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Slavnosti vína začnou u paraplíčka
DRUHÝ TITUL V ŘADĚ

Softbalistky Ledenic jsou
nejlepší v Česku
...str. 47

VIZE ČESKÝCH UTOPISTŮ

Město budoucnosti u Prahy
i tunel až na Jadran ...str. 8 a 9
V pátek 26. října začnou v 15 hodin výsadbou vinné révy v kuchyňské zahradě u opevnění Paraplíčko v areálu zámku
českokrumlovské slavnosti vína. V průběhu setkání bude umožněna prohlídka sklepa. Slavnosti vína pak potrvají celý
měsíc. Nejvíc rušno bude na svatého Martina.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

Zmizelo nejstarší lano
Až se první listopadovou sobotu znovu rozjede po
pravidelné podzimní údržbě lanovka na Kleť, bude
mít po několika desetiletích zbrusu nové lano.
LUDMILA MLSOVÁ
KRASETÍN | Návštěvníci Kleti mohou
v těchto dnech vidět v provozu lanovou
dráhu na nejvyšší vrchol Blanského
lesa bez sedaček. Její obsluha zkouší
nové lano, které nahradilo původní, jež
tu fungovalo 34 let. Jihočeský kraj na
jeho pořízení přispěl částkou 970 tisíc
korun, celkové náklady na výměnu dosáhly částky 1 568 705 korun.
„Původní lano bylo v provozu už od
roku 1983, a patřilo tedy k nejstarším v
republice. Stále stoupající náklady na

údržbu lanové dráhy jsou pro obec Holubov stále více zatěžující a ani zdaleka se
je nedaří pokrýt z výnosů prodeje vstupného,“ vysvětlil krajský radní Jiří Švec
důvod, proč se kraj rozhodl Holubovu
na výměnu lana výrazně přispět.
Provoz lanové dráhy, jejíž stavba trvala dva roky, byl zahájen v červenci
1961. Její vybavení postupně dosluhuje
a vyžaduje stále nové investice. Počátkem 80. let dostala novou elektroinstalaci i sedačky, kterých je přesně 100, a
také se dočkala výměny všech kladkových baterií včetně kladek.

„Vloni jsme vyměňovali nástupní dřevěné podlahy, které stály 150 tisíc korun, nechali jsme nainstalovat automatické platební terminály na jízdenky i kamerový systém. Další peníze jsme museli investovat do oprav aut obsluhy lanovky,“ vypočítal holubovský starosta Roman Kudláček.
Lanovka potřebuje kromě pravidelné
jarní a podzimní údržby pořád něco nového. „Teď uvažujeme o vyhřívané podlaze v horní stanici, kde si lidé kupují
jízdenky. Je tam lino, když tam přijdou
lidi s botami od sněhu, namrzá a hrozí
úrazy,“ říká starosta. Ročně se z Krasetína na Kleť sveze okolo 30 tisíc lidí. „Obrovský vliv má počasí. Když začne pršet, je to, jako když zavřete dole závoru,“ srovnal vedoucí lanovky Jan Soukup.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

ŠMOULOVÉ SLAVÍ

Svět vinil známé postavičky
ze sexismu i rasismu ...str. 12 a 13
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Šumava

Vodohospodář
provádí divočinou

Martin Jelínek (na snímku uprostřed) provádí turisty i oblastí Městišských roklí. Na každou trasu může vzít jiný počet lidí.

Zná místa, kam se jen
tak někdo nepodívá.
Martinu Jelínkovi se
ročně hlásí dobrodruzi,
kteří chtějí poznat
Šumavu skutečně
zevnitř. Divočinou
národního parku provádí
sedm let.
DAVID NEBOR
ŠUMAVA | Značené trasy na Šumavě se
v letních měsících plní turisty a cyklis-

ty. „Občas mi přijde, že lidé musejí dávat pozor, aby nedošlo ke kolizi, místo
toho, aby se kochali krásou šumavské
krajiny,“ myslí si pětatřicetiletý Martin
Jelínek, jeden z mála průvodců divočinou. Bydlí v Hamrech a od mala chtěl
svoji práci podřídit přírodě. Teď ji
umožňuje poznávat ostatním. Zájemce
vodí mimo oficiální stezky poznávat
pravé krásy rezervací chráněné krajinné
oblasti a 1. zón národního parku. Sezona vycházek s průvodci trvala přes léto
a končí právě na konci října. Jelínek už
za sebou má tu letošní poslední.
Kam vedla?
Šli jsme s přihlášenými do Kochánova
podívat se, kde se od 13. století těžilo
zlato až v 60 metrů hlubokých jámách.

Dostali jsme se i do obce Mochov, do
starého sklářského sídla, kde se dochovala řada objektů. Pak jsme sešli k nádhernému, částečně roubenému mlýnu
Sterzmühle. Z králováckého dvorce
Busil jsme pak vystoupali na Vysoký
hřbet a po krásném výhledu jsme se vydali k rekonstruované horské chatě Rovina, která má dlouhou historii a málem
zchátrala. Vycházka byla skvělá, byla
naší letošní novinkou v projektu průvodců divočinou. Ale zprvu nebylo jasné,
zda vůbec budeme moci vyrazit.
Z jakého důvodu?
Nepřála předpověď počasí, k Česku se blížila vichřice. Je důležité, aby průvodce
předpovědi sledoval a popřípadě trasu
upravoval. Sice se vycházky konají za

FOTO | ARCHIV M. JELÍNKA

každého počasí, ale když se blíží větrná
smršť, tak je musíme z bezpečnostních důvodů zrušit. Nebylo by správné brát turisty na výpravy, když by pro ně měly být životu nebezpečné. Nakonec jsme však poslední vycházku mohli uskutečnit.
Chodíte i jiné trasy než tuto?
Zaměřuji se na západní část Šumavy.
Mám vycházky do Královského hvozdu,
výšlapy na Ostrý, na Zadní Chalupy nebo
v národním parku například na Falkenstein. Pořádám i dvoudenní vycházky s
přespáním v horské chatě v Bavorském
lese. Těch tras, které mám pod sebou, je
více. Dělám to sedmým rokem a připojil
jsem se k projektu, když se zamýšlelo
rozšířit ho o další, právě i dvoudenní vycházky. Zabere mi to dva dny v týdnu.

Lanovka na Kleť už nemá nejstarší lano
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Pravidelní cestující na lanovce jsou
zvyklí při patnáctiminutové jízdě kochat se nejen okolní přírodou a nadšenci, kteří zdolávají vrchol Kletě strmou
nejkratší cestou přímo pod bzučící lanovou dráhou, ale i střechami sedaček pomalovanými barevnými obrázky.
„Pokreslená je každá pátá sedačka.

Občas se najdou i takoví cestující, hlavně s malými dětmi, kteří si počkají na sedačku s obrázkem nad hlavou,“ sdělil
Soukup.
V současnosti provozuje dráhu společnost Lanová dráha obce Holubov,
která vznikla na konci roku 2000 a jejímž stoprocentním vlastníkem je obec
Holubov, pod kterou spadá i vesnice
Krásetín s dolní nástupní stanicí.
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Šumava
Takže to není vaše hlavní pracovní
náplň.
To sice ne, ale i má další práce je úzce
spjata s Šumavou. Jsem vodohospodář-projektant, takže s národním parkem spolupracuji na revitalizacích toků
a rekonstrukcích rybníků. Tahle dvě zaměstnání se dají dobře skloubit. Já jsem
si navíc vždycky přál, aby moje práce

„

Jsem
vodohospodář
-projektant, takže
s národním parkem
spolupracuji na
revitalizacích toků a
rekonstrukcích rybníků.
souvisela s přírodou.
Ale zpátky k výpravám. Kolik lidí
s sebou můžete vzít mimo turistické
trasy? Přece jen je vodíte do klidových oblastí.
Počet účastníků se liší od výpravy. U
většiny z nich si musíme vyřizovat tříleté povolenky, které nám umožní přístup
do přírodních rezervací a 1. zón národního parku. V těch je právě stanoveno,
v jakém období a s kolika lidmi můžeme do těchto míst vstoupit. Některé trasy tak pořádáme třeba jen pro šest lidí.
Na zmiňovaný Kochánov je povoleno
maximálně 11 účastníků.
Hlásí se vám pouze kovaní milovníci
přírody?
Právě že se to spektrum zájemců
v posledních letech výrazně proměnilo.
Dříve se mnou chodili spíše opravdu zarytí dobrodruzi, kteří sami už Šumavu
znali a jen se chtěli podívat do oblastí,
kam běžně nemohli. Teď už je běžné, že
se mi hlásí lidé z měst. Z Budějovic,
z Plzně, ale i z Prahy. Přibývají i návštěvníci z Moravy, kterým se tu zpravidla velice líbí. Musím říct, že za těch
sedm let jsem snad nezažil, aby turista
odcházel zklamaný. Procházíme totiž
krásnou a divokou přírodou, lesy a houštinami. Vysvětlujeme si samovolnou obnovu lesů nebo ukazujeme historické
fotky míst, kde se právě nacházíme.
Takže většinou lidé odchází plni pozitivních dojmů a mě jakožto průvodce těší,
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když říkají, že se za rok zúčastní znovu.
Nejsou ale pro občasné turisty vycházky náročné?
Důležité je – a na to výrazně upozorňujeme – aby s sebou všichni měli dostatečné
množství vody a potravin. Mívám i účastníky, kteří jsou na horách vůbec poprvé,
a ti si většinou dají do těla. Pak ale mají
dobrý pocit, že to zvládli a viděli krásné
věci. Také zdůrazňujeme, že v horách se
znenadání může změnit počasí, takže je
nutné, sebou mít odpovídající oblečení.
A pevná obuv je samozřejmostí.
Musel jste někdy řešit krizovou situaci?
Asi před dvěma lety při výpravě na Zadní Chalupy, při které je potřeba zdolat
strmý a celkem dlouhý výšlap, jsem po
chvíli zjistil, že mi chybí dvě paní. Tak
jsem chvíli čekal, poté sešel o 200 metrů zpět dolů a jedna z nich lapala po dechu. Prý se jí to nikdy nestalo. Chtěl
jsem volat horskou službu, ale nakonec
to rozdýchala. Dali jsme dlouhou pauzu
a nakonec to účastnice zvládla. My průvodci musíme mít vyškolení a zvládat
první pomoc. Právě abychom se uměli
zachovat správně v podobně vypjatých
situacích.
Také se určitě členové skupiny musí
v klidových oblastech vhodně chovat.
Vždycky hned na začátku vysvětlujeme,
z jakého důvodu je to konkrétní místo
chráněné. Aby všichni věděli, jak bohatá
tam je fauna a flora. Je samozřejmě lepší,
když účastníci chodí za námi, a ne
v houfech. Předchází se pak zbytečnému
sešlapávání země. Ukazujeme na konkrétní rostliny a vysvětlujeme, jak je rozeznat. Mám zkušenost, že turisté pak vědí,
kudy chodit, a kam naopak nešlapat.
V čem je výlet mimo značené trasy
jiný než chodit po nich?
Šumava je navštěvovaná stále více. Trasy jsou plné turistů a cyklistů. Občas mi
přijde, že lidé musejí dávat pozor, aby
nedošlo ke kolizi, místo toho, aby se kochali krásou šumavské krajiny. My chodíme přímo lesem, kde třeba můžeme
potkat různé živočichy. Už jsem několikrát viděl tetřeva, tetřívka, jelena nebo
srnky, jednou jsem zahlédl i rysa. Pro
mě i pro účastníky jsou to často nezapomenutelné zážitky. S tím souvisí to, že

Výpravy do šumavské divočiny jsou populární už řadu let.
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se skupina musí chovat tiše, abychom
zvířata neplašili.

„

Říkal jste, že Kochánov pro vás byl
letos poslední vycházkou. Takže
teď jde průvodcovství úplně stranou?
Ne tak docela. Už se pomalu musíme začít připravovat na další sezonu. To spo-

Vždycky hned
na začátku
vysvětlujeme, z jakého
důvodu je to místo
chráněné. Aby všichni
věděli, jak bohatá tam je
fauna a flora.
čívá především ve vymýšlení nových
tras. Než napadne první sníh, musíme je
naplánovat a podat návrh k zavedení vycházky. Přes zimu to zodpovědní pracovníci projednají, zváží vliv na přírodu, a buď trasu schválí, nebo požádají o
její úpravu.
Jak se někdo stane průvodcem divočinou?
Byl to běh na dlouhou trať. Už před sedmnácti lety vše začalo projektem „Průvodce po Šumavě“, který měl za cíl proINZERCE
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tel.: 233 321 850
www.rentaznemovitosti.cz
školit některé znalé místní, aby dokázali turisty provádět po Šumavě a ukazovat jim zajímavé oblasti. Školení se
uskutečnilo formou přednášek, které
jsme zakončili testem a terénní pochůzkou. Pak jsme se stali certifikovanými průvodci Šumavou, bylo nás asi
70. Pak ale spolupráce s národním parkem skončila a několik průvodců založilo vlastní občanské sdružení, kterého
jsem se stal členem. V začátcích nás
v něm bylo přes deset. Dnes je průvodců naopak méně než deset a od letošní
sezony jsme externími zaměstnanci národního parku.

ROK VENKOVA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Ovoce už palírny neberou
Kvůli silné úrodě už řada
jihočeských palíren
nepřijímá ovoce na
pěstitelské pálení.
Nejvíce letos dominují
jablka.
JAKUB BARTOŠ
JIŽNÍ ČECHY | Sehnat pálenku z vlastního ovoce je nyní na jihu Čech větší
problém než v minulosti. Kvůli silné
úrodě už řada lihovarů ovoce od lidí nebere. Někteří podnikatelé označují letošní rok za nejlepší v historii.
To je i případ rodinného lihovaru Poněšice. „Za těch 15 let, co lihovar
máme, tady taková sezona ještě nebyla.
Loňský rok byl druhým extrémem, takže se nám letos příroda snaží odvděčit,“
líčí Klára Ledajaksová, která má na starost obchod a zákazníky.
Ve většině míst, kde si lidé mohou ne-

Palírny v letošním roce jedou naplno.
FOTO | JIŘÍ FUKA
chat vypálit vlastní destilát, berou lihovary především jablka, hrušky a švestky. Do Poněšic mohou ale zájemci přivézt také třešně, višně, broskve, meruňky, mirabelky, hrozno, a dokonce i
kdoule. Stejně jako ve zbytku kraje ale i
tady převažují jablka.
„Loni někdo přivezl sto kilogramů, a
jásali jsme. Letos se na sto kilech začíná. Zájem už regulujeme. Lidé se musí

telefonicky objednat, než ovoce přivezou. Nechceme si nic vymýšlet, ale
zkrátka nemáme tolik kvasných nádrží,
i když jsme jich letos koupili poměrně
dost,“ vysvětluje Ledajaksová. Cena za
jeden litr 50procentního destilátu vyjde
v poněšickém lihovaru na 160 korun.
Postup je ve většině případů velmi podobný. „Přivezete ovoce a my si vše
sami přebereme, aby tam nebylo nic
plesnivého či shnilého. Pak ho necháme
zkvasit a vypálíme. Zákazníka následně
vyzveme, aby si pro destilát přijel. Řádově jde o proces dlouhý osm až dvanáct týdnů. My už ale od 10. září ovoce
nebereme, i když běžně přijímáme až
do října nebo listopadu,“ popisuje jednatel Bozízovské pálenice Tomáš Linhart.
Ve Hvozdci u Lišova, kde firma sídlí, letos zpracují 120 až 130 tun ovoce. Loni
to byla necelá třetina. Litr hotového
destilátu tam stojí 170 korun. „Fungujeme 11 let, loňská sezona byla nejhorší,
a letošní nejsilnější,“ shrnuje Linhart.
Hledat důvody, proč je letošní sezona
tak intenzivní, není těžké. „Loňská neú-

roda ovocné stromy tolik nevysílila, odpočinuly si a teď nám to vynahradily.
Beru letošek jako vynahrazení roku
2017. Jak bude vypadat příští, je otázkou. Samozřejmě bych si přál, kdyby
byl stejný nebo o něco slabší,“ shrnuje
Karel Lukáš, vedoucí výroby ze Zámeckého ovocného lihovaru Blatná.
Ani tady ovoce už neberou. Zatímco
loni neměli skoro žádné, letos zpracují
přes 500 tun. To je oproti běžným rokům
až dvojnásobek. Obvykle začínají v Blatné s pěstitelským pálením v polovině srpna a končí v říjnu. Letos však museli na
konci září na 14 dní přerušit, aby udestilovali vše, co měli. Kapacity nestačily.
Více práce než za poslední dva roky
dohromady mají letos i v palírně Českého zahrádkářského svazu v Rudolfově
na Českobudějovicku. „Během uplynulé sezony jsme začali v říjnu a skončili v
únoru. Letos jsme začali na konci srpna
a budeme rádi, když zavřeme v květnu.
Palírny kolem taky neberou. Je to náročný rok,“ přidává Jiří Merle, který
moštárnu a palírnu provozuje.
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NA ŠUMAVĚ
I V PODHŮŘÍ
JSOU POTŘEBA
ŠIKOVNÍ PODNIKATELÉ
PROFI ÚČET NA DVA ROKY ZDARMA!

PROFI ÚČET
Proto dáváme účet zdarma všem, kteří podnikají
v obcích do 3 000 obyvatel.
Nabídka je platná pro všechny nově založené Proﬁ účty pro podnikatele, kteří mají sídlo podnikání uvedené v živnostenském rejstříku v obci do 3 000 obyvatel dle
aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Česká republika

Před 50 lety Čechoslováci
vyrobili kombajn světové
kvality. Unikátní projekt
ale nuceně skončil.
Jediné existující tři kusy
dnes zdobí muzea.
ČR | Kolektivizace zemědělství po druhé
světové válce nutila sedláky sklízet obrovské lány. Ruční sklizeň kosou během
50. let téměř vymizela a bylo potřeba nových výkonných strojů. Byl to čas kombajnů, které se do Československa ve velkém dovážely ze SSSR. Jenže Čechoslováci chtěli mít svůj vlastní stroj, lepší než
ruské „mlátičky“.
Psal se rok 1968 a výzvy vyrobit nový,
moderní a silný kombajn se ujali inženýři
v Prostějově, městě s bohatou historií výroby zemědělských strojů. Vždyť právě
zde se přesně před 100 lety spojily firmy
Wichterle a Kovářík, prvorepublikoví
mistři v zemědělské mechanizaci. Firma
byla sice znárodněná, ale šikovnost zaměstnanců zůstala.
Výroba tuzemského kombajnu spojila
všechny zaměstnance. Ti v uvolněné atmosféře takzvaného pražského jara mohli
k výrobě využít i kvalitní komponenty ze
zahraničí a projekt se stal záležitostí mezinárodní prestiže. Čechoslováci chtěli uká-
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Rival předběhl Sověty,
ti pak projekt zašlapali
zat nejen Rusům, ale zejména východním
Němcům, že mají nejlepší stroj, a tak
SM500 dostal nejdříve jméno Rival. Státy
komunistického bloku měly v rámci Rady
vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
rozděleno, co které pro ostatní budou primárně vyrábět a právě východní Německo, tedy NDR, bylo hlavním soupeřem Čechoslováků.

Nic nezmohl ani prezident
„Rival“ svou kvalitou překonával nejen
ostatní stroje vyrobené ve východním bloku, ale i ty ze západní Evropy.
Touha po kvalitní sklízecí mlátičce nebyla jen otázkou prestiže, ale i nutnosti.
Čeští kombajnéři tehdy jezdili na sovětských strojích SK-3 a zejména modernějších SK-4, které chrlil sovětský Taganrožský kombajnový závod. Problémem bylo,
že řidič neměl kabinu, jen sedátko. Vedle
hlavy mu tak řval motor, dýchal veškerý
prach a osiny ho bodaly do kůže, práce se

Čs. moderní kombajn SM500 „Rival“ (vlevo) poskytoval obsluze oproti sovětskému SK-4 nesrovnatelně lepší podmínky pro práci.
FOTO | WIKIPEDIA
dala srovnat s fáráním v dolech. SK-4
bylo vyrobeno celkem přes 850 tisíc kusů,
do ČSSR jich bylo dodáno na 12 tisíc.
Když pak koncem 60. let poprvé vyjela
z dílny nablýskaná SM500, byla to obrovská sláva. Dobu předběhla prý o 15 let
a v mnoha ohledech vyhovuje i dnešním
standardům. „Prostějovské kombajny
jsem viděl v roce 1971 na jižním Slovensku, vše bylo utajované. Obdivovali jsme
celou konstrukci, hydropohony, kabinu.

