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ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

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

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy

Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

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

Pojištění majetku

Cestovní pojištění

Pojistěte si budovu a domácnost online.
Porovnejte nabídky pojištění majetku
u 4 pojišťoven včetně připojištění.

Uzavřete si cestovní pojištění online s kry�m nákladů
na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené
onemocněním COVID-19 v rizikových zemích.
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Porovnávejte pojištění online na www.Pojisteni.Com
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SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM

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

8 minut chůze z centra Brna • Wi-Fi připojení zdarma • Hotelová recepce v provozu nonstop • Parkování v areálu hotelu
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Miroslav Šimůnek
O závislosti
na lécích,
léčbě na
psychiatrii
i cestách
po světě

…str. 6 a 7

Nákupní centrum u Máje
NADĚJNÁ LYŽAŘKA

Barbora Havlíčková přišla
o sezonu kvůli zranění ...str. 33

ČEŠI JAKO „MASOŽROUTI“

Za rok snědí tolik masa,
kolik sami váží
...str. 8 a 9
Část fasády nákupního centra má podle investora navazovat na oblíbený sousední park 4 Dvory. Svým pojetím se má
také alespoň částečně odlišit od klasických obchodních center.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Mezi sídlišti Máj a Vltava v Českých Budějovicích
bude obchodní dům se zelenou střechou. Řidiči si
u něj nabíjí elektromobily.
JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Dvoupatrová
budova s hypermarketem a několika
menšími prodejnami, zatravněná střecha, ale také 250 parkovacích míst. Na
úřední desce Českých Budějovic se objevil podrobný popis, jak bude vypadat
nový obchodní dům.
Investor, jímž je teplická společnost
JTH známého podnikatele Jaroslava
Třešňáka, ho chce postavit mezi sídlišti
Máj a Vltava. Zahájení prací je podle
všeho blízko. Jak veřejně dostupný materiál upozorňuje, hotovo musí být do
dvou let od chvíle, kdy nabude vyvěšený dokument právní moci. A co všechno plánuje firma stavět? V obchodním
domě najde zázemí prodejna potravin.
„V objektu budou obslužné úseky lahů-

dek a sýrů, porcovaného masa,“ popisuje mimo jiné materiál budějovického
stavebního úřadu.
Jaký řetězec tam bude, v několikastránkovém spisu nestojí. Má to však
být Kaufland. O něm mluví i vedení radnice. Vzniknou tam i další komerční
prostory. „V objektu jsou umístěné nájemní plochy pro drobný doplňkový prodej,“ uvádí dokument.

Střecha vsákne vodu
Ten popisuje také druhé patro, kde má
být zázemí pro personál s terasou. „Jsou
zde kanceláře vedení objektu a personálu, denní místnost, část nekuřáků, terasa
a dále sociální prostory.“
Jak přesně bude stavba vypadat, zatím není jasné. Spis ale zmiňuje napří-

klad „zelenou“ střechu, která má vsakovat dešťovou vodu. Část fasády stavby
má podle investora navazovat na oblíbený sousední park 4 Dvory. Svým pojetím se má také alespoň částečně odlišit
od klasických obchodních center. Investor slíbil, že se bude snažit areál provázat s okolním prostředím.
„Bude mít parkovou střechu, součástí
parkovišť budou nabíjecí stanice a na pozemku vznikne retenční nádrž pro vsakování povrchových vod,“ vyjmenovala Radka Metz za společnost JTH
Group. Samotný park budou od obchodního domu dělit chodník a parkoviště.
Vznikne tam 250 míst pro auta, jež
budou přijíždět ze silnice, která spojuje
sídliště Máj a Vltava. „My jsme se naštěstí domluvili se zástupcem investora
a dalším architektem. Přizvali nás ke
spolupráci při tvorbě veřejného prostoru a parkovacích ploch. Domluvili jsme
se, že bychom se rádi z tohoto na první
pohled negativního zásahu do území
snažili udělat přednost,“ naznačil architekt Petr Velička.
POKR. NA STR. 5

BOB KARTOUS

„Distanční výuka prohlubuje
nerovnost mezi dětmi“ ...str. 10

ISIDOR ZAHRADNÍK

Kněz, který vyhlásil vznik
Československa
...str. 11
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Díky bytu začínají nový život
V Českých Budějovicích
se osvědčuje nový
projekt Bydlení
především, díky kterému
se mohou lidé přesunout
za lepším třeba
z azylového domu,
ale i přímo z ulice.
LUKÁŠ MAREK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Srdečně nás
vítá ve svém skromném bytě, který má
asi 15 metrů čtverečních. Pro mnohé
hodně málo, jenže pro paní Věru a jejího syna to znamená úplně nový začátek
a hlavně důstojné bydlení. Měsíce čekali, než se jim podařilo dostat z azylového domu. Věra má práci, syn se díky
tomu znovu zlepšil ve škole a má jedničky. Tak moc dokáže udělat, když máte
zázemí.
„Jsem tu od září. V Praze jsme přišli
o střechu nad hlavou. To místo tam začali předělávat na domov důchodců. Tady
v Budějovicích jsme pak byli v azylovém domě a zapojili se do projektu Housing First (Bydlení především).“ Vše trvalo osm měsíců. „Vím, že to bydlení
není moje, ale jsem šťastná, že jsme se
sem dostali. Lidé, kteří nám pomáhají,
jsou skvělí,“ vypráví Věra. Je původem
Jihočeška a pochází ze Zlivi nedaleko
Budějovic. Teď žije na sídlišti Vltava
a má tak blíže i ke svým přátelům a známým.
Je jednou z těch, kteří se zapojili do
projektu města s názvem Bydlení jako

první krok k sociálnímu začleňování.
Může to znít odborně, ale ve výsledku
to znamená pomoc, jakou získala právě
paní Věra. „Cílem je, abychom poskytli
standardní bydlení těm, kteří ho nejvíce
potřebují, jsou zranitelní a v životní nouzi,“ vysvětluje Tomáš Chovanec, radní
Českých Budějovic, který se zabývá sociálními věcmi.
Projekt funguje přes rok a město do
něj připravilo 12 bytů a s dalšími se přidali také soukromí vlastníci. „Když
máte kde žít, máte to základní zázemí,
které vám pomůže k dalšímu odrazu
vpřed ve vašem životě. Tak to vnímáme, a zatím to funguje velmi dobře,“
uznává Chovanec.

Už si našla i práci
A paní Věra souhlasí, chodí do práce
a hlavně to pomohlo i jejímu synovi.
„Je to velmi solidní. Tohle se málokde
vidí. Byli jsme v nouzi a tohle nám
ohromně pomohlo. Synovi je osm let
a také potřebuje svůj klid a nějaké zázemí. Ve škole s ním byly potíže, ale když
jsme se nastěhovali, tak se to změnilo
a dělá mi zase radost,“ potvrzuje.
S žádostí o práci prý tak dlouho otravovala, až ji nakonec dostala. „Dělám
v azylovém domě pod charitou. Sehnat
zaměstnání s dítětem je dnes hodně těžké. Ještě si hledám nějakou brigádu,“
doplňuje.
Projekt je pilotní a spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Města
ho mohou přijmout za svůj a začít takto
bydlení nabízet. „Chtěli jsme si to vyzkoušet. Nic takového jsme tu neměli.
Ano, sociální služba tady funguje a snaží se, ale tohle je něco jiného,“ podotý-
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ŽELEZNÝ ŠROT
ZA SUPER CENY

• Provádíme ekologickou likvidaci osobních, užitkových
a nákladních vozidel
• Vystavujeme potvrzení pro trvalé odhlášení vozidla z registru
• Výkup a zpracování kovového odpadu se zaměřením
na hliníkové odpady, výkup akumulátorů
• Ekologická likvidace autovraků
• Prodej hutního vytěženého materiálu
Jiří Rokytka
mobil.: 604 783 369
tel.: 387 319 250
e-mail: rokytka@remet.net
www.remet.net

adresa provozovny:
Okružní 643, 370 01 České Budějovice
provozní doba: po-pá 7.00 - 15.30 hod.
so 7.00 - 11.00 hod.

Paní Zdena je babičkou i maminkou malé Jessicy, teď díky projektu žijí v zařízeném bytě 1+1.
FOTO | MĚSTO ČB
ká radní Chovanec. Účastníci projektu
plní povinnosti a jako klasický nájemník za bydlení musí platit. Zároveň mají
k dispozici asistenty, kteří pomáhají třeba s oddlužením. Právě dluhy jsou
u těchto lidí časté.
„Jenže když nemají ani bydlení, tak
se z nich jen těžko mohou vyhrabat. Tohle je prostě nastartuje, získají nějakou
jistotu. Pak mohou řešit zaměstnání, rodinu a tak dále,“ uvádí Chovanec.
Za více než rok se nepovedlo pomoci
jen jednomu člověku. „Ten muž byl velmi dlouho bez domova, a tak už se hodně sžil s touto skupinou lidí. On i začal
pracovat. Jenže jak to chodí, kamarádi
z ulice se o tom dozvěděli a hned se na
něj nabalili. Pak už to bylo neúnosné,“
zmínil s tím, že jinak jsou prozatím výsledky projektu více než dobré.
Vyhlášení výzvy Housing First přišlo
v době, kdy byla v plném proudu příprava Koncepce bydlení pro město České
Budějovice. Na projektu se podílejí
i partneři Fokus, Mezi proudy a Správa
domů. Ti se zabydlováním a podporou
obyvatel v bytové nouzi dlouhodobě zabývají a situaci dobře znají.
Životní příběhy takto ubytovávaných
lidí jsou různé, společnou mají strastiplnou cestu. Někdy za ni nesou vinu, jindy ne. Někdy si osud s lidmi dokáže zahrát neskutečnou partii, že na jejím konci mizí i střecha nad hlavou. To je i případ šestapadesátileté paní Zdeny, která
do 18 let žila v dětském domově. S bývalým manželem má čtyři dnes už dospělé děti. Celý život se stěhovala po

ubytovnách a bytech. Po rozvodu střídala azylové domy a různá ubytovací zařízení.
Od narození, tedy sedm let, má v pěstounské péči vnučku Jessicu, jejíž rodiče
měli problémy s drogami a o dceru nejeví žádný zájem. Jessica říká své babičce
mami. Před několika lety si Zdena našla
nového přítele, u kterého ale bohužel postupně propukla závislost na automatech
a alkoholu. Ještě na jaře roku 2020 bydleli společně, ale už netvořili pár. Na začátku léta 2020 se Zdena s vnučkou přestěhovala k přítelkyni svého syna, kde jim
chybělo soukromí, které by bylo potřeba
pro zdravý rozvoj dítěte.
Jessica navíc v září 2020 nastoupila
do 1. třídy základní školy. Paní Zdena
pro ni chtěla zázemí, aby se do školy
dobře vyspala a měla klid na učení. Proto s ní odešla bydlet na kolej pro vysokoškoláky. Tam našla relativně dobré podmínky, protože ještě nezačal akademický rok a budova byla poloprázdná. Zdena ale byla stále ve stresu, protože nevěděla, jak to bude s bydlením dál, a chtěla pro svoji vnučku zdravé a stálé prostředí. „Díky Housing First nyní bydlí
v bytě 1+1 v činžovním domě, kde platí
nájem, elektřinu, plyn a vodu. Byt byl
vybavený, což nové nájemnice ocenily,
protože stejně neměly nic vlastního.
Vzhledem k tomu, že je Jessica už v tak
mladém věku psychiatrickou pacientkou, je pro ni největším přínosem stabilní prostředí. A její babička-maminka konečně cítí po letech obrovskou úlevu,“
popisuje Chovanec.
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Barokní vodárna může
být lákadlo pro turisty

Kastelán Martin Slaba se těší, až bude moci návštěvníkům místo ukázat. „Sám jsem zjistil, že řada z nich neví, že tady
něco takového vůbec existuje,“ říká.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
JAKUB BARTOŠ
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU | Pod nohama kastelána proudí voda z nedaleké
řeky Vltavy. „Až bude hotovo, poteče
místy, kde se teď nacházíme,“ ukazuje
Martin Slaba směrem ke dřevěnému
stropu uprostřed chladné místnosti.
Stojí v budově barokní vodárny, kterou již několik měsíců opravuje specializovaná firma. Jeden z důvodů rekonstrukce se nachází přímo před ním – velká modrá turbína, která už je částečně
ponořená. „Máme tady celkem dvě
Francisovy turbíny z roku 1908. Jedna
z nich však nefunguje od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Ta druhá
postupně dosluhovala. Proto jsme museli zasáhnout,“ vysvětluje Slaba.
Na výšku třímetrová zařízení už mají
za sebou náročný transport, opravu
i umístění zpět do vody. „Při pátrání po
historii vodárny jsem zjistil, že tyhle relativně nové turbíny jsou posazené na
původních dřevěných konstrukcích,“
líčí kastelán, podle něhož tady první vodárna vznikla už v 16. století.
V budově před časem došlo k průzkumu, který datoval právě jeden z dubových pilířů do roku 1544. Z toho i dalších důvodů by Martin Slaba chtěl, aby
se z historické stavby stala národní kulturní památka.
Barokní domek nedaleko vyhledávaného koupaliště v Hluboké nad Vltavou
je o něco mladší, pochází z 18. století.
V těchto dnech voda spodní částí
domu neteče, ale to se po rekonstrukci
změní. „Celkově se však snažíme, aby
si stavba zachovala původní podobu. Cílem je mimo jiné zpevnit barokní zdi,

udělat novou dřevěnou podlahu a přidat
kopie některých původních prvků,“ líčí
kastelán.
O chvíli později vylézá po žebříku nahoru do „suché“ části vodárny a otevírá
dřevěný kryt. „Tohle je novinka. Až
bude místnost pod námi zaplněná vodou, bude možné se tudy podívat dolů.
Chtěli bychom ještě osvětlit tu původní
a vzácnou dřevěnou konstrukci,“ ukazuje. Nenápadná vodárna se ukrývá u řeky
pod kopcem, na kterém stojí hlubocký
zámek, a tak odtud musí voda urazit poměrně náročnou cestu. „Celá trasa měří
600 metrů a překonává převýšení přibližně osmdesát metrů,“ zmiňuje kastelán Slaba. V minulosti byl dům, který
už několikrát poničily povodně, pro život místních mnohem důležitější. Voda
INZERCE

odtud se používala k pití, vaření či uklízení. To je však už dávno minulostí.
„Nám teď slouží především k zalévání
našich zahrad. Až bude hotovo, poteče
voda také v zámeckých kašnách,“ usmívá se Slaba.
Ten neplánuje udělat z památky muzeum. Už teď však počítá s tím, že by si
návštěvníci příležitostně mohli objekt
prohlédnout. Když se nic nepokazí,
mohlo by se tak stát už letos v dubnu.
Tou dobou už by měla být rekonstrukce
u konce. Celá akce vyjde na přibližně
pět milionů korun.
„Těšíme se, až budeme moci návštěvníkům místo ukázat. Sám jsem zjistil,
že řada z nich neví, že tady něco takového vůbec existuje. Pro některé to bude
úplná novinka,“ dodává kastelán.

Mezi sídlišti
postaví další
nákupní centrum
DOKONČENÍ ZE STR. 3

Petr Velička nyní se svým týmem připravuje rozšíření přilehlého parku
4 Dvory. Části obyvatel se i tak zdá tento projekt zbytečný. „Dle mého názoru
tam není tak velká koncentrace lidí, aby
tam musel být další obchodní dům. Setkávám se spíše s negativními názory na
tento záměr. I mně přijde neopodstatněný,“ myslí si Tereza Šebestová, která
žije na Máji. Podle ní je podobných služeb v okolí dost. Ale uvědomuje si, že
pro investora to je lukrativní záležitost.
Do přípravy projektu podle náměstka
primátora Viktora Lavičky (ANO) intenzivně promlouvala radnice. „Podařilo se nám změnit umístění stavby a zároveň jsme se zasadili o intenzivnější rozmístění zeleně, aby tady nevznikla taková ta klasická plechovka,“ reagoval.
Kromě toho je domluvené, že část
parkovací plochy, která není přímo
u Kauflandu, bude sloužit návštěvníkům parku. „Myslím, že jsme se se stavebníkem domluvili na pozitivních věcech, aby výsledek nebyl ostudou pro tohle území, které se snažíme posunout
a proměnit,“ shrnul Lavička.
Právě radnice plánuje nedaleko odtud
dva velké projekty. Vedle hokejového
stadionu, který se nachází na druhé straně bývalého vojenského cvičiště, chystá výstavbu bytového domu. Kromě
toho chtějí radní v areálu vodní svět
s novou sportovní halou. Lavička také
reagoval na kritiku části veřejnosti, která na radnici mířila za to, že záměr nezastavila. „Jde o pozemky developera
a územní plán dovoluje tuto zástavbu.
Město to nemůže zakázat. Může se pouze vyjádřit. Rozhoduje stavební úřad,
který má také jen určité možnosti. Pokud to splňuje normy a nařízení, nemůže stavbu zakázat,“ vysvětlil Lavička.

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

pohřební a kremační
služby.

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

Bezplatná nonstop linka:

800 111 002

Stálá služba:
602 443 478, 602 443 475
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Bojoval jsem se závislostí na lécích,
Aby v noci usnul, spolykal i třicet prášků. Roky závislosti
na lécích se před časem rozhodl herec a moderátor
Miroslav Šimůnek rázně vyřešit léčbou na psychiatrii.
„Ostatní potajmu očekávali, že budu mít manýry
celebrity, ale po pár dnech zjistili, že to tak není,“
hovoří otevřeně o svém boji a dokonce o něm natáčí
dokument. „Chci ukázat nejen to, jak katastrofální
dopad na život mají návykové látky, ale také to, že
existuje z těchto problémů východisko,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ

kaři, psychology a sociálními pracovníky
jsme měli jen v dopoledních hodinách.
Zbytek dne byl de facto na každém z nás.
Pochopitelně budíček, rozcvička, obědy,
snídaně i večeře byly ve stejný čas.

ČR | Rodák z Podkrkonoší projel tři kontinenty, žil v Jižní i Severní Americe,
v Británii, v Praze, aby nakonec zakotvil na jihu Moravy. Herce a moderátora
Miroslava Šimůnka tam ale nedovedla
nová role. V Brně vyhledal pomoc odborníků kvůli svým „životním problémům“, a našel tam nakonec nejen tu.

Nedávno jste řekl, že je velmi důležité, do jakého prostředí se člověk z léčebny vrátí. Kam jste se vracel vy?
Je to až neskutečně důležité, zásadní
pro to, aby taková léčba byla úspěšná.
Já jsem se vrátil do příjemného, rodinného zázemí, díky kterému jsem ve stavu,
v jakém jsem. Zkrátka cítím se dobře.

