam
je velký. Je to dost závislé na tom, jakého
parťáka k sobě seženu. Všechny tři zbývající osmitisícovky jsou technicky velmi
obtížné,“ uzavírá vrchlabská horolezkyně.
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Piráti přivezou Korna

Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka chystá své tradiční předvánoční koncerty
v Pardubicích a Hradci Králové. Letos je doprovodí skupina 4TET Jiřího Korna.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

S

talo se už tradicí, že v prosinci v
obou východočeských krajských
městech vystoupí Pirate Swing
Band Jiřího Ševčíka. Ani letos tomu nebude jinak. Nejprve se dostane na Hradec
Králové, kde v tamním Aldisu zahraje kapela 12. prosince. Na Pardubice se pak
dostane o týden později 19. prosince a
hrát se bude v Domě hudby. Obě akce začínají v 19 hodin.
„Vstupenky už je možné zakupovat v
síti Ticketportal nebo v informačních
centrech,“ uvedl Ševčík, který navíc své
koncerty vždy doplní o zajímavou osobnost. Těch za poslední roky stálo vedle
bývalého rozhlasového moderátora bezpočet, a to včetně „těžkých vah“ českého
šoubyznysu.

„Zazpívali si s námi Karel Gott, Jiří Suchý, Leona Machálková, Josef Laufer, Jitka Zelenková, Tonya Graves, Ondřej
Ruml, Iva Pazderková, Felix Slováček, Ester Kočičková, Matěj Ruppert, Ondřej
Brousek, Dan Bárta, Ivan Mládek, Jitka
Molavcová nebo Luděk Sobota,“ vypočítal dlouhý seznam Ševčík.
A speciální host dorazí i letos. Band se
totiž domluvil na spolupráci s vokálním
seskupením 4TET Jiřího Korna.
„Jeho umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev se snoubí s již
pověstnou profesionalitou Jiřího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, překvapivě originální pojetí aranžmá Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a taneční výkony
všech aktérů na jevišti…, to vše rozhodně nenechá nikoho chladným, stejně

jako nenapodobitelná atmosféra tradičně vyprodaných show swingových Pirátů,“ slibuje dobrou show Ševčík s tím, že
s Piráty letos budou navíc spoluúčinkovat i dětské sbory Vrabčáci a Laděníčko.
Pirate Swing Band je kapelový projekt
Jiřího Ševčíka zahrnující 19 sólistů mnoha žánrů od rockerů až po filharmoniky.
Repertoár tělesa tvoří nejen klasický
swing, ale především vlastní původní,
svěží a vtipné swingové aranže hitů jiných hudebních žánrů (Michael Jackson,
Madonna, Police, Queen, Bon Jovi,
Oasis, Simon & Garfunkel, Billy Joel,
Coldplay, Radiohead, Beatles, Rolling
Stones, George Michael), což těleso činí
výjimečným, nikdo jiný se této disciplíně
coby specializaci u nás ani v Evropě totiž
nevěnuje. Proslavila je i spolupráce s kytaristou Brianem Mayem z Queen.
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STÍNĚNÍ
DOKONALÉ A KRÁSNÉ...
www.zastinime.cz

» Provádíme montáže žaluzii, rolet, sítí a markýz do všech druhů oken, dveří, střešních systémů a pergol.
Vybrat si můžete venkovní zastínění nebo interiérové. Ovládané manuálně, motoricky nebo io systémem.
» Nabízíme odbornou konzultaci a prohlídku všech vzorků a systémů v naší prodejně.
» Zaměření u Vás a zpracování nabídky je zdarma.
» Stínící techniku montujeme a prodáváme od roku 1992.

Kontakt:
kinzl@zastinime.cz
tel.: 777 229 665

Vzorková prodejna:
Zborovského náměstí 1619
Pardubice
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Dynamo slaví výročí
Dynamo Pardubice slaví
100 let od svého založení, a
klub proto pořádá řadu akcí
pro své fanoušky. Nebude
chybět ani kluziště u arény.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

T

radiční vánoční hokejový den pardubičtí hokejisté už nějakou dobu
nepořádali. Proti byla hlavně opatření proti šíření nemoci covid-19. Oblíbená akce však zřejmě nebude ani letos, ale
úplně z jiného důvodu.
„Pořádáme tolik akcí k oslavám 100 let
od založení klubu, že zřejmě letos Vánoční den vynecháme,“ uvedl tiskový mluvčí
aktuálního lídra extraligové tabulky Jan
Mroviec.
Vedení klubu toho má v plánu skutečně dost. Hodně oblíbené bude zřejmě

INZERCE

kluziště, které by mělo už za pár dní vyrůst u enteria areny. „V prosinci se rovněž uskuteční slavnostní otevření veřejného kluziště na ploše mezi Tyršovými
sady a stadionem. Nabídne možnost veřejného bruslení a winter classic tréninků,“ uvedl Mroviec.
Klub vlastněný miliardářem z Vrchlabí
Petrem Dědkem toho má však v plánu
mnohem více. Dá se říct, že fanoušci nebudou vědět co dříve. Na leden je přichystán druhý projekt ve spolupráci s Bez frází, a sice film s názvem „Navždy za Dynamo“. Časosběrný dokument je postavený
na příbězích a životě lidí, kteří jsou s pardubickým hokejem spjati, a doplní tak
knihu stejného projektu, kterou klub křtil
15. listopadu v Grandu.
„Film Navždy za Dynamo nabídne aktuální vhled do kabiny a zákulisí pardubického hokeje. Jeho historii přiblíží výstava na pardubickém zámku, kterou už
dlouhé měsíce chystá historik a spisovatel Petr Dufek. Interaktivní výstavu pro
celou rodinu bude možné navštívit od

18. ledna do 1. října 2023,“ doplnil Jan
Mroviec.
Dynamo připravuje také slavnostní galavečer ke stému výročí od založení. V enteria areně klub 7. 2. 2023 ocení legendy
a významné hosty nejen pamětními medailemi, které si budou moci následně
pořizovat i sběratelé. „Akci bude živě přenášet Česká televize,“ dodal mluvčí.
Fanoušci se navíc mohou těšit na extraligové zápasy v atraktivních prosincových termínech. Ve dnech kolem Vánoc
totiž chodí na hokej nejvíce fanoušků a
stejné to bude letos, protože Pardubice
měly při losu štěstí. Doma se totiž představí ve čtvrtek 22. prosince v duelu s Mladou Boleslaví a pak ještě v pátek 30. prosince, kdy přijedou České Budějovice.
Do obou zápasů půjde Dynamo jako favorit, protože se mu v letošní sezoně velmi daří. Hlavně díky prvnímu útoku Radil – Zohorna – Kousal a skvělým výkonům brankářů se tým drží v čele tabulky
a fanoušci na konci sezony očekávají
úspěšné tažení boji play off.
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Drak ve svátečním

Královéhradecké Divadlo Drak hostí inventuru písničkáře Karla Plíhala, nabízí
skácelovské CD a chystá se zopakovat hru Vyšla hvězda nad Betlémem
TEXT: PETR MAREČEK

K

rálovéhradecké Divadlo Drak mělo
na sváteční čas vždy něco speciálního, roky hrálo úspěšnou vánoční revui, v níž „Anděl Páně zlámal saně“. Co
chystá proslulá scéna pro věkovou adresu od tří do devětadevadesáti let letos?
Hned zkraje adventu nabídne dva koncerty Karla Plíhala, který v Draku našel
ideální komorní místo pro svou poetiku.
Uskuteční se 7. a 8. prosince od 19 hodin.
„Ponesou se v duchu oslav čtyř dekád,
které tento písničkář prožil na pódiích.
Čeká nás malá hudební inventura autorské písničkářské tvorby Karla Plíhala,“
říká Martina Marková z divadla.
To do předvánočního programu zařazuje 10. prosince v 16 hodin reprízu oceňované inscenace O bílé lani. Netradiční

scénický koncert s básněmi Jana Skácela,
jež zhudebnil herec a muzikant Jiří Vyšohlíd. Držitel celoživotní Thálie za muziku
obdržel vůbec nejprestižnější tuzemské
ocenění napříč žánry, a sice Cenu divadelní kritiky. Uspěl tak i v konkurenci původních oper, baletů či muzikálů.
„K výročí 100 let od narození básníka
Jana Skácela uspořádalo v únoru Divadlo
Drak s Filharmonií Hradec Králové komponovaný večer pod názvem 100 let Jana
Skácela, kde jsme inscenaci uvedli a pořídili zvukový záznam. Ten vyšel na CD a
mp3 a zájemci si ho mohou pořídit na našem e-shopu,“ uvádí Marková.
V předvánoční nabídce nebude ani tento rok chybět inscenace Vyšla hvězda nad
Betlémem, kterou Drak uvede ve čtyřech
reprízách, a to v sobotu 17. od 16 a 18 hodin a ve čtvrtek 22. prosince ve stejných ča-

sech. Hra Pavla Vašíčka je montáží textů
ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her českého baroka a je součástí
adventního programu v Draku.
„Na každou z repríz této inscenace pak
navazuje už tradiční Dračí betlém, který
bude v letošním roce v nové pozměněné
podobě. Pokusíme se o nefalšovanou
předvánoční atmosféru okořeněnou teplým čajem, svařeným vínem a koledami v
podání herců Draku a jejich přátel,“ uvádí Martina Marková.
Divadlo má za sebou úspěšný rok, v
němž s Městskými divadly pražskými
uvedlo Antigonu na Sofoklovy motivy,
ale v současném světě. Současně nabízí
ve svém Labyrintu interaktivní výstavu
Draci v animaci.
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Třebechovice pod Orebem – město betlémů
Ve světě je město proslulé muzeem betlémů, které má ve svých sbírkách více
než 500 betlémů z různých materiálů
z celého světa.
Jeho nejobdivovanějším exponátem je unikátní Proboštův mechanický betlém.Kdo
dokázal před více než sto lety vymyslet
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezávaných dílů? Kdo je autorem dřevěného
divadla o váze přes jednu tunu, s množstvím hradeb, paláců, kostelíků, mlýnu,
poustevny a 400 ﬁligránských ﬁgurek lidí
a zvířat na ploše 7x2 metry?

Je to zásluha tří Josefů
– Probošta, Kapuciána a Frimla.
Pojďte s námi na výlet do časů, kdy se zrodila naše jediná národní kulturní památka,
která nebyla na objednávku. Což znamená,
že vznikla bez jakékoli ﬁnanční podpory.
Po nedávném generálním zrestaurování je
betlém jako nový, plně funkční a nesmírně
atraktivní pro malé i velké, v zimě i v létě.
Jde o nejslavnější betlém světa, pýchu muzea v Třebechovicích pod Orebem i celé
České republiky a jeho shlédnutí je zážitek
na celý život.

a
Vá nO čn í Vý sTaV

JežíšKu, PanáčKu...