My jsme pak jezdili s novou E 512 z NDR,
to byl proti SK-4 také dobrý kombajn.
Ovšem neměl kabinu, jen stříšku proti slunci,“ vzpomíná pamětník František Kužel.
Jenže v roce 1972 byla politika RVHP neúprosná a bylo rozhodnuto, že prostějovská SM500 do výroby nepůjde, přednost
dostali východní Němci. Nepomohla ani
prostějovská návštěva prezidenta Ludvíka
Svobody. Rivalů se vyrobily jen tři kusy,
(jos)
které dnes zdobí muzea.
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KABELOVÁ TELEVIZE • VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
České Budějovice • Český Krumlov • Kaplice • Písek • Týn nad Vltavou • Vimperk

Vyřešíme za Vás problémy s přechodem televizního vysílání na standard DVB-T2. S námi si nemusíte pořizovat nový televizor
ani SET TOP BOX. Pro distribuci TV programů používáme standard DVB-C, kterým jsou dnes vybaveny téměř všechny TV.

Kabelová televize
Základní nabídka - 290 Kč měsíčně
• více než 155 TV programů
(z toho 40 v HD kvalitě)
• široká nabídka dalších zvlášť
placených programů

Internet

Online televize

Linka 100/20 Mbps - 210 Kč měsíčně
Linka 200/20 Mbps - 480 Kč měsíčně
• až 41 vybraných TV programů
• přehrávání na tabletech a mobilech
• zpětné zhlédnutí až po dobu 7 dní

• žádné datové limity
• stabilní a rychlé připojení
• vratná kauce za modem od 100 Kč

Akční nabídka - získejte naše služby až na 3 měsíce zdarma!
Při objednání kabelové televize získáte
připojení jen za 200 Kč a do konce
roku 2018 máte službu zdarma.

www.elsat.cz

kabelová televize

Při objednání kabelové televize
a Internetu získáte službu
ON-LINE TV zdarma.

Připojení zdarma.
Wi-Fi router včetně instalace a nastavení
za 1 Kč nebo 3 měsíce bez poplatku.

akční nabídka je platná do 30. listopadu 2018 • všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

Centrála
České Budějovice
Bezdrevská 1082/9
385 524 086 (088)
606 768 856

Kancelář
Písek
Čechova 406
(pod kinem Portyč)
382 272 999

Zastoupení
Vimperk
pan Václav Vácha
388 415 982
607 532 551

6 19. října 2018

Česká republika

V divadle jsem dostal i kordem do
Hraje drsňáky, ovšem za své herecké učitele označuje
spíš komiky jako Louise de Funese či Pierra Richarda.
V komediální roli jej nyní uvidí i diváci filmu Ten, kdo tě
miloval. „Byl to oddech, nemusel jsem nikoho mlátit
nebo po někom střílet,“ říká Hynek Čermák, který by
se klidně mohl živit i jako fotograf aktů. Prodávají se totiž
velmi dobře. „Všechny peníze ale putují na účet pro
léčbu rakoviny prsu. Takže je to prso za prso,“ glosuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Snímek na motivy knihy známé autorky komedií Marie Poledňákové a Hynek Čermák v jedné z hlavních rolí? Zdánlivě nesourodé spojení zafungovalo v novém filmu režiséra Jana Pachla. „Vůbec
by mě v dětství nenapadlo, že si jednou zahraju ve filmu, za kterým bude její jméno.
V šestnácti jsem především počítal s tím,
že budu pilotem,“ usmívá se Čermák.

vot nedělá nic jiného než rvačky, je to
velká pohoda. On opravdu ví, jak na to.
Na plátně a v televizi se sice často
objevujete jako drsňák, který nejde
pro ránu daleko, ale váš syn o vás
před časem řekl, že je ve skutečnosti těžké vás vytočit. Opravdu jste takový kliďas?
Je pravda, že jen tak někdo mě nerozčílí. Trvá to hrozně dlouho a dotyčný
mi musí lézt opravdu
hodně na nervy,
aby mi jednou

ruply a zvýšil jsem hlas, natož abych někoho praštil. To jsem snad ani nikdy neudělal. Alespoň ve vzteku ne. Nejsem
sice vyloženě pacifista, ale snažím se
řešit konflikty jinými způsoby.
Vraťme se ještě k filmu. Jeho děj se
odehrává o Vánocích a po vizuální
stránce je celý prostoupený vánoční
atmosférou. Byla cítit také při natáčení na place?
Když točíte vánoční komedii, musíte počítat s tím, že je zima. Když si jdete běžně zabruslit na tři hoďky, jste promrzlá,
ale když jste jako herec na kluzišti patnáct hodin, tak je to ještě o něčem jiném. K téhle profesi to patří a nedá se
s tím nic dělat. Ale když se ptáte na vánoční atmosféru, musím vám říct, že
ta při natáčení hodně rychle zmizí.
(smích)
Je dost možné, že řada diváků vás
v komedii v roli praktického lékaře
na první pohled vůbec nepozná. Maskéři se na
vás celkem vyřádili.

V nové komedii Ten, kdo tě miloval
jste si zahrál jednu z hlavních rolí.
Nejde ale o akční film, na které jste
zvyklý, takže pro vás to byla asi spíše oddechová práce, že?
To ano. Nemusel jsem nikoho mlátit, po
nikom střílet, řídit rychle auto… Navíc
to byl film, takže se oproti seriálu točilo
v úplně jiném tempu. Na všechno bylo
více času, tudíž to byla opravdu pohodová práce.
Nejen, že jste nemusel nikoho mlátit, tentokrát před kamerou dokonce zmlátili vás.
O to se postaral přímo mistr Drozda, což je šéf kaskadérů, takže to
bylo úplně v klidu. Když máte
rvačku s někým, kdo celý ži-

To byla velká výhoda téhle masky, že
mě v ní skoro nikdo nepoznal.
V maskérně jsem sice nějaký čas pobyl,
ale ve výsledku mě moje figura celkem
bavila. Tyhle proměny souvisí s tou nejzábavnější stránkou herecké práce,
a sice že se můžete vydávat za někoho jiného. Kdyby mě diváci opravdu nepoznali, bylo by to skvělé, ale tak daleko
jsme to asi nedotáhli.
Film vznikl na námět knihy Marie Poledňákové. Jaký máte vůbec vztah
k takovým klasikám jako S tebou
mě baví svět nebo Jak vytrhnout
velrybě stoličku?
Cítím k nim velkou nostalgii, protože
mi bylo nějakých šestnáct let, když
jsem na ně chodil do kina 64 U Hradeb.
Vůbec by mě tehdy nenapadlo, že si jednou zahraju ve filmu, za kterým bude
její jméno. V šestnácti jsem především
počítal s tím, že budu pilotem!
Zajímavý je také žánr snímku. Jde
o detektivní komedii, kterých se
u nás zase tak moc netočí. Lákalo
vás zkusit něco takového?
Právě žánr mě zaujal hodně, protože detektivní groteska má velkou tradici ve
Francii. Sám jsem výsledek zatím ještě
neviděl, ale doufám, že náš film bude mít
podobný nádech. Z toho bych byl opravdu nadšený, protože pánové jako Louis
de Funes nebo také Peter Sellers byli
mými velkými učiteli herectví. Vlastně
oni byli tím důvodem, proč jsem s herectvím začal. Samozřejmě nemůžu opomenout třeba ještě Jeana Paula Belmonda
nebo Pierra Richarda. To všechno byli
mí hrdinové. Jestli v tomhle filmu bude
alespoň maličko cítit francouzský komediální nádech, budu hrozně rád.
Zmiňujete Belmonda, který byl známý i tím, že často zvládal kaskadérské kousky na place sám. Jak je to
s adrenalinovými scénami dnes?
Ve zmiňovaném snímku ve vašem případě došlo na službu profesionálního kaskadéra, který vás zastoupil. Přitom rozhodně patříte k fyzicky zdatnějším hercům. Nebylo vám to líto?

Hynek Čermák

Narodil se 14. února 1973 v Praze.
Herectví se věnuje od roku 1993. Působil v řadě
divadel (v Plzni, Kladně či v Praze), od roku 2010
je v Dejvickém divadle.
■ V roce 2011 dostal Českého lva za nejlepší mužský
herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Nevinnost.
■ V současnosti patří k nejvyhledávanějším českým
hercům. Kromě rolí drsňáků mu sedí i postavy
komediálnějšího rázu, jak ukázal seriál Dabing Street.
■ Pracuje také pro zahraniční produkce (Mr. Johnson,
Smrtící vlna atd.).
■ Ve volném čase se kromě sportu věnuje
fotografování, na svém kontě má několik
úspěšných výstav.
■
■

FOTO | PROFIMEDIA
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oka, ale jinak mě asi chrání anděl
Líto, nelíto… Jednak tihle kluci to umějí mnohem lépe než my, a pak je tu druhá věc. Nevím, jak to měl zařízené Belmondo, ale u nás dnes stačí, aby si člověk udělal oděrku na obličeji, a dotočili
jsme. Nebo si vymknete kotník a třicet
natáčecích dní, které jsou vymezené, je
v ohrožení. Jako herci si nemůžeme dělat úplně to, co chceme. Kdyby se stalo
sebemenší zranění, nejde o to, že to herec nevydrží. On to vydrží, ale jde o to,
že pak je zranění vidět a nemůže se pokračovat. Je to problém. Když už čeští
kaskadéři jsou, a to výborní, proč je nevyužít, když oni se můžou zrakvit a já
ne? (smích) Jsou samozřejmě věci, při

„

Fotografování?
Živit bych se
tím nechtěl. Je to vážně
jen koníček, který bych
nechtěl překlopit v profesi.
kterých kaskadér zastoupit nemůže a herec je musí zvládnout, ale když to jde,
tak proč to lámat přes koleno. Například po několika hodinách natáčení ve
sněhu jste ráda, že uděláte krok, natož
salto. To je pak lepší, když někdo přijede z tepla a udělá to salto za vás a jede
se dál.
Co nejhoršího se vám při hraní za ta
léta přihodilo? Mám teď na mysli fyzickou újmu, ne tu psychickou.
Nepřihodilo se mi, myslím, vůbec nic.
V Národním divadle jsem jednou dostal
kordem do oka a do hlavy, ale jinak to
nebylo nikdy nic dramatického. Přitom
INZERCE

Hynek Čermák jako drsný šéf divadla?
V novém seriálu, který se natáčí pro iDNES Kino
Víte, jak by se choval šéfkuchař Zdeněk
Pohlreich, kdyby se místo hospody snažil
v pořadu Ano, šéfe! dostat do latě zapadlé
pražské divadlo? Zřejmě jako Hynek
Čermák coby ředitel Petr Kaluža v novém
seriálu Za oponou, který se právě natáčí
pro internetový portál iDNES Kino.
Desetidílný seriál bude mít premiéru
na jaře a kromě Čermáka se v něm v hlavních rolí představí mimo jiné Čermákův kolega
z Dejvického divadla Jaroslav Plesl či herec Kamil Halbich. Příběh vzniká pod taktovkou
režiséra a autora námětu Dana Pánka a scenáristy Jakuba Duška.

jsem natáčel například Johanku z Arku,
kde jsem čtyřicet natáčecích dní byl
jako šermíř a kaskadér. Celou tu dobu
jsme pořád jen šermovali, jezdili na
koni a skákali z hradu. Ani tam se mi
nic nestalo. Je to zvláštní. Asi mám nějakého strážného anděla.
Pojďme na chvíli od pracovních
věcí. Před časem jste v jednom rozhovoru prohlásil, že vaše vysněná
dovolená by byl roční čundr s manželkou a se psem po Novém Zélandu. Zároveň jste ale řekl, že na něco
takového v dohlednu nemáte čas.
Tak mě napadá, kdy je ten správný
čas plnit si podobné sny?
Já nevím. Hraju divadlo, to je zásadní
věc, která mě živí. A divadlo se hraje
každý den kromě dvou měsíců o prázdninách. Tedy pokud nehrajete na shakesperaovských slavnostech. Když se nad
tím zamýšlím, asi se mi to nikdy nepodaří – udělat si alespoň měsíc volno. Snad
jestli budu v pětašedesáti zdravý, tak do
toho půjdu!

Řada herců se bojí odcestovat
na delší dobu, protože by mohli propásnout pracovní příležitosti, které
by se už nemusely opakovat. Zkrátka, že by na ně kariéra nepočkala.
Je to i váš případ?
O to strach nemám. Ono totiž herectví
není jen ten mediální svět, není to jen ta
špička ledovce, že točíte filmy. Herectví
je hlavně divadlo, pak třeba také divadelní fakulta, vlastní projekty – muzika a v
mém případě hlavně focení… Mám toho
vlastně strašně moc, čím se můžu živit.
Takže strach nemám. Naopak si myslím,
že kdybych zmizel, vznikl by pro mě
prostor udělat něco zajímavého. Ale teď
mám zodpovědnost za divadlo, za spoustu lidí v něm a také za budoucí filmové
projekty, které už jsem přislíbil producentům. A těch už je v současné době asi pět.
Nadšení pro focení, které jste zmínil, s vámi sdílí i vaše manželka, jež
je vám modelkou, že?
Vlastně už v době, kdy jsme se poznali,
tak fotila pro různé časopisy. Teď už to

ale v podstatě nedělá. Tedy dělá, ale fotím ji už jen já. (smích)
Dostala od vás zákaz?
To ne, ale bulvár to začal zneužívat
a celé se to dostalo do špatných kolejí.
Pořád je pro vás focení jen záliba?
Živit bych se tím nechtěl. Je to vážně
jen koníček, který bych nechtěl překlopit v profesi. I když teď chystám kupodivu už devátou výstavu.
To už je celkem úspěchem zavánějící koníček.
Úspěch je asi silné slovo. Je to hlavně
zábavou zavánějící koníček.
Počkejte, prodávají se vaše fotky?
Ano, prodávají, ale peníze z nich si nenechávám. Všechny putují na účet pro
léčbu rakoviny prsu. Takže je to prso
za prso!

Hynek Čermák coby lékař ve filmu
Ten, kdo tě miloval. Maskéři se
na něm skutečně vyřádili.
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Vize českých utopistů: tunel na
Rodinný výlet k moři?
Stačí nasednout na vlak
a tunelem pod Alpami
dojet na ostrov, který
patří Česku. Nesmysl?
Možná, ale každopádně
jeden z projektů, kterými
se vážně zabývali
českoslovenští experti.
Na jejich stolech vznikala
i vize hypermoderního
města poblíž Prahy.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Dnes se nad nimi můžeme usmát,
ale ve své době je řada odborníků brala
jako reálný projekt, pro který hledali
podporu. Hlavně mezi politiky. Jaké
projekty měly změnit život v Československu před pár desítkami let?

Město snů. Za Prahou
Okrouhlo, Zahořany, Zvole, Libeň a Libeř jsou malebné vesničky na jižním okraji Prahy. Vrcholem tužeb místních lidí je
dnes především dobré spojení s hlavním
městem, fungující dobrovolní hasiči či
kvalitní kanalizace. Přitom se před 50 lety
mohli stát prvními obyvateli dnes už skoro bájného města Etarea. Právě v katastru
těchto pěti obcí měl vzniknout superprojekt socialistických inženýrů budoucnosti.
INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 773 191 811

Etarea, československé město budoucnosti, jak si jej vysnili vizionářští architekti. Vyrůst mělo nedaleko Prahy.
Kopce nedaleko Vltavy a Brd si vyhlédla státní komise pro vědu a techniku
a Pražskému projektovému ústavu zadala
úkol – vybudujte město snů, kam se přesunou Pražané ve chvíli, kdy počet obyvatel
přesáhne milion. Lidí po druhé světové
válce přibývalo a stát řešil zanedbanou bytovou politiku. Desítky nejlepších odborníků z celé republiky se v polovině 60. let
pustily do práce. Jeden řešil potrubní systémy, další zdravotnictví, jiný sport či školství. Vniklo něco neuvěřitelného, a to
i z dnešního pohledu. Etarea, které se občas přezdívalo „bílé město“, měla pojmout 135 tisíc obyvatel.
Ti měli bydlet jak v mnohapodlažních
činžácích, tak v domcích s terasami, kaskádami, atrii, obytnou skladbu měly doplňovat obyčejné rodinné domky. Různé druhy budov byly citlivě zasazeny, aby měly
mezi sebou dostatečný prostor a nebyly si
podobné. Byty měly být větší, než byl tehdejší standard, každý měl mít vlastní balkon, lodžii či zahrádku. Město se dělilo na
13 čtvrtí, vzájemně oddělených pásy zeleně, parčíky a potůčky. Jih od metropole
byl vybrán záměrně, jednalo se o oblíbe-

nou rekreační oblast Pražanů. Hlavní architekt Gorazd Čelechovský vdechl Etareji nadčasovou filozofii, lidé se tu měli cítit
dobře a pohodlně, zároveň žít uprostřed
přírody, aby nemuseli z města každý pátek prchat jako statisíce Pražanů.
Uvolněná 60. léta navíc nahrávala futuristickým vizím. Do každého bytu vedla
potrubní pošta, kudy se posílaly nejen potraviny – zejména hotové polotovary, které se měly v Etareji přímo vyrábět – ale
i léky, tiskoviny a další potřeby každodenního života. Vznikl dokonce seznam přibližně 600 základních potravin, každá
měla něco jako vlastní telefonní číslo,
po jehož vytočení by zásilka během
1 až 12 minut dorazila. Unikátně vyřešené
bylo spojení s metropolí – to měla zajišťovat jednokolejná rychlodráha Alweg. Vedla by vltavským údolím a obyvatele Etareje by za pár minut dovezla do centra Prahy, kde by navázala na MHD.

Rekreační přehrada u Etareje
Dnešní, v dolíku ležící obec Libeř měla zatopit rekreační přehrada, kolem které ar-

Čechoslováci si pohrávali
s myšlenkou spojit naši zemi
s mořem.
FOTO | LIDOVKY.CZ
(ARCHIV A. BABANOVÉ)

chitekti plánovali pětadvacet kilometrů
pláží. Okolí Etareje bylo protkáno sítí pěších tras a cyklostezek, v okolí města měla
být hřiště na kriket i fotbal, nedaleké dodnes fungující letiště Točná by zase sloužilo leteckým sportům. Jednou z perel města měl být kromě divadla či opery i stadion pro 25 tisíc lidí nebo dvě golfová hřiště, tedy sport v komunistickém Československu považován za „buržoazní“.
Z plánů se postupně vyvinul model města, který byl v roce 1967 odeslán na Světovou výstavu v kanadském Montrealu. Architekti byli nadšeni a přesvědčeni, že se
stát brzy pustí do práce. Nikdo ale nečekal
zlom ze srpna 1968 a následný nástup normalizace. Ta výstavbu Etareje zastavila
a přednost dostalo budování pražského obřího sídliště Jižní Město a dalších sídlišť.
Důvodem zrušení projektu nebyla jen soudruhy nevítaná futuristická odvaha architektů, ale i prozaičtější věci – například větší blízkost Prahy a jednodušší zásobování.

Vánoce–termály SLOVINSKO
(autobusem)

21. 12.–26. 12.

R
RADENCI
Hotel Radin**** 9 590,–
MORAVSKÉ TOPLICE Hotel Termal**** 9 990,–
M
V ceně: 5×ubytování s polopenzí,
vstup do lázní, doprava, delegát.
v
Rezervace a info:
CK Hungariatour Písek, Harantova 1359
Tel.: 737 332 565
www.hungariatour.cz
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Jadran i „sci-fi“ město u Prahy
Ani sídliště, ani postkomunistická satelitní města ale nedosáhly takové úrovně,
jako vize Etareje 60. let. Vždyť jen název
města snů byl z latinských slov „etas“
a „aurea“, tedy zlatý věk.

Tak trochu jiná Šumava
Kromě toho, že Karlovi IV. zabránil
v propojení Vltavy s Dunajem zejména
těžko překonatelný Šumavský hřbet, je
tento kraj spojený s dalšími zajímavými
nerealizovanými a až bizarními myšlenkami.

Tunelem z Budějovic k moři
V labyrintu českých archivů je kromě Etereje schovaný i další pozoruhodný projekt – mořský ostrov Adriaport. Za vybudováním umělého ostrova byla odvěká
touha Čechoslováků mít vlastní přístup
k moři. Jedním z vizionářů byl profesor
Vysoké školy obchodní, dnes VŠE, Karel
Žlábek, rodák z Čanovic u Slaného.
Už koncem druhé světové války promýšlel projekt podzemního tunelu přes
Rakousko až k moři do tehdejší Jugoslávie, dnešního Slovinska. V 70. letech začal jeho životní sen dostávat konkrétní podobu. Inženýři státní stavební společnosti
Pragoprojekt společně se Žlábkem plán tunelu do detailů sestavili.
Nástupní stanice měla být v Českých
Budějovicích, další v Linci a slovinském
Koperu, konečná by se pak jmenovala
Adriaport – přístav na umělém ostrově, který by byl vybudován z vytěžené zeminy
a byl by uznán jako československé území. Tunel měl měřit 350 km, celková délka rychloželeznice pak 410 km, denně provoz počítal s desítkami vlaků. Ty by vozily nejen turisty a jejich automobily, ale zejména vlaky z nového československého
přístavu Adriaport, čímž by se zkrátil čas
i ušetřily finance.
Žlábek předběhl dobu, tunel projektoval tak, jak se staví i v dnešní době. Projekt
by dle dnešních měřítek stál asi tři biliony
korun, a pokud by se koncem 70. let opravdu začalo, hotovo mělo být za 30 let, tedy
někdy v letech 2007 až 2009. Politickou
podporu ale nakonec Karel Žlábek pro projekt „Tunel ČSSR – JADRAN“ nezískal.
A to ani přesto, že pro stavbu získal rakouského velvyslance, jednal s Jugoslávci
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Kanál Dunaj-Odra-Labe má ve své severní větvi vést
přes Poodří. Plánoval jej už Karel IV. FOTO | P. TOPIČ A MAFRA
a část financí přislíbil i Kuvajt a další bohaté arabské státy.