Před časem jste pro mnohé překvapivě nechal za sebou své role, moderování a přestěhoval se do Brna.
Co vás k takové změně vedlo?
Primárně cesta do Psychiatrické nemocnice Brno, léčba v ní, a přátelé, kteří mi
pomohli z mých životních problémů.
Zejména jedna moje dlouhodobě spřízněná duše.

Měl jste nějaké obavy z návratu
do běžného života?
Největší obavu jsem měl den před návratem. Začal jsem se zničehonic bát návratu
do reality. Toho, jestli zvládnu každodenní stres, komunikaci s novými lidmi, život
v novém městě obecně. Měl jsem ale štěstí, že jsem se díky covidové situaci vrátil
do, svým způsobem, „mrtvého města“.

Jak na vás reagovali ostatní pacienti na psychiatrii? Přece jen vás někteří mohli znát třeba z televize.
Samozřejmě potajmu očekávali, že
budu mít manýry celebrity. Po pár
dnech ale zjistili, že tomu tak není, že
nemám žádná privilegia a jsem prostě
normální člověk. Kvitovali to a dávali
mi to příjemnou lidskou formou najevo.
Byli velice korektní a zachovávali loajalitu a fotili se se mnou na památku až poslední den mé léčby.

O vašem problému s vámi filmaři dokonce točí dokument, proč jste se
rozhodl něco takového udělat?
Chci tak především poukázat na problémy s užíváním návykových látek a jejich katastrofální dopad na život. Ale
ukázat i to, že existuje z těchto problémů východisko.

Jak vypadá takový běžný den v léčebně?
Byl jsem na individuálním nerežimovém
oddělení, protože přísnější bych asi nezvládl. Režim byl volnější, konzultace s lé-

Miroslav Šimůnek

Docházíte teď na terapie ambulantně?
Ne. A každý mi to vyčítá a pranýřuje
mě. Ale já jsem takovou potřebu ještě
nepocítil a nehodlám se řídit názory jiných lidí. Svůj život žiju já sám a jsem
sám za sebe také odpovědný. S lékařem
ale komunikuju a vím, že kdybych začal mít pocit, že to potřebuju, bez váhání terapeuta navštívím.

Narodil se 5. dubna 1978 v Jilemnici.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní ve Vrchlabí. Po maturitě rok pracoval jako
obchodní zástupce pojišťovny, poté se pustil do studia VOŠ herecké a moderátorské v Praze.
■ Ještě za studií hrál v pražských divadlech a natočil tři filmy. Nejznámější je hlavní role Honzy
v lidové pohádce Zdeňka Trošky Z pekla štěstí.
■ Zahrál si ale také například ve snímcích Léto s gentlemanem, Správnej dres, Svatba na
bitevním poli a v řadě seriálů - Sestřičky Modrý kód, Krejzovi, Ohnivý kuře či Doktoři z Počátků.
■ Zkušenost má i se zahraniční produkcí, když dostal roli ve filmech Tristan a Isolda, Wanted,
ve dvoudílném filmu Good Murder nebo v oblíbené bondovce Casino Roayle.
■ Působí také jako moderátor společenských akcí i televizních pořadů (dříve TOP STAR Magazín).
■
■

Už téměř rok je svět ve zvláštním
pandemickém režimu a spousta lidí
přišla o práci, nebo musela změnit
obor. Jak jste na tom vy?
Já jsem toho příkladem. Našel jsem si
v Brně práci kurýra, ale zaplaťpánbůh
k tomu ještě natáčím i seriál.

Neláká vás v takovém období třeba
zase odjet někam do Ameriky?
Byla to životní zkušenost k nezaplacení, ale teď mě to neláká. V Česku jsem
tenkrát nechal veškerých hereckých aktivit, včetně angažmá ve vinohradském
divadle, a v Latinské Americe jsem začínal od absolutní nuly. Žil jsem v mnoha
státech světa a pokaždé jsem si musel
obstarat ubytování i práci. Neskutečně
mě to bavilo, a i kdybych tam netočil filmy, nelitoval bych. Američani v Latinské Americe jsou velice přátelští,
empatičtí, otevření, přesný opak
typu lidí, které jsem poznal v Severní Americe. Ale my Češi
máme v sobě zdravý průměr.
Ve které z procestovaných
zemí se vám žilo nejlépe?
V Argentině. Je to země velmi
vstřícných lidí. Jejich hlavní
město tepe dvacet čtyři hodin
denně. Nehledě na překrásnou tamní krajinu…

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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a pak se bál návratu do reality
Na Moravě
jsou skutečně
nádherné ženy,
a představte si,
že ta nejkrásnější,
tělem i duší, je z Brna.

Miroslav Šimůnek se zapsal do paměti diváků
hned svou první velkou filmovou rolí, v pohádce
Zdeňka Trošky Z pekla štěstí si zahrál po boku
Michaely Kuklové. Během let se ovšem vypracoval také v žádaného moderátora společenských
akcí.
FOTO | ČSFD.cz, ARCHIV MAFRA

Vůbec nejdelší čas mimo naši republiku
jsem strávil v samotném Buenos Aires.
Další z vašich zastávek byl třeba
Londýn, kde jste také pracoval.
Jaký je tam postoj k cizincům, nekoukají se na ně trochu skrz prsty?
V době, kdy jsem tam žil, byl Londýn k cizincům poměrně nevstřícný. Zvlášť k těm
z východní Evropy. Při představě, že
tam v té době žilo na sedmdesát procent
přistěhovalců, se tomu ovšem nedivím.
Čím jste se na cestách živil?
Dělal jsem barmana, recepčního, ale nejvíc mě pochopitelně bavilo natáčení filmu. Honoráře v zahraničí se v téhle ob-

lasti s těmi našimi nedají vůbec porovnávat. Za dvouměsíční natáčení hlavní
role v Londýně jsem si vydělal milion
korun.
Když jste tak zcestovalý, jakými jazyky se domluvíte?
Umím jen anglicky. Učil jsem se angličtinu od svých sedmnácti let i v soukromé škole. Není ovšem nad praxi. To se
člověk naučí nejlépe. Takže jsem odjel
už s celkem slušnou angličtinou a pobyt

v zahraničí a životní zkušenosti mě
v tomhle posunuly ještě dál.
Kde byste dnes pravděpodobně žil,
kdybyste třeba nemohl u nás?
Přiznám se, že nevím. Zatím jsem navštívil jen tři kontinenty. Ale doma je doma
a nedokážu si představit žít už jinde.
Momentálně žijete v Brně. A jak
se říká: Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Jak se vám líbí

INZERCE

KAUFLAND CARD SLAVÍ
A TY SI UŽIJEŠ SPOUSTU
AKČNÍCH VÝHOD.
VÍCE NA KAUFLANDCARD.CZ

Brno z tohoto úhlu pohledu?
Takové rčení se mi líbí a potvrzuju ho.
Na Moravě jsou skutečně nádherné
ženy, a představte si, že ta nejkrásnější,
tělem i duší, je z Brna.
Tuším, že to bude ona spřízněná
duše, která vám pomohla s vaším problémem. Co byste poradil lidem, kteří
se dostanou do podobných nesnází?
Nejlepší je to řešit s odborníkem. Nebát
se a podstoupit léčbu.
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Češi jsou „masožrouti“. Za rok
snědí tolik masa, kolik sami váží
V posledních desetiletích nejvíce roste konzumace drůbežího masa, průměrně ho každý sní 29 kilogramů za rok,
což je o pět kilo více než v roce 2010.
Spotřeba ostatních druhů mas je v posledním desetiletí přibližně stejná, u
vepřového to naposledy bylo 43 kg na
hlavu, u hovězího pak 9,1 kg.
Mezi nejvýznamnější pojídače masa
na světě ale Češi nepatří, ze všech zemí
oscilují kolem třicátého místa. Žebříček
například v roce 2009 vedly Spojené stá-

ty se 120,2 kg na obyvatele, následoval
Kuvajt, Austrálie, Bahamy, Lucembursko, Nový Zéland a Rakousko.

FOTO |

(v kg)

SHUTTERSTOCK

2019

Průměrná váha českého muže činí 83,6 kilogramu.
Každý z nás přitom ročně průměrně spořádá
83,2 kilo masa. Spotřeba roste hlavně u drůbežího,
nejvíc ale Češi spořádají vepřového. Statistiky říkají,
že jsme soběstační v produkci hovězího i mléka.

INZERCE
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ČR | S lehkou nadsázkou lze říci, že každý český muž sní za rok tolik masa, kolik sám váží. Vyplývá to z dat dvou významných českých institucí, ČSÚ (Českého statistického úřadu) a ÚZIS (Ústa-

Drůbeží

JOSEF HORA

vu zdravotnických informací a statistiky ČR). Zatímco první ve svých průzkumech za rok 2019 zveřejnil, že každý
Čech sní ročně průměrně 83,2 kilogramu masa, druhý stanovil průměrnou
váhu českého muže na 83,6 kilogramu.
Co se druhů masa týká, nejvíce si
Češi dopřávají vepřové a drůbeží. Zbytek, tedy asi desetinu z celkové roční
konzumace, tvoří hlavně hovězí, dále
třeba ryby, zvěřina nebo vnitřnosti.

Vepřové

5plus2
■ TÉMA
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VÝROBA MASA V ČESKU
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454 846 tun

Vepřové 211 436 tun

Ostatní 167 tun

Hovězí 72 518 tun

(dovezeno ze zahraničí 37 232 t)

více než 500 cen
v celkové hodnotě
přes 2 milióny Kč.

a vyhraj s
11x

VÍCE NA KAUFLAND.CZ/PRAVIDLA

Šk
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2010

Drůbeží 170 725 tun

INZERCE

NAKUPUJ

2019

(dovezeno ze zahraničí 112 499 t)

Za rok 2020
v Česku celkem
vyrobeno
454 846 tun masa

(dovezeno ze zahraničí 267 466 t)

FOTO | ARCHIV MAFRA

Zelenina čerstvá

Ovoce

Když se statistici podívali na celkovou
spotřebu potravin, zjistili, že v roce
2019 byla nejvyšší za poslední roky a
zřejmě i v celé historii země.
„Celková spotřeba potravin, včetně
potravinových ztrát a odpadů, dosáhla v
roce 2019 hodnoty 796,5 kg na obyvatele. Jde o vůbec nejvyšší spotřebu od
roku 1993,“ uvádí ČSÚ s tím, že potravinové ztráty a odpady jsou odhadovány
až na jednu třetinu spotřeby.
Spotřeba alkoholu i cigaret je posledních deset let podobná, každý Čech ročně průměrně vypije asi 172 litrů alkoholických nápojů a vykouří
kolem dvou tisíc kusů cigaret.

Sýry

Vůbec nejvyšší spotřeba
potravin v historii

(v kg, vejce v kusech)

Jablka

mírného pásma

SPOTŘEBA OSTATNÍCH POTRAVIN

Máslo

Nová data ČSÚ se také zaměřila na tuzemskou výrobu masa, zejména dominantního vepřového, drůbežího a hovězího. „Loni se v Česku vyrobilo 454 846
tun, z toho bylo 211 436 tun vepřového,
170 725 tun drůbežího a 72 518 tun hovězího,“ uvádějí ve zprávě statistici. Dovezeno ze zahraničí, co se těchto tří druhů týká, bylo 417 tisíc tun, k tomu i živá
zvířata. U vepřového a drůbežího masa
není republika v produkci soběstačná, v
prvním případě si vystačí ve 43 procentech, ve druhém je domácí produkce na
63 procentech. U hovězího je ale stoprocentní a dochází k nadprodukci.
„Soběstační jsme dlouhodobě ve výrobě obilovin, mléka, hovězího masa, cukru a piva,“ hlásí data za loňský rok. Poměrně dobře, byť ne stoprocent-

ně, si tuzemská produkce vystačí se
sýry, tvarohy, jablky či vejci.

Vejce

Mléka, cukru, hovězího
a piva máme dost
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Škoda Octavia
Combi

Soutěž probíhá od 17. 2. do 16. 3. 2021. Fotografie výher jsou ilustrační.
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Výuka na dálku posílí nerovnost
Zavřené školy a děti
posazené před monitory
počítačů. Podle experta
na vzdělávání Boba
Kartouse má distanční
výuka pro některé sociální
vrstvy destrukční dopady.
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Vzdělávání v Česku má mnoho bolavých míst. V laických kruzích se šeptá, že
to jde s našimi školami (a s našimi školáky) z kopce a situaci nepomáhá ani nucená
distanční výuka, která by se snad mohla od
1. března přestat týkat alespoň posledního
ročníku středních škol. Studenti a zaměstnanci škol by podle plánu Ministerstva
zdravotnictví měli být pravidelně testováni na covid-19.
Spory ovšem vyvolává například i inkluze nebo povinná maturita z matematiky. „Diskuze o maturitě z matematiky je
často vedena poněkud hloupě,“ říká v rozhovoru pro 5plus2 expert na vzdělávání
Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního insitutu a autor knihy No Future.
Distanční výuka je nejdiskutovanější
téma současného vzdělávání. Jaký
bude mít vliv na kompetence dětí?
Distanční výuka v současné podobě nese
jednu zásadní potíž, a to je posilování nerovnosti. Děti na dobrých školách, s prozíravými a schopnými učiteli, budou z této situace spíše těžit, byť ani pro ně to není jednoduché. Středoškoláci na dobrých gymplech, jako je třeba Gymnázium Na Zatlan-

ce v Praze, mají plnohodnotnou distanční
výuku od března 2020. Jinde stěží zvládají
alespoň nějakou formu přímé interakce prostřednictvím digitálních platforem. Vysoce odlišná je realizace – i posuzování vlivu – distanční výuky podle věku.
Pro středoškoláky je mnohem jednodušší než pro děti z prvního stupně.
Ano, ty by měly mít možnost, pokud to situace jen trochu dovoluje, do školy chodit. Zásadní rozdíl je také na středních školách, gymnazisté se mohou vzdělávat
distančně vcelku bez obtíží, u učňů s odbornou, praktickou částí výuky to možné
není. Vysoce destrukční vliv bude mít
distanční výuka zejména na děti a mladé
lidi, kteří žijí v nepodnětných sociálních
podmínkách a dodnes jsou více méně
v izolaci. A nikdo se o jejich osud nezajímá, což je trestuhodné.
Další výzvou pro školy je v posledních
letech inkluze, která z pohledu mnohých učitelů nastolila situaci, že když
se musí věnovat těm „slabým“, ti „šikovní“ pak slábnou. Neoslabí podle
vás inkluze české školství?
Podstatou inkluze je snaha o individuální
přístup ke každému žákovi, ne na obětování se určité skupině dětí. V inkluzivních
systémech, jako jsou ty skandinávské,
mají děti individuální vzdělávací plány,
tedy cíle vzdělávání a rozvoje, bez ohledu
na to, zda jsou handicapované, talentované či průměrné. To umožňuje – z dlouhodobého hlediska – mnohem vyšší úspěšnost v rozvoji jednotlivců a v celkovém
součtu to vytváří vyšší společenský, kulturní a ekonomický potenciál. Chápu učitele, kteří se za současné situace cítí bezradně, jelikož nemají dostatečnou podpo-

Bob Kartous

Spisovatel, odborník na vzdělávání,
ředitel Pražského inovačního insitutu.
■ Od září 2018 vystupuje také jako
mluvčí iniciativy Čeští elfové, která si
dala za cíl boj s dezinformacemi online.
■

ru v podobě psychologické či pedagogicko-sociální pomoci a příliš mnoho dětí
ve třídě. Ano, za dané situace je to často
těžké, byť na řadě škol si s problémy dokážou poradit. ZŠ Trmice v Ústí nad Labem,
ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, jen namátkou. Nedává žádný smysl rezignovat,
smysl dává hledat cesty k řešení.
Co navrhujete?
Zásadní je vyšší investice do vzdělávacího systému, což by umožnilo snížit počet
dětí, zvýšit intenzitu rozvoje pedagogické
profese a také posílit pedagogické sbory
o stabilní přítomnost školních psychologů
a sociálních pedagogů. Je to investice
s nejvyšší možnou mírou dlouhodobé návratnosti v podobě samostatných, zdravě
odvážných a své přednosti využívajících
jednotlivců s citem pro veřejný zájem.
Hodně se také diskutuje o tom, jestli
„chytrý student“ musí být dobrý v ma-

tematice. Diskuzi otevřela panika kolem povinné maturity z matematiky.
Diskuze o maturitě z matematiky je často
vedena poněkud hloupě. Shoda na tom, že
matematika je klíčová pro určitý způsob
chápání světa a souvislostí v něm, že je jazykem svého druhu, je v odborných kruzích naprostá. Není to tak, že by proti sobě
stáli odpůrci a příznivci matematiky, jak
je zjednodušeně prezentováno. Velmi odlišné je ale hledání cest, jak v matematice
vzdělávat tak, aby vzdělávání v tomto
předmětu skutečně vedlo k vyššímu standardu matematické gramotnosti u většinové populace a aby ti, kteří mají pro tento
specifický „jazyk“ vlohy, měli možnost
tuto vlohu dostatečně rozvíjet. Je nemálo
příznivců myšlenky, že povinná maturita
z matematiky by k takovému cíli přispěla.
Patříte k nim?
Nepatřím. Doposud neexistuje důkaz
o tom, že by povinná maturita z matematiky jakkoliv zvýšila jazykovou gramotnost
těch populačních ročníků, které státní maturity skládaly. Naopak lze z dostupných
měření znalostí usuzovat, že státní maturita žádný pozitivní přínos v tomto směru
nemá. Nelze tedy předpokládat, že pokud
zavedeme státní maturitu z matematiky,
dopady budou jiné.
Co tedy v budoucnu s matematikou?
O co bychom se měli snažit, to je změna výuky matematiky, řešení nabízí například
Hejného metoda, je-li učiteli dobře přejata
a využívána. Vede k samostatnému chápání souvislostí, udržuje významně vyšší
míru motivace se matematikou zabývat.
A to je zásadní, neboť u matematiky největší úskalí vyplývá ze ztráty motivace a nechuti v prvních letech školní docházky.