Datum konání: 17. 11. 2022 – 5. 2. 2023
Vystavené betlémy jsou rozmanité a různorodé
z mnoha materiálů, historické, ale i od současných
tvůrců. Potěší i vánoční ozdoby a dekorace.
Třebechovické muzeum betlémů
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: 495 592 053, 702 175 450, e-mail: info@betlem.cz
Otevírací doba: (celoroční provoz - o svátcích otevřeno)
úterý - neděle od 9.00 do 16.30 hod., v pondělí zavřeno
www.betlem.cz
www.itrebechovice.cz
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Odložil vyhrál první
dostih s outsiderem

Žokej Jan Odložil získal letos 100. vítězství kariéry. To poslední zároveň
rozhodlo o tom, že se stal šampionem českých překážkových jezdců.
stájovou jedničku žluto-modré stáje Jana
Faltejska. Vnímáte to také tak?
Určitě ano. Trenér Pavel Tůma má skvěle
připravené koně a je radost na takových
koních jezdit.
Začátek sezony byl pro vás ale naopak
trochu smolný, když vás zbrzdilo zranění.
Na českých drahách jste poprvé startoval
až v červnu. Přemýšlel jste tenkrát nad
tím, jaká sezona vás čeká?
Nad tím jsem úplně nepřemýšlel, byla
priorita začít jezdit dostihy, to se povedlo. Ale ještě k tomu úrazu: nešikovně
jsem spadl na rameno a celé jsem si ho
vykloubil. Zastavilo mě na dva měsíce,
měsíc jsem byl úplně doma a po měsíci
jsem začal rehabilitovat a jezdit v práci,
mezitím jsem se musel poprat s váhou a
začít znova.
TEXT: STANISLAVA KRÁLOVÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

O

pravdový majstrštyk se letos
podařil překážkovému žokeji
Janu Odložilovi. Stal se v jedné sezoně překážkovým šampionem jak v Čechách, tak na
Slovensku. Hodně mu k tomu pomohla
šance, kterou dostal od trenéra Pavla
Tůmy, jenž si ho vybral jako náhradu za
zraněného žokeje Jana Faltejska.
Nelehkou roli potvrdit na koních, kteří
prakticky vždy bývají favority dostihu, jejich pozici zvládl na výbornou. Do cíle dostal vítězně jak Greek Deserta, tak Gatsbyho v Ceně Vltavy. Vítěznou čárku má i s
Fort Medocem a Coupstarem.
Pěkné vítězství získal v Ceně Laty Brandisové, tedy dostihu vypsaného pouze
pro klisny. To vedl tmavou hnědku s pohádkovým jménem Maková panenka a
pro malou stáj na jihu Moravy zvítězil.
Všechna tato prvenství mu pomohla o
jedno vítězství porazit druhého žokeje
Lukáše Matuského. Poslední triumf, který zároveň rozhodl o tom, že právě Odložil bude překážkovým šampionem, byl
zároveň jeho stým vítězstvím v kariéře.
„Určitě si toho moc cením. Jsem rád, že
to vyšlo. Nicméně mě ještě čekají dostihy

v Itálii, takže pro mě to ještě neskončilo.
Musím si ještě udržet váhu a být fit,“ říká
Jan Odložil.
Jubilejním stým vítězstvím, kterého jste
dosáhl na závodišti ve Slušovicích, jste si
zároveň zajistil pozici českého šampiona.
Od druhého Lukáše Matuského vás dělilo
jediné vítězství.
Ta stovka je jen číslo a stále je co zlepšovat. Samozřejmě mě to ale potěšilo.
Lukáš bohužel nejezdil poslední dostihový den v Kolesách, protože měl sankci.
Rozhodly tedy právě ty Slušovice, kde
jsem jezdil skvěle připravené koně.
Opačné pořadí jste vloni měl s Lukášem
na Slovensku, letos jste už šampionát
vyhrál i tam. Hodně jste sledoval
průběžné výsledky slovenského
šampionátu?
Na Slovensku není moc překážkových dostihů, a navíc se většinou termínově kryjí
s Itálií. Já jsem jezdil více na Slovensku,
kdežto Lukáš zase více v Itálii, a to asi rozhodlo.
V tuzemském šampionátu vám zřejmě
pomohla spolupráce s trenérem Pavlem
Tůmou v závěru sezony, kdy jste ve stáji
Jiřího Charváta zaskakoval za zraněnou

Pojďme ještě k vašim začátkům. V
dostizích jste debutoval v roce 2008.
Pamatujete si ještě na ten dostih?
Ano, skočil jsem tři překážky a na čtvrtou
jsem se nevlezl. Chtěl jsem podjet žokeje,
ti mi ale hned vysvětlili, že tudy cesta nevede. Byla to začátečnická chyba.
A první vítězství? Jak na něj vzpomínáte?
Na to vzpomínám moc rád. Vyhrát v Pardubicích s kurzem 60:1, to se jen tak nepovede. Ale pravda je ta, že v té době
jsem byl jen pasažér a diktoval jsem jen
směr. Jednoduše to se mnou San-Kairo
přeskákal a odvezl mě tam.
Když se ohlédnete zpět, dokážete
pojmenovat své nejcennější,
nejpřekvapivější a nejemotivnější
vítězství kariéry?
To se takhle asi říct nedá. Jsem moc rád
za každé vítězství, a když je to v Pardubicích jedničkové vítězství, tak to hodně potěší.
Vypracoval jste se mezi přední české
žokeje. Co dál? Jaké jsou vaše další
plány?
Až na ten zmiňovaný úraz v dubnu se sezona povedla. Chtěl bych, aby se mi vyhýbala zranění a mohl jsem jezdit a nadále
se rozvíjet a zlepšovat.

Nové MG ZS
Anglická legenda přijíždí
150 000 km

od 424 940 Kč

Vyzkoušejte si nové ZS i vy

Nové MG ZS bylo testováno a k dokonalosti vyladěno na evropských silnicích. Kromě
vysoké úrovně bezpečnosti si při jízdě vychutnáte prostorný komfortní interiér i velký
zavazadlový prostor. K pohonu vám poslouží dva spolehlivé a úsporné zážehové motory
o výkonu 106 nebo 111 k a k tomu všemu dostanete nadstandardně bohatou výbavu. Nové
MG ZS vám prostě dává všechno co potřebujete za skvělou cenu.
Tovární záruka 7 let / 150 000 km.

KODECAR HK

Bratří Štefanů 995, Hradec Králové

Tel.: 739 521 920

Kombinovaná spotřeba 6,6 – 7,2 l/100 km, emise CO2 149 - 163 g/km (dle normy WLTP). Údaje dle směrnic a nařízeni
EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní.

42 25. listopadu 2022

Náš kraj

INZERCE

Náročné, přesto příjemné. I takové může být studium

Před 30 lety si ředitel Prvního soukromého jazykového gymnázia
v Hradci Králové Ladislav Bartůška
přál vytvořit školu zbavenou všech
zatrpklostí tehdejšího školství, vytvořit školu vstřícnou ke studentům, ale
zároveň náročnou, školu s příjemnou
atmosférou, příjemnou pro studenty
i pro profesorský sbor, školu, dosahující vynikajících výsledků studentů.
„Ale ani náhodou jsem neměl odvahu
říci: přál bych si, aby všichni moji maturanti maturovali z anglického jazyka
se známkou 1, aby většina maturantů
maturovala s vyznamenáním, aby naši
studenti patřili k nejlepším v republice.
A ono se to stalo pravdou,“ konstatuje
dnes Ladislav Bartůška.
Z anglického jazyka provádí hodnocení maturitních zkoušek organizace
CERMAT (zařízení MŠMT), nebo může
být maturitní zkouška z anglického
jazyka nahrazena mezinárodním certifikátem na úrovni B2, nebo vyšším
C1, či nejvyšším hodnocením C2.
„Již víc než 5 let mají všichni studenti
z anglického jazyka na naší škole hodnocení 1. Letošním rokem měli všichni
studenti maturitní zkoušku z angličtiny
nahrazenou Cambridge certifikátem.
Nahradit maturitu lze pro gymnázia
od úrovně B2. U nás se jednalo přibližně
o 50 procent studentů, dalších zhruba
50 procent studentů dosáhlo úrovně C1
a C2,“ vysvětluje ředitel úspěšné školy.
Například v nejlepší maturitní třídě,
kde maturovalo 22 studentů, dosáhlo

18 studentů vyznamenání, z toho 15
studentů maturovalo se samými jedničkami.
„Jeden podnikatel, který u nás neměl
děti, se mě ptal, jak je možné, že dosahujeme takových výsledků. Odpověď
je jednoduchá. Za danými výsledky se
schovává velké množství práce každého studenta, a s každým z nich, a to až
k samotné maturitní zkoušce. Takzvaný svatý týden před maturitou u nás
již dávno není týdnem, kde se všechno
dožene,“ srovnává přístup ke„zkoušce
dospělosti“ Ladislav Bartůška.
Příprava k maturitě je na hradeckém jazykovém gymnáziu rozložena do celého období studia. Podle
výsledků dosahovaných v průběhu
studia si studenti již v předposledním
ročníku volí předměty, ze kterých budou maturovat
„Český jazyk a anglický jazyk je daný,
čili další dva předměty si vybírají z těch,
ve kterých dosahovali nejlepších výsledků. Poprosil jsem předsedy maturitních
komisí, tedy učitele jmenované odborem školství Královéhradeckého kraje,
aby zhodnotili danou třídu, kde funkci
předsedy vykonávali,“ ukazuje ředitel
dva úryvky z jejich odpovědí: „Třída
6.G mne mile překvapila svými maturitními výkony. Jako přírodovědec jsem
ráda, že si studenti 6.G vybírali v hojném počtu k maturitní zkoušce právě
přírodní vědy. Ve třídě 6.G jsem mohla
vidět krásnou prezentaci znalostí a dovedností, které se studenti na Vašem
gymnáziu naučili. Na studentech 6.F
byla jasně patrná vysoká úroveň znalostí získaných při studiu. Vyučující odvedli výbornou práci, jak při přípravě
studentů, tak i v průběhu maturitních
zkoušek. V každém případě mohu, díky
této zkušenosti, školu vřele doporučit
budoucím studentům i rodičům.“
Studenti jazykového gymnázia potvrzují své kvality v celé řadě olympiád a jazykových soutěží, kde dosahují
výborných výsledků. Například v ce-

Dosažená úroveň znalostí v anglickém jazyce,
(100% jsou maximální znalosti z požadovaných).

Porovnání úspěšnosti v předmětu Anglický jazyk pro rok 2020/2021.
První soukromé jazykové gymnázium
Hradec Králové, spol. s r.o.
Gymnázium
První soukromé jazykové gymnázium
Hradec Králové, spol. s r.o. - GYM
Královéhradecký
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Procentní počet maturujících z anglického jazyka ( v PSJG 100% = 56 studentů)

lostátní soutěži Astro Pi Challenge,
které se účastnily stovky družstev
z celé Evropy a Kanady, se z 20 družstev z České republiky probojovala všechna tři družstva z Prvního
soukromého jazykového gymnázia
do finále. „Konečné výsledky budou
vyhlášeny po prázdninách,“ upřesňuje
Ladislav Bartůška a vyzdvihuje úspěchy jednotlivých studentů: „Ve výběru
do studijního programu Microsoft Student Training Centre získala nominaci
a stáž Kristýna Halamková. V celostátní
soutěži Otevřená věda pro akademické
stážisty vybrané ve výběrovém řízení
z 196 stážistů ze všech oborů získala 2.
místo Eliška Dvořáková spolu s Lenkou
Veverkovou. V celostátní přehlídce SOČ
v Kutné Hoře se probojovali do celostátní přehlídky v oboru biologie Jasmína Kačerová s prací nazvanou Kapradiny jako potenciální anthelmintika.
V oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
zabodovala Anežka Motáková s prací
Vliv životního prostředí na psychické
a fyzické zdraví a v oboru fyzika uspěl
Štěpán Boudyš s prací Ultrazvukové čištění znečistěných strojírenských pomůcek. V soutěži AMAVET se do celostátní
přehlídky nejlepších projektů nominovali Adéla Černohousová, Karolína Vlč-

ková, Barbora Kopecká, Terezie Truhlářová a Kristýna Halamková.“
Studenti jazykového gymnázia získali rovněž mimořádná ocenění za vědecké odborné práce. „Jde o cenu
Nadačního fondu J. Heyrovského za rok
2021, kde bylo celkem oceněno 10 středoškolských studentů za vítězství ve studentských předmětových soutěžích
a dalších 7 studentů za nejúspěšnější
tvůrčí práce SOČ prezentované na celostátní přehlídce. Mezi šesti nejlépe
hodnocenými pracemi z České republiky za rok 2021 jsou oceněnými laureáty
za 1. místo v daném oboru naši studenti
Eva Nikola Mádlová za práci Hledání
nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru (získala též hlavní cenu na International
Conference of Young Scientists v Kuala
Lumpur) a Vojtěch Kloud za práci Rozšíření derivace pomocí teorie stability.
Není možné zde uvádět úplnou řadu
úspěchů našich studentů v krajských
a okresních kolech, ale za zmínku stojí
například 2. místo Davida Jandla v soutěži v interpretaci frankofonní písně
v Ostravě nebo rovněž 2. místo v interpretaci cizojazyčných písní v Moldávii,“ vyjmenovává s pyšností v hlase
Ladislav Bartůška.

Porovnání úspěšnosti v předmětu Anglický jazyk pro rok 2021/2022.
Dosažená úroveň znalostí v anglickém jazyce,
(100% jsou maximální znalosti z požadovaných).