Spojení řek chtěl už Karel IV.
Zatímco Etarea a Adriaport se realizace
téměř jistě nedočkají, vyloučené není uskutečnění projektu zkráceně označovaného
jako D-O-L. Tedy propojení řek Dunaje,
Odry a Labe kanálem na českém území.
Nejedná se přitom o vizi posledních desítek let, nýbrž o jeden z nejstarších dosud nerealizovaných projektů na českém území.
Jako první se řeky Dunaj a Vltavu
(a tedy i Labe), pokusil spojit už Karel IV.
Důvod byl jasný – obchod. Chtěl přesvědčit bohaté benátské kupce, že by mohli
díky propojení řek své zboží vozit po
vodě přes Čechy do belgických Brugg.
Aby na obchodníky zapůsobil, začal dokonce kopat, ale postupně „otci vlasti“ došly síly.
Poté se nápadu chopil rod Rožmberků, čas a peníze na usku-

tečnění vize byly ale proti. Vodní cestu
chtěl následně budovat vojevůdce Albrecht z Valdštejna, kterého fascinovala
představa, že by mohl vojáky pohodlně
a rychle přesunovat z Prahy třeba až do
Vídně. Spojení třech velkých řek u Přerova mělo v plánu Rakousko-Uhersko, poté
nově zrozené Československo, kopat začali i nacisté po anšlusu Rakouska. Dotáhnout plán se ale nepodařilo.
Letos v létě ovšem Ministerstvo dopravy dokončilo takzvanou studii proveditelnosti tohoto vodního díla, která náklady
vyčíslila na 600 až 700 miliard, práce by
trvala 15 let a začít by se dle studie s 3,5 tisíci stran mohlo v roce 2030. Zda se řeky
po více než 640 letech od prvního pokusu
v budoucnu skutečně propojí, těžko odhadovat.

Například tou, že Šumava mohla být jednou
z hvězd na americké vlajce. Když byl
na konci 2. světové války Český Krumlov
osvobozen Američany, poválečnou správu
kromě Američanů vykonávalo i původní
německé úřednictvo. V době, kdy se
němečtí Šumavané dozvěděli
o plánovaném odsunu z ČSR, napsali dopis
americkému prezidentu Trumanovi
s žádostí o připojení Šumavy k USA.
Experimentální lesní „školka“
Se Šumavou je spojený i jeden projekt,
který trochu předběhl svou dobu. S tím,
jak například sklářské hutě zvyšovaly svoji
spotřebu dřeva, Šumavu ničilo rozsáhlé
kácení. Už v polovině 18. století byly zdejší
porosty natolik zdecimované, že se
císařovna Marie Terezie (na kresbě)
rozhodla založit rozsáhlé lesní školky, kde
se měli lesníci na vědecké úrovni zabývat
obnovením původního šumavského
porostu. S různou mírou intenzity tento
„projekt“ pokračoval až do období okolo
roku 1870, kdy silný
orkán tyto nové
stromy pokosil.
Tehdejší správa už
porost neobnovila a
na šumavské svahy
se vrátila smrková
monokultura.
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S diářem je to jak v autě. Když
víte, kam jedete, svezete se lépe
Téměř před třemi lety přinesli dva kreativní studenti
na český trh výrobek plný paradoxů. Často se
o něm mluví jako o motivačním diáři, ale nenajdete
v něm jediné datum a jediný motivační text.
Přesto jdou jeho prodeje do desetitisíců a z obou
kamarádů udělal úspěšné podnikatele.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Na škole byl Jiří Doležal vyloženě
snaživý typ, podílel se snad na každém
vědeckém projektu, studentské soutěži,
zkrátka byl nadmíru aktivní. „Měl jsem
potřebu být vidět a fungovat jinak, než
je běžné. Navíc mě hrozně baví se vzdělávat. V páťáku jsem sice měl průměr
1,1, jenže pořád jsem nestíhal, pořád
jsem se za něčím hnal a nikam se neposouval,“ vzpomíná. To jeho dnešní parťák Honza Emler byl zcela jiný případ, a
jak oba přiznávají, jen těžko by se hledala protikladnější dvojice. „Honza opakoval snad sedmnáct předmětů. Ne, že by
byl tak marný, naopak on je geniální.
Jen nechápal, proč by se některé věci
měl učit a vedle školy měl různé své aktivity,“ popisuje Doležal.

Plán? Jen pro sebe na míru
Za nápadem vytvořit diář takzvaně na
míru, kterým by ji pomohl zorganizovat
čas a posouvat se dál, byla čistě osobní
potřeba dvou vysokoškoláků. O podni-

katelském záměru tehdy nemohla být
řeč. Sám Doležal navíc nikdy podnikat
nechtěl. „Celou dobu jsem se specializoval na oblast investičního bankovnictví
a věděl jsem, že budu buď právě investiční bankéř, nebo konzultant,“ vysvětluje Doležal.

50

kusů původně chtěli
vytisknout. Teď jich
prodali 80 tisíc.

Původně chtěli nechat vyrobit padesát
kusů diářů pro sebe a své nejbližší známé. Jakmile ale se svým záměrem na maličkou objednávku přišli do tiskárny,
zjistili, že se „nepatrně“ přepočítali.
„Řekli nám, že jsme se zbláznili, že minimální počet do výroby je pět set kusů, a i
tak to bude příšerně drahé. Reálnější by
prý bylo vyrobit jich tisíc, což tehdy vycházelo na čtvrt milionu. To nám přišlo
velmi vtipné, protože už jsme v té době
byli hodně daleko, všude možně už jsme
tenhle náš projekt ukazovali a mluvili o
tom, že diář bude. Zkrátka jsme tím
žili,“ popisuje Doležal situaci, ze které

Jiří Doležal a Jan Emler vymysleli nedatovaný diář. Můžete ho začít psát kdykoliv, nejen se začátkem roku, a svoje cíle si klidně i malovat. FOTO | DOLLER
pro oba mladíky vycházelo jediné východisko. A sice podívat se na svůj nápad
ještě jednou a ve větším měřítku.
Doležala, který studoval finance, napadlo zkusit štěstí s takzvaným crowdfundingem. Jde o metodu hromadného
financování částkami přes internet. In-

vestoři – tedy budoucí zákazníci – projekt podporují menšími sumami a v souhrnu tak umožní jeho realizaci.
„Sice jsme neměli peníze, ale řekli
jsme tiskárně, ať diáře vyrobí. Měli
jsme obrovské štěstí, protože lidi náš nápad oslovil,“ říká Doležal.

Hvě
ězdy
prv
vní
repub
bliky
Velkolep
pý seriál
o hisstorii
26. 10. – 5.
5 12. 2018

II. sériee
Velké osobnosti
byzny
ysu, vědy,
kulturry a sportu
spojen
né s ČSR
Předplatné na 6 týdnů za 489 Kč. Nabídka předplatného platí do 24. 10. 2018.
Objednávejte na ww
www.lidovenovi
v ny.cz/republika nebo na 225 555 533.

+ NAVÍC Sobotní speciál
Republika v obrazech —
ukázky tehdejšího tisku, plakátů, módy atd.

Česká republika
Už během prvního roku nechali zhotovit další čtyři várky Dollerů – jak produkt pojmenovali spojením části svých
jmen. V současnosti prodeje přesáhly
hranici osmdesáti tisíc kusů.
Zatímco řada produktů z oblasti osobního rozvoje a motivační literatury se zaštiťuje renomovanými osobnostmi, které
se snaží pomoci najít klíč k lepší budoucnosti, Doležal s Emlerem geniálně využili vlastní nezkušenosti. „Možná je
úspěch právě v tom, že jsme od začátku
komunikovali věci tak, jak byly – že
jsme dva matláci z univerzity, kteří potřebují makat, aby se mohli zlepšit, ale pořád je něco brzdí. A náš diář nám pomáhá se těch brzd zbavovat,“ říká Doležal.
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Čech, který popsal chorobné odkládání úkolů, míří za „americkým snem“
Český knižní hit Konec prokrastinace
zkusí prorazit i v Americe. Autor
populárního díla Petr Ludwig
(na snímku) prodal práva na jeho vydání
za statisíce dolarů jednomu z největších
světových nakladatelství MacMillan.
Zakladatel společnosti GrowJOB tedy
míří v boji s prokrastinací za moře a jeho
další zastávkou jsou Spojené státy, kam
se v říjnu odstěhoval.
Když v roce 2013 vyšla v Česku kniha

s tajemným názvem Konec prokrastinace, způsobila doslova
revoluci a rychle se stala bestsellerem. Její autor Petr Ludwig
udělal z neznámého slova prokrastinace, což je chorobné
odkládání povinností a úkolů, pojem, který téměř zlidověl. Z knihy
se stal hit na poli literatury zaměřené na osobní rozvoj a z Ludwiga
byla rázem vítaná osobnost v přednáškových sálech. Kniha byla
následně přeložena do několika jazyků a vyšla v Anglii, Francii,
Nizozemsku, Německu, Austrálii, Japonsku či na Novém Zélandu.
„Je naprosto odzbrojující, když vám přijde dopis od člověka, který
žije dva tisíce kilometrů daleko, psaný lámanou angličtinou, o tom,
že jste mu změnil život,“ pochvaloval si Ludwig.
(vrm)
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Co je české, to je dobré

Začněte, kdy sami chcete

Z NAŠÍ

Podporujeme české výrobky. A protože víme, že české kvalitě
důvěřujete, je u nás 7 z 10 potravinářských výrobků českých.
českých

Zásadní koncepční rozdíl oproti ostatním diářům je v tom, že Doller lze začít
používat kdykoli. Není totiž datovaný.
Čas na změnu zkrátka neurčuje kalendář, ale člověk sám.

PLATÍ:
ČT

PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 18. 10. – 21. 10. 2018

BANÁNY
1 kg

VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

KRÁLIČÍ STEHNA
s kostí
1 kg

AK
CE

AK
CE

14,90
26,90�

Jen citáty ti nepomůžou

KÁVA TCHIBO
BLACK´N WHITE,
CREMA
instantní
200/180 g

PRIBINÁČEK
různé druhy
125 g
100 g 17,52Kč

100 g 49,95/55,50 Kč

CENA BEZ PENNY KARTY

21,90

/

1 l 199,80 Kč

189,-�

-27%

NYNÍ V PENNY
FERNET STOCK
různé druhy
0,5 l

ks
osoba/den

99,90

15,80

1,50

12

MAX.

AK

-47%

Více na
w w w.penny.cz
KONIFERY*
mix | 4 pack
1 balení

KONZERVA BODIE
hovězí, králičí, drůbeží
1240 g
100 g 1,60 Kč

6

ks
osoba/den

AK

169,90�

-41%

AK

19,90

CE

99,90

CE

Doller bývá označován jako motivační
diář. To ale podle jeho spolutvůrce není
tak úplně pravda. „My se nesnažíme nikoho motivovat. Každý se přeci umí nejlépe motivovat sám. Nepotřebuje někoho, aby mu říkal, co má dělat. Spíš chceme dodávat inspiraci a ukázat, že to
jde,“ říká.
V diáři lidé nenajdou záplavu motivačních textů a mouder. Všeho všudy
se v něm nachází sedm citátů, z nichž
ten poslední asi nejlépe vystihuje, co
dva kamarádi s vizí chtějí lidem říci:
„Jen citáty ti nepomůžou.“

-25%

CE

Právě individualita je hlavním prvkem, na který tvůrci Dolleru vsadili.
Proto si do něj lidé kreslí, vlepují fotky
a ve své podstatě tvoří obsah a podobu
diáře sami. Zapisují do něj své týdenní,
měsíční a roční cíle – na které je vyčleněný zvláštní prostor. Do diáře pak zaznamenávají splněné i nesplněné cíle, a
mohou tak sledovat své posuny. „Je to
jako s jízdou v autě. Je sice pěkné se jen
tak vézt, ale když víte, kam se chcete dostat, jede se vám o něco lépe,“ vysvětluje Doležal.

199,90�

MAX.

Doller umožňuje nápadité plánování práce i života.
FOTO | LIDOVKY.cz

66,90

-44%

HOUSKA
sypaná mákem, pšeničné pečivo
60 g | 100 g 2,50 Kč

149,90

29,90�

-33%

149,-

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám
a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány
na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým
a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.
Česká potravina je prostě naše. Pochází z naší země a splňuje ta nejpřísnější kritéria. V PENNY najdete až 70 % potravinářských výrobků, které splňují kritéria pro označení Česká potravina nebo Vyrobeno v České republice. Jako Česká potravina jsou označeny nezpracované potraviny, jako
jsou maso, ovoce, zelenina, které mají 100% původ v České republice, a zpracované potraviny, u kterých musí z České republiky pocházet minimálně 75 % složek a které byly vyrobeny v ČR. Jako Vyrobeno v České republice jsou označeny potraviny, pokud jejich výroba proběhla na území
České republiky. Naši zákazníci si tak mohou být jisti, že nakoupí hezky česky. Fotografie je pouze ilustrativní a může obsahovat potraviny, které nesplňují podmínky pro užití označení Česká potravina ani Vyrobeno v ČR. Více na www.penny.cz. Body za své nákupy můžete získat od 18. 10.
do 24. 12. 2018. Získané body lze uplatnit od 18. 10. do 31. 12. 2018. Akce s příbory VIVO od Villeroy & Boch Group platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market
Přijímáme:
s.r.o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. Fotografie je pouze ilustrativní a zobrazuje návrh k servírování. Více na www.penny.cz.
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Šmoulové slaví, i když je svět
Je to šedesát let, co Belgičan s přezdívkou Peyo
poprvé nakreslil Šmouly. Modří skřítkové mu
přinesli věčnou slávu, peníze, ale i pořádné trable.
BRUSEL | Sice se Šmoulové objevili
v komiksu 23. října 1958, ale svoji šedesátku by vlastně ani slavit neměli. Jejich stvořitel Pierre Culliford, který používal pseudonym Peyo, je hned nakreslil jako stoleté pidižvíky. Taťka Šmoula
byl tehdy dokonce 542 roků starý kmet.
Původně se skřítci „menší než tři jablka“ zjevovali po zahrání na flétnu v komiksu s jiným příběhem, jenže děti si je
tak oblíbily, že Peyo pro ně musel napsat a nakreslit samostatné příhody. A
udělal moc dobře. Šmoulové mu přinesli nehynoucí oblibu, spousty peněz, ale také nějaké potíže. Třeba se
Šmoulinkou. Nejprve byla jedinou ženou mezi 99 pidižvíky v maličké vesnici plné
domků se střechami jak z
muchomůrky červené. Vypiplal ji zlý čaroděj Gargamel, aby skřítkům škodila.
Ale oni svojí dobrotou

Šmoulinku napravili, takže se z ní stala
rozkošná dlouhovlasá blondýna s botičkami na podpatku. Pro mnohé z pidižvíků nedostižný sexy symbol. Sám Peyo
o ní nemluvil nijak lichotivě.
„Flirtuje, k dosažení svých cílů používá intriky namísto síly. Nedokáže vyprávět vtip, aniž by zkazila pointu. Je žvanivá a afektovaná. Ve šmoulí vesnici je
zdrojem neustálých vážných problémů,
ale vždy dokáže shodit
vinu na někoho jiného.“ V české verzi dabovala Šmoulinku herečka a zpěvačka Jitka Molavcová a na natáčení vzpomíná velice ráda.
„Setkala
jsem se ve
studiu se svý-

Zleva kreslíř Pierre Culliford alias Peyo s obřím taťkou Šmoulou. Uprostřed
frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen, vpravo herečka a zpěvačka Jitka Molavcová. Šmoulové je provázeli kusem života.
FOTO | MAFRA
mi oblíbenými kolegy. Především s
Vlastimilem Brodským, kterého jsem si
vždy vážila,“ říká herečka. „Těší mě, že
tento seriál dodnes baví malé i velké diváky,“ dodává Jitka Molavcová, která
si s chutí užila roli malé krásky.
A také pohodové písničky doprovázející sérii o kouzelných skřítcích. Autorem textů je frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen. Sice mu někteří
punkoví příznivci kvůli tomu nemohli
přijít na jméno, ale Fanánek, vlastním
jménem František Moravec, si Šmouly

pochvaluje. „Napsal jsem pro ně celkem asi padesát textů, které se objevily
na několika CD. Písničku pro Šmouly
do titulků nazpívala Hana Zagorová již
před revolucí. Písně, které jsem textoval já, byly osvědčené mezinárodní
hity, ty se regionálně přetextovaly a nazpívaly zkresleně, ‚šmoulovsky‘. Ten
projekt měl veliký úspěch,“ směje se Fanánek Hagen. „Já jsem Šmouly zaregistroval právě koncem osmdesátých let a
potom jejich znovuoživení v roce 1996,
kdy vyšlo první ‚šmoulí‘ CD,“ říká.
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obviňuje ze sexismu i rasismu
„Moje dcera se na Šmouly dívá, zná
oba celovečerní filmy a myslím že na
Déčku právě vysílají kreslený seriál. Dokonce u nás na horách máme v hospodě
pracovnici, které se říká Šmoulinka,“
ochotně vypráví hudebník, jenž se svou
současnou rodinou žije pod Krkonošemi v Rokytnici nad Jizerou.

„

Šmoulové ve
3D nejsou nic
pro mě. Osobně mám
nejraději jejich původní
kresebnou linku.
Šmoulinka způsobila trable i vloni
při uvedení nového amerického filmu.
Musela pryč z izraelských plakátů snímku Šmoulové: Zapomenutá vesnice.
Modrou krásku nechali vymazat, aby
neurážela ultraortodoxní židy. Těm totiž jejich vyznání zakazuje dívat se na
obrázky žen. Stala se tak první cenzurovanou animovanou figurkou kvůli
sexuální provokaci. Kreslíř Peyo si na
problémy však zadělal už první epizo-

Šmoulinka přijímá velkou kytici lučních květů. Svoji klasickou podobu ale na plátně už
nemá. Hollywood vyrukoval s trojrozměrnou
verzí a v jednom z celovečerních filmů Šmoulové opanovali New York.
FOTO | MAFRA
dou nazvanou Černí šmoulové. Vyšla
v roce 1959 a vesničkou se v ní šíří epidemie, která způsobuje, že modří skřítkové černají. Navíc dělají zlé věci. Takový příběh s rasistickými motivy za
oceánem okamžitě odmítli. Tvrdí kritici
dokonce našli v epizodě i prvky stalinismu a nacismu. S ohledem na Afroameričany a koloniální frustraci musel kreslíř
Peyo pro zámořský trh předělat své zlé

černé Šmouly na stejně zlé, ale fialové.
Hollywodská studia dala modrým pidižvíkům v posledních letech i trojrozměrnou podobu. „Nic pro mě. Osobně
mám nejraději jejich původní kresebnou linku. To znamená žádné počítačové animace, 3D efekty a experimenty,“
kroutí hlavou autor komiksů Štěpán Mareš. Celosvětový úspěch Šmoulů přisuzuje jejich srozumitelným pohádkovým

příběhům, v nichž dobro vždycky vítězí nad zlem. „Vůči okolnímu světu jsou
ovšem v nevýhodě, protože jsou malí, a
jsem přesvědčený, že i díky tomu se s
nimi děti rády hned ztotožní a fandí
jim,“ myslí si kreslíř Mareš.
Za pravdu mu dávají jak kluci a holčičky, tak i finanční experti. Hodnotu fenoménu modrých pidižvíků odhadují na
pět miliard dolarů.
(jos, kor)
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REGENERACE TĚLA I DUCHA
v jizerských horách
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – UŠETŘETE 20%
Nabídka je platná pro rezervace provedené od 10. 10. do 31. 10. 2018 a realizované do 30. 11. 2018

KC

A

SENIORSKÝ POBYT 60+
6 dní / 5 nocí, od 3.810 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt.

E

POHYBOVKY – ŠKOLA ZAD
4 dny / 3 noci, od 3.130 Kč / osoba

Ubytování, polopenze, káva a zákusek, individuální instruktáž školy zad, masáž, bazén se saunou a 30% sleva
na další wellness procedury.

WELLNESS À LA CARTE
3 dny / 2 noci, od 2.185 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 2 wellness procedury dle vašeho výběru.

SINGL POBYT
5 dní / 4 noci, od 4.915 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 6 wellness procedur.