INZERCE

Se zpětnou hypotékou od FINEMO.CZ se cítím svobodněji
Po odchodu do důchodu nebylo nic tak, jak jsem si představoval. Neustále jsem se musel
omezovat, ať už ve výběru potravin, tak i léků, které jsem potřeboval kvůli nepříjemným
zdravotním problémům. Stále jsem přemýšlel, zda si to či ono mohu dovolit.
O Rentě z nemovitosti jsem se
dozvěděl na internetu, když jsem si
vyhledával různé možnosti získání
peněz. Říkal jsem si, že když jsem
celý život tvrdě pracoval a mám
vlastní byt v ne právě malé hodnotě, tak přece nebudu na stará kolena živořit.
Domluvil jsem si schůzku s obchodní zástupkyní společnosti FINEMO.CZ, která v České republice
Rentu z nemovitosti nabízí a dostal
jsem předběžnou kalkulaci. Vyžádal jsem si i smlouvu a samozřejmě
jsem si vzal dostatek času za rozmyšlenou.
Největší obavu jsem měl z toho,
že přijdu o bydlení a toho důvodu

jsem si chtěl vše důkladně prostudovat. Uklidnilo mě, že společnost
FINEMO.CZ má licenci na spotřebitelské úvěry od České národní
banky a je pod jejím pravidelným
dozorem. Krom toho jsem zjistil, že
Renta z nemovitosti je v zahraničí
zcela běžným produktem.
Nakonec jsem se rozhodl, že
Rentu z nemovitosti využiji. Stejně nemám nikoho, kdo by můj
byt zdědil. Synům ho dát nechci,
protože s nimi nejsem po rozvodu
v kontaktu a krom toho jsou finančně natolik zabezpečení, že by
je můj byt stejně nezajímal.
Díky pravidelné měsíční výplatě
Renty z nemovitosti nemusím nyní

v obchodě přemýšlet nad tím, jestli
si mohu dovolit koupit dražší šunku
a mám i dostatek peněz na potřebné léky. Teď se cítím daleko svobodněji, protože vím, že ani v případě
nějakých nenadálých výdajů se nedostanu do problémů a mohu žít
důstojnější život.
VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI:

CHCETE VĚDĚT VÍC?

 Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

 Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.

 Za života nemusíte nic splácet.
 Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
 Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

 Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
 Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
 Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

INZERCE
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Kněz, který
vyhlásil vznik
Československa
Nikoliv Rašín či Švehla,
natož T. G. Masaryk nebo
Beneš, kteří byli v exilu,
ale kněz Isidor Zahradník
byl tím mužem, který
28. října 1918 před
davy Pražanů ohlásil
vznik samostatného
Československa. Od jeho
úmrtí uplynulo 95 let.
ČR | Revoluční kvas může do historické
role vynést i nepravděpodobné hrdiny.
A stejně jak velká byla jejich tehdejší sláva,
tak hluboké pak může být o desítky let později jejich zapomnění. To je případ kněze
a politika Isidora Zahradníka, který 28. října
1918 před nadšenými Pražany ohlásil vznik
samostatného československého státu. Pro
národ se ihned stal hrdinou, brzy poté i ministrem. Ale že dnes, 19. února, uplynulo
95 let od jeho úmrtí, si vzpomene málokdo.

ZÁBLESK
HISTORIE
Zahradník se narodil 25. června 1864
v Hostačově na Čáslavsku, v matriční knize je uveden coby Theodor, používal však
i jméno Bohdan. Když vstoupil do premonstrátského řádu, přijal jméno Isidor. Byl vysvěcen na katolického kněze, věnoval se
i psaní církevních textů, které publikoval
pod jménem Isidor Theodor Zahradník. Posléze z katolické církve vystoupil, později
spoluzakládal církev Československou.
Angažoval se také v politice, v roce 1907
se stal poslancem Říšské rady za agrární
stranu. Během 1. světové války se zapojil
do protirakouských odbojových aktivit.
Když představitelé sice samozvaného,
ale obecně uznávaného Národního výboru
československého 28. října 1918 ráno převzali kontrolu nad klíčovým obilným úřadem, který řídil přerozdělování obilí po monarchii, daly se události do pohybu. Davy
Pražanů vyšly do ulic poté, co se rozšířila nepřesná zpráva, že mocnářství souhlasilo
s podmínkami míru, což si lidé vyložili tak,
že je konec války i celé monarchie. Jak ale
vysvětluje historik Jan Rychlík, ve skutečnosti to bylo tak, že předcházejícího dne Rakousko-Uhersko přijalo pouze podmínky,
na základě kterých se teprve mělo o příměří

VYHRÁVEJTE
S LOSY ZA Každý
los
NÁKUPY vyhrává!

18. 2. – 24. 2. 2021
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

Více na www.penny.cz.
vybrané druhy, ilustrační foto

JOGURT
FLORIAN
různé druhy
150 g
100 g 3,93 Kč

5,90
12,90

Kněz a politik Isidor Zahradník
(uprostřed) právě ohlašuje vznik
Československa. FOTO | PROFIMEDIA
jednat. Uzavřeno nakonec bylo až 3. listopadu. Nadšení Pražané začali strhávat z budov
symboly nenáviděné monarchie, především
rakouské orlice, a posléze se vydali k soše
svatého Václava. Právě u sochy patrona české země agrární poslanec Isidor Zahradník
proklamoval nezávislý československý stát:
„Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali
věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni. (…) Přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými.“

„Nazdar! Dr. Zahradník“
Dav poté zamířil k hlavnímu nádraží, které
tehdy neslo jméno Františka Josefa I. V té
době byla telegrafická síť jediným funkčním
telekomunikačním systémem. Železničáři
měli rozeslat do stanic po celé zemi telegram, jehož znění sestavil právě Isidor Zahradník: „Československý stát proklamován
dnes o 11. hodině u sochy svatého Václava
na Václavském náměstí. Odstraňte ihned
všechny znaky a značky bývalého státu rakousko-uherského. Do Vídně a do Německa
všechno zboží zadržte. (…) Ať žije československý stát. Nazdar! Dr. Zahradník.“
Co na tom, že Národní výbor žádnou takovou akci neschválil ani neorganizoval… Převrat se v těch chvílích zkrátka odehrával
značně živelně. Oficiální proklamaci o vyhlášení samostatného čsl. státu pak vydal Národní výbor v podvečerních hodinách.
Isidora Zahradníka jeho počínání nejen
onoho 28. října vyneslo do Národního shromáždění i do pozice ministra železnic ve vládě Karla Kramáře. Začátkem 20. let působil
za ČSR u mezinárodní reparační komise ve
Vídni, následně řídil Hypoteční banku v Praze. Zemřel ve Vídni 19. února 1926. (mb)

MÁSLO
250 g

100 g 8,76 Kč

54

21,90
34,90

%

KUŘECÍ PRSNÍ
ŘÍZKY
chlazené,
cena za 1 kg

37%

109,90
159,-�

PIVO
STAROPRAMEN
EXPORTNÍ
LEŽÁK
0,5 l

1,24 kg

KONZERVA
PRO PSY
BODIE
hovězí,
králičí,
drůbeží
1240 g

1 l 23,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

11,90
17,90

30%

100 g 1,60 Kč

19,90

33%

25,90

23%

22,90
39,90

POMERANČE
volné | 1 kg

42%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
Losy za nákupy lze získat do 10. 3. 2021 nebo do vydání zásob v jednotlivých
prodejnách Penny Market s.r.o. Úplná pravidla na www.penny.cz.
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Pojistná smlouva pod drobnohledem
Při výběru pojištění majetku je potřeba především zvážit všechna rizika, která potřebujete ošetřit, dejte
si záležet na nastavení správné výše
limitů pojistného plnění, resp. pojistných částek a zajímejte se i o rozsah asistenčních služeb. Zamyslete

se také nad možnostmi připojištění.
To není jen zbytečným luxusem, ale
může pro vás být v nepříznivé situaci
užitečným pomocníkem.
Nedílnou součástí majetkového pojištění by měly být asistenční služby.
Základem je asistence pro případ sta-

JEDNÍM TAHEM
POJISTÍME VŠE
ŠMAHEM

vu nouze (např. zabouchnuté dveře,
prasklé vodovodní potrubí). Nadstandardní asistenční služba může
obsahovat navíc například právní
asistenci, IT asistenci, která může pomoci při úniku či ztrátě dat, a osobní
asistenci, která zajistí zase například
úklid domácnosti v případě nemoci
či úrazu, či velmi často využívanou
pomoc zámečníka.
Ruku v ruce s pojištěním majetku
jde pojištění odpovědnosti za škodu
v běžném občanském životě. To ocení například majitelé domácích maz-

líčků, kteří mohou způsobit škodu
na zahradě souseda, nebo i rodiče,
když jejich dítě na návštěvě rozbije
drahý předmět. Někomu se zase neopatrností podaří zničit cizí počítač
či kolo a škoda za desetitisíce a více
je na světě. Před blížícími se prázdninami je dobré vědět, že pojištění odpovědnosti ve valné většině pokryje
např. i škody, které způsobíte třetí
straně např. jízdou na kole. Pojištění
odpovědnosti může jít ruku v ruce
s pojištěním majetku, cestovním pojištěním nebo životním pojištěním.

25 %
SLEVA

DOMEX+ se slevou
25 procent do konce února

Pojištění majetku
a odpovědnosti
DOMEX+

Pro pojištění bydlení má ČPP produkt DOMEX+, který nabízí ve formě tří balíčků, MINI, OPTI a MAXI.
Každý z nich zahrnuje nejširší možný rozsah pojistných nebezpečí, který dnes lze na pojistném trhu
sjednat. „Rozsah pojistných nebezpečí je v každém balíčku totožný a vzájemně se liší pouze výší
pojistných limitů,“ říká Michal Šimon, manažer úseku neživotního pojištění. Nemůže se tak stát,
že by klient při sjednání pojištění, které má chránit jeho majetek, na něco zapomněl.„Lidé mohou
navíc využít atraktivní nabídku v podobě slevy na pojistném. Do konce února pojištění Domex+
nabízíme s 25procentí slevou,“ upozorňuje Šimon. Produkt na jedné smlouvě umožňuje sjednat
jak pojištění stavby, tak i pojištění domácnosti a odpovědnosti.
V rámci pojištění domácnosti pak klient získá také pojištění
na ochranu, resp. záchranu dat uložených na pevných discích
počítačů či notebooků. Součástí jsou také asistenční služby, které
jsou klientům k dispozici 24 hodin denně.

www.cpp.cz

Pojištění majetku - komerční příloha

Jak postupovat při škodě na majetku?
Ačkoliv jste byli opatrní, šetrně zacházeli se svým majetkem, i tak se
může stát, že vám nahodilá situace
přinese škodní událost v podobě vyhořelé kuchyně, poničené střechy
od vichřice nebo zatopené koupelny od prasklé hadice u pračky. Jak
v tu chvíli postupovat, abyste škodu
mohli co nejdříve vyřídit s pojišťovnou?
Lucie Žulavská radí: „Zásadní je neprodleně po zjištění vzniku škody zabránit
jejímu dalšímu rozšiřování a zvětšování,
nebo se o to alespoň v rámci možností
pokusit, a snažit se uchránit co nejvíce
věcí před dalším znehodnocením. Jakmile
příčina vzniku škody pomine, je důležité
vše mimořádně pečlivě zdokumentovat
a pojistnou událost bezodkladně nahlásit
své pojišťovně. Tímto oznámením započíná likvidace škody.“
Nezbytné kroky po vzniku
škody:

1.

Zabránění rozšíření či zvětšení
škody – ujistěte se například, že

skrz poničenou střechu dále nezatéká do místností nebo že jsou vypojené všechny elektrické přístroje,
aby nedošlo ke zkratu, případně
upevněte zahradní nábytek, aby
dále neničil okolí domu a zahrady.
Počínejte si ale s velkou opatrností
a zajistěte jen to, co situace dovoluje
bez ohrožení vašeho zdraví.
Pečlivá dokumentace – ideální
je, máte-li k dispozici fotoaparát
nebo kameru, škodu díky tomu
můžete velmi dobře zdokumentovat. Téměř každý mobilní telefon už
má velmi slušný fotoaparát a z něj
pořízené snímky jsou dostačující.
Zaměřte se na všechny detaily škody
či poškozeného prostoru. Pokud
máte svědka, který u události byl,
sepište s ním svědeckou výpověď,
kterou můžete pojišťovně také
doložit spolu s dokumentací škody.

2.

3.

Oznámení události pojišťovně
– k oznámení budete potřebovat
číslo pojistné smlouvy, datum
a místo vzniku škody, její příčinu,
resp. popis vzniku škody, alespoň
přibližný odhad výše škody a své
kontaktní údaje.

4.

Šetření škodní události a likvidace – následně vás pracovníci pojišťovny budou kontaktovat
a v případě potřeby přijede na místo
škody ještě mobilní technik, který
provede profesionální dokumentaci a posouzení. Buďte připraveni,
že pojišťovna si možná vyžádá ještě

Podnikatelé si mohou pojistit
i zásoby či vodné a stočné
Zodpovědný
podnikatel myslí
samozřejmě na to,
že pojistit nestačí
„jen“ majetek, budovy
či vozový park. Přemýšlí
o všech rizicích, která
ohrožují jeho podnikání
a musí myslet třeba
i na pojištění zásob,
odpovědnosti za své
výrobky či například
na to, které asistenční
služby by v případě
potřeby mohl využít.
„Je třeba myslet na všechno. Snažíme
se v tomto smyslu podnikatelům co
nejvíce zjednodušit život a provést ho
přehledně celým procesem pojištění
tak, aby měl krytá všechna rizika, které konkrétně jeho podnikání mohou
ohrozit,“ vysvětluje ředitel Úseku
pojištění majetku a odpovědnosti
Kooperativy Radek Starosta.
Kooperativa přichází na trh s komplexním a flexibilním řešením v po-

době inovovaného pojištění malých
a středních podnikatelů TREND s řadou produktových vylepšení. Toto
pojištění dlouhodobě oceňují nejen
poradci a zákazníci, ale i odborná
veřejnost. Například v Soutěži Zlatá
koruna se stal produktem desetiletí.
„Kromě toho, že podstatným způsobem zvýšíme komfort sjednávání
pojištění, připravili jsme vylepšení
produktového rázu. Rozšířili jsme
pojištění o krytí nových nebezpečí
a asistenční služby. Novinkou je také
průvodce pojištěním, který obchodníkovi umožní velmi dobře zanalyzovat potřeby klienta a správně nastavit
parametry pojistné smlouvy,“ představuje novinky R. Starosta. Kooperativa do pojištění zakomponovala
nová nebezpečí jako například zkáza
zásob, pojištění nedokončené stavební výroby, či připojištění pro vodné
a stočné. Přibylo i připojištění asistenčních služeb a standardizovalo se
pojištění souboru investic. Zjednodušilo se i pojištění nemovitých objektů
či souboru movitých věcí.
A R. Starosta přidává jednu radu
na závěr: „Velmi důležité je správné
nastavení pojištění. Rozhodně by se
podnikatelé ani v této době neměli
nechat unášet snahou ušetřit na pojistném za cenu omezení rozsahu
pojistného krytí. Pokud se spolehnou
na našeho průvodce pojištění, budou
rizika plynoucí z nesprávně nastavených parametrů pojistné smlouvy
prakticky eliminována.“
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nějaké doplňující informace či dokumentaci, aby mohla pojistnou
událost rychle vyřídit a vyplatit vám
pojistné plnění.

5.

Reklamace – máte problém
s řešením své pojistné události? Pokud se domníváte, že vám
pojišťovna nevyšla vstříc tak, jak by
měla, a neuznala vám ani následnou reklamaci, můžete se obrátit
na Kancelář ombudsmana České
asociace pojišťoven. Ombudsmanka
Alena Macková pomáhá s řešením
rozporů v oblasti neživotního
pojištění – a jak je již z názvu pozice
jasné, zastává objektivní přístup,
zhodnotí argumenty a skutečnosti
na obou stranách sporu a pokusí se
o mimosoudní dohodu, čímž se klienti mohou vyhnout nepříjemným
soudním stáním a poplatkům či
zdlouhavému procesu. Obrátit se
na ombudsmanku může kdokoliv
a zcela zdarma.
Podvodníkům pšenka nepokvete,
pojišťovny podvody odhalují čím
dál rychleji
Objem odhalených podvodů pojišťovnami v loňském roce stoupl
podle údajů České asociace pojišťoven o celých 8,7 %. Pojišťovny v roce
2020 prověřily téměř 10 tisíc pojistných podvodů, to je o 14 % více než
v loňském roce. Nejčastěji se klienti pojišťoven pokoušeli v minulém
roce o podvod v oblasti pojištění
vozidel (povinném ručení a havarij-

ním pojištění) a stoupl také počet
pokusů o podvod v oblasti pojištění
odpovědnosti. Petr Jedlička, hlavní
analytik České asociace pojišťoven,
k tomu doplňuje: „U pojištění vozidel
dosáhla výše prokázané částky podvodů
360 mil. Kč, což je dokonce nejvyšší hodnota za posledních 6 ročníků. V oblasti
pojištění majetku a odpovědnosti došlo
rovněž v roce 2020 k meziročnímu nárůstu objemu odhalených pojistných podvodů z hodnoty 626 mil. Kč v roce 2019 na
741 mil. Kč v roce 2020, což představuje
růst o 18 %. V oblasti pojištění majetku
a odpovědnosti se tak sice nezopakoval
rekordní výsledek odhalených podvodů
za 2018 (ve výši 851 mil. Kč), nicméně
odhalená hodnota roku 2020 ve výši 740
mil. Kč výrazně převyšuje odhalených 626
mil. Kč roku 2019.“
Oproti oblasti neživotního pojištění ale klesá počet případů pokusů
o podvod u pojištění osob. Důvod,
proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění
osob klesá, souvisí s rozšiřujícími se
možnostmi pojišťoven odhalovat rizikové jednání pro pojistný podvod
nikoliv pouze reaktivně až ve fázi
pojistné události, ale již při vstupu
do pojištění. „Za spáchání pojistného
podvodu lze uložit trest odnětí svobody
v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý
trest. V kontextu častějšího odhalování
pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varoval,“ dodává k tématu Petr Koblížek, gestor oblasti
prevence pojistného podvodu.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Lékárna – zelená pro pohodu
OPĚT IDEÁLNÍ FIGURA:

CHYTŘE na redukční
dietu!
Toužíte dosáhnout ideálních křivek, ale přesto se odmítáte vzdát všech svých neřestí?
Zkuste to tentokrát jinak. Prozradíme
vám efektivní a osvědčený recept,
jak dosáhnout své vysněné postavy.
Přibližte se ke svému cíli díky přípravku
UniLakt skořice. Tyto vlákninové tablety obsahují probiotickou kulturu a řasu chlorellu, která
napomáhá k upravení trávení a zažívání. V tomto
jedinečném doplňku stravy naleznete také skořici, jež podporuje odbourávání tuků a usnadňuje
trávení. V neposlední řadě je přípravek obohocen o vitamin C, který udržuje normální funkci
imunitního systému. Právě ten bývá vlivem nevhodného stravování často oslaben. UniLakt žádejte v lékárnách či zdravých výživách.