Z

ískat kvalitní vzdělání vyžaduje velké úsilí a píli.
O to více záleží na podmínkách, které se okolo studentů vytvoří, když kráčejí, možná
zprvu těžkými kroky, k maturitě.
Absolventi Prvního soukromého gymnázia v Hradci Králové
z takové atmosféry těží nejen
na této cestě, ale i v dalším studiu i profesi.
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Hradec Králové, spol. s r.o.
Gymnázium
První soukromé jazykové gymnázium
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HUDEBNÍ IMPULSY

Hity adventních týdnů
JOSEF VLČEK

Z

ačíná advent, což je čas, kdy rádia
nasazují první vánoční písničky.
V těch, kde vládne především česká muzika, na celé čáře vítězí Janek Ledecký. I když mezi opravdu tradiční pěvce vánoc patří samozřejmě Karel Gott. V posledním desetiletí se ale objevilo hned několik úspěšných vánočních skladeb, které
mají šanci zůstat v programu ještě několik
příštích adventů.

noční zpíval Václav Neckář na Českém
mejdanu s Impulsem v O2 areně plné zářících světel, byl to zážitek.

2014 - Karel Gott:
Hvězda k cíli má tě vést

ven Srdce nehasnou a tuhle píseň pustíme
až rok poté, co mezi námi Karel nebude,
aby v podstatě i další Vánoce strávil
s námi. A teď přišel ten čas,“ popsal tehdy
osud skladby Richard Krajčo ze skupiny
Kryštof. Povedlo se mu to. Víc než deset
milionů zhlédnutí klipu je toho důkazem.

2021 - Marek Ztracený
a Hana Zagorová:
Vánoce jako dřív

2012 - Václav Neckář:
Půlnoční
FOTO | ARCHIV MAFRA

Neckářova Půlnoční se objevila právě
před deseti lety. Nebyl v ní žádný vánoční
stromeček, blábol o dárcích nebo o kaprovi. Je to naopak obraz člověka, kráčejícího na půlnoční mši do zdevastovaného
kostela nejspíš kdesi v pohraničí. Ostatně,
autor písně Jaromír Švejdík alias Jaromír
99 pochází z Jeseníku. Píseň zazněla
nejdříve ve filmu Alois Nebel. Hrdinka původního grafického románu Květa má
Václava Neckáře ráda, a tak volba interpreta měla svou logiku. A když letos Půl-

2017 - Ewa Farna:
Vánoce na míru

Karel Gott byl už od roku 1968 považován za velkého pěvce Vánoc. Jeho tehdy
natočené album Vánoce ve zlaté Praze je
považováno za jednu z nejlepších vánočních desek přinejmenším v evropském
kontextu. Hvězda k cíli má tě vést přišla
v době, kdy byl Gott jako zpěvák už za zenitem svého hlasu a začal ve zvýšené míře
dbát na to, o čem píseň je. Michal Prostějovský vzpomíná, jak se právě u této písně
český Superslavík staral o obsah: „Ten
text, když se zpívá, tak to ano, to funguje.
Ale ty si ho musíš předtím přečíst jako básničku." A ještě jednu zvláštnost píseň má.
Původně se jmenovala Weil die Hoffnung
nie vergeht a traduje se, že ji skupina Alphaville Gottovi věnovala, snad jako poděkování za to, jak v roce 1999 nazpíval jejich hit Být stále mlád.
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Velký výběr praktických dárků
polštářky, prostírání, povlečení, aj.

www.scanquilt.cz

Ewa Farna natočila Vánoce na míru na objednávku jistého zásilkového obchodu.
Když jste si tam v prosinci roku 2017 cokoli přes internet objednali, což se vám
mohlo s největší pravděpodobností stát,
protože byl v té době největší u nás, určitě
jste ji z počítače slyšeli. A objevila se i v televizní reklamě. Byla to tedy jedna z mála
písní, které se staly obrovským hitem bez
rozjezdu v rádiích. A zároveň nejúspěšnější vánoční písní od doby Neckářovy Půlnoční. Je trochu klišovitá, ale dobře podtrhuje téma, které se v moderních vánočních skladbách často objevuje – setkání.
S rodinou, s přáteli, s partnerem…

2020 - Kryštof a Karel Gott:
Vánoční
Dlouho před spuštěním médii avizovaná
píseň nezklamala. Ze skladby, v níž už nežijící Karel Gott zpíval refrén, se stal obrovský vánoční hit. Vznikl ještě předtím,
než Gott s dcerou nazpívali další Krajčovu píseň Srdce nehasnou: „Udělali jsme
spolu takovou dohodu, že nejdřív půjdou

Marek Ztracený asi netušil, že se dostane
do skoro stejné situace jako Kryštof s Karlem Gottem. I on pro Hanu Zagorovou
nejdříve napsal celou písničku Já nemám
strach, a pak teprve přišel s nápadem
na společný vánoční song, který navíc vznikal v době poznamenané koronavirem.
Ztracený vytvořil řadu lepších skladeb včetně dalšího vánočního hitu Stačí věřit, ale
přítomnost Hany Zagorové, o jejímž špatném zdravotním stavu se už tehdy mluvilo,
dala písničce dojímavý rozměr, který nepochybně letos nabere ještě větší sílu.
Pětice nejlepších vánočních písní posledního desetiletí nastavila následovníkům hodně vysokou laťku. Zdalipak ji letos někdo přeskočí?

CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA ZPRAVODAJSKÉ TELEVIZE

Televizní moderátorská rošáda
O

blíbená moderátorka Eva Hecko Perkausová odešla na mateřskou dovolenou. A to spustilo
zajímavá škatulata mezi moderátory. Eva se minulý týden po letech
v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH dojemně
rozloučila s diváky. Po boku Romana
Šebrleho se bude nyní objevovat jiná
krásná blondýnka, Soňa Porupková, kterou mohou diváci znát z vysílání ranní
show Nový den. Tam se pravidelně objevovala s Josefem Mádlem.
A kvůli jejímu přestupu do večerní relace si hned několik lidí pořádně přivstane. Lenku Špillarovou (na snímku) doplní sporťák Jiří Šlégl a Adélu Jelínkovou v alternaci s Danielou Révai uvidí
diváci po boku Josefa Mádleho. Naopak Jaroslav Brousil, který dosud tvořil moderátorské duo s Lenkou Špillarovou, se ranního vstávání zbaví a dál
bude na CNN Prima NEWS moderovat
kontinuální zpravodajství.
„Bude to docela ,prima jízda‘ a na
spolupráci s Danielou i Adélou se těším. Jsme dlouholetí kolegové, takže
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víme, co od sebe navzájem můžeme při
vysílání čekat. Navíc, který chlap v Česku může říct, že může legálně vstávat
a začínat nový den na střídačku se dvěma ženami – Danielou a Adélou. Troufám si odhadnout, že jich moc nebude,“
komentuje s úsměvem rozložení sil
Pepa Mádle. A Daniela Révai ho dopl-

ňuje: „Pro mě je Nový den návratem
k ranní show, kterou jsem poprvé moderovala už před lety. Nic vás nenaučí víc
než živé vysílání… A tři hodiny adrenalinu, to je skutečně jízda! Po parťácích,
jako je Míra Bosák a Pavel Svoboda, je
Pepa Mádle můj první mladší kolega,
který je ale za moderátorským pultíkem
CNN Prima NEWS mnohem zkušenější
a můj návrat k moderování ranní show
mi hodně ulehčil. Moc nás to spolu baví
a věřím, že je to vidět.“
Trio moderátorů a spolupráci
s Mádlem komentuje také Adéla Jelínková: „Moc se těším na spolupráci s Pepou. Z dob, kdy jsme působili oba v politické redakci CNN Prima NEWS, víme,
že jsme sehraná dvojice, a věřím, že
nám to společně půjde i brzo po ránu
u Nového dne.“

Jirka střídá Jardu
Nového moderátorského parťáka získává i Lenka Špillarová. „S Jirkou Šléglem se dobře známe, dokonce jsme
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v kinech od 1. prosince 2022

spolu párkrát Nový den moderovali,
když zaskakoval za Jardu, takže víme,
že nám to spolu funguje. Jen se prý trochu bojí, abych si ho nevykrmila jako
Jardu, který se mnou za rok přibral asi
deset kilo, protože neustále něco peču.
Musela jsem slíbit, že se budu mírnit,“
směje se Lenka.
A jak se na změnu dívá Jaroslav Brousil? „Loučení s Novým dnem bylo hodně emotivní, vždyť jsme s Lenkou vysílali rok a tři měsíce. Přiznávám, že jsem zamáčkl slzu, fakt to bylo dojemné. Zbydou mi hezké vzpomínky a deset kilo navíc. Na CNN Prima NEWS zůstávám,
vracím se do kontinuálního zpravodajství a možná se ukážu i v jiné roli, ale to
nebudu předjímat. Lenka mi bude chybět, ale co mi rozhodně chybět nebude,
je ranní vstávání,“ dodal na vysvětlenou.
Nový moderátorský tým Nového
dne, Lenku Špillarovou a Jiřího Šlégla,
Danielu Révai, Adélu Jelínkovou a Josefa Mádleho, budete vídat na CNN Prima NEWS a Primě od pondělí do pátku od 5:55 do 9:00.
(ms)
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Zastropování cen, záchranná
brzda pro chudnoucí Čechy
Mnohé české firmy
i domácnosti vyčerpaly
svoje finanční rezervy
už během pandemie
covidu-19, současné
zastropování cen energií
je proto pro ně šancí
ekonomicky přečkat
další krizové měsíce.
ČR | Přes milion Čechů je součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a vzhledem k rostoucí inflaci a s tím spojeným nákladům
za energie se nyní jejich situace významně
zhoršila. Vyplynulo to z nedávného výzkumu pro projekt Neviditelní.
V něm je mimo jiné konstatováno, že
v domácnostech, které lze označit za nízkopříjmové, žije v České republice přibližně
1 153 000 lidí. Tyto domácnosti disponují
příjmy pod 60 procent mediánu průměrného příjmu na osobu. Takže pokud je mediánový příjem za první čtvrtletí letošního
roku 31 923 Kč, hranice chudoby činí
19 153,80 Kč.
Společné příjmy v rodině sice většinou
pokryjí základní životní potřeby, ale neumožňují vytvořit finanční rezervu. Při neINZERCE

ustále zvyšujících se cenách v podstatě všeho, především však elektřiny a plynu, má lidem určitou míru jistoty přinést vládní rozhodnutí o zastropování cen právě u energií.
Ceny tak budou vysoké maximálně šest korun za kWh elektřiny a tři koruny za kWh
plynu, a to bez omezení spotřeby.

„Strop“ i v roce 2024?
Přestože se takto ušetřené částky budou
pohybovat až v desítkách tisíc korun, je
jasné, že i tak se domácnosti musí v roce
2023 připravit na vyšší výdaje než letos.
Kdyby však horní hranice ceny nebyla
zastropována, některým zákazníkům by
hrozil nárůst výdajů za energie o dalších
100, ale třeba i 200 procent. To už by
pro mnohé domácnosti bylo ekonomicky
zcela likvidační. Premiér Petr Fiala v souvislosti s vývojem cen v rozhovoru
pro Blesk před několika dny nevyloučil,
že zastropování bude platit i v roce 2024,
záleží podle něj na vývoji cen na trzích.
Distributoři energií v těchto týdnech odesílají svým klientům dopisy nebo maily s informacemi, jaká bude nová cena dodávky
i celková nová cena elektřiny (čili včetně
různých dalších poplatků) od 1. ledna
2023, přičemž následně pošlou i nový předpis záloh na základě spotřeby toho kterého
klienta. O úpravu podle vládou daného zastropování není třeba žádat, vše automaticky zajistí dodavatel energie. (re, iDNES.cz)
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Lidé v krizi šetří na jídle i zálibách, ukázal průzkum
■

Jídlo a energie jsou dvě oblasti, kde Češi v současnosti šetří nejvíce, ukázal aktuální
průzkum společnosti Edenred. Na vytápění a svícení se snaží něco uspořit téměř
67 % respondentů. Přes polovinu jich přiznalo, že šetří na nákupech a kupuje levnější
potraviny. Stejný počet jich omezil v souvislosti s ekonomickou krizí návštěvy restaurací.

■

Čtyři z deseti lidí chodí podle průzkumu Edenred méně na kulturní a společenské
akce, stejný počet omezuje nákupy oblečení. Třetina lidí odkládá nákupy zboží
dlouhodobé spotřeby, tedy například spotřební elektroniky, 28 % lidí šetří
na volnočasových aktivitách.

■

Čtvrtina respondentů méně využívá služeb osobní povahy, tedy například chodí méně
často ke kadeřníkovi, na kosmetiku nebo na dentální hygienu. Zhruba 16 % lidí méně
jezdí autem. Zajímavostí pak je, že mnohem méně lidí omezuje spotřebu alkoholu, která
je dlouhodobě v zemi v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni. (re, iDNES.cz)
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Platíte Pokuty

i Po Prodeji auta? zaPomněli jste

na registr vozidel

Auto jste dávno prodali, a přesto přišla pokuta od
policie nebo úřadu nebo výzva k úhradě příspěvku
nepojištěných od České kanceláře pojistitelů? Nedotáhli
jste prodej do konce, je třeba auto ještě převést na registru vozidel.