Libverda

Praha
Ostrava

Kompletní nabídku naleznete na www.lazne-libverda.cz
DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI.

SPECIÁLNÍ AKCE – JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ BEZ PŘÍPLATKU

Klientům, kteří mají od zdravotní pojišťovny návrh na Komplexní lázeňskou péči nebo na Příspěvkovou lázeňskou péči nabízíme jednolůžkový pokoj bez příplatku a to v termínu realizace
pobytu od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019. Neváhejte a rezervujte si svůj lázeňský pobyt v Lázních
Libverda v Jizerských horách.

Brno

S Resort
R
L
Spa
Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ

14 19. října 2018

Česká republika

Češi, kteří zametli s Napoleonem
V bitvě národů u Lipska
válčila před 205 lety
proti Napoleonovi
i řada českých šlechticů.
A především rodák ze
Sedlčanska Radecký
měl v rozhodujícím
střetu klíčovou roli.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Napoleonské války byly až do první
světové vojny největším konfliktem, který
Evropa zažila. Zemřelo při něm několik milionů lidí. Konečnou porážku Napoleonovy armády přinesla až bitva, která se rozpoutala před 205 lety u německého Lipska.
Po třech dnech těžkých bojů tu 19. října
1813 Napoleon Bonaparte prohrál, což znamenalo téměř konec jeho výbojům, které
definitivně ukončilo Waterloo v Belgii.
Proti geniálnímu francouzskému vojevůdci se postavili ve službě rakouské ar-

mády i čeští šlechtici. Jeden z nich byl dokonce velitelem štábu. Šlo o Josefa Václava Radeckého z Radče, potomka starého
českého šlechtického rodu, rodáka z Třebnic u středočeských Sedlčan a jednoho
z nevýznamnějších vojevůdců 19. století.
Napoleonově slavné „Grande Armeé“
(Velká armáda) zasadil úder, z něhož se
Francouzi už nevzpamatovali. Napoleon
po bitvě prchl do Paříže, kde se nakonec
vzdal a byl deportován na ostrov Elba.
Radeckého strategie pro bitvu u Lipska, kde se střetlo přes 600 tisíc vojáků, byla jasná – dotírat na slabší oddíly francouzské armády a těm silným se vyhýbat. S tím mu úspěšně
pomáhal Ferdinand hrabě z Bubna
a Litic, důstojník narozený na zámku
Zámrsk v dnešním Pardubickém kraji.
Ferdinand s Napoleonem několikrát
rokoval u válečných vyjednávání, zároveň ho například vyhnal ze Ženevy, kterou Francouzi rok před Lipskem okupovali. Nadřízený Radeckého i Ferdinanda
z Bubna a vlastně velitel celé protinapoleonské koalice byl pak rakouský důstojník
Karel Filip ze Schwarzenbergu, který měl
na české země velice silné vazby a někteří
ho ve své době spíše považovali za Čecha.

FOTO | WIKIPEDIA

Kresba zachycující Napoleona v bitvě u Lipska. Lví podíl
na jeho porážce měl i český vojevůdce Radecký (vlevo).

Radeckého
křtila krvavá
turecká šavle

Zpět ještě k Radeckému, ten se narodil
roku 1866 na rodinném zámku, kde se mluvilo hodně česky. Zatímco slavného vojevůdce Rakušané dodnes popisují jako rakouského Němce, v české historii je považován za Čecha. Sloužil sice u rakouské armády, ovšem nacionalismus mu byl cizí,
věřil zkrátka v monarchii a císaře pána.

Oba rodiče mu zemřeli brzy po porodu, vyrůstal proto u dědečka v Praze, studoval
v Brně a Vídni a jako 17letý vstoupil do armády. Křest ohněm pro něj znamenala válka s osmanskou říší, kdy císařská vojska vyrvala z područí Turků Bělehrad a Bukurešť.
To bylo Radeckému 22 let, a přesto že jeho
šlechtický rod nebyl v Rakousku-Uhersku
nijak významný, postupoval v kariérním
žebříčku velkými skoky. Další ostruhy pro
monarchii získal při tažení v Itálii. To už je
ale zase jiný příběh.
(jos)
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Katka 45 3+KK

7 047 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ
Objednávejte
+420 377 825 782

Z DA R M A
katalog 380 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

Slavíme 1. narozeniny.
Naplňte svá přání
spolu s námi.
Vaše radost je pro nás tím nejlepším dárkem,
a proto jsme pro vás během oslav připravili
řadu výhod. A co například?
Nákupy na splátky s 0% narozeninovým
úrokem v období 15. – 31. 10. 2018.
Nakupte v tomto období v síti našich obchodních
partnerů a rozložte si platbu do několika měsíčních
splátek. S 0% úrokem přitom nepřeplatíte ani korunu.
www.hellobank.cz/narozeniny

Reprezentativní příklad: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 10, výše měsíční splátky 1 000 Kč, za úvěr
celkem zaplatíte 10 000 Kč, roční pevná úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

Tisíce nemovitostí ve vašem okolí
najdete na Reality.iDNES.cz.
Obchod, prodej, nákup

Justice, právo, legislativa

Práce v obchodě! Pokladna, pult a vybalování…

24 000 - 26 000 Kč / měsíc
30 000 - 100 000 Kč / měsíc

Obchodník
Obchodní zástupce/OBE

20 000 Kč / měsíc

Nákupčí / OBE
Hl dát b i ád dl V ši h č
Více na www.jobdnes.cz

ý h

ž

tí? P č

IT - správa systémů a služby

Právník
Právník se specializací na pracovní právo

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Ostatní specialisté v oblasti práva - odborný…

22 000 - 30 000 Kč / měsíc

Ostatní specialisté v oblasti práva - odborný…

22 000 - 30 000 Kč / měsíc

P á ík/čk
Více na www.jobdnes.cz

21 400 34 870 Kč /

ě í

Výroba, průmysl

Technická podpora (L2, Windows) i pro juniory - 6573

Produktový specialista (od 25.000 Kč)

Microsoft dynamics administrátor

Lisař od 110kč/hod. možnost zajistit ubytování

70 000 - 90 000 Kč / měsíc

25 000 Kč / měsíc
110 - 150 Kč / hodinu

Pracovník technické podpory MES (6748)

Pracovník do polymerbetonu možnost zajistit ubytování 90 - 180 Kč / hodinu

Back UP & storage administrátor

Obsluha výrobní linky - polymerbeton

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

90 - 180 Kč / měsíc
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Polévky, perly regionální kuchyně
Husté polévky mnohdy
tvořily základ stravování
našich předků. Vařily
se totiž ze surovin,
které byly dostupné
i v chudých krajích.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ve slané kapitole české kuchyně nenajdeme jiný „žánr“, který by tak výrazně
vyčníval svojí lahodností a zároveň originalitou. Každý region má alespoň jednu typickou lahůdku, která se podává jako příslovečný „grunt“ v hlubokém talíři: Valašsko kyselicu či brynzový domikát, Podkrkonoší pajšlouku, na Vysočině dělají ky-

selku, na Šumavě bramboračku, v jižních
Čechách couračku...
V blížících se chladných měsících oceníme talíř horké polévky víc než kdy jindy.
Polévky jsou jedním z jídel, která věrně
odrážejí místo, kam historicky patří.
Bramboračka jako by zrcadlila hluboké šumavské lesy plné voňavých hříbků. Hustá
je jako mlha, která se někdy na hřebenech
Ostrého, Debrníku či Blatného vrchu dokáže držet i několik dní.
Podobně zmíněná kyselica vypovídá
mnohé o hornatém a neúrodném Valašsku. Ne nadarmo se říká, že trnky, špek,
zemňáky a zelé jsou na Valašsku živobytí
celé. Právě tyhle čtyři nohy, na nichž valašský stůl stojí, se setkávají v jediném pokrmu, a tím je kyselica. Zemňáky čili
brambory a zelí jsou jejím základem, sušené švestky (trnky, jak se v kraji říká)
a špek povinné nejsou.
Skoro ve všech horských regionech

České republiky naleznete v kuchařských
knihách také kulajdu. Brambory, houby,
vejce ze dvora a hlavně kopr ze zahrádky
před domem – to vše zvládla nést i málo
úrodná půda těchto míst.

Spory o boršč
Dalším momentem, kde polévky zaznamenávají geografickou polohu svého původu, je pohraničí. Místa, kde se kulinární

tradice přelévá přes čáru, již mezi dvěma
zeměmi nakreslili kartografové.
V Krkonoších zná každý kyselo připravované z chlebového kvásku. Typická navinulá chuť téhle polévky je erbovním aromatem nejvyšších českých hor. Kyselo dostanete snad v každé podhorské hospodě,
ale také v boudách vysoko na hřebeni.
Skvělé dělají například v chalupě Na Rozcestí pod vrcholem Zadní Planiny.
V sousedním Polsku ovšem zdatně konkurují s žurkem, který se od svého českého příbuzného příliš neliší, dokonce i vejce do něj patří. Běžkaři jej dobře znají třeba z oblíbené jizerské Chatky Górzystów.
O kus východněji se přes hranici přelévá zase boršč, ve Slezsku nazývaný spíše
baršč. Ačkoliv je to jídlo známé jako polské, Slezané jej též berou za své. Sváteční
varianta zvaná baršč vilijovy se podává
o Vánocích (vilijích) v moha rodinách.
(re, P. Pospěchová – Lidovky.cz)
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Nikdo vám NevNucuje,
co si máte mysLet

ParlamentníListy.cz

Polabský hovězí vývar s nočky
Potřebujeme: 1 kg hovězí plece, 1 cibuli, 2 mrkve,
1 menší petržel, 1/2 menšího celeru, bobkový list,
10 kuliček černého pepře, 6 kuliček nového koření,
1 vejce, 3 až 4 lžíce dětské krupičky, 2 snítky hladkolisté
petrželky, 4 snítky pažitky, sůl.
Postup: Maso opláchneme a vložíme do hrnce se
dvěma a půl litry chladné vody. Na nízkém plameni
přivedeme k varu. Mezitím si očistíme zeleninu,
a jakmile se začne polévka vařit, přidáme ji do hrnce
spolu s kořením. Necháme alespoň tři hodiny pomalu
probublávat, průběžně z povrchu vývaru sbíráme pěnu.
Po třech hodinách vývar prolijeme přes cedník,
scezenou mrkev můžeme nakrájet do polévky, není-li
příliš měkká. Vývar necháme na nízkém plameni dál
probublávat, a je-li potřeba, dochutíme. Vejce
rozšleháme. Krupičku smícháme s troškou soli
a promícháme s vejcem. Nakonec přidáme najemno
nasekanou petrželku. Konzistence těsta na nočky by
neměla být zcela hustá, nemělo by však ani téct. Malou
lžičkou vždy nabereme těsto a vhodíme do vývaru,
dokud těsto nedojde. Nočky necháme asi tři minuty
povařit. Pak podáváme – do talíře kromě polévky
s nočky přidáme trochu nasekané pažitky.

Hanácká syrnica
Na 4 až 6 porcí potřebujeme: 30 g másla, 6 olomouckých tvarůžků,
1 l mléka, 250 g jemného tvarohu na strouhání, kmín, sůl, pažitku.
Postup: V hrnci rozpustíme máslo, osmahneme asi dvě špetky
kmínu a přidáme olomoucké tvarůžky. Když se tvarůžky rozpustí,
přilijeme mléko, povaříme a podle chuti dosolíme. Do talíře
nadrobíme tvrdý tvaroh, zalijeme horkou polévkou, posypeme
pažitkou a podáváme.
Zdroj: Kluci v akci, Česká televize

Valašská brynzová polévka
Na 4 porce potřebujeme: 125 g brynzy, 4 brambory, 2 jarní cibulky,
1 l vody, 15 g másla, 100 ml smetany, pepř, mletou papriku, bylinky,
halušky. Postup: Na másle zpěníme najemno nakrájenou jarní
cibulku, přidáme na malé kousky nakrájené brambory, přisypeme
červenou papriku a dusíme. Poté přilijeme litr vody, ideálně té,
ve které jsme si předtím uvařili halušky. Ta už je slaná, takže není
třeba přidávat sůl, proto pouze opepříme a vaříme zhruba 20 minut
do doby, než budou brambory měkké. Poté přidáme brynzu
nakrájenou na kousky a mícháme, dokud se nerozpustí. Přilijeme
smetanu, povaříme a následně rozmixujeme ponorným mixérem.
V talíři doplníme haluškami a ozdobíme bylinkami.

Podkrkonošská pajšlouka
z králíka
Potřebujeme: kosti a odřezky z 1 králíka, 1 kg králičích
vnitřností, 3 lžíce másla, 1 l smetany, 1 mrkev, 1 menší
petržel, čtvrtku menšího celeru, 10 kuliček pepře,
5 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, 3 lžíce
hladké mouky, ocet, sůl.
Postup: Kosti, odřezky králičího masa a vnitřnosti
necháme krátce péct, dokud nezačnou vonět a nechytí
zlatý odstín, potom je zalijeme studenou vodou, přidáme
pepř, bobkový list a nové koření a přivedeme k varu.
Potom stáhneme plamen a necháme pomalu vařit. Zhruba
po půl hodině vaření vyjmeme vnitřnosti a odložíme
je stranou, za další asi hodinu a půl vývar scedíme.
Kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na kostičky.
Poté ji orestujeme na másle. Zeleninu dáme krátce vařit
do hotového vývaru, mezitím ve smetaně rozkvedláme
hladkou mouku. Tou vývar zahustíme a necháme chvíli
vařit na mírném plameni. Vnitřnosti nakrájíme na nudličky
a taktéž je přidáme do vývaru. Nakonec polévku dosolíme,
a je-li příliš sladká, přidáme trochu octa.
Zdroj: Lidovky.cz (Recept pochází z Regionální kuchařky
Petry Pospěchové, vydalo nakladatelství Smart Press.)

HUDEBNÍ IMPULSY

Jožo Ráž končí s Elánem
JOSEF VLČEK

N

ejdřív naozeniny, pak zásadní
profesní zlom čeká Jožo Ráže.
Už 24. října z něj bude čtyřiašedesátník a v prosinci, po velkém turné k
oslavě padesátin legendární kapely
chce opustit Elán a stát se rockovým důchodcem. Slibuje si od toho „samé oddychovanie“. Letos v červenci popsal
svou představu o konci své kariéry až
do barvitých detailů: „Nemám o nič zaujem, s nikým nechcem nič mať, nikoho
nechcem vidiet. Budem zavretý v tichu
a nebude o mne počút nič.“

hlasových hitparádách. Z jejich tehdejšího hitu Jsi kočka se dokonce stala vůbec nejúspěšnější píseň, kterou kdy natočili.
Ráž zakusil i sólový úspěch. V roce
1999 natočil do filmu Fontána pro
Zuzanu III baladu Voda, čo ma drží
nad vodou. Ve středoevropské populární hudbě bychom jen stěží našli sklad-

bu, obalenou tolika nekrofilními mýty.
Ještě před tím, než ji Ráž nazpíval, zahynul totiž při autohavárii autor textu
Jožo Urban. A těsně po dokončení písně, na cestě domů, se zpěvák na svém
motocyklu srazil s autem. Lékaři mu
tehdy dávali desetiprocentní naději na
přežití.
Ráž přežil a spolu s Elánem sklízel

INZERCE

AKCE
ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

každému
 Ke
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Jožo Ráž

úspěchy dál. V roce 2002 dokonce vystoupil na pražské Letenské pláni pro
80 tisíc diváků. A nemusí mít starost ani
o to, že by o letošní velké a patrně závěrečné turné Elánu k výročí 50 let kapely
nebyl v Česku zájem. Příznivců má stále víc než dost. Navíc je to patrně poslední příležitost vidět Ráže na velkém
pódiu a naživo.

jednoúčelovému
vyžínači křovin
(F-550, F-550B, F-600B a F-700
HYDRO) získáte jako dárek výkonný křovinořez VARI o obsahu
43 ccm v ceně 3 490 Kč ZDARMA!
likvidace vysoké trávy, stařiny a
náletových dřevin

FOTO | F. VLČEK, MAFRA

Rážovo vyčerpání, ať je upřímné
nebo přehrávané, přichází po skvělé padesátileté kariéře jednoho z nejúspěšnějších slovenských umělců. Většina jeho
hudební dráhy se pojí právě se skupinou
Elán. Jožo ji spolu se spolužákem Vašo
Patejdlem založil v době, kdy spolu chodili do osmé třídy, tedy v roce 1968. Pokoušel se s ní prorazit celá sedmdesátá
léta, ale nakonec se mu to ve velkém povedlo až v roce 1980, kdy na festivalu
Bratislavská lyra získal s písní Kaskadér druhou cenu.
Spolu s Marikou Gombitovou a Miroslavem Žbirkou se následně stal symbolem slovenské vlny, která v té době
svou stylovou aktuálností okouzlila
i tehdy hodně statickou českou hudební
scénu.
Elán v osmdesátých letech intenzivně
koncertoval. A vzhledem k tomu, že slovenská kultura měla v československých médiích výrazné kvóty, zdálo se
někdy, že je v rozhlase a televizi mnohem častěji než jiní. Na druhou stranu
se našlo jen málo kapel, které byly
schopny složit takové množství chytlavých hitů. Statistiky Rádia Impuls uvádějí, že nejoblíbenější elánovskou písní
z této doby je Sestrička z Kramárov těsně před Královnou bielych tenisiek
a Ulicou.
V devadesátých letech se tempo Elánu zpomalilo, své v jeho popularitě sehrálo i rozdělení Československa. Ale
i jako zahraniční kapela bodovala v roz-

Ceny mulčovačů /vyžínačů křovin od

27 990 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • České
Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133,
T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Chotěboř, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK,
nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T
734 678 116, 737 260 791 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153
• Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.
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Reprezentace pod
koučem Jaroslavem
Šihlavým ukázala svou
lepší tvář. Úterní prohra
na Ukrajině ji ovšem
i tak odsoudila k tomu,
že listopadový duel
se Slovenskem bude
jen o udržení.
ČR | Po děsivých výkonech v posledních
zápasech pod taktovkou kouče Karla Jarolíma český národní tým v duelech se
Slovenskem a Ukrajinou prokázal, že má
na lepší herní projev. Zápal hráčů do hry,
jasná taktika nového trenéra Šilhavého
a oživení výkonu přesnými přihrávkami
z nohy Bořka Dočkala byly korunovány
sobotní výhrou na Slovensku 2:1. Velmi
slušný výkon Češi předvedli i v úterý večer v Charkově v duelu s Ukrajinou. Soupeř ale narozdíl od našeho týmu jednu
šanci proměnil, a Češi si tak příslušnost
k výkonnostní skupině musí uhájit v přímém střetu v listopadu se Slovenskem.
Jak zápasy komentovali jejich aktéři?