V podobě tab
blet
nebo nově
sypká směs!

rýmě

Opět vás přepadla rýma a vy
nevíte, jak s ní zatočit? Hledáte alternativu za neúčinné
mořské vody či běžné nosní
spreje, které nelze používat
dlouhodobě? Vsaďte na sílu
léčivých bylin a zastavte rýmu
teď hned!
Neváhejte a vyzkoušejte účinný, rychlý a opravdu silný nosní
spray RymaSTOP® Dr. Weiss.
Tento přípravek totiž obsahuje
Extra síla bylin
unikátní kombinaci deseti stanpro váš ucpaný nos!
dardizovaných bylinných extraktů HERBALMEDICTM, extrakt
inu hyaluronovou.
hyalurono
P
z boswellie a kyselinu
Poskytuje
tak okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek je možno tento zdravotnický prostředek aplikovat dlouhodobě a bez obav
z vedlejších nežádoucích účinků. 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.

KONEC BOLESTI ZAD,
SVALŮ A KLOUBŮ
Bolesti pohybového aparátu mají konečně
snadné a efektivní řešení. Hřejivé náplasti
Thermolka příjemně prohřejí a rychle vyřeší
bolest, ztuhlost i přetížení zad, svalů a kloubů.
Konopné náplasti Thermolka vynikají vysokou
účinností při řešení bolesti a ztuhlosti pohybového aparátu i komfortním způsobem použití.
Výrazný hřejivý efekt nastává krátce po aplikaci
a přetrvává dlouhé hodiny. Náplasti jsou ideálním
prostředkem pro úlevu od přetížení pohybového aparátu v klidovém režimu. Díky hydrogelové
formě lehce přilnou k pokožce, zároveň je lze také
snadno odstranit bez nepříjemného podráždění
pokožky a trhání chloupků. Zdravotnický prostředek konopné náplasti Thermolka jsou k dostání
v lékárnách a zdravých
ý výživách.
ý

Zalij vlasy, AŤ HUSTĚ ROSTOU!
Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu a nadměrně vypadávají? Dopřejte jim
vydatnou zálivku sérem Vlasové hnojivo!
Sérum Vlasové hnojivo představuje koncentrovanou péči o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat. Jeho složení spojuje účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do mimořádně koncentrované bezoplachové péče. Díky tomu sérum zajišťuje rychlý a výrazný
nástup účinku i při problémech s intenzivním vypadáváním, řídnutím a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové hnojivo v podobě šamponu či tablet. Kompletní portfolio
značky Vlasové hnojivo najdete v lékárnách a zdravých výživách.
HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK!

ZDRAVÍ A SENIOŘI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Meningitida či zápal plic
jsou jedny z řady nemocí,
které způsobuje bakterie
pneumokoka. Jen zápal
plic ročně usmrtí v Česku
okolo dvou tisíc lidí. Proti
pneumokokovým infekcím
se přitom lze očkovat.
ČR | Zápal plic stojí v Česku život ročně
okolo dvou tisíc lidí. Má tedy na svědomí
zhruba třikrát víc obětí než dopravní nehody. A není to jen záležitost poslední „covidové doby“. Podle údajů Eurostatu například
v roce 2013 zapříčinil zápal plic smrt 2250
pacientů, při autohaváriích zemřelo 815 lidí.
Odborníci se shodují, že nejúčinnějším
způsobem prevence pneumokokové infekce je očkování. Podle výzkumu společnosti
IPSOS v populaci nad 50 let ale o této možnosti ví pouhých 17 % dotázaných. Přitom
kromě dětí a seniorů mají zvýšené riziko
právě i lidé ve věku nad 50 let, zejména ti
s chronickým onemocněním. „Mezi nejnebezpečnější nemoci způsobené pneumokoky se řadí těžká invazivní pneumonie neboli zápal plic a u mladších lidí pak zánět
mozkových blan. V ordinaci se často setkáINZERCE

Na zápal plic umírá více
Čechů než při nehodách
vám s pacienty, kterým pneumokoková infekce komplikuje stávající nemoci, jako
jsou astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc, známá i jako CHOPN,“ říká primářka Ivana Čierná Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů.

Hrozba nejen pro seniory
Podle dat Státního zdravotního ústavu zemřelo v roce 2019 v důsledku invazivní
pneumokokové infekce 14,5 % pacientů
mezi 40 a 64 lety. „Mám zkušenosti s tím,
že se pacientům vinou pneumokoka zhorší
ventilační parametry. I po přeléčení se jejich nemoc nevrátí do původního stavu, ale
naopak se významně zhorší,” dodává lékařka. Jak uvádí, pneumokoky se běžně vyskytují na sliznici horních cest dýchacích u 5 až

FOTO | PROFIMEDIA

10 % zdravých dospělých a 20 až 40 %
dětí. „Nakazit se pneumokokem je snadné,
neboť se šíří kapénkami. Nejúčinnější prevencí onemocnění je očkování,“ podotýká.
Kojencům i seniorům starším 65 let stejně
jako rizikovým pacientům, například těm
bez sleziny, hradí očkování zdravotní pojišťovny. Ohrožené ale nejsou pouze děti a senioři. Pneumokok může znepříjemnit život
i diabetikům, kuřákům nebo třeba pacientům se srdečními či plicními problémy. „Do-

poručuji očkování všem svým pacientům,
kteří trpí onemocněním plic, ať už jde o astma, CHOPN nebo jinou nemoc. Samozřejmě to platí také pro všechny kuřáky. Letos
je o očkování velký zájem. Ve srovnání
s minulým rokem jsem naočkovala o 30 %
pacientů více. Přisuzuji to koronavirové pandemii, kdy jsou pacienti nejistí a více dbají
o své zdraví,” vysvětluje Čierná Peterová.
„Řada pacientů, zejména starších 50 let,
ale i mladších s diagnózou diabetu, ischemické choroby srdeční, chronickým onemocněním plic, jako je například astma,
nebo s onemocněním ledvin, může mít při
nákaze koronavirem komplikace. Pokud se
k původním nemocem a koronaviru přidá
i zápal plic, může být pacient ohrožen na životě,“ popisuje praktický lékař pro dospělé
Igor Karen. Na očkování se stačí domluvit
se svým praktickým lékařem a on tuto vak(re)
cínu objedná.

ZDRAVÍ A BYDLENÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Škodí vlhkost i příliš suchý vzduch
Zdravé mikroklima
v bytě je velmi důležité.
Pokud k němu něco chybí,
vzniká živná půda pro
plísně, jež ohrožují zdraví.
ČR | Černá plíseň v koupelně, za kuchyňskou linkou nebo kolem oken či za skříněmi ukazuje na jeden z velmi častých problémů v domácnostech. Pozor na ni, v
mnoha případech může být zdraví nebezpečná. „Plísně mohou vyvolávat alergie a
u oslabených osob například po chemoterapiích by některé druhy plísní mohly zapříčinit i těžké poškození zdraví,“ vysvětluje Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice
hlavního města Prahy.
Z plísní se uvolňují spory, které se pohybují vzduchem podobně jako prach. Usazují se v dýchacích cestách a u citlivých osob
způsobují alergické a astmatické záchvaty.
Čím déle člověk v takto zamořeném prostředí pobývá, tím se riziko, že se u něj aler-

gie projeví, zvyšuje. Dvojnásob to platí u
dětí a jinak zdravotně oslabených lidí.
Existují tisíce druhů plísní, alergikům
vadí především takzvané vláknité. Právě
ty produkují spory, okem neviditelné částečky. Pokud se uchytí na předmětu, kde
mají dobré podmínky pro růst, začnou se
množit a vyroste plísňové ložisko, které
produkuje další spory. Vlhké prostředí je
rovněž líhní pro roztoče, kteří se hydratují
absorpcí vody ze vzduchu.

Od kašle po větší únavu
Jak v bytě vysoká vlhkost je, změříte vlhkoměrem. Pokud je vyšší než 40 až 50 %,
což doporučují lékaři, vhodnou pomůckou je odvlhčovač vzduchu. Ten by měl
zamezit vzniku plísní. Pokud je vlhkost
nižší než 40%, doporučuje se naopak
vzduch zvlhčovat, aby se předcházelo problémům jako je škrábání v krku, suchý kašel, popraskané rty, suchá pokožka či zvýšená únava. Suchému vzduchu lze přičíst
i časté záněty horních cest dýchacích, hlavně u malých dětí.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Jak plíseň odstranit?
Pokud se již plísně v bytě objeví, je
potřeba se jich zbavit. Určitě je třeba
použít osobní ochranné pomůcky, jako
jsou rukavice a respirátory, protože při
mechanickém čištění se z plísní uvolňují
spory, které následně vdechujete.
■ Postižené místo nejprve potřete
či postříkejte protiplísňovým
přípravkem a teprve po zaschnutí
plíseň odstraňte například stěrkou.
■ V případě výskytu na větším prostoru
raději povolejte odbornou firmu.
■ Vždy je však třeba řešit podstatu
problému, tedy to, proč plíseň vzniká.
Neodstraní-li se důvod vzniku, problém
se bude opakovat.

Tedy ani přílišné sucho není v bytech
dobré, což je problém především nyní
v zimě. Méně se větrá, a navíc chladný
vzduch, proudící zvenčí při otevřeném
okně, ale i špatně utěsněnou fasádou či
dveřmi, pojme méně vlhkosti než ten teplý. Vše potom zpečetí zapnuté topení, přispívající k dalšímu vysušování. Nedostatečné zvlhčení dýchacích sliznic dráždí ke
kašli a může snižovat obranyschopnost organismu. Zvláště, pokud již onemocnění
propukne, je zvýšení vlhkosti vzduchu důležitou součástí léčebného procesu, protože podporuje vykašlávání a uvolňuje hlen.
Suchého vzduchu se můžete zbavit tím,
že do interiéru umístite nějaký vodní
prvek, například akvárium nebo vodní fontánku. Pomáhají i pokojové rostliny. Sofistikované řešení pak nabízejí nejrůznější inteligentní zvlhčovače vzduchu, jež dokážou přesně regulovat vlhkost a držet ji
v optimální výši. Ideální jsou takové přístroje, které zároveň umí vzduch vyčistit
od nebezpečných škodlivin v podobě prachu, bakterií, roztočů, plísní a dalších nečistot.
KAMILA HUDEČKOVÁ
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si plíseň plete se sanytrem, což je vysrážený minerál.
Ten poznáme tak, že po setření je z něho suchý, většinou bílý prášek, který neškodí, kdežto plísně při snaze
o setření se mažou, jakoby byly mastné.
I nepatrné plísně při svém růstu, vystřelují do ovzduší
miliony až miliardy spór (semínek), které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, záněty. Horší však
je, že plísně při svém růstu uvolňují mykotoxiny. Ty
napadají především buňky jater, ledvin, plic a nervů,

Alergie
a ekzémy
z plísní
Málo větráme, utěsňujeme domovy a šetříme
za topení. Pak se může stát, že místo odpočinku
večer kýcháme, pálí nás oči, nos máme zacpaný,
či naopak se nám zpustí rýma. Občas bolí hlava,
nebo nás škrábe v krku a někdy se na pokožce objeví i vyrážka a ráno jsme celí polámaní.
Tak, kde je chyba? Zapátrejme i doma.
Plísně rostou na místech pro ně příznivých a kolikrát
stačí nedostatečné větrání, vysoká vlhkost, místo
s tepelným mostem, nebo tam kde zatéká, popřípadě vzlíná spodní voda. Tyto problémy je dobré řešit
především stavebními úpravami. Ale co když to hned
nejde?
Plíseň pozná skoro každý od drobných flíčků po semišové ornamenty na stěnách, za skříněmi, závěsy,
na hranici zdi a koberce. Většinou ji i cítíme. Někdo

endokrinní žlázy a imunitní systém. Proto bychom
s plísněmi neměli kamarádit.
Pro likvidaci je důležité, jaký prostředek použijeme.
Stále více se prosazuje takzvaná chytrá houba – Pythium oligandrum, která je účinnou pomocí. Dlouhodobé praktické testování prokázalo, že použití chytré
houby lidem neškodí, protože nemá žádné vedlejší
účinky.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který napadá a vysává původce nežádoucích plísní. Takový
mikrobiologický upír, jenž svou aktivitou dokáže vymýtit plísně a jejich podhoubí rostoucí v omítkách
i ve zdivu. Chytrá houba v přípravku BioRepel působí,
dokud protivníka zcela nevysaje. Tento způsob likvidace plísní nedává možnost vzniku odolnějších druhů
ani rezistenci (genetické mutaci). Po zlikvidování plísní má chytrá houba výhodu, že se uloží do klidového
stádia a číhá na nové plísně.„Pokud by náhodou takto
ošetřenou zeď olízal pejsek nebo malé dítě, není pro

ně chytrá houba škodlivá “ konstatuje výzkumný pracovník Radim Klimeš.
Aplikace BioRepelu je jednoduchá. Do lahvičky se
sprejem, kde je již přípravek dolijeme 450ml vody protřepeme. 2/3 přípravku nastříkáme na postižené místo a necháme 20 minut působit. Pak narostlou plíseň
omyjeme vodou a po zavadnutí nebo zaschnutí zdi
cca 1 hodina nastříkáme zbytek přípravku na ošetřované místo. BioRepel je vhodné použít i jako prevenci
běžným přidáním do malířské barvy, nebo nastříkáním rozprašovačem na již vymalovanou zeď. BioRepel
můžeme používat i v místnostech, kde aktivně bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet.

Přípravek BioRepel s Chytrou houbou - Pythium oligandrum dostanete v prodejnách barev,
v řetězcích v odděleních s barvami nebo drogeriích prodávající barvy.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na infolince:
728 814 202, e–mail: klimes@biopreparaty.eu,

www.biorepel.cz

Výrobce: Biopreparáty spol. s r.o.
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TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.
Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.
Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potřebují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv půdě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU
A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.
Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení sklizně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.
Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:
VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců velké trsy
červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze vás o tom informuji
dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní poukázkou na mé jméno peníze
za objednané jahodníky.
Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).
Cenu za objednávku uhradím při převzetí jahodníků (+ 149,- Kč poštovné a balné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: ......................................................................... Jméno: ..........................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Město: ............................................................................. PSČ: ..............................................................
Telefon*: ......................................................................... Podpis: ..........................................................
(*nepovinné)

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)
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Česká republika

Orgasmus Bláni
Soutěžní Prostřeno! v Praze a středních Čechách
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze a
ve středních Čechách, kde se o výhru
60 tisíc utkají tři ženy a dva muži. Jako
první je v pondělí u plotny blogerka a
milovnice campingu Klára (42 let). Uvaří v karavanu. Půjde o úsporné menu?
Suďte sami: žampionový krém, vepřové
maso na víně a čokoládové dortíčky.
V úterý soutěží invalidní důchodce
Tomáš (40) přezdívaný Gerd. Říkali mu
tak v mládí při fotbalu. Po úrazu je upoután na invalidní vozík, v kuchyni si ale
umí poradit. Experimentuje. Připraví
mořský salát, boršč, roastbeef a ovocnou roládu.
Ve středu uvaří finanční poradce Tomáš (37). Nachystá kuřecí paštiku, hovězí polévku, lomnickou hranici a opilý
závin. Troufá si i na domácí pečivo, protože se hodlá provařit k vítězství.
Ve čtvrtek pozve hosty k sobě domů
Patrik (27), řidič z povolání. V kuchyni
mu bude pořádné horko, a to doslova.
Připraví paštiku z husích jater, pórkový
krém, hovězí maso se švestkovou omáčkou s perníkem a čokoládovou pěnu.

Jako poslední v pátek uvaří operátorka logistiky Blanka (43). Hosty přivítá
na zahradě krásného domu s bazénem.
V menu slibuje šneky s dipem, poctivou
bramboračku, tatranské kuře a orgasmus – právě na ten jsou hosté zvědaví a
padne kolem něj spousta poznámek.
Kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17:50 hod.
Lomnická hranice s pečánky
Ingredience: 500 g kuřecích prsíček, paprika
tří barev,
1 pórek, 1 cibule, 1 hermelín, 3 až 5 vajec (dle plátků masa),
100 g šunky, 100 g eidamu, tatarka, sůl,
pepř, česnek, olej. Pečánky: 1 kg brambor, olej, česnek, sůl. Postup: Kuřecí
prsa trochu naklepeme, osolíme a opepříme. Nakrájíme si cibuli na měsíčky a
dáme smažit na olej. Přidáváme ostatní
nakrájenou zeleninu, dále česnek, osolí-

Soutěžící pořadu Prostřeno! „narvaní“ v karavanu.
me a opepříme. Na druhé pánvi si osmažíme kuřecí prsa a dáme je na plech. Z
vajec si připravíme volská oka. Když
jsou tyto tři základní vrstvy hotové, začínáme kompletovat jednotlivé vrstvy na
plátky masa. Vrstvy: kuřecí plátek, zeleninová vložka, plátek šunky, tatarka,
hermelín, volské oko a na konec plátek
eidamu. Takto připravené hranice dáme
krátce do trouby nahřáté na 220 °C zapéct. Pečánky: Brambory omyjeme, nakrájíme na měsíčky a dáme do misky.
Tam je zakápneme olivovým olejem,
osolíme, okořeníme a promícháme.
Poté brambory naklademe na plech a
dáme péct do trouby vyhřáté na 200 °C
na 30 minut. Hotové opečené brambory
dáme do mísy a promícháme s prolisovaným česnekem.

FOTO | FTV PRIMA

Orgasmus (dezert)
Ingredience: 300 g
hladké mouky, 1 plechovka
ananasu,
200 g vlašských ořechů, 1 vejce, 3 PL
mléka, 1 prášek do
pečiva, 1 ML sody, 2 kelímky vanilkového pudinku, 2 pomazánková másla, 1 čokoláda. Postup: Ananas rozmixujeme,
přidáme vejce, nasekané ořechy, mléko,
přisypeme hladkou mouku spolu s práškem do pečiva a zamícháme do hladké
konzistence. Nalijeme do předem vymazaného a vysypaného plechu. Dáme
péct. Náplň: Pomazánkové máslo vyšleháme, přidáme pudink. Náplň namažeme na vychladlý korpus, zasypeme rozsekanými ořechy a polijeme čokoládou.