Prodali jste auto už před
pár měsíci, s kupujícím jste
se pohodlně domluvili, že
všechny potřebné záležitosti
s převodem auta zařídí, ale najednou přišla na vaše jméno
pokuta za rychlou jízdu nebo
špatné parkování? Udělali jste
základní a poměrně častou
chybu při prodeji auta, nechali jste totiž veškerou iniciativu jen na kupujícím.
Nepodceňujte převod vozidla
Pro mnoho motoristů může
být převod na registru vozidel buď nežádoucí ztrátou

času, nebo komplikací, ale
mnohem víc problémů mohou mít, když převod řádně
neprovedou. Při prodeji vozidla je podle zákona nutné
do deseti pracovních dní
podat žádost o zápis změny
vlastníka vozidla. Jinak se
dopouštíte přestupku, za
který vám správní orgán
může dát až padesátitisícovou pokutu. Navíc vám,
jako dosud evidovanému
vlastníkovi, hrozí i další
nepříjemnosti, například pokuty za dopravní přestupky,
kterých se dopustí nový vlastník.

Vedle překvapivé a nespravedlivé pokuty od policie nebo obecního úřadu
vám jako bývalému majiteli
auta může navíc přijít výzva k úhradě tzv. příspěvku
nepojištěných od České
kanceláře pojistitelů (ČKP),
a to právě proto, že nebyl
proveden převod vozidla,
tedy nebyla nahlášena změna
vlastníka v registru silničních
vozidel.

O prodeji sepište kupní
smlouvu
ČKP totiž musí podle zákona
o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, vycházet právě
z údajů zapsaných v registru
silničních vozidel. „Kancelář
téměř denně přichází na případy,
kdy zápis v registru není aktuální,
tedy že nedošlo k převodu vozidla
na nového vlastníka. Potom je
nutné, aby tento ještě stále registrovaný vlastník doložil, že vozidlo prodal,“ prozrazuje Vladimír Krejzar, právník České
kanceláře pojistitelů. Bohužel
v tento moment nastává často
problém. Bývalý majitel vozu
totiž už nemusí mít dokument, který by to doložil,
tedy např. písemnou kupní
smlouvu.
I když občanský zákoník pro
platné uzavření smlouvy
přímo nevyžaduje sepsat
písemnou kupní smlouvu
o prodeji vozidla, může to
oběma stranám být jen ku

prospěchu. Především je dobré si takovou smlouvu dobře
uchovat. Možná se může hodit
právě v případě, kdy motorista zjistí, že je stále v registru vozidel, i když už počítal
s opakem.

Osobně nebo s plnou mocí
Zápis změny vlastníka vozidla můžete provést na
odboru dopravy na jakémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Už tedy není třeba tuto věc
řešit pouze v místě bydliště
prodávajícího. K převodu
by mělo dojít na základě
společné žádosti dosavadního
a nového vlastníka. Pokud se
převodu nemůžou zúčastnit
oba, může zápis změny vlastníka zařídit jen jeden z nich.
Musí ale přinést plnou moc
s úředně ověřeným podpisem

druhé smluvní strany. „Pokud
necháte vše na kupujícím a dáte
mu k převodu plnou moc, stejně
si raději ještě ověřte, že na registru vozidel skutečně byl. Vyhnete
se tak možným výše zmíněným
komplikacím,“ radí Vladimír
Krejzar.

Co budete k převodu
potřebovat?
K převodu budete potřebovat
osobní doklady obou smluvních stran, případně plnou
moc s ověřeným podpisem.
Dále malý a velký technický
průkaz a platnou zelenou
kartu. „Za ČKP doporučuje, aby
byla pojistná smlouva uzavřena
již na nového vlastníka z kupní
smlouvy. Ve chvíli, kdy již nejste
vlastníkem vozidla, nemusíte
k němu nadále platit povinné
ručení. Ale pozor: povinné ručení
nezaniká automaticky prodejem

Na co nezapomenout po koupi?

Jestliže jste na straně kupujícího, nezapomeňte
zřídit na váš nový vůz povinné ručení. Česká
kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200
autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. „ČKP
je tu sice také od toho, aby za nepojištěné řidiče
případné škody kryla a poškozený tak nemusel
škodu vymáhat sám, ale částku za vzniklou škodu
na nepojištěném viníkovi poté vymáhá. Tyto nehody se netýkají jen promáčklých plechů, které se
však v dnešní době šplhají do částek i statisíců, ale
také za škody na zdraví. Ty mohou dosahovat milionových cifer,“ varuje Vladimír Krejzar.
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vozidla, ale až oznámením změny
vlastníka pojišťovně,“ informuje
Vladimír Krejzar.
Nezapomeňte též na protokol
o evidenční kontrole, který
nesmí být starší než třicet
dní. Smyslem evidenční kontroly je zjistit, zda souhlasí
skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN
kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu.
Evidenční kontrolu je vhodné
absolvovat pár dní před prodejem vozidla, protože stanice
STK, kde protokol vydávají,
nemusí být otevřeny o vík-
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endech. Evidenční kontrola
se provádí na vozidlo, nikoliv „na osobu“, takže ji může
zařídit jak prodávající, tak
kupující.
V některých případech se
při převodu automobilu
hradí i ekologická daň, která
může činit až 10 tisíc korun. To platí v případech, že
vozidlo spadá pod normu
EURO 0, 1, 2. Ekodaň se
však platí u každého vozidla
pouze jednou, takže pokud
je v technickém průkazu již
zaznamenáno, že ekodaň
byla zaplacená, nebude ji
nový majitel platit. Držitelé

průkazu ZTP jsou od ekodaně
osvobozeni.
Když přijdou komplikace
Pokud možno nepředávejte
vozidlo ani doklady k vozidlu, dokud nebude vozidlo
převedeno na nového vlastníka. Nespoléhejte na nového
vlastníka, že za vás vše vyřídí.
Převod na registru vozidel si
raději zajistěte sami. Nechte
si k tomu od kupujícího dodat plnou moc s ověřeným
podpisem. Vyhnete se tak
případným budoucím problematickým situacím, které
jsou někdy velmi těžko
řešitelné.

Česká kancelář pojistitelů pro vás připravila
webové stránky (www.ckp.cz/prevod-vozidla),
kde najdete veškeré informace, jak správně při
prodeji / koupi automobilu postupovat, jaký krok
nevynechat a co by mělo být v kupní smlouvě.
Když se přesto rozhodnete
svěřit záležitost kupujícímu
a ten auto ve zmíněné desetidenní lhůtě nepřevede,
můžete podat žádost o zápis
změny vlastníka i bez jeho
součinnosti. V praxi pro vás
ale bude poměrně obtížné
převod auta dotáhnout,
pokud již k vozidlu nebu-

dete mít veškerou potřebnou
dokumentaci, zejména protokol o evidenční kontrole.
Proto evidenční kontrolu
s vozidlem absolvujte sami
ještě před prodejem vozidla a nechte si z něj udělat
úředně ověřenou kopii, to pro
případ, že by se vám právě
v budoucnu hodil.

Povinné ručení s limity

alesPoň 70 milionů

V posledních letech škody u dopravních nehod, které přesahují minimální zákonný limit pojistného plnění z povinného ručení ve výši 35
milionů korun, už nejsou výjimkou. Proto Aleš Zethner, ředitel Úseku
pojištění motorových vozidel v Kooperativě, doporučuje motoristům
zvolit povinné ručení raději s vyššími limity plnění.

Když si motoristé vybírají na trhu
povinné ručení, jaké limity plnění
jim doporučujete volit?
Doporučujeme alespoň limit 70/70
milionů korun – tedy 70 milionů
korun na majetkové škody a stejnou částku pro újmy na zdraví.
Představte si, že vám praskne na
dálnici pneumatika a způsobíte
hromadnou dopravní nehodu.
A když jedním z vozidel bude i autobus plný lidí, kde si několik lidí
ponese zdravotní následky do konce
života, základní limit pojistného
plnění u povinného ručení ve výši 35
milionů korun nemusí vůbec stačit.
Proto je vhodné uvažovat o povinném ručení s vyššími limity.
Vyšší limity u povinného ručení
motoristům jen doporučujete,
nebo je k tomu i motivujete,
například nějakými výhodami?

Preferenci povinného ručení
s vyššími limity se u motoristů
snažíme dosáhnout za pomoci zajímavých bonusů. Od limitu 70/70
milionů Kč klientovi k povinnému
ručení přibalíme úrazové pojištění
řidiče. Při sjednání povinného
ručení s limity 100/100 milionů Kč
a vyššími pak získají automaticky
i přímou likvidaci v ceně. Takže když
je náš klient poškozený při dopravní
nehodě způsobené jiným vozidlem –
nemusí nic složitě řešit s pojišťovnou
viníka, obrátí se na Kooperativu a my
za něj celou škodu vyřešíme. Při sjednání s havarijním pojištěním pak
motoristé získají navíc ještě pojištění
VÝMOL, tedy krytí škody, kterou si
způsobí na neoznačeném výmolu
v silnici. Zájem klientů naznačuje, že
je pro ně taková nabídka zajímavá,
neboť více než tři čtvrtiny z nich si
u povinného ručení už volí limity
70/70 milionů korun a vyšší.
Nabízíte i další výhody při
současném sjednání povinného
ručení a havarijního pojištění?
Při současném sjednání povinného
ručení s limity od 100 milionů korun a havarijního pojištění je v ceně
pojištění navíc pojištění VÝMOL. Jako
další benefit je ale i pojištění úrazu
řidiče a pojištění nezaviněné nehody.
Od limitu 150 milionů korun pak
motoristům přidáme i garanci ceny
na tři roky.
Co starší vozidla, případně přímo
veteráni? Najdou u Vás potřebné
pojištění?
Víme, že veteránská vozidla jsou
většinou rodinné klenoty, proto jsme
pro ně v rámci nového produktu
připravili speciální balíčky MEZI-

PLYN a NAPLNO, které zahrnují
i telematickou jednotku umožňující
mít veterána neustále pod dohledem. Jako první na trhu nabízíme
i možnost havarijního pojištění
veteránů. Telematická jednotka
je propojena s mobilní aplikací ve

smartphonu, takže klient může online sledovat polohu vozidla nebo
dostane varování v případě pokusu
o odcizení vozidla. Zajišťuje i automatické volání asistenční služby
v případě nehody nebo možnost vedení knihy jízd.