Vsaď si

Trenér Jaroslav Šilhavý o výkonu
proti Ukrajině:
„Výsledek je špatný, ale výkon byl myslím velice dobrý. Takhle bychom si hru
představovali. Nebáli jsme se, chtěli balon, vytvářeli si šance. Proti takovému
soupeři se skvělými individualitami
jsme odvedli velmi dobrý výkon.“
Šilhavý o roli nového kapitána Bořka
Dočkala po utkání se Slovenskem:
„Bořek Dočkal je nejsilnější osobností
týmu, který teď tady máme. Udělal hod-
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Více na www.ifortuna.cz

Patrik Schick (vpravo) a Bořek Dočkal slaví gólovou spolupráci
z utkání proti Slovensku. Česko vyhrálo 2:1.
ně práce, vzal si slovo před zápasem, během tréninku. Je to sebevědomý hráč,
skvělý fotbalista, klasický vůdce, který
mužstvu pomohl.“
Kapitán Bořek Dočkal o novém kouči národního týmu:
„Cítili jsme pozitivní vlnu energie, která
přišla. Tak to bývá, když se lidi vymění.
Nastavili jsme nějakou komunikaci,
ve které se všichni cítíme dobře. Ale
není to pořád o atmosféře v kabině, v autobuse a na letišti, ale je to o tom, jak to
budeme schopní přenést na hřiště.“
Brankář Tomáš Vaclík o výkonu proti Slovensku:
„Nebylo to bez chyb, to všichni víme,
ale cítíme, že herní i týmový projev působil diametrálně odlišně než to, co jsme
předvedli na posledních dvou srazech,
kdy jsme dostali čtyři góly od Austrálie,
pět v Rusku a kdyby Ukrajina byla efektivnější, tak by to s ní dopadlo podobně.“
Záložník Antonín Barák o perspektivách týmu po zápase s Ukrajinou:

Gebre Selassie brání ukrajinskou
hvězdu Konopljanku. Češi i přes obstojný výkon nakonec prohráli 0:1.
FOTO | 2x REUTERS (iDNES.cz)

„Že můžeme hrát s každým. Musíme plnit jednoduché věci a být sebevědomí
na míči. Dokázali jsme Ukrajinu kolikrát zatlačit i na delší časové úseky na
jejich polovinu. Náš tým má sílu a věřím, že máme na čem stavět a že půjdeme nahoru.“
(mb, iDNES.cz)

O víkendu pokračuje
12. kolem Fortuna liga
Pátek 19. října
Bohemians – Plzeň (18:00, O2 TV Sport)
Sobota 20. října
Olomouc – Zlín (15:00, ČT sport)
Příbram – Jablonec (17:00, O2 TV Sport)
Ostrava – Karviná (17:00, O2 TV Sport)
Slovácko – Teplice (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 21. října
Dukla – Opava (15:00, O2 TV Sport)
Liberec – Slavia (17:00, O2 TV Sport)
Pondělí 22. října
Sparta – M. Boleslav (18:00, O2 TV Sport)
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Češi se zlepšili, přesto
je čeká boj o záchranu

18+

BONUS
č
AŽ 3000 K

Fotbal

TV program týdeníku 5plus2

sobota 20. října 2018
Nova

Prima

Prima cool

7.10 Kačeří příběhy (22, 23) 8.00 Show Toma
a Jerryho (26) 8.20 Tvoje tvář má známý hlas
V 11.05 Koření 12.00 Volejte Novu 12.40 Rady
ptáka Loskutáka 13.30 Tipy ptáka Loskutáka
13.45 Víkend 14.40 Láska na kari 17.05
Prázdniny pana Beana 18.50 Helena IV (48)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Ben 10 (24) 6.45 Transformers: Roboti
v utajení (9) 7.15 M.A.S.H (165) 7.45 M.A.S.H
(166) 8.15 M.A.S.H (167) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45 Česko
Slovensko má talent 13.15 Polda II (8) 14.25
Vraždy v Midsomeru VI 16.45 Král Králů.
Filmová komedie (ČR, 1963). Hrají J. Sovák,
M. Kopecký, V. Brodský, J. Bohdalová, V. Taub,
J. Němeček, I. Prachař, Z. Řehoř a další. Režie
M. Frič 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR

6.55 Poslední loď II (4) 7.50 Extant II (1) 8.50 Top
Gear XX 9.55 Pevnost Boyard (7) 12.15 Re-play
12.45 Futurama IX (6) 13.15 Simpsonovi XXIII (1)
13.45 Simpsonovi XXIII (2) 14.05 COOLfeed 14.20
Simpsonovi XXIII (3) 14.50 Simpsonovi XXIII (4)
15.15 Futurama IX (7) 15.45 Pistole sedmi
statečných 17.55 Simpsonovi XXIII (5, 6) 18.55
Simpsonovi XXIII (7, 8) 20.00 Star Wars: Epizoda
III – Pomsta Sithů 23.10 Akta X: Chci uvěřit

20.00 StarDance IX...
když hvězdy tančí
Přímým přenosem provázejí
Tereza Kostková a Marek Eben.
Soutěžní páry tentokrát
předvedou sambu a valčík.
Vše za živého doprovodu Moondance Orchestry M. Kumžáka
22.00 Světlo pro Světlušku
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Hranice lásky
Romantické drama (VB/USA,
1999). Hrají R. Fiennes,
J. Mooreová, S. Rea, I. Hart
a další. Režie N. Jordan
1.05 Banánové rybičky
1.30 Malá farma
1.55 Rajské zahrady
2.20 Bydlení je hra
2.50 Sama doma
4.20 V kondici
4.45 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.35 Krimi

7.05 Noviny 7.50 Soudní síň 8.55 Soudní síň 9.55
Policisté v akci 11.00 Semena zmaru 12.55 Chlapci
a chlapi (6/11) 14.05 Kdyby bylo kdyby 2 (5/10)
15.15 Kdyby bylo kdyby 2 (6/10) 16.20 Soudní síň
17.20 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Rodáci (6/13), dramatický seriál (ČR, 1988)
22.20 Tenkrát na západě 0.00 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.40 Krimi 6.00 Noviny 6.40 Krimi

7.10 Noviny 7.55 Soudní síň 8.55 Rodinné záležitosti 10.10 Soudní síň – cz 11.55 Jsem máma (7/20)
13.00 Rodáci (6/13) 15.10 Poslední propadne
peklu 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.00
Všechno, co mám rád 23.20 Všechno, co má
Ander rád 23.50 Na chalupě 0.50 Nové bydlení

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.25 Ochránci

11.30 Ve jménu zákona (67/131) 12.40 V sedmém
nebi 15.05 Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05
Profesionálové VI (2/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Poslední propadne peklu 22.00 Soudní
síň – cz 22.50 Profesionálové VI (2/16)23.45 Ve
jménu zákona (67/131) 0.45 V sedmém nebi

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

Jsem máma
KAŽDOU STŘEDU | 21:30
KOMEDIÁLNÍ SERIÁL INSPIROVANÝ ZNÁMOU
A ÚSPĚŠNOU KNIHOU KRISTÝNY FARKAŠOVÉ

20.15 Tvoje tvář má známý hlas V
22.55 Pád Londýna
Akční film (USA, 2016)
0.40 Jeskyně
Horor (USA/N, 2005)
2.20 Kriminálka Las Vegas VI (7)
3.00 Krok za krokem III (13)
3.25 Koření
4.10 Kriminálka Anděl IV (11)

ÚTERÝ 10.35 Policisté v akci 11.30 Ve jménu

zákona (68/131) 12.40 V sedmém nebi 15.00 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.05 Profesionálové VI
(3/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Puma (6/9)
21.20 Puma (7/9) 22.25 Soudní síň – cz 23.15 Profesionálové VI (3/16) 0.00 Ve jménu zákona (68/131)

STŘEDA 11.40 Ve jménu zákona (69/131) 12.45

V sedmém nebi 15.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.05 Profesionálové VI (4/16) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Prázdniny II (8/10) 21.25 Jsem
máma (8/20) 22.25 Soudní síň – cz 23.15 Profesionálové VI (4/16) 0.00 Ve jménu zákona (69/131)

ČTVRTEK 8.35 Soudní síň 10.40 Policisté

v akci 11.40 Ve jménu zákona (70/131) 12.45
V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.05 Profesionálové VI (5/16) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Sněhová apokalypsa 22.15
Soudní síň – cz 23.00 Profesionálové VI (5/16)

PÁTEK 8.35 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Ve jménu zákona (71/131) 12.45 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05
Profesionálové VI (6/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (7/11) 21.30 Rodinné záležitosti 22.45 Ochránci 23.45 Profesionálové VI (6/16)

INZERCE

ČT1
7.45 Třeboňská pohádka 8.30 StarDance IX...
kolem dokola 8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown V
9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O brokátové růži a slavíku z perleti 13.50 Slunečnice 14.30 Doktor z vejminku
(6/7) 15.10 Měsíc s dýmkou 16.20 Hercule
Poirot 17.55 Bydlet jako... kouzelník 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014). Hrají
D. Novotný, B. Polívka,
D. Matásek, J. Čvančarová
a další. Režie T. Svoboda
22.20 Svatá čtveřice
Komedie (ČR, 2012). Hrají
J. Langmajer, M. Procházková,
H. Čermák, L. Munzar a další.
Režie J. Hřebejk
0.10 Sinister 2
Horor (VB/USA, 2015). Hrají
J. Ransone, S. Sossamonová,
D. Sloane a další. Režie C. Foy
2.05 Vraždy v Midsomeru VI
Příběh dvou vesnic. Krimiseriál
(VB, 2003). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Wymarková,
L. Howardová a další
4.10 Spravedlnost v krvi VIII (5)
Zapomenutí. Krimiseriál
(USA, 2017). Hrají T. Selleck,
D. Wahlberg, B. Moynahanová

Relax
SOBOTA 6.00 Stefanie 7.00 Fantastická příroda

7.45 Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Stefanie 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec
10.40 TOP Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To
nej z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Dokumenty z přírody 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25 Doktor
z hor 9.25 Filmové novinky 10.05 Zvěřinec 10.40
TOP Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej
z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Labyrinty vášně
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty vášně
21.25 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře sledovaný vlak

PONDĚLÍ 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej

z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda
16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.05 King Kong žije 6.40 Cesta domů 8.35 Dr.
House II (11, 12) 10.25 Námořní vyšetřovací služba
VI (22, 23) 12.35 Panna, nebo orel 14.20
Neuvěřitelná cesta, rodinný film (USA, 1993) 15.55
Malí válečníci, akční animovaný film (USA, 1998)
17.50 Babovřesky 2, komedie (ČR, 2014) 20.00
Thor: Temný svět, akční film (USA, 2013) 22.00
Hvězdná pěchota, sci-fi film (USA, 1997) 0.20
Ultraviolet, akční sci-fi film (USA, 2006)

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (8) 7.05 Ben
10 (23) 7.25 Velké zprávy 8.30 Pekelná kuchyně
XIII (6) 9.25 Vítejte doma V (28, 29) 11.20 Podivné
dědictví 14.05 Ledové ostří 3: Splněný sen 15.55
Návrat velkého blondýna 17.45 Královna ročníku,
komedie (USA, 2007) 20.00 Žhavé výstřely,
komedie (USA, 1991) 21.50 Neandertálci:
Experiment (1/2), thriller (N, 2016) 23.55 Akta X:
Chci uvěřit, sci-fi thriller (USA/Kan., 2008)

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně
18.35 Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická

příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 238

neděle 21. října 2018
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.50 Měsíc s dýmkou
8.05 Úsměvy Františka Filipovského
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
10.55 Slavné historky zbojnické (2)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Smůla
Pohádka (ČR, 1998)
14.05 O malíři Adamovi
15.05 O hruškách ušatkách a jablíčku
parohátku
15.50 My všichni školou povinní (8/13)
16.55 Tajemství Ocelového města
18.25 Herbář VI
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 GEN – Galerie elity národa
20.25 Rašín (2/2)
21.45 168 hodin
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Noc klavíristy
23.45 To je vražda, napsala
1.10 Bolkoviny

NOVA
6.05
6.25
6.45
7.10
8.00
8.20
10.20
11.20
13.20
15.00
16.40
18.50
19.30
20.15
21.20
21.55
23.50
1.20
3.00

Oggy a Škodíci VI (75, 76)
Lví hlídka (16)
Looney Tunes: Úžasná show II (10)
Kačeří příběhy (24, 25)
Show Toma a Jerryho II (1)
Maturiťák
Komediální drama (USA, 2011)
Malé lásky
Báječný svět shopaholiků
Komedie (USA, 2009)
Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku
Komedie (USA, 1986)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
Jak básníkům chutná život
Komedie (ČR, 1987)
Hospoda (50)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (8)
Střepiny
Vítejte v džungli
Akční film (USA, 2003)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
Na hraně zítřka
Krok za krokem III (14)

6.20
6.35
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
10.15
11.00
11.55
12.50
13.25
13.50
14.35
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.20
22.00
0.45
1.20
2.20
4.30

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (25)
Transformers: Roboti v utajení (10)
M.A.S.H (167)
M.A.S.H (168)
Přírodní vesmír (4)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru VI
Co je doma, to se počítá, pánové...
Komedie (ČR, 1980)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (7)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Čas beznaděje
Drama (USA, 2014)
Bikesalon
Přírodní vesmír (4)
Vraždy v Midsomeru VI
Spravedlnost v krvi VIII (6)

6.50 Malí válečníci 8.45 Neuvěřitelná cesta 10.45
Láska na kari 13.05 Thor: Temný svět 15.05 Sue
Thomas: Agentka FBI II (3-5) 17.55 Na hraně zítřka,
akční sci-fi film (Kan./USA, 2014) 20.00 Temný
rytíř, akční film (USA/VB, 2008) 22.55 Nezvratný
osud, thriller (USA/Kan., 2000) 0.40 Hvězdná
pěchota, sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
6.40 Extant II (2) 7.35 Top Gear XX 8.50 Pevnost
Boyard (1) 11.35 Bikesalon 12.05 Futurama IX (7)
12.35 Simpsonovi XXIII (5, 6) 13.25 COOLfeed
13.40 Simpsonovi XXIII (7) 14.10 Simpsonovi XXIII
(8) 14.35 Futurama IX (8) 15.05 Star Wars: Epizoda
III – Pomsta Sithů 17.55 Simpsonovi XXIII (9-12)
20.00 Kurýr 22.00 Vikingové IV (13) 23.00 Živí
mrtví VIII (5) 0.05 Grimm VI (10) 1.00 Autosalon

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení (9) 6.30 Ben 10
(24) 6.45 Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XIII
(6) 9.00 Pekelná kuchyně XIII (7) 9.55 Vítejte
doma V (29, 30) 11.50 Král Králů 13.50 Královna
ročníku 16.10 Žhavé výstřely 18.05 Osudná noc
20.00 První rytíř, dobrodružný film (USA, 1995)
22.50 Svatá čtveřice, komedie (ČR, 2012) 0.30 Čas
beznaděje, drama (USA, 2014)

pondělí 22. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Všechno, co mám ráda 10.20 168
hodin 10.50 První republika III (7/13)
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Karla Černocha
14.35 Noc klavíristy
16.00 To je vražda, napsala VIII
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Lynč (1/8)
21.00 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista II
23.15 Na stopě
23.35 Taggart
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.45
23.40
0.35
1.25
2.05
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3540)
Dáma a Král II (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (315)
Dr. House II (13)
Dr. House II (14)
Kriminálka Las Vegas VI (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3541)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (54)
Kriminálka Anděl IV
Námořní vyšetřovací služba XIV (5)
Beze stopy V (16)
Dr. House II (13)
Dr. House II (14)
Kriminálka Las Vegas VI (8)
Krok za krokem III (15)

Prima
6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Ben 10 (26)
My Little Pony VI (6)
M.A.S.H (168)
M.A.S.H (169)
M.A.S.H (170)
Ohnivý kuře (16)
Příběhy o lásce: Tajemství rodu
Strehlingů
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (7)
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Policie Hamburk (22)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (128)
Poklad z půdy
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Policie Hamburk (22)
Prostřeno!

Nova Cinema
7.10 Panna 8.50 Maturiťák 10.50 Teleshopping 11.15
Thor: Temný svět 13.10 Teleshopping 13.30 Báječný
svět shopaholiků 15.25 Temný rytíř, akční film
(USA/VB, 2008) 18.15 Prázdniny pana Beana,
komedie (VB/Fr./N, 2007) 20.00 Billy Madison,
komedie (USA, 1995) 21.45 Porotce, drama (USA,
1996) 0.00 Jeskyně, horor (USA/N, 2005)

Prima cool
11.05 Top Gear XX 12.20 Futurama IX (8) 12.45
Simpsonovi XXIII (9) 13.15 Simpsonovi XXIII (10)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIII (11, 12)
14.45 Těžká dřina 15.20 Re-play 15.55 Futurama IX
(9) 16.15 Špinavá práce III (7) 17.15 Top Gear XX
18.45 Simpsonovi XXIII (13-16) 20.35 COOLfeed
20.45 Vandráci 21.20 Teorie velkého třesku X
(11, 12) 22.15 Prima Partička 23.10 Cesty k úspěchu

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (10) 6.35 Ben
10 (25) 6.45 Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XIII
(8) 9.00 Vítejte doma V (30, 31) 10.55 Hvězdná
brána IV (1) 11.50 Náš malý likvidátor 13.55 Osudná
noc 15.55 Kurýr 17.55 Iluze lásky 20.00 Táta
v sukni, rodinná komedie (USA, 1993) 22.35
Nebezpečná síť, thriller (USA, 1995) 0.55 První rytíř,
dobrodružný film (USA, 1995)

úterý 23. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Neobyčejné životy 10.35 My
všichni školou povinní (8/13) 11.40
Černé ovce 11.50 StarDance IX...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Carmen
14.15 Abeceda M plus I
15.10 Případy podporučíka Haniky
15.55 To je vražda, napsala VIII
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin
21.00 Já, Mattoni
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Most IV (7/8)
23.00 Taggart

5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3541)
Specialisté (54)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (316)
Dr. House II (15, 16)
Kriminálka Las Vegas VI (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3542)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (843)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XIV (6)
Beze stopy V (17)
Dr. House II (15, 16)
Kriminálka Las Vegas VI (9)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (316)

Prima
6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Ben 10 (27)
My Little Pony VI (7)
M.A.S.H (170)
M.A.S.H (171)
M.A.S.H (172)
Ohnivý kuře (17)
Příběhy o lásce: Cesta za štěstím
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (8)
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Policie Hamburk II (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (16)
Návštěva z personálního
Polda III (1)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Policie Hamburk II (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.35 Malí válečníci 7.30 Co se doma usmaží, 9.10
Dr. House II (13, 14) 11.25 Temný rytíř 14.35 Policejní
akademie 3: Znovu ve výcviku 16.10 Billy Madison
17.55 Jak básníkům chutná život, komedie (ČR,
1987) 20.00 Špionáž, thriller (Fr./USA, 2013) 22.00
Olověná vesta, válečný film (USA/VB, 1987) 0.15
Vítejte v džungli, akční film (USA, 2003)

Prima cool
12.20 Futurama IX (9) 12.45 Simpsonovi XXIII (13, 14)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIII (15, 16)
14.45 Teorie velkého třesku X (11, 12) 15.40 Futurama
IX (10) 16.05 Špinavá práce III (8) 17.00 Top Gear XX
18.15 Simpsonovi XXIII (17-20) 20.05 COOLfeed
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (2) 21.20
Teorie velkého třesku X (13, 14) 22.15 Partička 22.55
COOLfeed 23.05 Špinavá práce III (8) 0.05 Partička

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (6) 6.30 Ben 10 (26) 6.45
Velké zprávy 7.50 Pekelná kuchyně XIII (9) 8.45
Vítejte doma V (32) 9.45 Hvězdná brána IV (2)
10.40 Podivné dědictví 13.20 Iluze lásky 15.20 Táta
v sukni, rodinná komedie (USA, 1993) 18.05 Dávná
křivda, thriller (USA, 2016) 20.00 Policajt v Beverly
Hills II, akční komedie (USA, 1987) 22.15 22 výstřelů,
thriller (Fr., 2010) 0.45 Nebezpečná síť

středa 24. října 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Carmen 10.00 Případy
podporučíka Haniky 10.40 Doktor
Martin 11.35 Černé ovce 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
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
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Rapl (8/13)
21.10 Dovolená v éře páry
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.20 Most IV (7/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Na stopě

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3542)
Ordinace v růžové zahradě 2 (843)
Co na to Češi (168)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (317)
Dr. House II (17, 18)
Kriminálka Las Vegas VI (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3543)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
O 10 let mladší
Námořní vyšetřovací služba XIV (7)
Beze stopy V (18)
Dr. House II (17, 18)
Kriminálka Las Vegas VI (10)
Krok za krokem III (16)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (317)

Prima
6.10
6.30
7.10
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
23.50
0.50
1.50
2.55
3.55

Ben 10 (28)
My Little Pony VI (8)
M.A.S.H (172)
M.A.S.H (173)
M.A.S.H (174)
Ohnivý kuře (18)
Láska, děti a velké srdce
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (9)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Policie Hamburk II (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (129)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Tátové na tahu (7)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Policie Hamburk II (2)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.05 Maturiťák 6.55 Dr. House II (15, 16) 8.45 Sue
Thomas: Agentka FBI II (3-5) 12.00 Billy Madison
14.00 Prázdniny pana Beana 15.45 Špionáž, thriller
(Fr./USA, 2013) 17.40 Gorily v mlze, životopisné
drama (USA, 1988) 20.00 Dostaňte agenta Smarta,
akční film (USA, 2008) 22.15 Lupiči paní domácí,
krimikomedie (USA, 2004) 0.05 Pád Londýna

Prima cool
12.40 Simpsonovi XXIII (17, 18) 13.30 COOLfeed 13.45
Simpsonovi XXIII (19, 20) 14.45 Teorie velkého třesku
X (13, 14) 15.35 Futurama IX (11) 15.55 Špinavá práce
III (9) 16.55 Top Gear XX 18.15 Simpsonovi XXIII
(21, 22) 19.15 Simpsonovi XXIV (1, 2) 20.05 COOLfeed
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (8) 21.20
Teorie velkého třesku X (15, 16) 22.15 Partička 22.55
COOLfeed 23.05 Špinavá práce III (9) 0.05 Partička

Prima Max
6.55 My Little Pony VI (7) 7.25 Ben 10 (27) 7.40
Velké zprávy 9.00 Pekelná kuchyně XIII (9) 9.55
Pekelná kuchyně XIII (10) 10.50 Vítejte doma V
(32, 33) 12.45 Hvězdná brána IV (3) 13.45 Dávná
křivda 15.35 Policajt v Beverly Hills II 17.50 Mrtvá
a živá (2/2) 20.00 Osudová láska Jany Eyrové
(2/2), romantický film (VB, 2006) 22.30 Hrůzná
minulost 2, horor (USA, 2013) 0.30 22 výstřelů