INZERCE

NALAĎTE SE
DO POHODY
s regionálními stanicemi
Českého rozhlasu
Vyhrávejte ve vysílání
nová digitální rádia DAB+.
Po celý únor každý všední den
v čase 8.00–9.00 hod.
Praha 100.7 FM | R-REGION Brno 93.1 FM | 106.5 FM | R-BRNO Ostrava 99.0 FM | 107. 3 FM | R-OVA
Plzeň 91.0 FM | 106.7 FM | R-PLZEN Liberec 102.3 FM | R-LBC Olomouc 92.8 FM | 106.8 FM | R-OL
České Budějovice 106.4 FM | R-CB Ústí nad Labem 88.8 FM | R-SEVER Hradec Králové 90.5 FM
95.3 FM | R-HK Pardubice 101.0 FM | 104.7 FM | R-PCE Zlín 97.5 FM | R-ZLIN Jihlava 87.9 FM
R-VYSOC Karlovy Vary 91.0 FM | R-KVARY

dobadabova.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 20. února 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.15 Tlapková patrola II (25, 26) 7.05 Looney
Tunes: Úžasná show (26) 7.35 Kačeří příběhy
(86, 87) 8.20 O Popelce 9.55 Kráska mezi muži
11.35 Koření 12.30 Volejte Novu 13.05 Rady
ptáka Loskutáka 14.15 Výměna manželek XIII
15.35 Jak sbalit milionáře 17.40 Černý rytíř
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

7.35 M.A.S.H (209-211) 9.05 Autosalon.tv
10.05 Fotr na tripu 10.40 Hudson a Rex (16)
11.50 Česko Slovensko má talent VIII – speciál
13.05 Vraždy podle Agathy Christie (9) 15.10
Znamení duhy 17.00 Barbora řádí 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

DOBRODRUŽNÝ

KOMEDIE

5.30 Umění je cool 7.00 Americký chopper VII
(24, 26) 9.00 Americký chopper IX (1, 2) 11.05
Re-play 2021 11.40 COOL e-sport 12.05 Futurama
II (26, 27) 12.55 Simpsonovi VII (11, 12) 13.55
Simpsonovi VII (13, 14) 14.55 Želvy Ninja 2 17.15
Futurama II (28, 29) 18.15 Simpsonovi VIII (14)
18.45 Simpsonovi VIII (15) 19.15 Simpsonovi VIII
(16) 19.45 Simpsonovi VIII (17) 20.15 Wasabi 22.15
Underworld: Evolution 0.20 Simpsonovi VIII (14)

20.10 Všechnopárty
Speciální vydání zábavní talk
show Karla Šípa, ve kterém si
připomeneme ty nejzábavnější
hosty
21.10 Sviňa
Drama (SR, 2020). Hrají
J. Vajda, M. Igonda, P. Dubayová,
D. Mórová, A. Remeník
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Maigret a noc na křižovatce
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
S. Mellesová, R. Blanche
0.20 Místo činu – Berlín
Meta. Krimiseriál (N, 2018)
1.50 Banánové rybičky
2.20 Sama doma
3.55 Zahrada je hra
4.20 Rajské zahrady II
4.35 Pod pokličkou
5.00 Bydlet jako... zahradník

Joj Family
SOBOTA 6.45 Krimi 7.10 Noviny 7.55 Policisté

v akci 8.55 Policisté v akci 9.55 Nové bydlení –
Design 10.55 Na chalupě 11.55 Nové bydlení 13.00
Dr. Ludsky (2/10) 14.10 Bambinot (1/6) 15.30
Inženýrská odysea (13/13) 16.55 Nové bydlení –
Design 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.40 Stříbrná pila (1/6)
23.45 Ministři (16) 0.20 Ministři (17)

NEDĚLE 5.20 Noviny 5.55 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Policisté v akci 7.55 Policisté v akci 9.00
Chlapci a chlapi (3/11) 10.10 Chlapci a chlapi (4/11)
11.35 V sedmém nebi 14.05 Stříbrná pila (1/6) 15.15
Džusový román 16.55 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bodka (7)
21.15 Okres na severu (2/13) 22.25 Uhorčík (9)
23.20 Aféry, seriál (SR, 2010) 0.05 Aféry

PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.05 Soudní síň 10.20

Policisté v akci 11.25 Rodinné záležitosti 12.40
Rodinné záležitosti 14.00 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Džusový román 21.55 Nový život
(25) 22.55 Nové bydlení 23.35 Rodinné záležitosti
0.40 Rodinné záležitosti

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Zakletý hrad
Yverdon 7.35 Mrtvý princ 8.45 Hnízdo (7/12)
9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown VIII 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Voděnka 14.05
O vílách Rojenicích 14.45 Příklady táhnou 16.15
Hercule Poirot X 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.15 Vysněný svět 6.55 Tvrdé palice 8.40
Mentalista VII (7, 8) 10.50 Mickovy modré oči
12.40 Moje superbejvalka 14.20 Lego Batman Film
16.10 Ten kluk je postrach, rodinná komedie (USA,
1990) 17.35 Rychle a zběsile 7, akční film
(USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015) 20.00 Muži
v naději, komedie (ČR, 2011) 22.20 Sněhulák,
krimidrama (Švéd./USA/VB, 2017) 0.35 Jak přežít
single, romantická komedie (USA, 2016)

Prima Max
20.20 Piráti z Karibiku: Na konci světa
Dobrodružný film (USA, 2007)
23.15 Vikingové
Dobrodružné fantasy (USA, 1999)
1.05 Černý rytíř
Dobrodružný film (USA, 2001)
2.30 Malý Sheldon II (4)
2.50 Život ve hvězdách
3.30 O Popelce

ÚTERÝ 10.50 Policisté v akci 11.45 Habovřesky

13.05 Nový život (25) 14.05 Soudní síň 16.15
Soudní síň – cz 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Aféry
21.00 Stříbrná pila (1) 22.00 Nový život (26) 23.05
Nové bydlení 23.40 Habovřesky

STŘEDA 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Extrémní rodiny 13.05 Nový život 14.05
Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na severu
(2) 21.30 Bambinot (2) 22.50 Nový život (27)
23.50 Nové bydlení 0.20 Extrémní rodiny

ČTVRTEK 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté
v akci 11.50 Extrémní rodiny 13.10 Nový život 14.10
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Uhorčík (10) 21.05 Konec dětských
lásek (1) 22.25 Nový život (28) 23.30 Delukse (10)

PÁTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Extrémní rodiny 12.55 Nový život 14.00
Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi
(5) 21.35 Chlapci a chlapi (6) 22.50 Jak se krade
milion 0.35 Nové bydlení

20.15 Fotři jsou lotři
Komedie (USA, 2010)
22.20 96 hodin: Odplata
Akční thriller (Fr./USA, 2012)
0.15 Oko v oblacích
Thriller (VB, 2015)
2.15 Naboř a ujeď
Akční komedie (USA, 2012)
4.20 Hudson a Rex (16)

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová

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

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová

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

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

6.15 Ninjago IX (8) 6.45 Iron Man (10) 7.10 Ninjago
IX (9) 7.35 Poslední loď (7) 8.30 Poslední loď (8)
9.25 Jeho fotr, to je lotr! 11.50 Sexy Pistols 13.45
Jack Hunter: Nebeská hvězda, dobrodružný film
(USA, 2009) 15.50 Žhavé výstřely, akční komedie
(USA, 1991) 17.40 Goldfinger, dobrodružný film
(VB, 1964) 20.00 Včera v noci, romantický film
(USA/Fr., 2010) 22.05 Oko v oblacích, thriller (VB,
2015) 0.05 Underworld: Evolution

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprá-

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

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
19.55 Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
18.55 Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 347

neděle 21. února 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.20
16.30
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.49
21.50
23.30
0.20
0.50

Zajímavosti z regionů 6.30 Syn 6.45
Příklady táhnou. Komedie (ČR, 1939)
8.15 Úsměvy Vladimíra Svitáčka 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Bronzová koruna
Koho ofoukne větříček
Dvanáct měsíčků
Zlá krev (3/7)
To byla svatba, strýčku
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločiny Velké Prahy (4/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
Případy detektiva Murdocha XIII
Banánové rybičky
Na forbíně TM

Nova
6.05
7.00
7.25
8.10
9.15
10.55
13.10
15.20
17.05
19.30
20.20
22.30
23.00
1.05
2.45
3.05

Tlapková patrola III (1, 2)
Looney Tunes: Úžasná show II (1)
Kačeří příběhy (88, 89)
Šestka táhne světem
Pohádka (N, 2014)
Popelka v teniskách
Rodinný film (USA, 2016)
Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)
Mstitel beze jména
Akční sci-fi film (HG, 1998)
Kouzelná chůva Nanny McPhee
Rodinný film (USA/VB/Fr.,
2005)
Mumie
Dobrodružná komedie (USA,
1999)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Střepiny
Všechny cesty vedou do hrobu
Western (USA, 2014)
Mstitel beze jména
Akční sci-fi film (HG, 1998)
Malý Sheldon II (5)
Volejte Novu

6.05
6.35
7.05
8.00
9.10
9.40
10.15
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.15
14.35
16.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.30
0.35
2.30

Prima

Nova Cinema

Iron Man (12)
Čapí příběhy (9)
M.A.S.H (211, 212)
Svět ve válce (25)
Prima SVĚT
Fachmani
Teď vaří šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Cena za štěstí
Drama (ČR, 2019)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Dvojníci
Komedie (ČR, 2016)
Pozdravy od vraha
Thriller (USA/VB, 2020)
Vraždy v přímém přenosu
Thriller (USA, 2014)
Vraždy podle Agathy Christie (9)

6.05 Batman vs. Joker 7.20 42 9.30 Ten kluk je
postrach 11.25 Lego Batman Film 13.10 Muži
v naději 15.25 Babe: Galantní prasátko 17.00 Piráti
z Karibiku: Na konci světa, dobrodružný film (USA,
2007) 20.00 Matrix Reloaded, sci-fi film (USA,
2003) 22.25 Ďáblův advokát, horor (USA/N, 1997)
1.00 Vikingové, dobrodružné fantasy (USA, 1999)

Prima cool
5.25 Umění je cool 7.10 Americký chopper IX (1-4)
11.10 Autosalon.tv 12.20 Futurama II (28, 29) 13.20
Simpsonovi VII (15-18) 15.20 Wasabi 17.15
Futurama III (30) 17.45 Futurama III (31) 18.15
Simpsonovi VIII (18) 18.45 Simpsonovi VIII (19)
19.15 Simpsonovi VIII (20) 19.45 Simpsonovi VIII
(21) 20.15 Drtivý dopad 22.45 Ragnarök –
Tajemství Vikingů 0.45 Simpsonovi VIII (18)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Ninjago IX (9) 7.15
Iron Man (11) 7.45 Ninjago IX (10) 8.05 Poslední loď
(8, 9) 10.05 Barbora řádí 11.45 Robocop 14.10
Žhavé výstřely 15.50 Milý Frankie 18.10 Včera
v noci, romantický film (USA/Fr., 2010) 20.00 Švec,
komedie (USA, 2014) 22.05 96 hodin: Odplata,
akční thriller (Fr./USA, 2012) 23.55 Pozdravy od
vraha, thriller (USA/VB, 2020)

pondělí 22. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.45
168 hodin 10.35 Kukačky (7/13) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Korálky
14.20 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Hlava Medúzy (7/8)
21.05 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Horem pádem
Komediální drama (ČR, 2004)
23.40 Nezapomenutelné scénky
0.35 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.50
1.30
2.10
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3995)
Specialisté (19)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (6, 7)
Ordinace v růžové zahradě 2
(889)
Castle na zabití VI (6)
Mentalista VII (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3996)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (20)
Specialisté (21)
Smrtonosná zbraň III (2)
Mentalista VII (9, 10)
Castle na zabití VI (6)
Smrtonosná zbraň III (2)
Malý Sheldon II (6)
Střepiny

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
3.45
5.20

Prima

Nova Cinema

Wolverine (1)
Nový den
M.A.S.H (212)
M.A.S.H (213)
Inga Lindströmová:
Hry lásky v Samlundu
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (7)
Policie Hamburk IX (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XI
(11)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (44)
Postav si sen!
Expert na zločin (1)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(11)
Policie Hamburk IX (15, 16)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

6.00 O Popelce 7.30 Tvrdé palice 9.30 Kráska mezi
muži 11.40 Muži v naději 14.25 Tančím, abych žil
16.25 Jak sbalit milionáře 18.20 Kouzelná chůva
Nanny McPhee 20.00 Sufražetka, drama (VB,
2015) 22.00 Spása, western (Belg./Dán./Švéd./
VB/JAR, 2014) 23.40 Rychle a zběsile 7, akční film
(USA/Čína/Jap./Kan./SAE, 2015)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear VIII (2) 8.35
Odstřelovač III (10, 11) 10.25 Hvězdná brána IX (1, 2)
12.30 Futurama III (30, 31) 13.20 Simpsonovi VII
(19-22) 15.10 Hvězdná brána IX (3, 4) 17.15
Futurama III (32, 33) 18.15 Simpsonovi VIII (22-25)
20.15 Simpsonovi XXXII (5) 20.45 Ajťáci III (2) 21.15
Partička 21.55 7 pádů Honzy Dědka 23.10
Odstřelovač III (12) 0.05 Simpsonovi VIII (22, 23)

Prima Max
6.10 Ninjago IX (10) 6.40 Iron Man (12) 7.10 Marvel
Superhrdinové 7.30 Poslední loď (9, 10) 9.25
Vraždy podle Solveig 11.20 Moje krásná učitelka
13.25 Milý Frankie 15.40 Očitá svědkyně, thriller
(USA, 2016) 17.35 Drtivý dopad, sci-fi thriller (USA,
1998) 20.00 Univerzální uklízečka, krimikomedie
(VB, 2005) 22.10 Temný anděl, sci-fi film (USA,
1990) 0.10 Švec, komedie (USA, 2014)

úterý 23. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Na kus řeči 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Deštník
14.45 Zlá krev (3/7)
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (14)
21.05 Dobrá čtvrť
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Čtvrtá hvězda (11, 12/12)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
13.10
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.15
22.30
23.30
1.00
1.40
3.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3996)
Specialisté (20)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (8, 9)
Ordinace v růžové zahradě 2
(890)
Castle na zabití VI (7)
Mentalista VII (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3997)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (7)
Mise nový domov III
Víkend
Mentalista VII (11, 12)
Castle na zabití VI (7)
Malý Sheldon II (7, 8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (890)

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

Prima

Nova Cinema

Wolverine (2)
Nový den
M.A.S.H (213)
M.A.S.H (214)
Inga Lindströmová: Ten správný
odstín lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (8)
Policie Hamburk IX (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba XI
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (82)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(12)
Policie Hamburk IX (17, 18)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.15 Lego Batman Film 6.50 Ten kluk je postrach
8.00 Kráska mezi muži 9.40 Mentalista VII (9, 10)
11.50 Popelka v teniskách 14.00 Sufražetka 15.55
Mstitel beze jména 17.50 Mumie, dobrodružná
komedie (USA, 1999) 20.00 Rudá planeta, sci-fi
film (USA/Austr., 2000) 21.55 Instinkt, thriller (USA,
1999) 0.15 Všechny cesty vedou do hrobu

Prima cool
8.35 Odstřelovač III (11, 12) 10.25 Hvězdná brána IX
(3, 4) 12.30 Futurama III (32, 33) 13.20 Simpsonovi
VII (2-25) 14.50 Simpsonovi VIII (1) 15.10 Hvězdná
brána IX (5, 6) 17.15 Futurama III (34, 35) 18.15
Simpsonovi IX (1-4) 20.15 Teorie velkého třesku XII
(15, 16) 21.10 Prima Partička 22.10 Vikingové VI (2)
23.00 Odstřelovač III (13) 23.55 Simpsonovi IX (1)
0.25 Simpsonovi IX (2) 0.55 Simpsonovi IX (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.15 Marvel Superhrdinové
9.45 Wolverine (1) 10.05 Marvel Superhrdinové –
Avengers: Sjednocení! 10.35 Poslední loď (10) 11.30
Poslední loď II (1) 12.25 Očitá svědkyně 14.20
Robinson Crusoe 16.15 Děsné rande 18.05 Švec,
komedie (USA, 2014) 20.00 Černobyl, drama (Ukr.,
2014) 22.40 Ragnarök – Tajemství Vikingů, dobrodružný film (Nor., 2013) 0.35 Temný anděl

středa 24. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Dan. TV film (ČR, 1986) 10.35
To byla svatba, strýčku 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.55 Hnízdo (8/12)
15.50 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (9)
21.15 Hercule Poirot X
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Příběhy slavných... Hugo Haas
23.45 Případy detektiva Murdocha XIII
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Rajské zahrady II
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.05
23.05
23.55
0.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3997)
Anatomie života (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (10, 11)
Ordinace v růžové zahradě 2
(891)
Castle na zabití VI (8)
Mentalista VII (13)
Dr. House (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3998)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
MasterChef Česko:
Souboj nejlepších
Malé lásky II
Mentalista VII (13)
Dr. House (1)
Castle na zabití VI (8)

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Wolverine (3)
Nový den
M.A.S.H (214)
M.A.S.H (215)
Inga Lindströmová: Dům u jezera
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (9)
Policie Hamburk IX (19)
Policie Hamburk IX (20)
Námořní vyšetřovací služba XI
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (45)
Show Jana Krause
Poklad z půdy
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(13)
Policie Hamburk IX (19)
Policie Hamburk IX (20)
Prostřeno!