ČÍM DÁL SE VYDÁTE, TÍM VÍC
JE BUDETE POTŘEBOVAT

35%

SLEVA

DO KO
NCE RO
KU

Připojištění ASISTENCE PLUS
nebo CAR PLUS
pro vozidla do 3,5 t
Sleva platí pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2022.
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V doplňkoVém pojištění Vozidel Vede připojištění

skel i nadstandardní asistenční služby

Pojištění auta už dávno není jen povinné ručení.
Motoristé v dnešní době oceňují zejména připojištění skel,
rozšířené asistenční služby nebo připojištění přírodních
rizik. Přibývá také motoristů, kteří zaplatí raději o něco
více, aby získali povinné ručení s vyššími limity plnění.

skel zavedli možnost sjednat
si neomezený limit pojistného
plnění,“ dodává Velíšek.
Kromě neomezeného limitu
na připojištění skel může
být pro motoristy zajímavá

nabídku neustále inovujeme,“ informuje supervizor pojištění
vozidel České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Miloš
Velíšek.
Česká
podnikatelská
pojišťovna je s počtem téměř
1,5 milionu vozidel trojkou
na domácím trhu v povinném ručení, jak vyplývá ze
statistik České kanceláře
pojistitelů (ČKP). „Z povinného
ručení řešíme průměrně 40 tisíc
pojistných událostí každý rok,
na škodách z dopravních nehod
vyplatíme ročně přes 1,5 miliard
korun,“ doplňuje Velíšek.
ČPP na podzim představila
několik novinek. „Na počátku
října jsme na základě tržní
analýzy upravili nabídku většiny
našich doplňkových připojištění
s důrazem na vyšší částky limitů
pojistného plnění tak, jak si
klienti přáli. Například u osobních vozidel jsme u připojištění

také sleva 25 % na havarijní
pojištění v rozsahu havárie,
živel, odcizení, kterou mohou
klienti získat k povinnému
ručení SUPERPOV.
V souvislosti s povinným ručením se čím dál
více zmiňují pojistné limity, respektive jejich často
nedostatečná výše. Případy,
kdy zákonem stanovené
minimální limity pro újmy
na zdraví a majetku ve výši
35 milionů korun u povinného ručení nemusejí stačit,

„V současné době máme na výběr
14 nejrůznějších připojištění
s rozličnými kombinacemi pojistných krytí, částek nebo limitů.
A klientů, kteří mají sjednaný
alespoň jeden z těchto doplňků,
je téměř 70 %. Největší zájem
přetrvává u připojištění skel,
které má u nás přibližně každý
čtvrtý motorista. Zájem klientů
o rozšíření pojistné ochrany
vozidla narůstá, a proto naši

přibývají. A to se týká nejen
nehod v zahraničí. ČPP na
tuto situaci zareagovala.
„Limity jsme u nově sjednávaných
pojištění navýšili. Nejnižší limit
u škod na majetku a zdraví máme
ve výši 50 milionů korun. Střední
varianta počítá s limity ve výši
100 milionů korun a nejvyšší limity pro újmy na zdraví a majetkové
škody u nás činí 200 milionů korun,“ říká supervizor pojištění
vozidel z ČPP.
ČPP také reaguje na rostoucí
trend obliby pořizování
nadstandardních limitů
asistenčních služeb. Do
konce roku nabízí ČPP slevu
ve výši 35 % u příplatkového
pojištění asistenčních služeb
Asistence Plus nebo CAR plus
pro vozidla do 3,5 tun. V obou
případech získají motoristé
další výhody v podobě vyšších
limitů na asistenční zásahy
v Česku a zahraničí, odtah
vozidla na delší vzdálenost,
zapůjčení náhradního vozidla a mnoho dalších výhod.
Nicméně jak upozorňuje
Miloš Velíšek, vždy je třeba
si důkladně přečíst, na co
se asistence vztahuje a co

pokrývá. „Největší smůla je,
když se v dalekém zahraničí stane
něco s autem v sobotu večer. Ani
v cizině není běžné, že by servisy měly otevřeno v sobotu od
podvečera do pondělního rána.
Takže je například dobré si ověřit,
pro kolik nocí a kolik lidí nabízí
asistence krytí.“
Speciální
nabídku
asistenčních služeb lze však
využít i v případě, kdy povinné ručení není zřízeno
u ČPP. „Nabízíme možnost objednat si asistenční službu i k vozidlu, které u nás není pojištěné
ani na povinné ručení nebo havarijní pojištění. Tato možnost je
spojená s pořízením komplexního
cestovního pojištění. V jeho
rámci si klienti mohou dokoupit
také asistenci vozidla, navíc
také službu náhradního řidiče,
což je velká pomoc v případech,
kdy dojde například ke zranění
řidiče v cizině, a to jen za 44
korun denně. Tato možnost je
vhodná i v případech, kdy klienti vyjíždějí do zahraničí se
služebními vozidly, které mají
pouze základní asistenční krytí,
které je v zahraničí nedostatečné,“
uzavírá Velíšek.
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Česká republika

Pivomat v lese

Soutěžní Prostřeno! na Ústecku se samými chlapáky
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Ústeckém kraji, kde se o 60 tisíc a další tisíce
v divácké volbě utkají samí muži. Jako
první se v pondělí předvede invalidní
důchodce Zdeněk (40 let). Soupeře pohostí v chatě. V lese. Má to tam moc rád
a dokonce si pořídil pivomat – tedy automat na pivo. Stačí vhodit mince a pivo
je po ruce. Budou muset jeho hosté za
pivo platit, nebo ne? Kvůli zdravotním
potížím se Zdeněk bál, jak to celé zvládne. Pro jistotu povolal svou sestru. Pánové jsou za dámskou přítomnost nakonec
docela rádi.
Úterní menu připraví strojní mechanik Karel (36). Nebojí se riskovat, nachystá věnečky, které dělá úplně poprvé, kuřecí prso sous-vide se šťouchaným bramborem a restované žampiony
na bílém víně.
Ve středu uvaří senior konzultant Ladislav (31). Vypadá jako kluk, ale hosté
zjistí, že je to už táta od rodiny. Podává
svíčkovou na smetaně a čokoládový fondán. Proč si o něm někteří soupeři myslí, že to má spočítané a taktizuje?

Skladník Kája (47) ve čtvrtek soupeře nepozve k sobě domů, ale do vypůjčeného. Ke kamarádovi. Bude se luštit záhada hovězího po burgundsku. A při zábavě se pánové půjdou podívat na exkurzi do porcelánky.
Poslední páteční soutěžní menu připraví Petr (43). Pracuje jako promotér,
pořadatel koncertů a provozní hudebního klubu. Jak si povede v kuchyni? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.
(kot)
Hovězí po burgundsku

Ingredience:
1 kg hovězího
zadního, 3 polévkové lžíce
oleje, 100 g
slaniny, 1 mrkev, 1 celer řapíkatý, 100 g celeru, 1 cibule, 1 stroužek česneku, 1 PL rajčatového protlaku, 0,7 l vína (červené burgundské), 500 ml hovězího vývaru,
1 snítka tymiánu, 1 snítka rozmarýnu,
2 bobkové listy, 60 g másla, 60 g žam-

Zleva Karel Gábor, Ladislav Mácha, vzadu uprostřed Petr Samek, Zdeněk
Švarc a vpravo Karel Čapek. Pod kterým glošem je výhra?
FOTO | FTV PRIMA
pionů, sůl, pepř. Postup: Orestujeme
maso, vyndáme jej, orestujeme zeleninu s cibulí a slaninou a vrátíme maso
zpět. Pak zalijeme vínem, přidáme koření a necháme dusit. Po změknutí vyndáme maso a rozmixujeme zeleninu, přidáme máslo a žampiony. Podáváme
s bramborovou kaší.

Postup: Rozpálíme olej a na něm
osmahneme líčka, dáme je stranou. Vložíme zeleninu, kterou orestujeme do
tmava. Pak přidáme ostatní suroviny
kromě másla a dusíme čtyři hodiny. Přecedíme omáčku a zjemníme ji máslem.
Vrátíme do omáčky líčka a podáváme
s bramborovou kaší.

Vepřové na majoránce, česneku a šípkách
Ingredience: 800 g vepřových líček,
100 ml hovězího vývaru, 1 mrkev, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 200 g celeru,
majoránka, 8 žampionů, 300 ml červeného vína, 2 lžíce protlaku, 150 ml šípkového vína, 50 g másla, olej, sůl, pepř.

INZERCE

Prodej bytu 2+kk
Praha 4, Chodov
43 m2 plocha, 6 m2 lodžie, 3 m2 sklep
Vybavený nábytkem na míru
Dům i byt po kompletní rekonstrukci
 720 112 910

 info@redema.cz
Všechny naše nemovitosti najdete na Reality.iDNES.cz

Pracovník péče o vozy - Praha, nástupní mzda až 34
000 Kč, zájem o práci s automobily, řidičský průkaz sk. B
podmínkou, ochotu pracovat ve venkovních prostorech. Email: kamila.huskova@aaaauto.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/5VEVL8

Koordinátor registrací, VŠ - Bc./Mgr. přírodní vědy a
nauky (chemické, biologické obory), technické vědy
(chemické obory, biotechnologické obory), zdravotnictví,
lékařské a farmaceutické vědy a nauky, veterinářství a
veterinární prevence, AJ, PC velmi dobře. E-mail:
andrea.golova@sukl.cz

AURES Holdings
a.s.

Ekonomika

Více na www.jobdnes.cz/detail/DYZISH

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Finanční účetní

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Kontrolor projektů (35-45.000 Kč)

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Koordinátor registrací

Senior účetní s AJ Praha (50-70.000 Kč)

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv

účetní pro vydané faktury Praha-východ

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Posuzovatel zpráv bezpečnosti hodnocených přípravků

Více na www.jobdnes.cz

Státní ústav pro
kontrolu léčiv

Posuzovatel – validace žádostí k registraci léčivých přípravků

Více na www.jobdnes.cz

27 650 - 40 000 Kč / měsíc

INZERCE

Svět vánočních
dekorací
DALŠÍ INFORMACE
A VIDEO NAJDEŠ
PO NASKENOVÁNÍ
QR KÓDU

NOVÉní
vánoč
trendy

INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 26. listopadu 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Show Toma a Jerryho II (24, 25) 7.05
Scooby-Doo na stopě (1, 2) 7.55 Víkendová
Snídaně 12.25 MasterChef Česko VI (25) 13.50
Rady ptáka Loskutáka 15.00 Táta na plný úvazek. Komedie (USA, 2004) 17.10 Lovec: Zimní
válka. Akční fantasy film (USA/Čína, 2016)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Pohoda u krbu 6.15 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa 6.45 M.A.S.H (80) 7.20
M.A.S.H (81) 7.50 M.A.S.H (82) 8.25 Blondýna,
Kutil a Zabiják 8.55 Autosalon.tv 10.15 Česko
Slovensko má talent – SEMIFINÁLE 13.00
Osudové léto v horách. Romantický film
(N, 2012) 15.05 Diagnóza smrti. Krimifilm (ČR,
1979) 17.00 Tetička. Veselohra (ČR, 1941). Hrají
R. Nasková, F. Futurista, F. Smolík. Režie
M. Frič 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40
Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.00 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (8, 9)
10.55 Re-play 11.25 Re-play: Tutorial 12.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (6) 12.55
Simpsonovi XXVII (4-7) 14.50 Valkýra 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 18.15
Simpsonovi XXVIII (10, 11) 19.15 Simpsonovi XXVIII
(12) 19.45 Simpsonovi XXVIII (13) 20.15 Valerian
a město tisíce planet 23.05 Asijská spojka 0.55
Simpsonovi XXVIII (10)

20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.25 Koncert pro Martu
Pocta výjimečné české zpěvačce
k životnímu jubileu
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Maigret a zdymadlo
Detektivka (Fr./Bel./Švýc.,
1994). Hrají B. Cremer, J. Yanne,
G. Staquet, J.-C. Frissung,
F. Bertinová. Režie O. Schatzky
0.25 Místo činu – Drážďany
Neviditelní. Krimiseriál (N, 2020)
1.55 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou
2.20 Sama doma
3.55 Banánové rybičky
4.15 Rajské zahrady
4.35 Přes nový práh
5.00 Herbář
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi

6.40 Noviny 7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.25 DELUKSE (10) 10.30 Profesionálové III
(26, 27/30) 12.25 Miliarda 14.30 Žena za pultem
(12/12) 15.55 V sedmém nebi 18.00 Nové bydlení –
Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Kriminálka Kraj (1/13) 21.20 Kriminálka Kraj (2)
22.20 Kam nikdo nesmí 0.10 Ohňostroj lásky

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny
6.40 Aféry 2 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté
v akci 9.30 Profesionálové III (28, 29/30) 11.20
30 případů majora Zemana (23, 24) 14.50 Kam
nikdo nesmí 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.25 Druhý dech (11) 23.50 Kuchař srdcem,
komedie (USA, 2009)
PONDĚLÍ 7.00 Záchranáři v akci 7.55 Soudní
síň – cz 8.45 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55
První oddělení II 11.45 Policisté v akci 12.50 Soudní
síň 14.55 Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00
Soudní síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Miliarda 22.25 30 případů majora
Zemana (24) 0.10 První oddělení II
INZERCE

AKČNÍ SCI-FI
Otazníky
českých
dějin

INZERCE

ČT1
8.20 Království stromů 9.05 Úsměvy Olgy
Scheinpflugové 9.45 Toulky Českem budoucnosti II 10.15 Cesta kolem světa za 80 dní
(2/6) 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Princezny nejsou vždycky na vdávání 13.55
Kocourkov 15.00 Ideál septimy 16.25 Hercule
Poirot XIII 17.55 Zázračné bylinky 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

KAŽDOU NEDĚLI
OD 21.00

20.20 Jurský svět: Zánik říše
Akční sci-fi film (USA, 2018)
22.50 Světová válka Z
Horor (USA/VB/Malta, 2013)
1.10 Lovec: Zimní válka
Akční fantasy film (USA/Čína,
2016)
3.10 Novashopping
3.40 Kriminálka Anděl IV (12)