čtvrtek 25. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Doktor z vejminku (6/7)
9.40 Slavné historky zbojnické (2)
10.40 Dovolená v éře páry 11.40 Černé
ovce 11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.25 Sólo pro pana režiséra
15.15 Případy podporučíka Haniky
16.00 To je vražda, napsala VIII
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Případy detektiva Murdocha VIII
23.15 Kriminalista II
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.05
1.55
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3543)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (318)
Dr. House II (19, 20)
Kriminálka Las Vegas VI (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3544)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (844)
Život ve hvězdách
Rychlejší
Akční film (USA, 2010)
Dr. House II (19, 20)
Kriminálka Las Vegas VI (11)
Krok za krokem III (17)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (318)

Prima
6.10
6.30
7.10
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.45
0.00
1.00
2.00
3.05

Ben 10 (29)
My Little Pony VI (9)
M.A.S.H (174)
M.A.S.H (175)
M.A.S.H (176)
Ohnivý kuře (19)
Láska, děti a velké srdce: Slib
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (10)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Policie Hamburk II (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (17)
Had v ráji. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Policie Hamburk II (3)

Nova Cinema
5.40 Sue Thomas: Agentka FBI II (5) 6.40 Dr.
House II (17, 18) 8.25 Báječný svět shopaholiků
10.45 Gorily v mlze 13.30 Blázniví fandové 15.15
Dostaňte agenta Smarta 17.20 Případ Pelikán,
thriller (USA, 1993) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VI (24, 25) 21.55 Životní zkouška, akční film
(USA, 2000) 0.25 Lupiči paní domácí

Prima cool
11.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (8) 12.20
Futurama IX (11) 12.50 Simpsonovi XXIII (21, 22)
13.40 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXIV (1, 2)
14.50 Teorie velkého třesku X (15, 16) 15.40
Futurama IX (12) 16.00 Špinavá práce III (10) 17.00
Top Gear XX 18.15 Simpsonovi XXIV (3-6) 20.05
COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého
třesku X (17, 18) 22.20 Kriminál 0.35 Špinavá práce

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (8) 6.35 Ben 10 (28) 6.45
Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XIII (11) 9.00
Vítejte doma VI (1) 9.55 Hvězdná brána IV (4)
10.55 Čas beznaděje 13.30 Mrtvá a živá (2/2) 15.40
Osudová láska Jany Eyrové (2/2) 18.15 V džungli
lásky 20.00 Jáchyme, hoď ho do stroje!, filmová
komedie (ČR, 1974) 22.00 Mlčení jehňátek, thriller
(USA, 1991) 0.30 Hrůzná minulost 2

pátek 26. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Klec 10.00 Případy podporučíka Haniky 10.40 Doktor Martin
11.35 Černé ovce 11.50 StarDance
IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Manu a Matěj na cestě do Říma
15.40 Příběhy slavných... Václav Voska
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 První republika III (8/13)
21.00 13. komnata Mojmíra Maděriče
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Pocta Karlu Hašlerovi
23.40 Případy detektiva Murdocha VIII
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.40
2.15
2.45
3.30
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3544)
Ordinace v růžové zahradě 2 (844)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (319)
Dr. House II (21, 22)
Kriminálka Las Vegas VI (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3545)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Babovřesky 3
Komedie (ČR, 2015)
Plán útěku
Akční drama (USA, 2013)
Dr. House II (21, 22)
Život ve hvězdách
Krok za krokem III (18)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (319)

6.10
6.30
7.10
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
0.00
1.00
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (30)
Transformers: Roboti v utajení (11)
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
M.A.S.H (178)
Ohnivý kuře (20)
Láska, děti a velké srdce:
Nové cesty
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (11)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Policie Hamburk II (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
V hlavě zločince
Thriller (VB/USA, 2016). Hrají
K. Costner, G. Oldman a další
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Policie Hamburk II (4)
Prostřeno!

7.15 Dr. House II (19, 20) 9.05 Válečný vůz 11.25
Dostaňte agenta Smarta 13.50 Rocketeer 15.50
Námořní vyšetřovací služba VI (24, 25) 17.40
Vzbuďte se, vojáci! 20.00 Neuvěřitelná cesta 2:
Ztraceni v San Francisku, rodinný film (USA, 1996)
21.35 Vlak plný peněz, akční film (USA, 1995) 23.40
Rychlejší, akční film (USA, 2010)

Prima cool
8.55 Top Gear XX 10.05 Špinavá práce III (10) 11.10
Autosalon 12.20 Futurama IX (12) 12.50 Simpsonovi XXIV (3, 4) 13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIV (5, 6) 14.50 Teorie velkého třesku X
(17, 18) 15.40 Futurama IX (13) 16.05 Špinavá práce
III (11) 17.00 Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi XXIV
(7-10) 20.05 COOLfeed 20.15 Minority Report
23.15 Neandertálci: Experiment (2/2)

Prima Max
6.40 My Little Pony VI (9) 7.10 Ben 10 (29) 7.25
Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně XIII (12) 9.35
Vítejte doma VI (2) 10.30 Hvězdná brána IV (5)
11.30 Královna ročníku 13.50 V džungli lásky 15.40
Beznadějný romantik 17.35 Bez dcerky neodejdu,
drama (USA, 1991) 20.00 Robin a Mariana,
dobrodružný film (USA, 1976) 22.15 Misery nechce
zemřít, thriller (USA, 1990) 0.30 Mlčení jehňátek
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Zdeňka Matulová (69)

Je v důchodu. Vyučila
se v oboru železničář,
ale pracovala jako prodavačka. Do pořadu se
přihlásila sama ze zvědavosti, a kdyby uspěla, jela by na dovolenou. Má ráda práci na zahradě a pěstování květin. Nejvíce ji baví příprava svíčkové. Mezi její oblíbená jídla patří pečená kachna s knedlíkem a se zelím. Nesnáší mořské plody.
Úterý: Jakub Trojan (27)

Dělá kurýra v přepravní balíkové službě. Vystudoval střední hotelovou školu, předtím
pracoval jako číšník a
barista. Žije s partnerkou, jsou spolu čtyři a
půl roku a mají desetiměsíčního syna.
Rodina bydlí v domku se zahradou. Pokud by Jakub vyhrál, peníze by uložil
na horší časy. Má rád polévky, maso i
bezmasé pokrmy. Pochutná si na rybě i
salátu. Nesnáší houby a nikdy by nesnědl brouky.
Středa: Roman Pelešek (23)

Živí se jako pracovník
úklidu. Roman je svobodný a bezdětný. Pokud by zvítězil, tak by
peníze z výhry investoval do nových oken.
Zajímá se o politiku a
všeobecné dění, má rád historii Moravy
a její kulturu. Miluje tradiční moravskou kuchyni, guláš a svíčkovou. Nesnáší kvasnicovou pomazánku. Nikdy by
nesnědl sushi nebo syrové ryby.
Čtvrtek: Miroslav Struha (24)

Má střední průmyslovku v Uherském Hradišti. Pracuje jako elektrotechnik. Je nezadaný a
bezdětný. S jedním
bratrem žije ve velikém sedmipokojovém
bytě. Rodiče mají farmu a jeho maminka vede obchod se zdravou výživou. Pokud by vyhrál, tak by nakoupil aparaturu a uspořádal pro kamarády párty. Vyhledává pálivá jídla, mexickou kuchyni,
svíčkovou a ryby. Nesnáší houby.
Pátek: Zdenka Hamalčíková (40)

Pracovala jako provozní. Poslední dva roky
má vlastní restauraci.
Je rozvedenou matkou
jediné dcery a žije
sama ve Zlíně v baťovském domku. Kdyby
uspěla, peníze by investovala do rekonstrukce domu. Má ráda čokoládu, kynuté meruňkové knedlíky nebo vepřové
maso. Nesnáší kuřecí maso a dršťkovou
polévku. Těší se na nové zkušenosti a
lidi, které během týdne pozná.

Česká republika

Kvůli špíně jedli venku

Soutěžící v pořadu Prostřeno! chce obnovit Velkou Moravu. Klidně s vojskem
ČR | Prostřeno! bude tentokrát ve Zlínském kraji. A muži jsou v převaze. Tři
ku dvěma ženám. První večeři ale nachystá dáma – nejstarší ve skupině. Důchodkyně Zdenička nic nevymýšlí a vsadí na starou dobrou klasiku. Hosté její
menu v pondělí přirovnají k babičkovské kuchyni. Roštěnky, roláda a pořádný vývar. Vdově Zdeničce by se výhra
hodila, přála by si nové spotřebiče, které už dosluhují. Jídlo bude dobré, zábava potěší, atmosféra příjemná. Co víc si
přát? Zvlášť, když ke stolu usedne docela mladá sestava.
V úterý se k plotně postaví kurýr Jakub. A také rocker a táta. Kuba hosty seznámí se svým příběhem, už se o život
musel poprat. Možná proto se teď ničeho nebojí. V kuchyni se ale nevyhne překážkám. Polévka bude studená, gril zazlobí a vychladne. Dočkají se hosté
masa? Kuba je ale zábavný a upřímný
hostitel. Hostům prozradí významy svého tetování, co „kérka“, to nějaký symbol. Dokáže soupeře oslnit zábavou?
Čeká je ohnivá barmanská show.
Ve středu to přijde. Hosty k sobě
domů pozve uklízeč Roman. Ukáže se,
že kovářova kobyla chodí bosa, doma
totiž Roman vůbec neuklízí. Hosté se
štítí u něj jíst. Roman navíc prozradí své
plány a sny – chtěl by obnovit Velkou
Moravu. A to docela razantně. Roman
by se nebál znárodňovat a o pomoc požádat cizí vojska. Ukáže se ale, že Roman hlavně mluví a má co dělat sám se

Páteční rozuzlení nad poklicemi. Kdo má pod ní výhru 60 tisíc korun? Hlasovat můžete i vy, stačí sledovat Prostřeno! na Primě.
FOTO | FTV PRIMA
sebou. A také s přípravou menu. Hosté
pořád jenom čekají a diví se, co jim přistane na talíř. Jediné, co se povede, je
stolování venku. Dovnitř se totiž kvůli
„bordelu“ nikomu dvakrát nechce.
Čtvrteční večeři nachystá mladý muž
jménem Mirek. Večery zpravidla tráví
hraním se svým DJ pultíkem. Mirek se
netají tím, že skoro nevaří a už vůbec ne
pro další strávníky. Jak si poradí s výzvou nasytit čtyři hladové krky? Dokáže se u plotny vybičovat k nějakému výkonu? Mirek vsadí na hovězí líčka. A
velmi moderní zábavu – dýdžejing. Pro
důchodkyni Zdeničku to bude až moc
moderní. A jakpak se tváří ostatní? Největší potíže bude mít Roman. Zaskočí
mu a málem se udusí.

Poslední večer připraví druhá Zdenka, ta mladší. Pracuje jako provozní restaurace a s životem si už také potykala.
V ložnici má nástěnku vizí. Dala si na
ni i vítězství v Prostřeno!? Zdenka vsadí na menu od šéfkuchaře. Jenomže,
musí ho i umět připravit. Podaří se? Večer to bude dost neklidný. V pátek totiž
pokračuje hledání největšího taktika,
takže atmosféra pohodová zrovna nebude. Soupeři se rozmluví o Romanovi a o
jeho stylu života. Stane se z toho taková
hra na pravdu. Kdo se bude chtít vyjádřit, ten se vyjádří.
Jak to všechno nakonec dopadne?
Kdo vyhraje? A bude to výhra zasloužená? Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUPEŘŮ ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Předkrmy: Uzený losos v listovém těstě s koprovým dipem

Ingredience: uzený losos, listové těsto,
1 žloutek, bílý jogurt, majonéza, čerstvý kopr, med, sůl, pepř. Postup: Rozválíme listové těsto, které poklademe plátky uzeného lososa a zabalíme, potřeme
žloutkem a dáme péct do rozpálené trouby dozlatova. Na dip smícháme jogurt,
majonézu, nasekaný čerstvý kopr, přidáme trochu soli, pepře a medu, promícháme.
Sušená švestka s prosciuttem v listovém těstě s omáčkou Cumberland
Ingredience: sušené švestky, prosciutto, listové těsto, žloutek na potření, worcester, balsamiko, brusinky, pomeranč,
rybízová marmeláda, rajčatový protlak,
med. Postup: Rozválíme si listové těs-

to, které obložíme prosciuttem a sušenou švestkou, zabalíme, potřeme žloutkem a dáme péct na 180 °C do trouby.
Na cumberlandskou omáčku smícháme
brusinky, rajčatový protlak, přidáme
kapku worcesteru a balsamika. Nastrouháme kůru z pomeranče a přidáme do
omáčky, vymačkáme trochu šťávy a necháme vychladnout.
Hlavní chod: Roštěná s opékaným
bramborem

Ingredience: 1 kg hovězí roštěné, 1 lžíce sádla, 1 větší cibule, trochu hladké
mouky. Opečené brambory: nové brambory, grilovací koření, olivový olej, rozmarýn, česnek, sůl. Postup: Plátky roštěnky osolíme, opepříme a obalíme v

mouce. Na pánvi opečeme a dáme do hrnce na orestovanou cibuli. Podlijeme vodou a dusíme doměkka. Doděláme šťávu. Brambory nakrájíme na měsíčky,
dáme na plech a pokapeme olivovým olejem. Osolíme, přidáme rozmarýn, česnek a grilovací koření. Pečeme na
190 °C asi 30 minut.
Dezert: Sladké překvapení

Ingredience: 5 vajec, 2 lžíce kakaa,
smetana ke šlehání (40 %), 1 lžíce cukru. Postup: Vejce ušleháme s cukrem
do husté pěny, nakonec přidáme kakao.
Rozetřeme na plech vyložený pečicím
papírem a dáme péct na 200 °C na
10 minut. Ušlehanou smetanu rozetřeme na vychladlý plát, srolujeme a dáme
vychladit. Můžeme přidat ovoce.

STŘEDNÍ ŠKOLY
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Blíží se čas výběru

Kam po základní škole? Tuto otázku si letos položili
rodiče téměř pěti tisíc děváťáků, kteří pak v září nastoupili do středních škol po celém kraji. Žáci měli z
čeho vybírat - na jihu Čech funguje 90 středních
škol.
FOTO | MAFRA

INZERCE

SILON nabízí stipendium
Myslete na budoucnost!
Přihlaste se
na studijní obor

[

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
technologie zpracování plastů
na COP v Sezimově Ústí

]

+ jednorázová odměna 1 000 až 2 500 Kč
při prospěchu do 1,5
+ jednorázový příspěvek na učební pomůcky
ve výši 2 000 Kč
+ celková výše podpory po dobu čtyř let
ve výši 60 000 až 74 000 Kč
+ studium lze ukončit již ve třetím ročníku
získáním výučního listu v oboru strojní
mechanik

jdudotoho@silon.eu
Silon s.r.o., Průmyslová 451, 391 02 Planá nad Lužnicí | tel. 381 622 050

www.copsu.cz | www.silon.eu
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Střední školy

Sportovci, rybáři, sládkové nebo
Deváťáci si mohou na
jihu Čech vybírat z 90
středních škol. Nejvíc
z nich, celkem 69, vlastní
kraj. Další jsou privátní,
církevní a městské.
LUDMILA MLSOVÁ
JIŽNÍ ČECHY | Učebních i maturitních
oborů nabízejí střední školy v regionu
tolik, že si z nich deváťáci mohou vybírat dosyta. Některé z nich jsou v kraji jedinečné, další vyučuje víc škol na jihu
Čech.
S největším přetlakem musí počítat
nadaní deváťáci, kteří se hlásí na gymnázia v krajském městě. „Na českobudějovická gymnázia všech zřizovatelů se
hlásil zhruba trojnásobek uchazečů, než
mohla přijmout,“ uvedla vedoucí krajského odboru školství Hana Šímová.
Sportovně nadaní žáci se stahují především na Gymnázium Česká v krajském městě a na Gymnázium a Střední
odbornou školu ekonomickou ve Vimperku. Obě nabízejí vedle klasického
studia i obor sportovní příprava, kde
skládají uchazeči nejdřív talentové zkoušky z příslušného kmenového
oboru.
Gymnázium Česká se specializuje na
atletiku, fotbal, plavání, tenis, volejbal,

„

V souvislosti
s povodněmi
a vysycháním krajiny se
mluví o tom, že bude
potřeba stavět nádrže,
rybníky a zadržovat
vodu v krajině.

Střední rybářská škola ve Vodňanech má akvária s rybami z celého světa i rybářské muzeum.
kanoistiku a moderní gymnastiku. Vimperské gymnázium v předhůří Šumavy
rozvíjí talentované sportovce v běhu na
lyžích, jízdě na horských kolech, snowboardingu a biatlonu. Mezi nejúspěšnější absolventy tamního gymnázia patří
olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
Ojedinělou školou s celorepublikovým přesahem patří na jihu Čech také
Střední rybářská škola ve Vodňanech.

Škola s více než devadesátiletou tradicí
vyučuje jako jediná v Česku maturitní
obor Rybářství ve dvou studijních specializacích, a to Chov ryb a Vodní stavby
v rybářství. Vodňanská škola se chlubí
akvárii s rybami z celého světa, rybářským muzeem, ale i sousedstvím
s prestižním akademickým zázemím Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity.
„V posledních dvou letech se víc

FOTO | M. PODHORA, MAFRA

uchazečů hlásí na vodní stavby. V souvislosti se stále častějšími povodněmi
a na druhé straně s vysycháním krajiny
se mluví o tom, že bude potřeba stavět
nádrže, rybníky, zadržovat vodu v krajině, ale také dělat ochranné stavby proti
povodním. To vše vede k pocitu, že absolventi vodních staveb v rybářství budou mít pravděpodobně větší variabilitu
v uplatnění,“ řekl ředitel školy Karel
Dubský.
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Střední zdravotnická škola
Jindřichův Hradec
Klášterská 77/II, 377 01
Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 785
e-mail: info@szsjh.cz
www.szsjh.cz

Nabízí studium 4letého maturitního oboru:

• PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03)
Studijní obor je nejvhodnější odbornou přípravou pro kvalifikaci
zdravotnického pracovníka nebo pro studium na VŠ či VOŠ
zdravotnického zaměření. Uplatnění ve zdravotnictví perspektivní!
Studium je vhodné i pro chlapce, kteří jsou v praxi žádáni.
Ubytování i stravování pro žáky k dispozici.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 6. 12. 2018 od 13 do 17. 00 hod.
Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě - tel.: 384 361 786

vyšší odborná škola a Střední zemědělská
škola tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
Čtyřleté obory
vzdělání zakončené maturitou:
41-41-M/01 AGRoPoDnIKÁní
Zaměření oboru
> Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat
> Zahradní a krajinářské úpravy
> Chov koní
> Projektový management
63-41-M/01 eKonoMIKA PoDnIKÁní
Zaměření oboru
> Management potravinářských výrob
> Podnikání v EU a řízení projektů

Dálkové studium:
Pětiletý obor AGRoPoDnIKÁní

Dny otevřených Dveří:

24. 11. 2018 od 8.30 do 12.00 hodin
18. 01. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin
náměstí t. G. Masaryka 788, tábor
tel.: 398 998 820, 381 252 686
info@szestabor.cz

www.szestabor.cz
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strojaři. Nabídka škol je pestrá
Rybářskému řemeslu se mohou na jihu
Čech upsat i žáci, kteří nechtějí na maturitní obor. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni nabírá deváťáky do tříletého učebního oboru Rybář. Se získaným výučním
listem se pak řada z nich rozhodne rozšířit své vzdělání a doplnit maturitu ve
zdejším dvouletém nástavbovém studiu
Rybářství.
Žádný z absolventů či absolventek rybářských škol se nemusí obávat o uplatnění – o mladé odborníky stojí firmy
v celé zemi. Ale platí to prakticky pro
všechny profesně zaměřené učební i maturitní obory.
„Jihočeský kraj se dlouhodobě řadí
mezi kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti absolventů středních škol, a to jak
těch s výučním listem, tak i s maturitou,“ potvrdila Šímová.
Pro žáky, kteří stojí o menší školu,
může být volbou například Střední odborná škola ekologická a potravinářská
ve Veselí nad Lužnicí. Profiluje se jako
škola rodinného typu, která při vzdělávání uplatňuje individuální přístup k žákům. Třeba při Dnu otevřených dveří
nabízí kromě klasické prohlídky učeben, laboratoří a internátu také ochutnávku školních sýrů z vlastní minimlékárny a piv ze svého minipivovaru.
„Obor Sládek máme jako jediní na
jihu Čech. Pivovary i minipivovary po
mně stále chtějí kvalifikované lidi, kterých je na trhu práce nedostatek,“ sdělil
ředitel školy Ladislav Honsa. Přitom se
stejným problémem se potýkají i mlékárny a minimlékárny, jež také shánějí
absolventy oboru Technologie potravin
z veselské střední školy.
V posledních letech se dostávají do popředí i léta opomíjené strojírenské obory. V řadě škol k tomu přispívají také firemní stipendia. „Už několik let sledujeme zvýšený zájem o strojírenství a nejvíc táhnou experimentální obory Mechanik seřizovač – programátor a Mechanik
elektrotechnik,“ řekla Lenka Hrušková,