5.20 Popelka v teniskách 6.50 Mentalista VII (11, 12)
8.30 Babe: Galantní prasátko 10.10 Kouzelná chůva
Nanny McPhee 12.25 Rudá planeta 14.55 Piráti
z Karibiku: Na konci světa 17.50 Líbáš jako ďábel
20.00 Nebezpečná krása, drama (USA, 1998) 22.10
Prci, prci, prcičky: Kniha lásky, komedie (USA,
2009) 23.55 Matrix Reloaded

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear VIII (4) 8.35
Odstřelovač III (12, 13) 10.25 Hvězdná brána IX
(5, 6) 12.30 Futurama III (34, 35) 13.20 Simpsonovi
VIII (2-5) 15.10 Hvězdná brána IX (7, 8) 17.15
Futurama III (36, 37) 18.15 Simpsonovi IX (5-8)
20.15 Autosalon.tv 21.10 Fotr na tripu 21.55
Partička 22.45 Holky za mřížemi III (6) 23.50
Kámen, nůžky, vágus 0.45 Simpsonovi IX (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Marvel Superhrdinové – Avengers: Sjednocení! 6.55 Wolverine
(2) 7.25 Ninjago X (1) 7.55 Poslední loď II (1, 2) 9.45
Včera v noci 11.30 Wasabi 13.25 Jack Hunter:
Nebeská hvězda 15.30 Barbora řádí 17.20 Černobyl
20.00 Agatha Christie: Vraždy podle abecedy
(2/2) 21.50 Bez kalhot, biografický film (USA, 2012)
0.15 Ragnarök – Tajemství Vikingů

čtvrtek 25. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Korálky 10.00 Hříšní lidé
města pražského (9) 11.00 Všechno,
co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nádobí
14.15 Otec Brown VIII
15.05 Profesionálové
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Doktor Martin (15)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Místo činu – Berlín
0.25 AZ-kvíz
1.00 Na forbíně TM

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
13.05
14.20
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.40
22.10
23.05
0.45
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3998)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (12, 13)
Ordinace v růžové zahradě 2
(892)
Castle na zabití VI (9)
Dr. House (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3999)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1010)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (3)
Dr. House (2, 3)
Castle na zabití VI (9)
Smrtonosná zbraň III (3)
Malý Sheldon II (11)

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
0.00
1.00
1.55
3.50
5.25

Prima

Nova Cinema

Wolverine (4)
Nový den
M.A.S.H (215)
M.A.S.H (216)
Inga Lindströmová: Zamilovaná
asistentka
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Walker, Texas Ranger VI (10)
Policie Hamburk X (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XI
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (83)
Mordparta (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(14)
Policie Hamburk X (1), 2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.50 Babe: Galantní prasátko 7.20 Mentalista VII
(13) 8.05 Dr. House (1) 9.00 Líbáš jako ďábel 11.35
Rudá planeta 14.05 Doktor Flastr 16.10 Mumie
18.20 Černý rytíř, dobrodružný film (USA, 2001)
20.00 Ostrov pokladů, dobrodružný film (USA,
1990) 22.30 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)
0.10 Jak sbalit milionáře

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.00 Top Gear VIII (5) 8.30
Simpsonovi XXXII (5) 8.55 Ajťáci III (2) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (15, 16) 10.25 Hvězdná brána IX
(7, 8) 12.30 Futurama III (36, 37) 13.20 Simpsonovi
VIII (6-9) 15.10 Hvězdná brána IX (9, 10) 17.15
Futurama III (38, 39) 18.15 Simpsonovi IX (9-12)
20.15 16 bloků 22.20 Polibek draka 0.20
Simpsonovi IX (9) 0.50 Simpsonovi IX (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.25 Ninjago X (1) 8.50
Wolverine (3) 9.20 Ninjago X (2) 9.50 Poslední loď
II (2, 3) 11.40 Milý Frankie 13.50 Smrtelná pomsta,
thriller (USA, 2013) 15.45 Želvy Ninja 2, akční film
(USA, 2016) 18.05 Fotři jsou lotři, komedie (USA,
2010) 20.00 Kulový blesk, komedie (ČR, 1978)
21.40 Únos, thriller (USA, 1997) 23.40 Bez kalhot,
biografický film (USA, 2012)

pátek 26. února 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Na kus řeči 10.35 Doktor
Martin (15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Příběhy slavných... Hugo Haas
16.05 Polopatě
17.00 Bydlet jako... v tropickém ráji
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Kukačky (8/13)
21.05 13. komnata Radima Uzla
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Profesionálové
23.20 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
13.05
14.15
15.10
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
22.45
0.35
2.05
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3999)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1010)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon II (14, 15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(893)
Castle na zabití VI (10)
Dr. House (4, 5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4000)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 8
Akční film (USA/Čína/Jap., 2017)
Těžko ho zabít
Akční film (USA, 1990)
Dr. House (4, 5)
Malý Sheldon II (12)
Specialisté (20)

Prima
6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
22.55
23.55
0.50
2.45

Wolverine (5)
Nový den
M.A.S.H (216)
M.A.S.H (217)
Emilie Richardsová:
Návrat do Sandy Bay
Romantický film (N, 2011)
Walker, Texas Ranger VI (11)
Policie Hamburk X (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XI
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Česko Slovensko má talent VIII –
speciál
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(15)
Policie Hamburk X (3, 4)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.20 Líbáš jako ďábel 8.15 Dr. House (2) 9.05 Dr.
House (3) 9.55 Liga spravedlnosti: Vzpoura
v Gotham City 11.50 Jak sbalit milionáře 14.15
Mstitelé 15.50 Ostrov pokladů 18.15 Fletch 20.00
Kubo a kouzelný meč, animovaný film (USA, 2016)
21.50 Policajt ze San Franciska, akční komedie
(USA, 1997) 0.05 Nebezpečná krása

Prima cool
5.20 Umění je cool 6.55 Top Gear VIII (6) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IX (9, 10) 12.30 Futurama III
(38, 39) 13.20 Simpsonovi VIII (10-13) 15.10
Hvězdná brána IX (11, 12) 17.15 Futurama III (40, 41)
18.15 Simpsonovi IX (13-16) 20.15 Liga výjimečných
22.25 Pomsta mravenců 0.25 Simpsonovi IX (13)
0.55 Simpsonovi IX (14)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Ninjago X (2) 7.10
Wolverine (4) 7.40 Ninjago X (3) 8.05 Poslední loď
II (3, 4) 10.05 Očitá svědkyně 11.50 Smrtelná
pomsta 13.40 Drtivý dopad 16.10 Záhada Hailey
Deanové: Smrtící láska 17.55 Jack Hunter: Ztracený
poklad Ugaritů 20.00 Thunderball, akční film
(VB/USA, 1965) 22.50 Polibek draka, thriller (USA,
2001) 0.50 Únos, thriller (USA, 1997)
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„
Vysoké školy zvládnou
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

přijímačky i na dálku
„Jsme nachystaní na všechny varianty a scénáře
zkoušek, rozhodovat budou i specifika studijních
programů,“ hlásí z Jihočeské univerzity, ale i dalších
vysokých škol v Českých Budějovicích.
MICHAL BĚLSKÝ
JIŽNÍ ČECHY | S uplynulým pololetím
už většina letošních maturantů bezpečně ví, zda vůbec a kam po závěrečné
zkoušce na středních školách a gymnáziích zamíří.
Kromě termínů si ale letos museli pohlídat také formu, s jakou se u přijímacích zkoušek setkají. Nařízená vládní
opatření totiž výrazně omezují možnost
skládat přijímací zkoušky a školy podle
toho k problému také přistupují.

Například Jihočeská univerzita se už
delší dobu připravuje i na distanční podobu přijímaček. Nevylučuje ale ani
prezenční formu. „Hlavní slovo v této
otázce budou mít samotné fakulty. Ty
si zvolí jak formu, tak termín zkoušky.
Jsme ale nachystaní na všechny varianty a scénáře zkoušek a rozhodovat budou i specifika jednotlivých studijních
programů, stejně jako aktuální epidemická situace,“ přibližuje podobu přijímacích zkoušek mluvčí Jihočeské univerzity Štěpán Kuděj.

Priorita je prezenční forma,
ale záleží na verdiktu vlády
Prioritou je ale podle něho snaha udržet
přijímací řízení v prezenční formě. Podle toho se také všechny fakulty připravují. „Zda ale zkoušky takto proběhnou, to bude záležet hlavně na rozhodnutí epidemiologů a české vlády. Pokud
by nebylo možné zkoušky uspořádat
běžným způsobem, uchazeči se ničeho
bát nemusí. Fakulty by situaci měly bez
problémů zvládnout,“ ujišťuje Kuděj.

Na vše bude dostatek času
Žádnou roli nebude v tomto případě
hrát ani nejasná podoba letošních maturit. V případě, že by se výsledný formát přijímacích řízení měl měnit, uchazeči dostanou minimálně s patnáctiden-

Pokud by
nebylo možné
zkoušky uspořádat
běžným způsobem,
uchazeči se ničeho
bát nemusí. Fakulty
by situaci měly bez
problémů zvládnout.
ním předstihem upozornění o chystané
změně. Podmínky jinak univerzita stanovuje už čtyři měsíce před termínem
zkoušek.
Ekonomická fakulta pro nový akademický rok nabízí celou novou strukturu
programů ve všech stupních studia, od
programu Analýza v ekonomické a finanční praxi přes studijní program Podniková informatika až po studijní programy Cestovní ruch a Management regionálního rozvoje.
Ekonomická fakulta také nově nabízí
doktorský studijní program Ekonomika
a management / Economics and Management.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 24
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České Budějjovice

Studujte u nás!
Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující
s významnými zahraničními partnery. Studentům se zájmem o ryby
a jejich chov, o vodu, její šetrné využívání a o ochranu vodních
ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělání v prezentační (p)
i kombinované (k) formě.
Bakalářský studijní obor
Rybářství tříleté p/k
Ochrana vod tříleté p/k

www.vosss.cz

STUDIUM, KTERÉ
NEZABÍJÍ KREATIVITU
ĚŇ

Ě

Š

Č Ě

Navazující magisterský studijní obor
Rybářství a ochrana vod dvouleté p/k
Doktorský studijní obor
Rybářství čtyřleté p/k
Ochrana vodních ekosystémů čtyřleté p/k
Kromě kvalitního vzdělání studentům poskytujeme:
- velkorysá stipendia,
- možnost placené práce v laboratořích i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

Termín pro příjem přihlášek: 31. března 2021

www.frov.jcu.cz

Ž

STUDUJ NA SŠ

INZERCE

ˇ
POJD STUDOVAT
NA KARLOVKU
Vyber si z téměř 600 studijních programů na největší
univerzitě v ČR. Studuj v Praze, Hradci Králové nebo
v Plzni. Zapojíme Tě do špičkové vědy, přátelského
prostředí a mezinárodní spolupráce.Těšíme se na Tebe!

NAKARLOVKU.CZ
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Vysoké školy letos zvládnou
POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 22

Co se týče Filozofické fakulty (FF), novinkou je bakalářský studijní program
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a nový navazující magisterský neučitelský studijní program Překladatelství anglického jazyka
+ Překladatelství italského jazyka. I v letošním roce nabízí FF bakalářské programy s volnými kombinacemi.

Nový program u rybářství
Fakulta rybářství a ochrany vod má
nově akreditovaný doktorský studijní
program Rybářství a doktorský studijní
program Ochrana vodních ekosystémů.
Oba lze studovat v českém nebo anglickém jazyce prezenční i kombinovanou
formou.
Teologická fakulta pak akreditovala
nový bakalářský studijní program Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.
Pedagogická fakulta vyjma stávajících studijních programů vedoucích
k učitelství nově nabízí i bakalářský
a navazující magisterský studijní proINZERCE

Fakulta rybářství a ochrany vod má nové doktorské studijní programy Rybářství a Ochrana vodních ekosystémů. Oba
lze studovat v českém nebo anglickém jazyce.
FOTO | MAFRA
gram Speciální pedagogika. Přírodovědecká fakulta také inovovala doktorské
studijní programy a na této fakultě se

mohou zájemci přihlásit nejen na klasické přírodovědné programy, ale také na
učitelství pro SŠ, a to v programech bio-

logie, chemie, fyzika, informatika a matematika. Nově také otevře program Měřicí a výpočetní technika.
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přijímačky i na dálku
Daleko jednodušší situaci mají na Vysoké škole technické a ekonomické
(VŠTE), kde letos, stejně jako v předchozích letech, nemusejí zájemci o bakalářské studijní programy skládat žádnou přijímací zkoušku. Uchazeči jsou
hodnoceni pouze podle váženého průměru známek z předposledního ročníku
na střední škole, případně prvního ročníku nástavbového studia.

Zkoušky bez problémů
„Co se týká uchazečů o studium magisterských programů, počítáme s tím, že
letos budou přijímací zkoušky také
distanční formou,“ objasňuje průběh přijímacích zkoušek mluvčí VŠTE Petr
Oros. Dálkově škola do magisterského
studia přijímá od loňského roku, takže
ani v tomto případě nebude mít vedení
školy žádný problém se zajištěním zkoušek.
„Loni jsme vše zvládli bez problémů,
i úspěšnost studentů byla relativně vysoká. Vypadá to, že se nám taková koncepce obzvlášť v současné epidemicky náročné době osvědčila i díky tomu, že dáváme možnost všem uchazečům se zú-

častnit zkoušek,“ dodává Oros. Dodává, že pokud nebude mít zájemce o studium dostatečné technické zázemí,
může absolvovat přijímací řízení za dodržení bezpečnostních opatření přímo
ve škole.
Pro příští akademický rok nepřipravuje škola žádné nové studijní programy.
Momentálně ale sbírá zpětnou vazbu na
první ročník bakalářského programu Řízení lidských zdrojů, který je prozatím
jediným svého typu v České republice.

„

ká kapacita v oboru, kterou je odborník
v personalistice Jan Urban,“ říká Oros.

VŠERS fandí osobní formě
Na prezenční i distanční formu přijímacího řízení se připravují i na třetí z budějovických vysokých škol – Vysoké škole evropských a regionálních studií
(VŠERS). Vedení chce mít naprostou
jistotu, že bude moci zkoušky uspořádat. Pokud to bude jen trochu možné,

Loni jsme vše zvládli bez problémů, také
úspěšnost studentů byla relativně vysoká.

Zařadil se tak po bok zavedeného Strojírenství, Technologie a řízení dopravy,
Pozemní stavby či Podniková ekonomika.
O tom, že škola při otevření podobně
zaměřeného programu rozhodně neudělala chybu, svědčí také velký zájem.
„Celkem nás poptávka překvapila, přihlásilo se na něj skutečně spoustu studentů, takže se podařilo program hned
napoprvé bez problémů naplnit. Určitě
mu pomáhá také to, že garantem je vel-

upřednostní osobní formu. „Momentálně smí být u přijímacího řízení maximálně deset osob. Vzhledem k tomu, že má
na naší škole už více let podobu motivačního pohovoru, chtěli bychom ho za
dodržení všech nutných podmínek udržet,“ vysvětluje rektor školy Jiří Dušek.
V případě, že nebude možné pozvat
zájemce o studium přímo do budovy
školy, nabízí se možnost absolvovat přijímací zkoušku online formou za pomoci aplikace Microsoft Teams. „Využili

bychom i e-mailu nebo pošty kvůli zaslání podkladů. Už jsme si dálkovou formu komunikace vyzkoušeli teď v lednu
na dnech otevřených dveří,“ doplňuje
Dušek s tím, že přijímací pohovory by
měly být už na konci února hotové.
Uchazeči se o jejich konečné podobě dozvědí ihned po zaslání přihlášky.
Budoucí studenti školy se mohli letos
poprvé hlásit i do nově akreditovaného
bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní činnost. Absolventi tohoto programu by měli být schopní se
snadno začlenit do složek integrovaného záchranného systému. Během tří let
si tak projdou předměty zabývající se
trestním či správním právem, základem
fungování veřejné správy nebo momentálně velmi aktuálním krizovým řízením či řešením mimořádných událostí.
Výhodou nového programu je možnost jej studovat prezenční i kombinovanou formou. Studenti se navíc dostanou
i k zajímavým možnostem při praktické
výuce. Na založení programu se totiž
velkou měrou podílely i krajské bezpečnostní či záchranné složky i regionální
veřejná správa, která studentům nabízí
možnost absolvovat praxi právě u nich.

INZERCE

Nabídka studia na Zdravotně sociální fakultě JU
v Českých Budějovicích v akademickém roce 2021/22
STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉ

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Výuka v prezenční i kombinované formě:

Výuka v prezenční i kombinované formě:

•
•
•
•
•

Všeobecné ošetřovatelství
Pediatrické ošetřovatelství
Laboratorní diagnostika
Zdravotně-sociální péče
Sociální práce

Výuka pouze v prezenční formě:

Zdravotně sociální
fakulta JU
J. Boreckého 27,
370 11 České Budějovice
Studijní oddělení:
tel.: +420 389 037 734–9

www.zsf.jcu.cz

•
•
•
•
•
•

Porodní asistence
Radiologická asistence
Fyzioterapie
Zdravotnické záchranářství
Nutriční terapie
Nursing (anglická verze studijního
programu Všeobecné ošetřovatelství)

•
•

Management sociální práce
v organizacích
Specializace v ošetřovatelství

Termíny podání přihlášek: do 10. 4. 2021
Termíny přijímacího řízení: od 31. 5. do 4. 6. 2021
Talentová zkouška u studijního programu
Zdravotnické záchranářství: začátek května 2021
Poplatek: 500 Kč

Přihlásit se lze podáním elektronické přihlášky na webových stránkách fakulty www.zsf.jcu.cz
Fakulta uspořádá pro uchazeče přípravné kurzy, a to v březnu a dubnu 2021, vždy v sobotu od 9 do 16 hodin.
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Koncertní síň pro své žáky
vytvořila škola na Facebooku
Českobudějovická základní umělecká škola ukazuje
díla studentů na internetu. Ti tak mají v době covidu
alespoň virtuální publikum.
JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Vystoupení
svých žáků se rozhodla na Facebooku
zveřejňovat Základní umělecká škola Piaristické náměstí z Českých Budějovic.
Děti tam mají alespoň virtuální publikum, když o to skutečné přišly kvůli
nouzovému stavu.
„Facebookový profil máme už řadu
let. V poslední týdnech a měsících jsme
se ale rozhodli ho posunout trochu dál
a zlepšit jeho fungování. V souvislosti
s tím napadlo kolegyni, že bychom tam
mohli publikovat díla našich žáků,“ vysvětluje zástupce ředitele Pavel Steffal.
Škola v centru města se tak rozhodla
vytvořit svým studentům alespoň virtu-

ální publikum, když není možné kvůli
nouzovému stavu koncertovat. „Všechno se teď děje distančně. Proto jsme zkusili z Facebooku udělat takovou internetovou koncertní síň. Spustili jsme to se
začátkem letošního roku, když jsme se
dozvěděli, že do školy nemůžeme a ani
nejde vést výuku jeden na jednoho,“
říká Steffal.
Podle něj je novinka dobrým nástrojem, jak žáky v této složité době motivovat. Ocenili to i rodiče, kteří tak mohou
vidět díla svých dětí. „Ten zájem nás
ohromně potěšil. Už teď máme jakousi
pomyslnou frontu zájemců, kteří by chtěli své nahrávky zveřejňovat. Denně jich
dostáváme několik. Publikujeme je postupně, aby divákům něco neuteklo,“

zve zástupce ředitele na profil, který
nese název školy. Dlouholetého učitele
mrzí, jak výrazně koronavirová pandemie zkomplikovala výuku. „Internet ten
přímý kontakt nenahradí, to zkrátka nejde. Je pro nás důležité s dětmi pracovat
naživo. Potřebujeme slyšet tóny, rytmus
a další důležité věci. To přes Skype či
jiné internetové nástroje zkrátka nejde.
Posoudit zvuk skrz tyto aplikace je mnohdy velmi složité,“ hodnotí Pavel Steffal.
Na druhou stranu ho ale těší, že je
možné alespoň částečně ve výuce pokračovat. „Pochopitelně jsem za ty moderní technologie rád. V době, kdy jsem já
začal učit, tedy v roce 1984, bychom za
takové situace mohli školu rovnou zavřít. Dnes ta výuka alespoň v nějaké
omezené míře pokračuje,“ uvažuje zástupce ředitele.
ZUŠ Piaristické náměstí má bezmála
900 žáků. Zhruba 70 z nich navštěvuje
výtvarný obor, necelá stovka studuje literárně-dramatický obor a zbytek se vě-

Jeden z kytarových koncertů na internetu.
FOTO | ZUŠ PIARISTICKÉ NÁM.
nuje hudbě. „Tahle doba je pro děti samozřejmě složitá z pohledu motivace.
Proto je pro nás důležitý vztah mezi učitelem a žákem, ale také mezi učitelem
a rodinou, která se může právě na motivaci podílet,“ dodává Steffal.
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Přírodovědecká fakulta JU nabízí
odborné studium zaměřené
na biologické, chemické, fyzikální,
informatické a matematické obory.
Součástí nabídky studijních oborů
je také víceoborové studium učitelství
pro střední školy.
Na Přírodovědecké fakultě JU lze
v akademickém roce 2021/2022 studovat následující obory.