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň 10.55 První oddělení II
11.45 Policisté v akci 13.50 Soudní síň 14.50
Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní
síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ohňostroj lásky 22.05 Aféry 2 23.00 Aféry
2 23.50 První oddělení II 0.35 Soudní síň – cz
STŘEDA 10.50 První oddělení II 11.50 Policisté
v akci 12.55 Soudní síň 15.00 Policisté v akci 15.55
Policisté v akci 17.00 Soudní síň 18.00 Soudní síň –
cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (11)
21.45 Nejmladší z rodu Hamrů (1) 22.45 První
oddělení II 23.40 Soudní síň – cz 0.20 Krimi

ČTVRTEK 9.40 Soudní síň 10.45 První oddělení II 11.45 Policisté v akci 12.50 Soudní síň 14.55
Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní
síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Krajina s nábytkem 22.25 30 případů
majora Zemana (25) 0.15 První oddělení II
PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.55 První oddělení II

11.50 Policisté v akci 12.50 Soudní síň 15.00
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Soudní
síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Osada Havranů 21.45 Poslední minuty na
Zemi 23.45 První oddělení II 0.25 Soudní síň – cz

20.15 Česko Slovensko má talent –
FINÁLE
23.00 Temný Kraj II (14)
Bestie 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský. Režie
J. Bártů
0.20 Oko v oblacích
Thriller (VB, 2015).
Hrají H. Mirrenová, A. Paul,
A. Rickman a další. Režie
G. Hood
2.25 Inspektor Rebus
Uzly a kříže. Krimiseriál (VB,
2007). Hrají K. Stott, C. Priceová,
J. Blacková a další. Režie
R. Gartland
4.05 Tajemné křížovky
Čáry máry smrt. Detektivní
seriál (USA, 2020). Hrají
L. Chabertová, B. Nivenová,
B. Elliott. Režie J. Wright

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 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 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný
za humny 22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá
Valentýna 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Novotný za
humny 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný za
humny 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.05 Dr. House VIII (20) 7.05 Dr. House VIII (21)
8.05 Teleshopping 8.35 O Nosáčkovi 10.30 Velký
den slečny Pettigrewové 12.20 Noc filmových
nadějí 13.35 Grinch, rodinný film (USA, 2000)
15.35 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky,
dobrodružný film (USA, 2010) 17.35 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 20.00 Belle,
drama (VB, 2013) 22.00 Základna, válečné drama
(USA/Bulh., 2019) 0.25 Pád Bílého domu

Prima Max
6.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 6.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8) 7.45 Hobit:
Šmakova dračí poušť, dobrodružné fantasy
USA/N. (Zél., 2013) 10.55 Terminál, romantická
komedie (USA, 2004) 13.40 Temné síly, akční film
(USA, 2018) 15.45 Velké nesnáze v Malé Číně,
akční komedie (USA, 1986) 17.50 Špindl, komedie
(ČR, 2017) 20.00 Spectre, akční film (VB/USA,
2015) 23.05 Četa, válečný film (USA, 1986)

ÚTERÝ 10.20

Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 18.55
Tarzan 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný za
humny 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Tarzan 18.55 Tarzan 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Tarzan 18.55 Tarzan 19.55 Yago,
syn džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný
za humny 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus stor

PÁTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Novotný
za humny 15.55 Osudová láska 16.55 Osudová láska
17.55 Tarzan 18.55 Tarzan 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

neděle 27. listopadu 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
15.00
16.30
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.25
21.54
21.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Ideál
septimy 7.50 Blondýna 8.05 Pečení
na neděli 8.45 Polopatě 9.40
Kalendárium 9.55 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 F. L. Věk (13/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Pohádka o věrnosti
Nezbedná pohádka
Nejlepší kšeft mýho života
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13)
Adventní koncerty České televize
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Případ pro lyžaře
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966)
23.35 Případy detektiva Murdocha XV
0.20 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou
0.55 Detektiv Endeavour Morse VI
2.25 13. komnata Kamily Nývltové
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.05 Banánové rybičky

Nova
6.05
6.35
7.05
7.55
11.50
13.15
15.00
17.15
19.30
20.20

21.35
22.55
23.25
1.30
2.10
2.50
3.10
3.50
4.45

Show Toma a Jerryho II (26)
Dobrodružství Toma a Jerryho (1)
Scooby-Doo na stopě (3, 4)
Víkendová Snídaně
MasterChef Česko VI (26)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Deníček moderního fotra
Romantická komedie
(ČR, 2021)
Román pro ženy
Komedie (ČR, 2005)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (5)
Sestřička. Krimiseriál ČR (2017).
Hrají S. Norisová, J. Satoranský,
F. Tomsa
Kriminálka Anděl IV (13)
Střepiny
Lovec policajtů
Akční film (USA, 2001)
Dr. House VIII (20)
Dr. House VIII (21)
Novashopping
Na lovu II
Pojišťovna štěstí V (3)
Novashopping

Prima
6.00
6.15
6.30
7.35
8.40
9.15
9.50
10.15
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.05
15.20
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.20
3.00

Pohoda u krbu
Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (80, 81)
M.A.S.H (82, 83)
M.A.S.H (84)
Prima Svět
Prima Česko
Jak to bylo, šéfe?
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Černé vdovy (2)
Temný Kraj II (14)
Špindl
Komedie (ČR, 2017)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Srdce na dlani
Komedie (ČR, 2022)
Diagnóza smrti
Krimifilm (ČR, 1979)
Pod povrchem
Mysteriózní thriller (USA, 2000)
Osudové léto v horách

Nova Cinema
5.25 Gorily v mlze 7.45 Teleshopping 8.25 Željesboj 10.10 Grinch 12.10 Nádherné bytosti 14.35 Belle,
drama (VB, 2013) 16.30 King Kong, dobrodružný
film (N/USA, 2005) 20.00 Lovec: Zimní válka,
akční fantasy film (USA/Čína, 2016) 22.10 Na život
a na smrt, akční film (USA, 2013) 0.35 Světová
válka Z, horor (USA/VB/Malta, 2013)

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.00 Pevnost Boyard (9, 10)
10.25 Autosalon.tv 11.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 12.30 Simpsonovi XXVII (8-11) 14.20
Valerian a město tisíce planet 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(14, 15) 19.15 Simpsonovi XXVIII (16, 17) 20.15 Hobit:
Bitva pěti armád 23.05 Tiché místo 0.50
Simpsonovi XXVIII (14)

Prima Max
5.40 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8, 9) 8.15
Tetička 9.55 Manžel na zkoušku 12.20 Velké nesnáze
v Malé Číně 14.25 Vražda v Orient expresu 16.50
Spectre, akční film (VB/USA, 2015) 20.00 Krásná
pokojská, romantická komedie (USA, 2002) 22.15
Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi film (USA, 1997) 0.20
Pasti, pasti, pastičky, drama (ČR, 1998)

pondělí 28. listopadu 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Cesta kolem světa za
80 dní (2/6) 9.45 Kufr 10.00
168 hodin 10.40 Hercule Poirot 11.30
AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Poklad byzantského kupce
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 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Případy 1. oddělení III (13/13)
21.25 Reportéři ČT
22.10 Legendy kriminalistiky 3
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.40 Místo činu – Berlín
0.20 AZ-kvíz
0.45 Sváteční slovo husitské farářky
Anny Štěpánkové

Nova
5.55
8.20
8.35
9.40
10.55
11.50
12.00
12.25
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.30
0.25
1.25
2.10
2.35
2.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4375)
Policie Modrava II (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (4)
Dr. House VIII (22)
Dr. House VIII (23)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4376)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (188)
Specialisté (118)
Kriminálka Las Vegas VIII (3)
Dr. House VIII (22)
Dr. House VIII (23)
Kriminálka Las Vegas VIII (3)
Střepiny
Novashopping
Na lovu II

Prima
6.00
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
9.50
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.00
1.05
2.05

Pohoda u krbu
M.A.S.H (82)
Nový den
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger VII (15)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (9)
Komisař Rex VII (1)
Námořní vyšetřovací služba XI
(6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Černé vdovy (3)
Den jak sen
Vinaři II (16)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(6)

Nova Cinema
5.50 O Nosáčkovi 7.45 Teleshopping 8.15
Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky 10.15
Belle 12.15 Teleshopping 12.45 King Kong 16.20 Půl
domu bez ženicha, komedie (ČR, 1980) 18.00 Táta
na plný úvazek, komedie (USA, 2004) 20.00
Něžné vlny, komedie (ČR, 2013) 22.05 Cesta
zpátky, drama (USA, 2020) 0.10 Lovec policajtů

Prima cool
8.20 Top Gear IV (3, 8) 10.35 Hvězdná brána II
(3, 4) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8)
13.25 Simpsonovi XXVII (12-15) 15.15 Hvězdná
brána II (5, 6) 17.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (9) 18.15 Simpsonovi XXVIII (18-21) 20.15
Prima Partička 21.20 Partička 22.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. XII (8) 23.05 Re-play 23.35
Simpsonovi XXVIII (18) 0.05 Simpsonovi XXVIII (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 M.A.S.H 7.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (9, 10) 9.05
Philomena 11.00 Den dobytí Bastily 12.50 Vražda
v Orient expresu 15.15 Vlak do neznáma 17.45
Krásná pokojská 20.00 Co jsme komu zase
udělali?, komedie (Fr., 2019) 22.05 Vyšinutý, thriller
(USA, 2020) 23.50 Hobit: Bitva pěti armád, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

úterý 29. listopadu 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Kluci v akci 10.25 Anglický
biftek s českou oblohou 11.30
AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

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 Hercule Poirot
15.20 Dopis
15.45 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Tchyně a uzený
21.40 Hercule Poirot XIII
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Komisař Moulin
0.45 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.30
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
0.40
1.40
2.30
2.45
3.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4376)
Specialisté (188)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (5)
Kriminálka Miami (1)
Kriminálka Miami (2)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4377)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (27)
Souboj na talíři
Víkend
Kriminálka Miami (1)
Kriminálka Miami (2)
Souboj na talíři
Novashopping
Na lovu II
Pojišťovna štěstí V (5)

6.00
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
1.05
2.05
3.05
4.00

Prima

Nova Cinema

Pohoda u krbu
M.A.S.H (84)
Nový den
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
Černé vdovy (3)
Walker, Texas Ranger VII (16)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (10)
Komisař Rex VII (2)
Námořní vyšetřovací služba XI (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (70)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI (7)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (10)
Komisař Rex VII (2)

5.45 Željesboj 8.05 Dr. House VIII (22, 23) 10.00
Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky 12.30
Kouzelný čas Vánoc 14.20 Půl domu bez ženicha
15.55 Něžné vlny 17.55 Lovec: Zimní válka 20.00
Jurský svět: Zánik říše, akční sci-fi film (USA, 2018)
22.35 Chvění 5: Pokrevní linie, horor (USA/JAR,
2015) 0.30 Nicky Larson: Agent amatér

Prima cool
8.20 Top Gear IV (4, 9) 10.35 Hvězdná brána II (5, 6)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (9) 13.25
Simpsonovi XXVII (16-19) 15.15 Hvězdná brána II (7, 8)
17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10) 18.15
Simpsonovi XXVIII (22) 18.45 Simpsonovi XXIX (1-3)
20.15 Joker Show 21.15 Luděk Staněk se zlobí 21.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. XII (9) 22.50
Re-play: Tutorial 23.20 Simpsonovi XXVIII (22)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.05 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (10, 11) 7.55 Hra s úzkostí 9.50 Skrytá
čísla 12.25 Vlak do neznáma 14.55 Dokonalý svět,
thriller (USA, 1993) 17.55 Co jsme komu zase
udělali?, komedie (Fr., 2019) 20.00 Nepřítel před
branami, válečný film (VB/Fr./N/USA/Irs., 2001)
22.50 Černá labuť, drama (USA, 2010) 0.55
Vyšinutý, thriller (USA, 2020)

středa 30. listopadu 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Dopis 11.25 Postřehy
odjinud 11.30 AZ-kvíz tentokrát
s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zázračné bylinky
14.30 Počesku
14.40 Rozpaky kuchaře Svatopluka
15.35 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (39/39)
22.00 13. komnata Vojty Nedvěda
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Já, Mattoni
23.30 Maigret a zdymadlo
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.10
0.05
1.10
1.50
2.30
2.45
3.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4377)
Specialisté (118)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (6)
Kriminálka Miami (3)
Kriminálka Miami (4)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4378)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (28)
Utajený šéf II
Kriminálka Las Vegas VIII (4)
Kriminálka Miami (3)
Kriminálka Miami (4)
Kriminálka Las Vegas VIII (4)
Novashopping
Na lovu II
Pojišťovna štěstí V (6)