„

„

Po zdatných strojařích je v dnešní době značná poptávka. Řada společností podporuje žáky finančně už při studiu na
střední škole.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Sledujeme
zvýšený zájem
o strojírenství. Táhnou
experimentální obory
Mechanik seřizovač –
programátor a Mechanik
elektrotechnik.
ředitelka Střední školy a Centra odborné
přípravy v Sezimově Ústí.
U těchto čtyřletých oborů s maturitou
a posílenou praxí si může žák ve třetím
ročníku udělat navíc výuční list. A naopak, když během studia zjistí, že maturitu nezvládne, je po třech letech vyučený.
Zatím experimentálně ověřovaný
druh středoškolského studia je protipólem dosavadní praxe, kdy si žák může

po tříletém učebním oboru udělat dvouletou maturitní nástavbu. V nově koncipovaném čtyřletém oboru maturita plus
výuční list získá absolvent stejné vzdělání s roční časovou úsporou.
„Dnes je obrovský hlad po našich absolventech. Pokud jsou trošku šikovní,
firmy je začínají přeplácet, už když
mají výuční list. Dnešní doba přeje komukoliv, kdo má technické vzdělání,“
dodala Hrušková.
Přitažlivé jsou pro deváťáky i školy,
jejichž žáci uspějí v atraktivních soutěžích. Příkladem je třeba Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice, jejíž studenti
opakovaně vévodí celostátní soutěži
Formule 1 ve školách.
Strakonická průmyslovka se stala jedinou školou v republice, která vyhrála
v soutěži F1 ve školách čtyřikrát titul
mistrů republiky, a její tým Miracle Engineers jediným týmem, jemuž se poda-

Strakonická
průmyslovka
se stala jedinou školou
v republice, která
vyhrála v soutěži F1 ve
školách čtyřikrát titul
mistrů republiky.
řilo zvítězit třikrát v řadě. Svým vítězstvím si tým vybojoval právo účasti na
světovém finále, které se konalo začátkem září v Singapuru.
„Nakonec jsme se tam nepodívali,
protože jsme na to nesehnali peníze. Je
to těžké, zatímco konkurenti mají dvacet lidí v týmu, my máme jenom čtyři,“
srovnal ředitel průmyslovky a učiliště
Miloslav Pileček.
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Gymnázium, Strakonice, máchova 174
StuDijní obory – kritéria přijímacího řízení:
• osmileté studium – přijímací zkoušky: testy CERMAT (matematika a český jazyk)
a prospěch z obou pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy (30 žáků)
• čtyřleté studium – přijímací zkoušky: testy CERMAT (matematika a český jazyk)
a prospěch z obou pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (90 žáků)
Šance pro nadané páťáky a deváťáky
Gymnázium Strakonice opět otevírá útočiště
pro všechny, kteří
• mají talent
• chtějí se rozvíjet
• uvažují o vysokoškolském studiu
Nabízíme kvalitní přípravu na vysokoškolské
studium v kolektivu podobně motivovaných
jednotlivců, příjemné prostředí, zábavné
formy studia a rozmanité mimoškolní aktivity

Základní škola
a Gymnázium Vodňany

Alešova 50, 389 01 Vodňany
www.gymnaziumvodnany.cz
kancelar.gymnazium@zsgvodnany.cz
Tel./fax: 383 383 743
BLIŽŠÍ GYMNÁZIUM Moderní škola, umožňující plnění náročných vzdělávacích cílů, nadstandardní individuální přístup a kontaktové podmínky a prostředí ve výchově a vzdělávání.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 1. 2019 (9.00 – 18.00 HODIN)
STUDIUM
✓ přijímá žáky po 5. ročníku ZŠ do nižšího gymnaziálního studijního cyklu (osmiletý obor 79-41-K/81)
✓ přijímá žáky po 9. ročníku ZŠ do vyššího gymnaziálního studijního cyklu (čtyřletý obor 79-41-K/41)

Dny otevřených dveří: 6. 11. 2018 a 6. 2. 2019 od 14:30 do 18:00 hodin

NABÍZÍME
✓ úplné STŘEDNÍ VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ zakončené maturitou
✓ s výborným prospěchem STIPENDIUM od nadačního fondu
✓ pro aktivní možnost absolvovat ZAHRANIČNÍ STÁŽE na partnerských školách
✓ pro všechny možnost vycestovat na VÝMĚNNÝ POBYT v rámci projektů školy a sítě partnerských škol
✓ ŠIROKOU NABÍDKU volitelných i nepovinných předmětů, exkurzí a kurzů

tel.: 383 321 281 ● e-mail: skola@gymstr.cz ● www.gymstr.cz

GYMNÁZIUM VE VODŇANECH, TRADICE JIŽ OD ROKU 1952
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„Studenti by měli vědět už rok
Jaroslav Pustina je
ředitelem Gymnázia
J. V. Jirsíka v Českých
Budějovicích od roku
2004. Letos jeho škola
slaví významné výročí –
150. narozeniny.
JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Gymnázium
J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích
vede téměř 15 let. Během nich pozoruje
zájem mladých lidí o studium i jejich výběr vysokých škol, kam se snaží dostat
v náročném období, kdy musí také odmaturovat.
„Díky tomu, že se snažíme poskytnout všeobecné vzdělání, od nás odchází žáci do všech oborů. Absolventy najdete v politice, lékařství či umění,“
říká osmapadesátiletý ředitel Jaroslav
Pustina.
Školu řídí i v roce, který je pro její historii významný, protože letos slaví své

150. narozeniny. Výuku zde Jan Valerián Jirsík zahájil 3. října 1868.
Čím je škola významná pro historii
Českých Budějovic?
Naše gymnázium založil biskup Jan Valerián Jirsík jako protiváhu gymnáziím
německým. Na začátku muselo bojovat
s jejich konkurencí. Od biskupa to však
byl čin osvícený, vizionářský a odvážný, protože poskytl Čechům, a nejen
těm z Budějovic, možnost se vzdělat
a zapojit se do chodu města i celého regionu. Tenhle význam měla škola po celou dobu své existence. Celkem tady odmaturovalo 15 792 studentů. Můžeme se s nimi dnes setkat ve všech oblastech.
Zkuste některá významná jména
zmínit.
Byl mezi nimi doktor Václav Vojta, autor Vojtovy metody, herečka Petra Hobzová, prvorepublikový ministr František Machník či bývalý prezident
Emil Hácha. Ze sportovců to jsou hokejista Aleš Kotalík nebo dvojnásobný
účastník olympiády, windsurfer Karel
Lavický.

Osmapadesátiletý Jaroslav Pustina je ředitelem Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.
FOTO | JIŘÍ FUKA
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Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Pondělí 12. 11. 2018

8:30 hod. – 15:30 hod.
Gymnázium, Písek, Komenského 89
e-mail: info@gymna-pi.cz
w
www stránky: www.gymna-pi.cz
telefon: (+420) 382 214
4 913, (+420)
0) 3
382 211 284

Studijní
obory

GYMNÁZIUM
všeobecné (osmileté)
Kód: 79-41-K/81
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„

před maturitou, co chtějí dělat“
U příležitosti výročí vyšla kniha, která některé významné absolventy připomíná.
Je to tak, vydal ji náš absolvent Jiří
Cukr. Čtenář v ní najde medailonky vybraných osobností, které prošly naším
gymnáziem. Lidé ji mohou zakoupit
v Jihočeském muzeu.
Vraťme se ještě k historii školy. Významnou roli sehrála v událostech
krátce po listopadu 1989.
Pedagogové na gymnáziu byli tehdy
vůdčí silou ve vzniku Občanského fóra.
Byli to Jan Zahradník a Jiří Čapek, kteří
zde tehdy učili. Oni rozhýbali kantorskou veřejnost v celém kraji. Pořádaly
se tady schůze, ustanovilo se Občanské
fórum a i vše ostatní se odehrávalo tady
ve škole.
Vy sám jste nastoupil v roce 2004.
Jak moc se škola za tu dobu proměnila?
Snažíme se studenty učit základům všeobecných předmětů, což chceme zvládnout do konce třetího ročníku, aby pak
měli možnost si volit zaměření. Proto
nabízíme širokou škálu volitelných

by studenti měli řešit s třídním učitelem
a výchovným poradcem. Ten chodí na
besedy do čtvrtých ročníků.

Naším úkolem
je připravit
studenty na to, aby se
na vysokou školu dostali
a úspěšně ji absolvovali.
A 95 procent žáků se na
vysokou školu dostane.

Gymnázium J. V. Jirsíka se nachází
v Českých Budějovicích na rohu
ulic Jírovcova a Fráni Šrámka.
FOTO | ARCHIV MAFRA

předmětů. Každý si může vybrat podle
toho, co ho láká. Řada žáků při příchodu na gymnázium nemá představu,
čemu se chce věnovat. Ve třetím ročníku by ji ale už mít měli.

Kam od vás žáci nejčastěji míří?
Rozsah je hodně široký. V roce 2017
jsme měli bezmála stovku absolventů,
z čehož šlo devět do zdravotnictví, pět
do farmacie, šest na práva, 13 se vydalo
studovat učitelství, 14 sociální vědy,
14 technické vědy, 11 humanitní vědy
a tak dále. Je to velmi vyrovnané.

Jak se vyvíjí zájem o studium?
Zájem je na všech státních gymnáziích
vysoký. My na osmileté studium bereme řádově každého šestého. Letos jsme
nabrali dvě třídy do čtyřletého a jednu
třídu do osmiletého. Příští rok to bude
stejné.
Pomáháte studentům s výběrem vysoké školy?
Naším úkolem je připravit studenty na
to, aby se na vysokou školu dostali
a úspěšně ji absolvovali. U nás se 95
procent žáků na vysokou školu dostane,
což je ale i tím, že je nabídka vysokých
škol až moc velká. Výběr vysoké školy

INZERCE

    

 



Jakou máte úspěšnost u maturity?
Udělají ji všichni, ale někteří musí přijít
na podzim. V průměru jich je tak 12 procent.
Co všechno nabízíte nad rámec běžné výuky?
Máme učitele, kteří jsou ochotni dětem
obětovat svůj volný čas. Působí tady
sbor Mendík, podporujeme studenty,
kteří založili spolek GJVJinak a pořádají například snídaně v trávě. Kolega
Vladimír Kojan pořádá řadu aktivit a zájezdů do zahraničí. Máme partnerské
školy v Německu, s kterými pořádáme
týdenní výměnné pobyty.
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Výstava pomáhá s volbou školy
S výběrem školy může
deváťákům pomoci
tradiční akce Vzdělání a
řemeslo, kterou pořádá
Výstaviště v listopadu už
počtyřiadvacáté.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | S jakým tahákem přijít na budějovické Výstaviště,
aby se u stánku zastavilo co nejvíc lidí?
I s tím si teď lámou hlavu učitelé středních škol, učilišť a vyšších odborných
škol z celé republiky, jež se chystají na
24. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo.
Tradiční akce, na níž najdou žáci a rodiče na jednom místě nejvíc informací o
nabídce dalšího studia nebo odborného
zaměření, ale také o uplatnění absolventů či možnostech stipendia, se na Výstavišti otevře od 7. do 9. listopadu. Ve
středu a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin, v
pátek skončí o hodinu dřív. Vstup je
zdarma.
„Školy prezentují své studijní a učeb-

Svůj um představí i mladí cukráři ze škol celého regionu.
ní obory a nechybějí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Zástupci
škol i pracovníci z poradenských středisek jsou připraveni odpovídat na dotazy
a pomáhat žákům tak, aby jim usnadnili

INZERCE

#

#
#

.

#
#

.

.

#

#

#

.

#

.

.

Spusť svou budoucnost

.

FOTO | MAFRA

rozhodnutí, kam nastoupit po základní
škole,“ uvedla mluvčí Výstaviště Michaela Čeňková.
Počet vystavovatelů zatím není konečný, už nyní se ale pořadatelům při-

hlásilo 90 škol z celé republiky a 30 dalších vystavovatelů, kteří jsou s tématem
školství spojeni.
Součástí výstavy Vzdělání a řemeslo
je také Veletrh fiktivních firem, který
napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků. Ti si vyzkoušejí simulaci
reálného podnikatelského prostředí v
podmínkách tržního hospodářství a také
budou soutěžit o hodnotné ceny.
„Připravený je i bohatý doprovodný
program. Na pódiu se vystřídají módní
přehlídky, ukázky líčení, účesů, přehlídky šperků a další prezentace prací studentů. A nechybí ani mistrovské soutěže,“ popsala Čeňková.
Svoji zručnost a um změří například
budoucí aranžéři, kadeřnice, kuchaři,
truhláři, elektrotechnici, fotografové
nebo programátoři. Výstavu Vzdělání a
řemeslo najdou příchozí v pavilonu T,
celostátní soutěže se odehrají také v pavilonu E5 a R1.
Pavilon T2 obsadí Veletrh fiktivních
firem a v pavilonu Z se budou střídat
jednotlivé soutěže aranžérů, jako například kresba, špendlení na živý model,
ručně psané písmo, úprava stolu pro
dva hosty a další.
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Na stipendium ve Vodňanech
dosáhnou i v oboru zahradník
MARTIN ŠTEFANSKÝ
VODŇANY | V Jihočeském kraji je jediná střední škola, která dává finanční
příspěvek i jiným oborům než technickým. Střední odborné učiliště služeb ve
Vodňanech takovou možnost nabízí,
a to pro dívky i chlapce v oboru zahradník. Zajímavou práci mohou absolventi
dostat ve velkých zahradnických centrech, nebo se vrhnout na soukromé podnikání.
„Kdybych se měla znovu rozhodnout, určitě bych si vybrala stejný obor.
Baví mě pěstování a vázání květin a na
praxích jsme mohli pracovat podle naší
fantazie. Momentálně pracuji v oboru
a nelituji toho,“ říká bývalá studentka,
nyní už zahradnice, Jesika Truhlářová.
„Máme i absolventa, který pracuje
jako zámecký zahradník,“ doplňuje ředitel vodňanské školy Pavel Kotál.
Všichni studenti, kteří získají na konci roku vyznamenání, dostanou až dva
INZERCE

tisíce korun. Ti, kteří uspějí s vyznamenáním u závěrečné zkoušky, si odnesou
kromě výučního listu také 3 500 korun.
Každý žák dostává při dodržení podmínek stipendijního programu až 700 korun měsíčně, k tomu pracovní oděv
a boty zdarma.
Na vodňanském učilišti bývá velký
zájem tradičně o obor zámečník (strojní
mechanik), při kterém studenti absolvují ve druhém ročníku svářečský kurz
a praxi plní v rakouské firmě Pöttinger
sídlící ve Vodňanech.
Učební obor strojní mechanik má stejné stipendium jako zahradníci. Při uzavření závazku o setrvání v pracovním
poměru po vyučení vyplácí firma žákovi souběžné stipendium tři tisíce korun
měsíčně. Absolventi jsou na trhu práce
velmi žádaní a jejich práce je nadprůměrně finančně ohodnocena.
Minulý rok otevřela škola učební
obor řezník-uzenář. Také žáci tohoto
oboru dostávají celou řadu benefitů. Fir-

Absolventi oboru zahradník mohu získat uplatnění například ve velkých zámeckých zahradách.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA
my Maso uzeniny Písek a Vodňanská
drůbež nabízejí odměny za produktivní
práci, dva stipendijní programy (možnost souběžného stipendia 700 + 500 korun měsíčně), učebnice a obědy zdarma, příspěvek na ubytování 1 100 ko-

run měsíčně, proplácení jízdenek
a spoustu dalších výhod.
Cizím jazykem vyučovaným při studiu řeznické profese je němčina. Často
se také stává, že německé příhraniční
společnosti hledají řezníky v Česku.
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Žáči podnikají s fiktivní firmou
Střední škola obchodní
a Vyšší odborná škola
v Českých Budějovicích
má od září novou
multifunkční učebnu
pro své žáky.
DAVID NEBOR
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Jaké to je, podílet se na vedení vlastní firmy? Pro většinu náctiletých středoškoláků to je nepoznaná věc. Žáci Střední školy obchodní
a Vyšší odborné školy na Husově třídě
v Českých Budějovicích tuto možnost
mají díky dvěma odborným učebnám
vybaveným pro výuku předmětu Fiktivní firma. „Začátky fiktivního podnikání
v roce 2003 se týkaly práce žáků v zájmovém kroužku, pak v nepovinném
předmětu a od roku 2009 se stal předmět Fiktivní firma součástí školního
vzdělávacího programu oboru Ekonomika a podnikání a v posledních třech letech i oboru Obchodník,“ vysvětluje ředitelka školy Jarmila Benýšková.
INZERCE

Skupina žáků si zvolí společný předmět podnikání a ve fiktivním prostředí
řeší reálné situace. „Zvolí si například
obsazení kanceláře ředitele, personálního oddělení nebo účtárny. Nejtěžší to
asi mají ti, kteří spravují právní oddělení a musí mít v pořádku veškeré smlouvy,“ popisuje praktický předmět jeho
vyučující Olga Tupá.
Žáci ve firmách musí jednat s úřady
a na trhu obchodují mezi sebou. Komunikují také se zákazníky. Další důležitou složkou je marketingové oddělení,
kde vybraní žáci vytvářejí katalog nebo
připravují prezentaci na skutečný Veletrh fiktivních firem, jehož pátý ročník
škola letos organizuje na budějovickém
výstavišti 7. a 8. listopadu.
áci s předmětem začínají ve druhém
ročníku studia, kdy společnost zakládají a určují si rozpočet. Po téměř třech letech podnikání podávají daňové přiznání a firma na konci čtvrtého ročníku
končí. V učebně mají veškeré potřebné
vybavení, a tak to ve škole vypadá skoro stejně jako v reálné společnosti.
Jde zkrátka o simulaci skutečného podniku.
„Vlastně jediná fiktivní věc na tom je

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola Husova 9 v Českých Budějovicích má od září novou multifunkční učebnu.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
samotný produkt. Ve skutečnosti tu nic
nevyrábíme. Předmět by žáky měl bavit
a měli by se v něm realizovat,“ pokraču-

je Tupá. Při nástupu do zaměstnání by
tak absolventi již měli mít přehled
o vnitřní struktuře firmy.
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„

a chystají se na reálný veletrh
Od nového školního roku se také žáci
mohou těšit z nové učebny. Její pořízení, stejně jako současně prováděná stavba výtahu, je financováno v rámci projektu Vzdělávání bez bariér s ICT spolufinancovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu.
„Vybudovali jsme multifunkční odbornou učebnu s nadstandardními materiálními podmínkami. Běžné učebny
pro výuku informačních a komunikačních technologií jsou maximálně pro 17
žáků. Tato učebna, která je určena pro
výuku všech předmětů včetně jazyků, je
pro 32 žáků,“ vysvětluje ředitelka Benýšková.
Vyučující může kdykoli vyzvat středoškoláky, aby si v nových lavicích zapnuli každý svůj počítač a pracovali individuálně se speciálními programy. Přitom má sám učitel k dispozici velký interaktivní panel.
„Je to pro nás další krok dopředu v individuálním přístupu a rozvoji digitální
gramotnosti žáků a pedagogů. Zároveň
je to výzva a možnost pracovat s nejmodernějšími softwary a technologiemi,“
říká dále Benýšková.
„Obchodka“ z Husovy 9 je koordináINZERCE

Je to pro nás
další krok
dopředu v individuálním
přístupu a rozvoji
digitální gramotnosti
žáků a pedagogů.