V bakalářském stupni

Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní
technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná matematika, Chemie,
Fyzika, Měřící a výpočetní technika a obory vzdělávání budoucích
středoškolských učitelů.

Magisterský stupeň studia

Nabízí řadu biologických oborů a specializací na katedrách Botaniky,
Biologie ekosystémů, Experimentální biologie rostlin, Molekulární
biologie a genetiky, Medicínské biologie, Parazitologie, Zoologie
a nebiologických oborů na ústavech Chemie, Fyziky, Aplikované
informatiky a Matematiky.

Studium učitelství pro střední školy

V současné době je na středních školách vysoká poptávka
po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických
předmětů. Přírodovědecká fakulta JU nabízí možnost dvouoborového
studia učitelství biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky
pro střední školy v bakalářském i magisterském stupni studia.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou nabízíme učitelství matematiky
a fyziky také v kombinaci s učitelstvím angličtiny a francouzštiny.
Ve spolupráci s Teologickou fakultou lze studovat kombinaci biologie,
chemie, matematiky, fyziky, informatiky s náboženstvím a etikou.
PřF JU je také akreditována v systému DVPP (další vzdělávání
pedagogických pracovníků) v programech ke splnění kvalifikačních
předpokladů pro Učitelství fyziky, informatiky a matematiky pro střední
školy.

Stipendium pro talentované studenty

PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované nastupující
studenty. O stipendium se mohou zájemci ucházet na základě své
účasti a dobrých výsledků v odborných soutěžích (např. Biologická
olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou součástí tohoto
ocenění také finanční prostředky, které může student v případě zájmu
využít na zahájení vlastní výzkumné činnosti na některé z kateder
či ústavů PřF JU.

Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se dozvíte na webových stránkách fakulty www.prf.jcu.cz
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Maturanti dílo připravují týdny
V Třeboni bude letos skládat zkoušku devět budoucích sklářů, letos mají ztížené podmínky
JAKUB BARTOŠ
TŘEBOŇ | Náročný test čeká skláře, kteří studují toto tradiční řemeslo v Třeboni. Praktická část maturitní zkoušky totiž trvá i několik týdnů s cílem ověřit
znalosti a zručnost studentů. Letos se
do ní pustí devět žáků.
Ti musí kromě běžných předmětů složit i řemeslnou a uměleckou zkoušku.
„První jmenovaná spočívá v prokázání
řemeslných dovedností. Student zhotoví výrobek podle klasických postupů
dle výkresu nebo přidělené předlohy.
Musí dokázat, že zvládají řemeslo na vysoké úrovni. Test spočívá v tom, že dostanou výkres, podle kterého musí
správně vybrousit daný výrobek,“ popisuje učitel Petr Janský
Na práci mají maturanti 21 hodin. To
je stejně, jako kdyby na stejné věci pracovali v běžném provozu sklářské firmy. „To vše, aby byli dobře připraveni
pro budoucí zaměstnání a konkurenceschopnost,“ líčí Janský.
Časově náročnější je pak umělecká
část maturity oboru uměleckořemeslné
INZERCE

Na snímku je práce maturanta ze střední sklářské školy v Třeboni Richarda
Bulanta a jeho tavená plastika.
FOTO | OA, SOŠ a SOU v Třeboni
zpracování skla Obchodní akademie,
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni. Během ní
musí studenti udělat návrh uměleckého
díla na vybrané téma. Letos je to hmyz.

Návrh je pak nutné i vytvořit vybranou
technologií. V tomto případě platí naprostá svoboda a představivosti se meze
nekladou. „Zabere to výrazně víc času.
V podstatě na tom maturanti pracují

celý čtvrtý ročník. Dostanou téma, vymýšlí koncept, navrhnou dílo a následné ho i vytvoří. My tu jsme jako mentoři a tu jejich práci korigujeme, pokud je
to nutné,“ líčí Janský. „Samotné provedení je na nich. Většinou ale využívají
tavenou plastiku, která je nejžádanější
a také časově nejnáročnější. Celé to trvá
čtyři až osm týdnů,“ shrnuje učitel.
Praktické zkoušky musí studenti absolvovat ještě před ústními maturitami.
„Vyvrcholením jejich snažení je ústní
obhajoba práce, při které musí student
svou práci prezentovat před komisí
a oponentem, většinou odborníkem
z oboru nebo profesionálním designérem,“ doplňuje Janský.
Maturita letos čeká devět budoucích
sklářů. Ti se na ni připravují ve ztížených podmínkách kvůli koronavirové
pandemii. „Podle rozpracovaných věcí
si zatím vedou velmi dobře, přes všechny komplikace spojené s touto pandemií,“ dodává učitel. Praktické zkoušky
by měli studenti skládat prezenčně v dílnách školy. S ohledem na specifičnost
oboru to ani jinak nejde.
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Kniha ukazuje, jak se dělá věda
Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity
vydala knihu, ve které se
snaží popularizovat svou
vědeckou práci a bádání.
Třeba docent
Ondřej Chvojka
z Archeologického
ústavu píše o nedávných
vykopávkách v regionu.
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Dočtete se v ní
třeba o historických vypodobeninách
Mistra Jana Husa, ale také o mediálním
obrazu Emila Zátopka a dalších zajímavostech. Filozofická fakulta Jihočeské
univerzity (JU) v Budějovicích vydala
knihu, ve které se snaží o popularizaci
své práce. Ukazuje v ní, že rozhodně
není nudná.
Je to cyklus dvanácti přednášek, který akademici přepsali do publikace s názvem „Jak se dělá věda na Filozofické

Kniha má zaujmout především mladší publikum, ideálně středoškoláky, kteří uvažují o studiu na vysoké škole.
FOTO | FF JČU
fakultě JU“. „Knihu jsme koncipovali
tak, aby zaujala především mladší publikum, ideálně středoškoláky, kteří uvažují o studiu na vysoké škole, ale pochopitelně nejen je,“ uvedl Pavel Král, prodě-

kan pro rozvoj, který celý projekt řídil.
Jednotlivé kapitoly pojednávají o historii, archivnictví či archeologii, jazykovědném výzkumu a studiu cizích jazyků nebo o dějinách kultury, umění a lite-

ratury. „Kupříkladu docent Ondřej
Chvojka z Archeologického ústavu píše
o nedávných vykopávkách na území jižních Čech, docent Pešek z Ústavu romanistiky se zase zabývá moderními počítačovými nástroji pro analýzu textu,“
přiblížil Pavel Král.
Vizuální podobu publikace vytvořil
Milan Krištůfek ze studia Pintos. „Organicky a nápaditě propojil dvanáct rozmanitých textů. Byla výzva graficky
propojit třeba text o mediálním obrazu
Emila Zátopka s textem o historických
vypodobeních Mistra Jana Husa, aby to
bylo smysluplné,“ sdělil proděkan.
Kniha ovšem nezprostředkovává pouze badatelské poznatky. „Součástí jednotlivých kapitol jsou také kratší rozhovory s autory, kteří jsou mimo jiné velmi zkušenými pedagogy. Ti v nich popisují například to, co obnáší dané obory
studovat, na základě jakých vodítek si
obor zvolit, co vše se během studia člověk naučí a k čemu jsou ty znalosti dobré,“ dodal Král.
Kniha je k dostání na Filozofické fakultě JU, bude možné si ji opatřit též na
univerzitních akcích či dnech otevřených dveří.
(mrk)
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Erasmus funguje dál, zájem
mají Italové, Němci i Turci
Studentů v programu Erasmus přijelo méně. Učí se
online, navíc nyní nemohou tolik poznat českou
kulturu. I tak ale cizince univerzita láká.
DAVID NEBOR
JIŽNÍ ČECHY | Před dobou pandemie
koronaviru bylo v kampusu naprosto
běžné slyšet kolem sebe konverzace v cizích jazycích. Zahraniční studenti, kteří
přijeli na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích v programu Erasmus, chodili na přednášky, setkávali se
a seznamovali se navzájem i s místními.
Mohli zajít do hospody či vyrazit na výlet, aby poznali Česko a jeho kulturu.
V současné době sice Erasmus dál
funguje, je ovšem chudší. Cizinci se
účastní výuky z pokoje na koleji, kde
také tráví většinu svého času. Možnosti,
co dělat, mají omezené. Situace komplikuje i práci členů organizace Erasmus

Student Network (ESN), kteří zahraničím studentům z programu pomáhají zorientovat se v novém prostředí. „Dříve
to bývalo tak, že jsme se s nimi setkávali již při jejich příjezdu do města. Pak následoval uvítací týden s různými akcemi. Teď je všechno přesunuté na internet. Děláme jim online prezentace,“ vysvětluje Olga Amchová, členka ESN.
Současná skupina „erasmáků“ přijela
do krajského města v úvodu února. Do
svých zemí se vrátí po zkouškách, tedy
v květnu či červnu.
Podle Amchové se nyní zájemci o studijní pobyt mnohem pečlivěji rozhodují, zda vůbec přijedou. Když už se rozhodnou a jsou třeba ze sousedních
zemí, jezdí častěji domů, protože i od-

tud mohou výuku absolvovat. „Zájem
nyní sledujeme menší. Ale stále jsou
tací, které tolik zajímá jejich obor a nevadí jim ani online výuka. Ti už počítají
s tím, že se nebudou moci tolik potkávat
s ostatními,“ přemýšlí členka organizace. S kolegy sleduje, že současná skupina je zhruba o polovinu menší než za
normální situace. Na letní semestr jezdívalo přibližně 70 studentů. Navíc zemí,
odkud přijíždějí, není tolik. Tradičně
přijeli Turci, jsou tu Němci, Italové,
Španělé či návštěvník z Jižní Korey.
Do online prostředí museli v ESN přesunout kromě úvodního setkání i další
aktivity. Různé kvízy a kulturní večery,
které by jinak pořádali třeba v hospodě,
musí rovněž pojmout jako videohovory. Ve skupinovém chatu se pak cizinci
seznamují třeba s novými vládními nařízeními a omezeními, která jim organizace překládá. Kdykoli se mohou obrátit
na pomocníky, kdyby si nevěděli rady.
„Vlastně jim pomáháme úplně stejně,

jen online,“ konstatuje Amchová. Studenti Erasmu bydlí klasicky na kolejích. Tam také musejí absolvovat několikadenní izolaci po svém příjezdu do
země. Řádně ubytovat se mohou až po
negativním testu na covid-19.
Podle nařízení by se navíc neměli skupinově domlouvat na různé výlety. Dříve bylo zvykem, že společně odjeli například do Českého Krumlova poznat
místní zámek. Nyní mohou region prozkoumávat omezeně. „Je na nás, abychom je případně upozornili, co nařízení a omezení dovolují a co nikoli,“ připomíná Olga Amchová.
„Erasmus je samozřejmě primárně
o tom vyzkoušet si studium na jiné, zahraniční škole. To zůstalo, ač omezeně.
Jenže k programu patří i poznávací část,
která jde ruku v ruce s výukou. Mladí
sem jezdí poznávat kulturu, prostředí,
seznamovat se, zkrátka vyzkoušet si fungování v jiném místě. To vše je nyní velmi komplikované,“ hodnotí Amchová.
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Spousta firem dnes odmítá absolventy bez praxe a nedá jim šanci ukázat,
co v nich vězí. To ale rozhodně neplatí o českobudějovické společnosti
ASPERA technology. Jsou si vědomi,
že chuť a nadšení kolikrát znamenají
víc než roky zkušeností.

dostala před třemi lety tak, že jsem zde psala semestrální
práci. Vyzkoušela jsem si, jak to ve firmě chodí a po skončení školy mi nabídli stálé místo,” popisuje Martina Líbalová,
asistentka obchodu a marketingu.
Společnost také spolupracuje se středními a vysokými
školami v Českých Budějovicích. Studenti, kteří projdou
stáží nebo exkurzí v ASPERA technology, se do firmy
často vracejí na brigádu a následně dostanou možnost
nastoupit na plný úvazek. Je to jen o nadšení a chuti
do práce, zbytek se dá naučit.

Výrobky od ASPERA technology možná pravidelně vídáš, jen o tom nevíš. Designové květináče, lavičky, kuřácké stolky, ale i odpadkové koše. Firma se primárně
zabývá zakázkovou kovovýrobou pro klienty z celé Evropy, v jejím portfoliu ale nechybí ani vlastní produkty.

Loajalita se cení volnem navíc
Věrné kolegy umí společnost náležitě ocenit. Kromě poměrně rychlého postupu ve firemní hierarchii získávají
zaměstnanci za každý odpracovaný rok bonusový den
dovolené navíc. Během několika let tak mohou dosáhnout až na 26 volných dní ročně.
Firemní večírky, rodinné dny, paintball nebo bowling. To
je jen ukázka toho, jak se zaměstnanci umí bavit ve volném čase. A že mají smysl pro humor, dokazuje i to, že
jednou z nejoblíbenějších aktivit je v posledních letech
Ještěrka Cup, neboli slalom s vysokozdvižnými vozíky.
Účastníci ho berou velmi vážně. Aby také ne – vítěz kola
postupuje do pražského finále.

Klienti z celé Evropy a unikátní zakázky
„V současné době máme 60 % klientů z České republiky,
zbylých 40 % je z různých zemí Evropy. Nejvíce vyvážíme
do Německa, Rakouska, Nizozemska, Francie, ale také
do Švédska a Švýcarska,” vypočítává ředitel ASPERA
technology Pavel Kocourek.
Protože se výrobky připravují na míru jednotlivým klientům, je každá zakázka unikátní. Vždy je potřeba připravit jedinečný návrh, který pak projde výrobou. Víckrát už se stejný produkt neobjeví. Nečekej tedy žádný
stereotyp sériové výroby, kdy zaměstnanci chrlí jeden
stejný kus za druhým.
Chceš? Máš na to!
Klíčem k úspěchu firmy jsou schopnosti a know-how
jednotlivých zaměstnanců. To se samozřejmě neobejde
bez pravidelného školení. Vzdělávání probíhá jak interně v rámci firmy, tak na různých kurzech. Kromě výcviku
praktických dovedností nezbytných pro práci zaměstnanci chodí třeba na jazykové lekce. Každý si může zvolit,
v čem se chce zlepšovat, a tím směrem se posouvat.
Při nástupu firma tolik nehledí na předchozí zkušenosti
uchazeče, důležitá je chuť učit se nové věci a zdokonalovat. Svou vysněnou pozici si tu najdou všichni, kteří by
rádi pronikli do oboru zakázkové kovovýroby z plechů.
Chceš se zapojit do týmu konstruktérů, kteří vytváří
výkresové dokumentace? Nebo tě láká spíš práce technologa, který zajišťuje přípravu výroby? Či se snad vidíš
jako kontrolor kvality a chceš mít zodpovědnost za to,
že jsou vzorové kusy v pořádku? Není problém! Skvěle
se uplatní i ti, kteří chtějí pracovat jako svářeči, brusiči,
lakýrníci nebo skladníci.
„Řídíme se mottem ‚Chceš? Máš na to!‘ Doba je těžká
a není snadné sehnat zaměstnance. Pokud se člověk chce
něco nového naučit a má chuť do práce, dáme mu příležitost. Tak se k nám dostal i mladý chlapec, který pracoval
na stavbě, ale tam ho to nebavilo. Chtěl to zkusit tady,
dostal šanci a dnes je jedním z našich klíčových zaměstnanců ve výrobě,” vysvětluje Kocourek.
Šikovní studenti mají dveře otevřené
Velkou šanci na uplatnění mají ambiciózní studenti
a absolventi. Firma nabízí stáže, brigády i možnost spolupráce na absolventských pracích. „Já jsem se do Aspery

„V nejbližší době plánujeme i teambuilding spojený s kurzem měkkých dovedností. Zaměstnanci se něco nového
dozví, večer se pobaví a stmelí u piva, což je ideální kombinace,” říká Kocourek.
Otevřené a fér jednání
Přestože má firma ve výrobě celkem 130 zaměstnanců, většina z nich se shodne, že tu panuje spíš rodinná
atmosféra. Všichni se navzájem znají – někdy i s celými
rodinami – a hlavně mají možnost sledovat a ovlivnit
chod společnosti.
Každý může vyjádřit svůj názor, navrhnout změny
a osobně se podílet na rozvoji firmy. To souvisí i s náborem nových zaměstnanců.
„Nejlepšího zaměstnance podle mě doporučí jedině zaměstnanec. Nikdo by k sobě do týmu nechtěl člověka, o kterém
si myslí něco špatného. Proto bereme v potaz doporučení
kolegů a rádi dáme šanci jejich známým. Pokud u nás nový
člověk zůstane minimálně půl roku, kolega, který ho do firmy přivedl, dostane až 15 tisíc korun,” uzavírá Kocourek.
Líbilo by se ti pracovat ve firmě, která ti dá šanci profesně růst a ocení tvou loajalitu? Projdi si volná místa
na webu asperatechnology.cz/kariera.
www.asperatechnology.cz
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Polonazí vyrážejí do hor
Partu otužilců neláká noření do ledové vody. Raději mají mrazivý vzduch
MILOSLAVA HÁLOVÁ
ČR | Na partu mladých mužů, kteří si i
přes mrazivé počasí vyšli na túru oblečeni pouze do krátkých kalhot, mohou
lidé narazit na stezkách v Krušných horách nebo kopcích Českého středohoří.
Na pochod se polonazí otužilci snaží vyrážet minimálně jednou týdně. Obvykle
ujdou trasu dlouhou kolem osmi kilometrů. „Procházka v zimě a mrazu je trochu jiná, než když se koupete v ledové
vodě. V té vydržíte podstatně kratší
dobu než na studeném vzduchu,“ říká jeden z vyznavačů otužování Matěj Hájek z Ústí nad Labem.
V minulých dnech parta vyrazila například na Cínovec, Komáří vížku nebo
Milešovku.