6.00
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.05
2.00
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Pohoda u krbu
M.A.S.H (86)
Nový den
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
Zoo (70)
Walker, Texas Ranger VII (17)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (11)
Komisař Rex VII (3)
Námořní vyšetřovací služba XI (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Dobré zprávy (6)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI (8)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (11)
Komisař Rex VII (3)

6.50 Teleshopping 7.20 Kriminálka Miami (1, 2) 9.15
King Kong 13.00 Teleshopping 13.30 Táta na plný
úvazek 15.35 Jurský svět: Zánik říše 18.05 Talisman,
romantické drama (USA, 2012) 20.00 Román pro
ženy, komedie (ČR, 2005) 22.05 Henryho deník,
drama (USA, 2017) 0.10 Chvění 5: Pokrevní linie,
horor (USA/JAR, 2015)

Prima cool
8.20 Top Gear IV (5, 10) 10.35 Hvězdná brána II (7, 8)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10) 13.25
Simpsonovi XXVII (20-22) 14.55 Simpsonovi XXVIII
(1) 15.15 Hvězdná brána II (9, 10) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11) 18.15 Simpsonovi XXIX (4-7)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Blondýna, Kutil a Zabiják
22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. XII (10) 23.05
Bábovky a plechovky 23.35 Simpsonovi XXIX (4-6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 M.A.S.H 7.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (11, 12) 9.05 Láska po
anglicku 11.15 Tetička, veselohra (ČR, 1941) 13.00
Dokonalý svět, thriller (USA, 1993) 15.55 Temné síly,
akční film (USA, 2018) 18.10 Zimní zámek, romantický film (USA, 2019) 20.00 Koupili jsme zoo,
rodinný film (USA, 2011) 22.40 Perem markýze de
Sade, historický film (USA/N/VB, 2000)

čtvrtek 1. prosince 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.10 S vůní tradice 10.35 Šatna 11.05
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz
tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (13/13)
15.40 Na krok od nebe IV
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Spravedlnost (2/3)
Krimidrama (ČR, 2017)
21.30 Toulky Českem budoucnosti II
21.55 Máte slovo s M. Jílkovou
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Detektiv Endeavour Morse VI
1.00 AZ-kvíz
1.25 Bydlení je hra

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.30
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.00
22.35
23.10
0.05
1.05
1.55
2.20

Snídaně
Novashopping
Ulice (4378)
Souboj na talíři
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (7)
Kriminálka Miami (5)
Kriminálka Miami (6)
Výměna manželek IX
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4379)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
O mě se neboj (5)
Comeback
Comeback
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami (5)
Kriminálka Miami (6)
O mě se neboj (5)
Comeback
Novashopping

Prima
6.00
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.20
0.25
1.40
2.35

Pohoda u krbu
M.A.S.H (88)
Nový den
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
Dobré zprávy (6)
Walker, Texas Ranger VII (18)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (12)
Komisař Rex VII (4)
Námořní vyšetřovací služba XI
(9)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (71)
Inkognito
K TABULI!
Inkognito
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(9)

Nova Cinema
5.40 Kouzelný čas Vánoc 7.30 Teleshopping 8.00
Kriminálka Miami (3, 4) 9.50 Hrdina až do konce
11.45 Teleshopping 12.15 Talisman 14.15 Něžné vlny
16.10 Román pro ženy 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn,
fantasy film (USA, 2017) 20.00 Zpátky do ringu,
komedie (USA, 2013) 22.15 Doom, horor (USA/ČR,
2005) 0.20 Henryho deník, drama (USA, 2017)

Prima cool
6.20 Joker Show 7.45 Re-play 8.20 Top Gear IV (6)
9.25 Top Gear V (1) 10.35 Hvězdná brána II (9, 10)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11) 13.25
Simpsonovi XXVIII (2-5) 15.15 Hvězdná brána II
(11, 12) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (12)
18.15 Simpsonovi XXIX (8-11) 20.15 Partička XXL
21.40 Bábovky a plechovky 22.15 Vetřelec vs.
Predátor 0.15 Simpsonovi XXIX (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 M.A.S.H 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (12, 13) 8.45
Valerian a město tisíce planet 11.30 Velké nesnáze
v Malé Číně 13.40 Zimní zámek 15.25 Královský
víkend, komedie (VB, 2012) 17.20 Koupili jsme zoo,
rodinný film (USA, 2011) 20.00 Na kolejích čeká
vrah, krimifilm (ČR, 1970) 21.50 Špion, akční komedie (USA, 2015) 0.20 Perem markýze de Sade

pátek 2. prosince 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 13. komnata Vojty Nedvěda
10.45 Případy detektiva Murdocha XV
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

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
15.15 Zlodějská komedie
15.55 Úsměvy Olgy Scheinpflugové
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 S vůní tradice
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR, 2006)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Z archivu Sherlocka Holmese
23.25 Z archivu Sherlocka Holmese
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.25
1.25
2.05
2.30
2.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4379)
O mě se neboj (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (8)
Kriminálka Miami (7)
Kriminálka Miami (8)
Výměna manželek IX
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4380)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Přání Ježíškovi
Romantická komedie (ČR, 2021)
Pád Londýna
Akční film (VB/Bulh./USA, 2016)
Kriminálka Miami (7)
Kriminálka Miami (8)
Comeback
Novashopping
Na lovu II

Prima
6.00
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.55
0.30
1.30
2.25

Pohoda u krbu
M.A.S.H (90)
Nový den
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
Zoo (71)
Walker, Texas Ranger VII (19)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (13)
Komisař Rex VII (5)
Námořní vyšetřovací služba XI
(10)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Máme rádi Česko
Jak to bylo, šéfe?
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(10)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (13)

Nova Cinema
5.35 Hrdina až do konce 8.00 Kriminálka Miami (5)
8.55 Kriminálka Miami (6) 9.50 Talisman 11.50
Teleshopping 12.20 Dračí srdce: Boj o trůn 14.10
Osudové léto 2 16.25 Divoká stvoření 18.15 Rivalové
20.00 Vánoční skřítek, komedie (USA/N, 2003)
21.55 Romeo musí zemřít, akční film (USA, 2000)
0.10 Zpátky do ringu, komedie (USA, 2013)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.20 Autosalon.tv 7.45 Re-play:
Tutorial 8.20 Top Gear IV (7) 9.25 Top Gear V (2)
10.35 Hvězdná brána II (11, 12) 12.30 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (12) 13.30 Simpsonovi
XXVIII (6-9) 15.15 Hvězdná brána II (13) 16.15
Hvězdná brána II (14) 17.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (13) 18.15 Simpsonovi XXIX (12-15)
20.15 Zlatá horda 22.55 Ohnivé peklo

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 M.A.S.H 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (13, 14) 8.45
Vlak do neznáma 11.05 Spectre 14.15 Královský
víkend 16.15 Tíživá minulost 18.10 Muž na míru
20.00 Srdce na dlani, komedie (ČR, 2022) 22.00
Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu, komedie (USA,
2006) 23.45 Špion, akční komedie (USA, 2015)
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Na zdraví výborně
zafungoval AVS přístroj

sují, že se po použití jednoho dvacetiminutového
programu cítí odpočinutí
jako po hodinách spánku,
s lepší náladou, bez stresujících myšlenek.

Někteří si udržují vysokou imunitu a dobrou
psychickou kondici, například kvalitní spánek,
pomocí přístroje zvaného AVS (audiovizuální
stimulační přístroj). Snadno se ovládá, má
garantované účinky a doporučují ho i lékaři.
Jak říká i PhDr. Dagmar Nývltová: ,,Nejlépe
funguje na nespavost, stresy,
různé úzkosti. Používáme ho
už přes 15 let. Jeden program
trvá zhruba 20 minut a někdy
na to není v ordinaci dost času.
Proto si ho řada lidí, co vím,
po dobré zkušenosti koupila
domů.“
Biomedicínsk ý AVS
přístroj se skládá ze speciálních brýlí, sluchátek
a ovládací jednotky. Vyberete si příslušný program,
třeba na podporu imunity
a spustíte start. Brýle a sluchátka vysílají frekvenci, která přeladí mozek

INZERCE

do určitých stavů vědomí.
Mozek pak zvýší produkci některých látek v těle,
v případě imunity například lymfocitů, bílých krvinek a serotoninu. Stejně
fungují i další programy:
například u spánkových
programů zvýší AVS přístroj přirozenou produkci
melatoninu.
Tuto technologii vyvíjelo mnoho vědeckých týmů
včetně dvou nositelů Nobelových cen. Nejvíce využívané jsou programy pro
eliminaci únavy, nespavosti, depresí, vysokého krevního tlaku a stresu. Podle

AVS přístroj je velmi účinný zejména pro psychickou kondici. Pomáhá na nespavost, většinu typů depresí, stres, únavu, úzkosti, také
jako prevence proti Alzheimerově chorobě. Jak říká přední český
psycholog PhDr. Petr Šmolka: ,,V případě stresu a nespavosti není
ostudou nechat si předepsat lék, je ale lepší použít AVS přístroj.”
mnoha lékařů je právě
eliminace stresu klíčová,
protože stres je příčinou
vzniku až 70% nemocí. Přitom AVS přístroj odstraní
stres ihned: poskytne rychle tak hlubokou relaxaci,

kterou většina lidí dlouho
nezažila. Uživatelé popi-

Jde to i bez léků
AVS přístroj lze doporučit. Je účinný, snadno ovladatelný a nemá vedlejší
účinky, protože optimalizuje přirozené schopnosti
organismu. Často předčí
i léky. Podle prestižní německé kliniky Charité,
která v roce 2018 provedla
klinickou studii pro AVS
přístroj Laxman, zvýší
tento přístroj psychickou
odolnost o neuvěřitelných
27% během několika minut!
Mgr. Vítězslav Brabec

Pro další informace si můžete přímo zde vyžádat tištěnou
brožuru o této biomedicínské technologii. Stačí, když pošlete běžnou SMS s vaší poštovní a emailovou adresou a slovem
DVA na telefon 774 444 795. Zaslání brožury je zdarma.

AVS přístroj: zdraví a pohoda.
Okamžitá redukce stresu, únavy,
nespavosti, depresí, vysokého
tlaku a dalších 20 možností.

PhDr. Dagmar Nývltová: ,,Poprvé jsem AVS přístroj
vyzkoušela u kolegů v Belgii a nyní ho používáme denně.
AVS přístroj funguje velice dobře, zvláště na nespavosti,
úzkosti, stres, deprese, únavu.”
Nic neriskujete - vyzkoušení
účinku zdarma! V prodejnách:
PRAHA: tel. 774 444 795  BRNO: tel. 778 035 563
Další prodejny najdete na www.galaxy.cz.

Info: www.galaxy.cz  Info: 774 444 795
Tištěný katalog - pro zdraví objednejte přes SMS zadarmo:
Pošlete běžnou SMS s Vaší poštovní a
emailovou adresou a slovem DVA na
telefon: 774 444 795.
Zásilku obdržíte i s dárkem: CD
automatická relaxace a Čakry.

Black Friday: slevy 10-50% na vše!
100 výrobků pro zdraví a psychickou kondici:
AVS přístroje, maséry, biolampy, světelná terapie...
Vánoční slevy. Dárky. Akce jsou časově omezeny.
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Uvízli jsme na laně. Do kabinky
se opíral mráz a chladný vítr
Záchranáři cvičili
na lanovce na úpatí
Sněžky. Roli figurantů
si zkusili hasiči i novináři
KATEŘINA VANÍČKOVÁ
PEC POD SNĚŽKOU | Parkoviště u lanovky na Sněžku nezvykle zeje prázdnotou, neboť dráha je do 9. prosince ve
všední dny mimo provoz. To se hodí ke
cvičení hasičů z Královéhradeckého kraje i horským záchranářům. Jednou turistkou uvízlou v kabince na nejvyšší českou horu byla i redaktorka.
Do kabinky, která v běžném provozu
pojme šest pasažérů, se vměstnáváme
ve čtyřech. Na Růžovou se svezeme rovnou dvakrát a zastavujeme v mírném zasněženém svahu. Pod námi je sedm metrů.