Mrznou prsty na rukou. Do
minus dvaceti by už nešli
„Beru to jako určitou formu odreagování od stresu. Když jste na souši, pocit
zimy zas tak hrozný není a užíváte si víc
přírodu kolem,“ dodává otužilec.

Ještě letos by chtěla parta otužilců pokořit naši nejvyšší horu –Sněžku. Zdolat ji chtějí jen v kraťasech. Netradiční výlety fungují prý i jako určitá forma
odreagování od stresu.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Někdy se
však on sám i ostatní
musí přemlouvat, do zimy se jim nechce. Při túrách nejvíce mrznou prsty
na rukou, proto většinou otužilci nosí
rukavice a na hlavě čepici. „Zkoušeli
jsme jít i bez čepice, tady záleží na momentálních povětrnostních podmínkách,“ vysvětluje Hájek. Na rozruch,
který vzbuzují svým oblečením netypickým pro zimní období, si už zvykli.
„Lidé se s námi zastaví a chtějí se vyfotit. Samozřejmě si někteří také klepou
na čelo, cože jsme to za blázny,“ směje
se. Za teplotní hranici, kdy by byl výlet
bez oblečení už hazardem, považuje
mráz minus 20 stupňů Celsia.
Ještě v letošní zimě by chtěli polonazí turisté pokořit naši nejvyšší horu
Sněžku. Samozřejmě v kraťasech.
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Vedoucí oddělení lesů v Odboru
městské zeleně. SŠ vzdělání s maturitou –
obor lesnictví, praxe v oboru vítána,
operativní časová dostupnost od místa
bydliště při vzniku kalamitních a havarijních
stavů na svěřeném úseku, znalost MS
Office, ŘP sk. B. Tel.: 577 630 960, E-mail:
ivodivoky@zlin.eu
Více na www.jobdnes.cz/detail/8TB121

Řidič dodávky skupiny B, rozvoz zboží
po celé ČR, provozovna Horní Cerekev.
Požadujeme řidičský průkaz skupiny B, SŠ,
spolehlivost, flexibilitu, praxi v řízení,
bezúhonnost, plat 25-30 tisíc čistého.
Naděžda Vaňková, tel.: 725 743 199, email: kavapo@seznam.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/7W8QYO

S tatutární
město Zlín

Honniker s.r.o.

Správce areálu, SŠ stavební, technické
nebo elektrotechnické zaměření, používání
moderních IT a komunikačních prostředků,
spolehlivost a zodpovědný přístup, dobrá
organizace práce, manuální zručnost, ŘP sk.
B, trestní bezúhonnost. Email:
dagmar.olbertova@synot.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/ERYHPV

S YNOT REAL
ES TATE, k.s.

Nástrojař / Mistr nástrojárny, vzdělání
SOU - nástrojař / obráběč, praxe na
obdobné pozici výhodou, zručnost,
svědomitost, zodpovědnost, samostatnost a
loajalita k firmě. Kontakt: Ludmila Velasová,
Tel.: 725 433 914, E-mail:
personalni@kvfinal.cz
KV Final Ralsko
Více na www.jobdnes.cz/detail/QBGWRT

Prodáváte nebo hledáte nemovitost?
Obraťte se na prověřené realitní makléře!
Najdete je na www.realitakroku.cz

s.r.o.
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Snad jsem si smůlu už vybrala

Jihočeská lyžařka Barbora Havlíčková pracuje na návratu po zdravotních problémech, vyhlíží další sezonu
5plus2
■ ROZHOVOR

To je pravda. V televizi vypadají závody krásně, skoro jako dřív, akorát se jezdí bez diváků. Ale reálně to pro závodníky zdaleka tak příjemné není. I když závodíte na jakékoliv úrovni, tak pořád je
sport o lidech a věcech okolo. Máte kamarády, sice spolu závodíme, ale pak si
rádi popovídáme. Zároveň i přátelství
napříč zeměmi skoro skončilo, protože
na závodech jste jenom se svým týmem
a prakticky nikam nemůžete. Tlak na výkon samotný je ještě vyšší a pro každého je to velmi těžké. Ale všichni jsou
rádi, že se jezdí. Já alespoň stihla odmaturovat a nastoupit na vysokou školu.

PAVEL KORTUS
VIMPERK | Přijde o celou sezonu, ale
bere to sportovně. A z nevýhody se snaží vytvořit výhodu. Talentované běžkyni na lyžích Barboře Havlíčkové se toho
v roce 2020 nastřádalo víc než dost.
Kvůli zdravotním problémům 20letá rodačka z Vimperka ztratí celý aktuální
ročník a bojuje o návrat v tom příštím.
Jak jste na tom zdravotně teď?
Celkem dobře. Věřím, že jsem na dobré
cestě k návratu. Dělám obrovské pokroky a těším se zpátky.

Až na konec března se odložily domácí závody v Novém Městě na Moravě, kde jste si loni odbyla premiéru ve Světovém poháru. Mrzí vás
dvojnásob, že tentokrát zůstanete
doma?
Je mi to moc líto. Strašně bych tam chtěla závodit, ale je mi pořád teprve dvacet
a takových závodů mám snad před sebou ještě hodně. Věřím v lepší zítřky.
Užírat se tím a brečet doma do polštáře
nebudu.

Už tedy normálně trénujete?
Normálně sportuji, akorát tréninky ještě
bývají v nižší intenzitě. Střídám jejich
délku i náročnost. Snažím se pracovat
na silové i mentální přípravě. Ale nesmím nic uspěchat a musím zůstat trpělivá. Už jsem tomu obětovala tolik, že
teď by bylo zbytečné cokoliv uspěchat.
Poslouchám lidi kolem sebe, kteří vědí,
co dělat a jak tréninky stupňovat. A zároveň musím poslouchat i své tělo.
Zdravotní problémy vás provází už
od minulé sezony. Co všechno vás
trápilo?
Řada problémů byla dlouhodobých
a pak se to nasčítalo. Měla jsem obrovské bolesti holení, trpěla jsem záněty.
Byla jsem šíleně unavená, a to jsem jinak byla vždy plná energie. Moc mě to
limitovalo. A k tomu jsem ještě na podzim chytila covid, což mě na dlouhou
dobu vyřadilo. Do té doby jsem počítala, že budu normálně závodit.
Chystáte se už na příští sezonu?
Ano. Ta letošní se blíží ke konci a zapojit se do ní by bylo nereálné.

Na olympijských hrách v Koreji v roce 2018 byla Barbora Havlíčková
nejmladší členkou české výpravy.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
Kromě fyzické bolesti to byl i psychicky náročný rok?
Ano, hodně náročný. Snad jsem si
všechny zdravotní trable vybrala alespoň do konce své sportovní kariéry. Ale
zvládla jsem to i díky podpoře mých nejbližších. Rodiny, lyžařského svazu
nebo trenéra Honzy France, který má
úžasný přístup. Je hezké cítit, že vám
všichni přejí, ať se brzy uzdravíte.
Může vám ztracený rok uškodit o to
víc, když jste věkem ještě juniorka?

Myslím, že ne. Alespoň jsem měla prostor na to, abych zapracovala na slabších stránkách a dalších detailech výkonu, na které jindy není tolik času. Zranění dřív nebo později potká asi každého
sportovce. Bylo to složité, ale snad už
to mám za sebou. Třeba z toho nakonec
můžu ještě těžit.
Když budeme hledat pozitiva, alespoň jste si všechny trable odbyla
v roce, kdy se závodí bez diváků
a sportovci žijí v bublinách.

Budete závody sledovat alespoň
doma u televize, pokud se pojede?
Jasně. U televize bývám hrozně nervózní, ale zase jinak než sama při závodě.
Snad se bude Čechům dařit a nervozita
nebude třeba. Díky dobrým výsledkům
povědomí o běžeckém lyžování u nás
znovu roste. Lidé už se mě ani neptají,
jestli jsem ta, co jezdí se zbraní.
Až budete příští sezonu sama znovu
závodit, jaké máte cíle v olympijském roce?
Na návrat se těším, příští zimu chci závodit. Další cíle na to navazují. Mám
upravené boty, které vyhovují mému
chodidlu. Holeně už bolí méně. Snad je
vše na dobré cestě.

INZERCE

● Úspora až 70 %
● Zdravotní nezávadnost
● Moderní materiál
● Dlouhá životnost
● Rychlost realizace
● Profesionální přístup
● Nenasákavost
STAPI - CB
Doudleby 64, 370 07 České Budějovice
tel.: 604 970 900, 736 666 571
e-mail: info@stapi-cb.cz
www.stapi-cb.cz

● Způsob realizace
● Neprůvzdušnost

ovou kalkulaci
Pro návrh řešení a cen
kontaktovat
zdarma nás neváhejte
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Francouzský malíř Eugéne Delacroix: Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k přemýšlení ty, kteří…

Tajenka: … jsou toho schopni.

Nové Téma:
Falešný obchod
se zdravím

T

váří se jako léky, které spasí
naše zdraví. Jsou ale vitamínové tablety a doplňky stravy, za něž utratíme ročně kolem
10 miliard korun, skutečně nezbytnou součástí životosprávy, nebo
jde jen o výnosný byznys výrobců,
kteří těží ze strachu z nemocí a lidské touze po věčném zdraví?
Profesor MUDr. Štěpán Svačina,
emeritní přednosta z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, říká:
„Normální člověk vitamínové tablety nepotřebuje, jedinou výjimkou
je vitamín D.“
Proč je podle něj hořčík zneužívaným vitamínem? Proč naopak
chválí vitamín D? A kde se vůbec
vzala potřeba vitamíny vyrábět?
Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma již tento pátek.
(lč)

Čas změny. Filip Sajler končí po
15 letech v pořadu Kluci v akci
ČR | Filip Sajler se po patnácti letech
rozhodl opustit pořad Kluci v akci. Rád
by se věnoval rodině. S Ondřejem Slaninou to oznámili ve valentýnském díle
jako správný rozchod dlouhodobě fungujícího páru. Rozchod je to přátelský a
Sajler se bude i nadále v následujících
dílech objevovat v roli hosta.

ra v srdci, to asi ne, bude jich jistě více,
ale mám rád všechny zahraniční díly a s
tím spojené recepty, českou klasiku a
věčné lahůdky. Poctivé suroviny, autentické recepty, tradiční kulinářské techniky a poctivý přístup ke kuchařské práci
mě vždy bavil a je součástí naší, mojí i
firemní DNA.
Vzkázal bych, že nic nekončí, Kluci
v akci poběží s Ondrou a jeho hosty, já
budu stále pracovat a živit se gastronomií. A pokud by diváci chtěli něco
ochutnat, tak ideálně na mém e-shopu,
jídlo má být radost, tak si ho užívejme.

Jak moc bylo těžké opustit pořad
po patnácti letech?
Samozřejmě to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale i vzhledem k dalším výzvám, osobní odpovědnosti a fázi života, ve které se nacházím, se chci plně
koncentrovat na každodenní práci pro
firmy, které jsem dlouhá léta stavěl, a
více času věnovat rodině. Nastal čas na
změnu, není za tím žádná senzace, jen
moje osobní rozhodnutí a aktuálně podmíněno ještě řekl bych i nutností většího
nasazení, které přinesla současná krize.

bych určitě zdůraznil, že za tím není nic
jiného než mé osobní rozhodnutí a Ondřejovi, týmu i České televize přeji jen
vše nej a hodně úspěchů.

Jak dlouho jste si svůj odchod z pořadu rozmýšlel?
O mém odchodu jsem produkci informoval v létě 2020 a byli jsme domluveni na postupu, který zrealizujeme. Rád

Jaký společný recept vám přirostl k
srdci nejvíce?
To je těžká otázka, když se podíváte do
archivu na web Kluci v akci, jsou tam
stovky receptů, že bych měl nějaký ext-

Filip Sajler (vlevo) a Ondřej Slanina v pořadu Kluci v akci. FOTO | ČT

Co plánujete do budoucna?
Chci se věnovat hlavně vlastním firmám. Stále, i přes potíže, které přinesla
pandemie a které segment služeb a
gastronomie zasáhl extrémně tvrdě, věřím, že budoucnost náš obor má. Chceme pracovat na gastronomii, která stojí
na principu „z farmy na stůl“. Vše, co
farmy z našeho holdingu vypěstují, chci
dostat k našim zákazníkům, a to se skvělým servisem a jako vždy ve vysoké
kvalitě a z rukou našich profesionálních
kuchařů.
(zar)
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Uzavřít trať je téměř nemožné
Pořadatelé Rallye
Český Krumlov řeší
řadu nejasností okolo
květnového závodu.
Rušit ho nechtějí,
zároveň to nevylučují.
PAVEL KORTUS
ČESKÝ KRUMLOV | Kupí se klíčové
otázky, ale odpovědi zoufale schází. Pojede se Rallye Český Krumlov vůbec?
Co diváci, sponzoři nebo posádky?
A hlavně také oproti předchozím letům
nová věc k řešení – kde bude mít motoristický podnik zázemí?
Již 48. ročník motoristického závodu
nabere roční zpoždění. Tedy snad pouze roční, protože ani letošní pokračování není zdaleka jisté. Pořadatelé sice stále počítají s tradičním termínem 21.
a 22. května, avšak současná pandemická situace přílišné naděje nebudí.
„Další odložený ročník by byl velice
nepříjemný. Už loni jsme museli přerušit dlouhou tradici. Nicméně musíme respektovat současný stav,“ uvědomuje si
hlavní pořadatel Pavel Kacerovský.
INZERCE

Konání Rallye Český Krumlov zůstává nejisté. Jan Černý (na snímku) by jistě
patřil k favoritům jihočeského závodu.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
Nejistá zůstává celá motoristická sezona. Zástupci Autoklubu České republiky jako národní sportovní autority stále čekají na termín schůzky s ministerstvem zdravotnictví, aby se ujasnili podmínky pořádání závodů. Na rozdíl od
hokejových či fotbalových stadionů je
obtížné zakázat divákům přístup na místa, kudy se rallye jede.
„To je prakticky nemožné. Už z loň-

ských zkušeností jiných pořadatelů
víme, že diváci si cesty k tratím najdou.
Problémem je i televizní pokrytí na tak
velkém území. Osobně si myslím, že
každý sport provozovaný bez diváků
ztrácí smysl. Měla by to být zábava právě pro fanoušky,“ tvrdí.
Podporu mají organizátoři v partnerech i posádkách. „Vypadá to, že týmy
budou připravené. Víc ukážou předse-

zonní technické prohlídky, kterými
musí vozy projít, aby mohly v rallye
startovat. Většina soutěžáků se těší
a věří, že se bude závodit. Velký otazník však aktuálně visí nad případnou
účastí cizinců,“ přemítá Kacerovský.
Od roku 2007 má Rallye Český
Krumlov zázemí v areálu budějovického výstaviště. To se však může změnit.
Pavilon Z rekonstruují a v pavilonu T se
očkuje proti covidu. „Ještě výstaviště
nezavrhujeme. Jednáme s vedením, čekáme i na vyjádření radních Jihočeského kraje. Potřebujeme prostor pro zázemí týmů. V regionu, kde se závodí, moc
variant nezbývá,“ připouští.
Možnost přesunout centrum rallye do
Skiareálu Lipno kvůli úpravám parkoviště padla. Nabízí se využít další podobně rozlehlý prostor, třeba u budějovického letiště. „Chceme mít jasno do
konce února,“ uvádí Kacerovský.
O moc více času pořadatelům nezbývá ani na rozhodnutí o případném zrušení celé rallye. „Není to lehká situace.
Rozhodnout se musíme zhruba dva měsíce předem, tedy kolem půlky března,“
přiznává. Novinkou letošního ročníku
krumlovského podniku by měla být rallye pravidelnosti pro klasické vozy. Začátek sezony je naplánovaný na konec
března při Valašské rallye.

INZERCE

Karel IV. – Otec vlasti

Symbol národní hrdosti do Vašich rukou!
Emise:
Pamětní ražba Karla IV.
Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí narození Karla IV.

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.karelctvrty.cz; tel.: 810 505 020

Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
zcela ZDARMA

Cena:
ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)

Oslavte pamětní ražbou Největšího Čecha naší historie

ZDARMA
poštovné a balné také ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.karelctvrty.cz

Telefonní rezervační linka:

810 505 020

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

Všichni jsme se o něm učili ve škole, a i během svého života o něm často
slýcháme. Stal se ikonou naší společnosti napříč generacemi a stoletími.
Řeč je o českém králi a římském císaři, který své místo na výsluní upevnil
i mnoho let po svém odchodu z tohoto světa v anketě Největší Čech.
Národní Pokladnice se rozhodla zprostředkovat Vám upomínku na tohoto
velikána evropských rozměrů, známého široké veřejnosti pod jménem
Karel IV., prostřednictvím pamětní ražby od předního českého sochaře
Vladimíra Oppla. Tato ražba oslavuje 705. výročí narození Karla IV. a je
pro každého z Vás připravena zcela ZDARMA. Jelikož přáním a posláním
Národní Pokladnice je, aby každý z Vás měl možnost získat kousek naší
historie do svých rukou a poznal tak své kořeny.
Využijte jedinečnou příležitost získat zcela ZDARMA, bez jakýchkoliv
dalších závazků, originální ražbu Karla IV., věčnou upomínku na symbol
národní hrdosti, našeho Otce vlasti!
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO REZERVACE:

72015023

CENA:

ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.karelctvrty.cz; 810 505 020

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu je
možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby Karla IV. Ražba a s ní
poštovné i balné jsou zcela ZDARMA.

www.karelctvrty.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:
Avers:
Revers:
Průměr:
Hmotnost:
Kov:
Cena:
Důležité:

Výročí narození Karla IV.
Portrét Karla IV.
Karlův korunovační kříž v kombinaci s fiálami, stylizovaná koruna s liliemi.
Uprostřed je iniciála, kterou začíná většina dokumentů a nařízení Karla IV.
30 mm
11,9 g
Mědinikl
ZDARMA (poštovné a balné také ZDARMA)
Bez jakýchkoliv dalších závazků

Internetový rezervační systém

www.karelctvrty.cz