Naděje na rychlou záchranu
Po deseti minutách čekání to vypadá na
opravdu rychlou záchranu. Pod námi se
objevují tři záchranáři, pokoušejí se zachytit lano tak, aby se vyšplhali ke kabince. První pokusy jsou neúspěšné, ale
nakonec se to povede.
Jenže naděje na rychlou záchranu
mizí. „Ne, tu ne. Pojďte dolů!“ křičí kolegové sto metrů pod nimi. „Tak nic,
promiňte,“ mávají směrem k nám. „Tak
máme smůlu, ale minule to bylo do dvaceti minut,“ uklidňuje kolega. „Lidé nemají strach z výšky, ale z toho, jak se kabina hýbe,“ dodává třetí do party Radek
Drahný, mluvčí Správy Krkonošského
národního parku. Minuty plynou, záchranáři nikde. „Takhle se asi cítí lidé,
když čekají na skutečnou záchranu. A
to my nepotřebujeme na záchod, protože jsme se na to chystali. Když to nečekáš, musí to být strašné,“ přemítáme několik metrů nad zemí.

Čekání nad potokem
Mráz a chladný vítr se po hodině čekání
směle opírá do kabinky. V té je stupeň
až dva pod nulou. „Pořád lepší než být
uvízlý na běžné lanovce, přímo na mraze,“ shodujeme se. Stále koukáme na potok pod námi. „Hele, už někdo jde!“ vykřikne kolega. Od Růžové hory míří
skupina hasičů. Ale jdou dál. Teprve po
půldruhé hodině nastává naše chvíle. Jeden z hasičů míří na stožár a upevňuje
lano, druhý ho jistí. Další dva míří pod
kabinku. Každé přitáhnutí však znamená zhoupnutí kabinky.
Jedno, dvě přitáhnutí a je na střeše.

Hasiči mají cvičení záchrany lidí na lanovce minimálně jednou ročně.
Na ni upevňuje lana. „Jděte dál od dveří, otevřu je,“ říká náchodský hasič.
Škubnutí - a je to. Teprve teď se pomalu
slaňuje za hvizdu bot o lak lanovky.
„Dám vám sem lano, ať mi sem nechodíte,“ zdůrazňuje hasič. První může jít.
„Dáma první!“ Nasoukám se do trojúhelníkového sedáku. U otevřených dveří to však není nejbezpečnější z pocitů.
Žlutý sedák, ve kterém záchranáři slaňují, nemá žádné upevnění. Jen si do něj
sednete. „Rozkročím se a začneme.

Otočte se ke mně - a teď vás spustíme,“
dodává hasič.
Dole jsou už připraveni kolegové, kteří zvládnou kabinku evakuovat za 20 minut. Zůstáváme však uprostřed cesty na
Růžovou horu. Čeká nás asi půl kilometru k dolní stanici. Sníh, stromky, keře,
pár uklouznutí a po dvou hodinách jsme
tam.
Hasiči mají cvičení na lanovce minimálně jednou ročně. „V loňském a předloňském roce jsme výcvik absolvovali

FOTO | MARTIN VESELÝ

na sedačkové v Orlických horách. Na
Sněžce jsme byli naposledy před třemi
lety,“ říká mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.
Právě tady přepravují pasažéry s tělesným postižením. I toho se v pondělí záchranáři zhostili. Figuranty byli bývalí
příslušníci hasičského záchranného sboru, kteří jsou připoutaní na vozík. „Vyzkoušíme si i transport relativně těžkým
terénem, kde je prudký svah a nejvyšší
převýšení,“ dodala Götzová.
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Americký ﬁlantrop Warren Buffet: Musí existovat nějaký zvrácený lidský rys dělat si...

Tajenka: … snadné věci složitými.

Nové Téma: Jak
na Alzheimerovu
nemoc

P

ro stárnoucí populaci je to velký strašák. Alzheimerova nemoc. Už sedmá nejčastější příčina úmrtí u nás. Tuhle nejčastější
formu demence má v Česku odhadem přes 150 tisíc lidí a jejich počet
stále roste. A růst bude.
„Zhruba každý dvacátý člověk,
kterému je 65 let, může mít počínající nebo rozvinutější Alzheimerovu
nemoc. A během každých dalších
pěti let věku se toto číslo zdvojnásobuje. Z čehož jasně vychází, že ve věkové skupině od 85 let onemocní u
nás Alzheimerovou nemocí každý
třetí člověk,“ říká doc. MUDr. Robert Rusina, přednosta Neurologické
kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
Za posledních dvacet let se bohužel neobjevil žádný nový medikament, který by nemoc vyléčil nebo ji
alespoň zastavil. „Zatím není k dispozici léčba, která by mířila přímo na
podstatu nemoci. Nyní však očekáváme výsledky některých průlomových studií, zejména co se týče vakcinace a biologické léčby,“ dodává.
Proč už v USA nový lék je? Čtěte
v novém vydání týdeníku Téma.

Nelituji toho, že jsem kdysi pila
ČR | Yvetta Kornová (60) promluvila o
alkoholismu a svěřila se, že plánuje svatbu. Známá dětská herečka a sestra zpěváka Jiřího Korna popsala, co momentálně dělá a čím se živí. Diváci ji mohou
od února příštího roku vidět v třináctidílném seriálu Společně sami režiséra Tomáše Magnuska.
„Když mi Magnusek nabídl roli bezdomovkyně, měla jsem obrovskou radost. Jeden čas jsem sama byla na ulici,
takže to mám zaryté v kůži,“ svěřila se
Yvetta Kornová v rozhovoru pro pořad
Showtime. K filmu se vrací po třiceti letech. Někdejší dětská herecká hvězda
bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu. „Nelituji toho, že jsem pila.
Myslím si, že vsichni lidé pijí. A hodně
mladých lidí dnes bere drogy. Jen s tím
umějí žít,“ míní Kornová.
„Když jsme v mém dětství točili My
z konce světa a Přijela k nám pouť, byla
jsem vyhraněná na to, že jsem byla taková držtička. Všechno jsem si tvrdohlavě
vydobyla a byla jsem docela nekompromisní. Což už je dnes jinak. Prožívám
dnes při natáčení daleko větší trému a
na vše se připravuji,“ říká.
Dnes žije poklidný život kousek od
Náchoda. „Mám doma osm koček, dvě
ovce a jezdím vařit kávu do penzionu
důchodcům. Myslím si, že je bohulibé
se věnovat seniorům. Říkám jim starší

Yvetta Kornová dnes (nahoře) a kdysi
ve filmu.
FOTO | HERMINAPRESS,
FS BARRANDOV / Zdeněk Dukát

dámy, jsou velice noblesní. Od těch starších se můžete hodně naučit,“ myslí si
herečka. „Já už vlastně od života nic nepotřebuji a nechci. Jsem šťastná, že
mám tři zdravé děti. To je to jediné, co
se mi v životě povedlo,“ usmívá se Yvetta Kornová a těší se, až se podruhé vdá.
„Mám dlouholetý vztah. Plánujeme
bláznivou svatbu. Jen my dva a dva
svědci. Říkali jsme si, že si je možná vybereme na ulici mezi bezdomovci. Říkala jsem vždycky, že podruhé se budu

vdávat až v sedmdesáti. Ale asi to zkusím dřív. Možná už příští rok,“ dodává.
V seriálu Společně sami si vedle Yvetty Kornové, Zlaty Adamovské, Martina
Dejdara, Ivana Vyskočila, Jany Krausové či Hany Čížkové zahraje i spousta
mladých herců. Představí se například
Jindřich Žampa, Štěpán Tuček, Ladislav
Ondřej, Jakub Moulis, Natálie Grossová, Adam Kraus, Tereza Ševčíková, Dominika Hrazdílková a další.
(sub)

Trutnov, Náchod a Rychnov
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Špatný den, mrzelo trenéra
Po tříbrankové výhře
nad Litvínovem hradečtí
hokejisté nestačili
na Oceláře z Třince.
RADOMÍR MACHEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Víkendový dvojzápas skončil pro hradecký Mountfield
nerozhodně. Ve dvou zápasech mezi duely se švédským Färjestadem totiž Hradečtí nejprve porazili 3:0 Litvínov, aby
poté padli 1:4 v Třinci.
V zápase, v němž Mountfield nakročil ke ztrátě bodů hned na začátku – první dva góly totiž inkasoval už za 94 vteřin. „Domácí vyhráli jednoznačně a zaslouženě, začátek vše umocnil. Zatímco
soupeři to nalilo krev do žil, nám to sebralo veškeré sebevědomí,“ uvedl Tomáš Martinec, hlavní kouč hradeckého
mužstva.
Přitom Hradec na led úřadujících českých šampionů vyrazil s vizitkou týmu,
který to v Třinci umí. V minulé sezoně
tam v základní části dvakrát vyhrál
shodným výsledkem 2:0. Tentokrát tímto skóre brzy prohrával. „Domácí se
lépe pohybovali, byli lepší v osobních

Hradeckým hokejistům se zápas v Třinci nevyvedl.
soubojích, vůbec jsme se nedokázali do
zápasu dostat,“ poznamenal hradecký
kouč po zápase, v němž si domácí na
své konto připsali čtvrtou výhru v řadě
při skóre 18:3. I proto, že Mountfield
svoji snahu v žádný regulérní gól neproměnil ani po první přestávce, naopak
ještě jednou inkasoval. Branku hosté
sice za stavu 0:2 dali, rozhodčí nejprve
ukázali na střed hřiště, ale Třinec uplat-

FOTO | MARIAN JEŽOWICZ

nil trenérskou výzvu.
Vyplatilo se mu to, po téměř desetiminutovém zkoumání videa sudí gól odvolali pro postavení Radka Smoleňáka v
brankovišti domácího mužstva.
Video pak muselo posvětit i třetí gól
domácích. Voženílek totiž dostal do hradecké branky puk ve chvíli, kdy ji brankář Jan Růžička posunul. Tentokrát se
záběry tak dlouho nezkoumaly, ale zno-

vu zasáhly v neprospěch hostů. V jejich
prospěch tak rozhodla až třetí zkoumaná situace. V 50. minutě totiž Třinci situaci zkomplikoval autor jeho třetí branky Voženílek. Rozhodčí posoudili jeho
zákrok na Okuliara jako podkopnutí a
vyloučili jej na pět minut a do konce zápasu. Po trestech na obou stranách Hradec odvolal gólmana a měl dlouhou přesilovou hru pět na tři. V ní poslal puk do
rovněž posunuté branky hradecký kapitán Smoleňák a gól platil ze stejného důvodu jako Voženílkův.
Hradečtí se odhodlali k risku bez gólmana opět v 57. minutě, ale nic si nevytvořili, naopak inkasovali počtvrté,
když Filip Pavlík fauloval unikajícího
Daňa. Rozhodčí přiznali slovenskému
útočníkovi technický gól, ačkoliv puk
přes brankovou čáru vůbec neprošel.
„Vybrali jsme si špatný den. Jediné
pozitivum je výkon brankáře Růžičky,
který zabránil tomu, že rozdíl nebyl ještě větší,“ uvedl kouč Martinec.
Právě změna v brance, kde v pátek
úspěšného Kiviaha nahradil právě Jan
Růžička, byla jednou ze dvou, které museli hradečtí trenéři udělat. Druhou zapříčinilo zranění obránce Mislava Rosandiče, borce, jenž se do Hradce vrátil
před několika dny z Liberce. V sestavě
ho nahradil René Piegl.
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VOLEJTE
ZDARMA
JUPÍ sirup
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0,7
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JUPÍK
Aqua
a
malina
0,5 l

JUPÍ sirup
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0,7 l
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
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JUPÍK
Aqua
a
jahoda
0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

CHIPICAO
Croissant
s kakaovou
náplní, 60 g

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní
0,5 l

7 DAYS DOUBLE Croissant
kakao & vanilka, 60g
7 DAYS DOUBLE Croissant
vanilka & višeň, 60 g
JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l

BIRELL
světlý, 0,5 l

MILKA
Toffee Wholenut, 12 x 300 g
BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l

MILKA
Triolade, 280 g

BIRELL
červený
pomeranč, 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
perlivá, 1,5 l

PILSNER
URQUEL
světlý ležák
0,5 l

BIRELL
spolotmavý
0,5 l
KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá, 1,5 l

SEMTEX
Cactus, 0,5 l

BIRELL
pomelo & grep
0,5 l
SEMTEX
Originál, 0,5 l

VP KOZEL 11
řezaný, 0,5 l

SEMTEX
High, 0,5 l

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01102022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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BIRELL
cittrón & máta
0,5 l
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Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

VP KOZEL 11
medium
0,5 l
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KOFOLA
Originál, 2 l

BIRELL
bezový
květ
0,5 l

ZDARMA

Nová prodejNa - vašátkova 45, SolNice