Jarmila Benýšková je ředitelkou
Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy Husova 9 v Českých
Budějovicích. FOTO | P. LUNDÁK, MAFRA
torem zahraniční spolupráce středních
škol při realizaci projektu Turistické
atraktivity našeho regionu v rámci programu Erasmus+. Na loňském ročníku
výstavy Vzdělání a řemeslo získala dokonce ocenění za nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce.
Programu se účastní střední školy ze
Slovenska, Itálie a Litvy. „V červnu se

u nás uskutečnilo setkání zástupců jednotlivých škol, na tento měsíc je další
pracovní setkání naplánováno v Bratislavě,“ vysvětluje koordinátorka projektu a zástupkyně ředitelky Martina Neužilová.
Účastníci programu se zdokonalí
v práci s informačními a komunikačními technologiemi při společné tvorbě
webových stránek, práci s mapou nebo
v monitorování památek daného regionu. Dále vytvářejí prezentace nebo poznávají komunikaci online. Oficiálním
jazykem je angličtina.
Stejně tak jako Veletrh fiktivních firem se při letošní výstavě Vzdělání a ře-

meslo uskuteční také mistrovství republiky v aranžování – AR Junior, kterého
se zúčastní středoškoláci z oboru aranžér, a do kategorie počítačové grafiky
se mohou zapojit i žáci nástavbového
studia. Na červen příštího roku připravuje škola 10. ročník soutěže Vítejte
u nás, které se účastní žáci středních
škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch.
V jedné soutěžní kategorii účastníci
zvou přítomné diváky do svého regionu, další kategorie bývá zaměřena na určité téma, jako jsou historie, sport, péče
o zdraví a podobně.
Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola má nyní 1 100 žáků. Uchazečům o studium nabízí šest oborů ukončených maturitní zkouškou – cestovní
ruch, ekonomika a podnikání, obchodník, aplikovaná chemie/farmaceutická
technologie, fotograf a kosmetické služby/kosmetička. Prodavač, aranžér, cukrář, kadeřník, pekař a výrobce potravin/sladovník-pivovarník jsou tříleté
obory s výučním listem. Navíc škola nabízí i nástavbové studium, zkrácené studium, dálkové formy vzdělávání nebo
kurzy celoživotního vzdělání.
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Gymnázium bylo v Budějovicích
Málokdo ví, že první
gymnázium v Českých
Budějovicích fungovalo
už v 18. století. Bylo
latinské a mezi jeho
absolventy patří i básník
a vědec František
Ladislav Čelakovský.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | U zrodu latinského gymnázia v Českých Budějovicích stál lékař Ignác Hartl, který přesvědčil magistrát města o nutnosti vyššího vzdělávání ve městě. Osmadvacátého května 1755 proto založila městská
rada fundaci, která měla shromažďovat
peníze na založení latinské školy, zajistit učitele a především získat svolení císařovny Marie Terezie, popisuje v brožuře Z historie budovy Gymnázia v České 64 současný ředitel Antonín Sekyrka.

Antonín Sekyrka je v současnosti ředitelem Gymnázia Česká.

FOTO | MAFRA
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SOŠ a SOU, Hněvkovice 865, 375 01 Týn nad Vltavou
Nabídka učebních a studijních oborů:
tříleté učební obory:
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Zedník
Prodavač
Kuchař-číšník

Po telefonické domluvě
lze naši školu navštívit
kdykoliv.

Cukrář
Zemědělec - Farmář
Zahradník - Krajinář

Zahradnické práce
Stravovací a ubytovací služby

nástavbové studium:
Podnikání - denní (dvouleté), Podnikání - dálkové (tříleté)
Při škole lze absolvovat výcvik v řízení motorových vozidel
skupin B, C, T a svařovací výcvik včetně prodlužování svářecích průkazů
Ing. Josef Liška, ředitel školy
tel.: 385 778 111
email: info@isshnevkovice.cz
fax: 385 778 134
internet: www.isshnevkovice.cz

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
Dukelská 13, 371 45 České Budějovice
Skupina ČEZ – partner školy
– perspektivní budoucí zaměstnavatel

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, tel.: 383 412 211
Čtyřleté maturitní obory, vlastní domov mládeže,
jídelna, tělocvična, nové PC učebny, elektro učebny atd.,
odpočinková místnost pro studenty s kulečníkem a připojením k wifi

Obchodní akademie
63-41-M/02

ekonomický obor - posíleno účetnictví a uživatelská
výpočetní technika, marketing, management, e-shop

obor - grafika, video, počítače,
Moderní informační technologie informatický
programování PC i mobilní zařízení,
18-20-M/01

Elektronické počítače

26-41-M/01

virtuální realita, operační systémy

elektrotechnický obor - hardware, software, PC, mobilní
zařízení, CNC, grafika, počítače, robotika

Dny otevřených dveří: So 20. 10. 2018 (8:00 - 12: 00),
Pá 23. 11. 2018 a Pá 18. 1. 2019 (vždy 8:00 - 16:00) po dohodě kdykoli

www.blek.cz

skola@blek.cz

Střední škola a vyšší odborná
škola cestovního ruchu

Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice nabízí:

nabízí tyto studijní obory:

Strojírenství 23-41-M/01

Elektrotechnika 26-41-M/01

Zaměření:

Zaměření:

■ technický software
■ automobily
■ mechatronika
■ podniková ekonomika

■ slaboproudá elektrotechnika
■ elektroenergetika

D N Y O T E V Ř E N ÝC H D V E Ř Í

středa 6. 12. 2017 od 16.00 hod., sobota 13. 1. 2018 od 9.00 hod.
Po telefonické domluvě je možná návštěva školy kdykoli

tel.: 386 794 111
e-mail: skola@spssecb.cz

fax: 387 312 480
URL: www.spssecb.cz

Tříleté učební obory zakončené
výučním listem:
Kuchař – číšník 65-51-H/01:
Kuchař-číšník…kuchař
Číšník, servírka

Čtyřleté studijní obory
zakončené maturitní zkouškou:
Hotelnictví 65-42-M/01:
Hotelnictví a turismus
Gastronomie 65-41-L/01:
Gastronomie – zaměření Kuchař, model L+H

Nástavbové studium – denní
dvouleté a dálkové tříleté:
Gastronomie 65–41–I/51:
Společné stravování

Vyšší odborná škola – tříleté
denní a dálkové studium:
Cestovní ruch 65-43-N/01

Kontakt: SOŠ 389 139 320 | VOŠ 387 788 117
info@skolacrcb.cz | www.skolacrcb.cz
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už za doby Marie Terezie
„Uplynulo však ještě šest let, než Marie Terezie roku 1761 vydala dekret, který povoloval založení latinské školy v
Českých Budějovicích. V té době měli
pověst vynikajících pedagogů piaristé,
proto je magistrát prosazoval jako budoucí učitele na novém gymnáziu,“ vysvětluje.
Sekyrka má jako učitel dějepisu k historii blízko a do bádání po kořenech školy se pustil u příležitosti oslav 110. výročí vybudování současné budovy, které
gymnázium slavilo před pěti lety.
Výuka na latinském gymnáziu začala
25. ledna 1762. A protože město nemělo pro novou školu žádnou budovu, 63
studentů usedlo do prvních tříd ve
čtyřech měšťanských domech v Krajinské ulici u bývalé Pražské brány.
Ale protože tyto prostory studentům
nevyhovovaly, rozhodli radní města vybudovat novou školu a kolej v místě
dnešního Biskupského gymnázia. Do ní
se latinské gymnázium nastěhovalo v
září 1769.„V té době to byla moderní budova a tam gymnazisty učili piaristé.
Ale z nové školy se studenti se svými
profesory neradovali dlouho - v roce

1784 císař Josef II. rozhodl, že v Budějovicích bude zřízeno biskupství. A
když do města přišel biskup, tak se mu
ta budova okamžitě zalíbila a řekl, tady
budu já,“ líčí Sekyrka.

Studenti museli do kláštera
Gymnázium se tak muselo přestěhovat
do prostor právě zrušeného dominikánského kláštera postaveného ještě za Přemysla Otakara II. v roce 1265. Z novostavby tak zamířili do temných studených zatuchlých místností.
Ve druhé polovině 19. století se gymnázium v klášterní zahradě potýkalo s
nedostatkem prostoru a ministerským
výnosem byla povolena přístavba.
Tato budova se nacházela v místech
dnešního školního dvora a tělocvičny
gymnázia v České ulici a na ni navazovala současná budova, která byla otevřena v roce 1903. „Latinské piaristické gymnázium navštěvovali jak Češi,
tak Němci. Ze zažloutlých katalogových listů jmen studentů je zřejmé, že
podíl česky mluvících byl velmi vysoký. Tato skutečnost zřejmě vedla k

Při stavbě současné budovy Gymnázia Česká na začátku 20. století musely
být zbourány městské hradby.
FOTO | SOkA ČESKÉ BUDĚJOVICE
tomu, že v 60. letech 19. století byla stanovena povinnost komplikovanější pasáže výkladu překládat i do češtiny. Je
však nesporným faktem, že němčina

na gymnáziích představovala v této
době hlavní vyučovací jazyk,“ říká Sekyrka.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 34
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STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY
A PRÁVNÍCH STUDIÍ, o. p. s.
Žižkova tř. 250/4
370 01 České Budějovice

Den otevřených dveří
3. 1. 2019
Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat:
max. 60 žáků do oboru 79-41-K/41 (čtyřleté studium)
max. 30 žáků do oboru 79-41-K/81 (osmileté studium)
Více na www.gymji.cz v sekci „Pro

uchazeče“

Střední průmyslová škola stavební
Resslova 2, České Budějovice

nabízí studium v oborech:
• StavebnIctví

Specializace:
• Architektonická tvorba
• Pozemní stavby
• Stavební obnova
• Dopravní stavby
• Vodohospodářské stavby

• GeodéZIe a kataStr nemovItoStí
Zveme vás na dny otevřených dveří:
23. a 24. 11. 2018, 12. 12. 2018 a 10. 1. 2019
Informace na

www.stavarna.com

tel.: 386 116 819, mobil: 724 757 613, e-mail: stredniskola@stredniskola.cz,
web: www.stredniskola.cz

Čtyřletý maturitní obor:

Bezpečnostně právní činnost 68- 42-M/01
Výjimečné předměty:
• právo • kriminalistika • ochrana obyvatelstva • sebeobrana
• bezpečnostní činnost
Dny otevřených Dveří:
od 24. 10. 2018 do 27. 2. 2019 každou středu od 14:30 do 17:00 hod.

p ,
Všeobecné a sportovní gymnázium,, Vimperk,
Pivovarská 69

Studijní obory pro školní rok 2019/20

1. Gymnázium osmileté 79-41-K/81
2. Gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K/41
3. Gymnázium - informační technologie 79-41-K/41
4. Gymnázium - sportovní příprava 79-42-K/41

Den

• škola s velmi dobrým zázemím ve výuce
ch dveří
(nová jazyková a přírodovědná učebna, dvě tělocvičny)
otevřený
• výuka ANJ, NEJ, RUJ, FRJ – spolupráce s rodilými mluvčími, akreditovaná
příprava k jazykovým zkouškám, včetně obchodní angličtiny a němčiny,
6.30)
(13.00–1
společné aktivity s partnerskými školami v Německu, možnost ročního
pobytu na bavorském gymnáziu, zapojení do projektů MŠMT a EU
• Sportovní gymnázium – zaměření na běh na lyžích, horská kola, snowboarding, biatlon
• ubytování v příjemném prostředí domova mládeže
• poznávací zájezdy do německy a anglicky mluvících zemí, sportovní kurz v zahraničí, lyžařský kurz
na Špičáku a exkurzně vzdělávací týden
• Spolupráce s NP Šumava a ﬁrmami Rohde & Schwarz a Jihosepar.

18

16. 11. 20

Návštěvu možno domluvit individuálně na tel.: 388 386 410, 739 050 596
nebo e-mail: kancelar@oag.cz * http://www.oag.cz
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V roce 1794 byly zavedeny takzvané černé a bílé knihy. Ležely v každé třídě, do
bílé zapisovali spolužáci dobré skutky
svých kolegů, do černé se ale museli studenti zapisovat za porušení školních pravidel sami. Při zkouškách pak žáci z těchto knih předčítali zápisy u svého jména.
„Prokázal-li žák dobrý skutek, který
byl zapsán do bílé knihy, byl mu případný zápis z černé knihy vymazán. Na
konci každého měsíce profesoři zápisy
v obou knihách vyhodnocovali a dělali
z nich pečlivý protokol. Ale protože
všechno je psané latinou, málokdo dokáže rozluštit, co tam stojí,“ vysvětluje.
Ale třeba u Františka Ladislava Čelakovského, který se na latinském gymnáziu vzdělával tři roky od roku 1813 do
roku 1816, je známo, že byl údajně vyloučený za četbu Husovy Postily.
„Nebyl jediný, takových velikánů
bylo hodně, kteří se pak zapsali do dějin
a do čítanek. Posuzování prohřešků a
vylučování žáků z různých vzdělávacích institucí bylo v té době hodně přísné. A právě stačilo, aby si na tehdy německém gymnáziu četl Husovu Postilu.
I to byl důvod pro to, aby byl označen
za rebelujícího studenta,“ říká Sekyrka.
Kromě Čelakovského patří k významným absolventům budějovického gymnázia například hudební skladatel a kapelník Vojtěch Jírovec, podnikatel Voj-

těch Lanna i katolický misionář Jan Nepomuk Neumann.
Z archivního dokladu školy z roku
1863 je vidět, z jakých předmětů byli
studenti známkováni. Na seznamu je
píle, chování, náboženství, latina, řečtina, geografie, matematika, přírodní
vědy a také německý a český jazyk. To
dokládá, že všichni obyvatelé Budějovic byli dvojjazyční. Čeští studenti se
stěhovali do Třeboně
O rok dřív, 17. září 1862, bylo gymnázium prohlášeno za německé, zároveň
však byly zřízeny čtyři české paralelní
třídy.
„V tomto období se už začal naplno
rozdmýchávat národnostní boj Čechů a
Němců ve městě a gymnázium bylo místem, kde se obzvláště rozhořel. Tehdy
jej navštěvovalo zhruba 400 studentů,
budějovické noviny Budivoj však psaly
o tom, že dvě třetiny z nich byli Češi,“

„

Prokázal-li
žák dobrý
skutek, který
byl zapsán do
bílé knihy, byl mu
případný zápis z černé
knihy vymazán.

INZERCE

VOŠ, SPŠ automobilní a technická
Skuherského 3, České Budějovice

Tříleté vzdělávací programy Vyšší odborné školy pro maturanty (denní
a kombinované studium):

23-45-N/03 - Diagnostika a servis silničních vozidel
37-41-N/03 - Provoz a ekonomika dopravy
23-41-N/06 - Strojírenská výroba – Počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
26-41-N/06 - Elektrotechnika – elektromechanické systémy
Výuka studijních oborů VOŠ je zabezpečována ve spolupráci s JČU v Českých Budějovicích. Technické obory
VOŠ jsou prostupné s bakalářským studiem na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni a Zemědělské
fakultě JČU, dopravní obory na Ekonomické fakultě JČU.

Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol (denní studium):

23-45-M/01 - Diagnostika motorových vozidel - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
23-45-M/01 - Konstrukce a design vozidel – řidičské oprávnění sk. C + prof. osvědčení
39-41-L/01 - Autotronik - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení+ vyhl. č.50/1978 Sb.
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy - řidičské opráv. sk.B + možnost rozšíření sk.C
37-41-N/03 - Provoz a ekonomika dopravy – Výrobní logistik – řidič. oprávnění sk.B + možnost
rozšíření sk.C
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač – údržba a programování CNC strojů - tři zaměření: Mechanik
seřizovač + Mechatronik + Mechanik seřizovač – zaměření na slévárenství
78-42-M/06 - Kombinované lyceum – zaměření přírodovědné nebo technické – v jednání

Tříleté učební obory pro žáky absolventy základních škol (denní studium):

23-68-H/01 - Automechanik - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
23-68-H/01 - Automechanik - Opravář motocyklů - řidičské oprávnění sk.C
26-57-H/01 - Autoelektrikář - řidičské oprávnění skupiny C + vyhl. č.50/1978 Sb
23-55-H/02 - Karosář - Autokarosář - řidičské oprávnění sk.B + dva svářečské kurzy
23-61-H/01 - Autolakýrník - řidičské oprávnění sk.B (stipendium)
66-51-H/01 - Prodavač(ka) motorových vozidel + možnost získání řidič. oprávnění sk.B
23-51-H/01 - Zámečník - svářečský kurz (stipendium)
23-52-H/01 - Nástrojař (stipendium)
23-56-H/01 - Obráběč kovů (stipendium)
34-52-H/01 - Tiskař na polygrafických strojích
21-55-H/01 - Slévač
Pro žáky školy možnost získání řidičského oprávnění sk.B a sk.C a sk. T, svářecích kurzů za režijní
náklady školy. Výuka vybraných oborů probíhá ve spolupráci s Motor Jikov Group a.s., Robert Bosch spol.
s r.o. a Kern-Liebers CR spol. s r.o., kde mají žáci možnost získat firemní stipendium.

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů:
26-46-L/51
23-43-L/51
64-41-L/51
64-41-L/51

-

Autotronik - denní studium
Provozní technika - denní, večerní nebo dálkové studium
Podnikání - denní nebo dálkové studium
Dopravní provoz - denní studium

Dny otevřených dveří:

10. 11. 2018, 8. 12. 2018, 12. 1. 2019 zahájení programu od 9:00 do 13:00 hodin,
17. 1. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice

První výuka byla v měšťanských domech v Krajinské ulici poblíž Pražské brány.
FOTO | SOKA ČESKÉ BUDĚJOVICE
připomíná Sekyrka. Po čtyřech letech
byly paralelní české třídy na doposud jediném českobudějovickém gymnáziu
zrušeny a přesunuty do Třeboně, kde vytvořily základ českého gymnázia. Zajímá vás dění v krajích?
„Poněvadž hrdost německá snésti nemohla, aby český student v jedné síni
požíval tohotéž práva co student německý, postaráno o to, aby byli odděleni a
tak povstaly čtyry třídy gymnasia české
paralelky... Nesluší tedy odpůrcům zdejším jásati, že vše se už odstěhovalo do
Třeboně, a paralelkám že je konec. Místo nich máme celé gymnasium, k tomu
nám dílem dopomohli oni sami, a proto
smějeme se takovýmto vtipům, které
jsou jen výjev zlosti, že věc se pro ně
tak nešťastně skončila,“ psal Budivoj
13. září 1868.
Dne 21. července 1871 navštívil školu při své cestě po Čechách i korunní

princ Rudolf, syn Františka Josefa I. Zajímavostí v kronice je také to, že v roce
1885 byla při gymnáziu z části klášterní
zahrady zřízena botanická zahrada, o
kterou pečovali samotní studenti se svými profesory.
Stavba nového gymnázia začala 14.
července 1902, slavnostní vysvěcení
nové budovy provedl budějovický biskup Martin Říha 25. října 1903. Ta stojí
dodnes, k letošnímu 115. výročí dostala
zpátky svoji žlutou fasádu, nové repliky
historických oken a zrestaurované
masivní vstupní dveře.
„Kvůli stavbě nové budovy se musely nejdřív zbourat hradby. Škola měla
několik zajímavostí, na střeše byla astronomická observatoř, kde mohli studenti
pozorovat oblohu, a na centrálním schodišti bylo zavěšeno od stropu až dolů
Foucaultovo kyvadlo. Dnes tu máme
jeho repliku,“ dodává Antonín Sekyrka.

SOŠ A SOU TŘEŠŤ

PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE
Mariánské náměstí 72
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

Tříleté učební obory
čalouník  kuchař  truhlář  pečovatel-ka  zedník
zámečník  cukrář  malíř a natěrač
Dvouletý učební obor
Praktická škola dvouletá

Kritéria přijímacího řízení studijních programů pro školní rok 2019/20
budou zveřejněna na www stránkách školy.

Zveme vás na den otevřených dveří:

Kontakty:
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice
tel. 387 901 411, www.spsautocb.cz, e-mail: sekretariat@spsautocb.cz

www.uciliste-cernovice.cz I email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182 I Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

9.12. 2018 od 8.00 do 16.30 hod.

INZERCE

VOŠ a SPŠ VOLYNĚ

– VZDĚLÁNÍ, KTERÉ SE VYPLATÍ
do Českého Krumlova, Prahy za výstavami a architekturou, na FOR
ARCH, DESIGNBLOK, FOR PASIV, do španělské Valencie. V letošním
roce pak na studenty čeká desetidenní zahraniční exkurze do Itálie.
Nadstandardní možností kontaktu s praxí jsou pak dva mezinárodní
odborné semináře pořádané školou – Interiéry a Dřevostavby. Nejenže
se přednáší o nejnovějších trendech a technologiích, ale je zde možné
navázat kontakty se zástupci ﬁrem, dokonce získat i práci.
Velkým úspěchem školy pak byla přednáška Ivety Tesařové, absolventky design interiéru a úspěšné studentky architektury na ČVUT,
na semináři Interiéry.

„Stavárna“ ve Volyni vždy patřila k „rodinnému stříbru“ československého, později českého středního odborného školství. Své pověsti se
snaží dostát i v současnosti, aby mohla zaručit svým žákům tak kvalitní
vzdělání ve zvoleném oboru, aby pro ně nebylo obtížné buď pokračovat
ve studiu, nebo se stát profesionálem uplatnitelným ve ﬁremním prostředí hned po absolvování školy.
Jak toho dociluJe?
1. Výjimečné materiální zázemí. Může nabídnout „výrobní halu“ s CNC
technologií Hundegger pro dřevozpracující průmysl, školní dílny, jejichž vybavení (CNC pětiosé obráběcí centrum, širokopásová bruska, gravírovací a řezací laser) škole závidí i profesionálové z malých
a středních ﬁrem. Moderní technologie ale pracují na základě dat,
proto se studenti školy učí ovládat potřebné počítačové programy –
AUTOCAD 3D, ARCHICAD, CADKON, PROTECH, SEMA, CINEMA 4D
a CORREL.
Pro příklad: Většina maturantů se zaměřením na dřevěné konstrukce
v minulém školním roce pro realizaci praktické části maturitní zkoušky využila CNC centrum. Od návrhu, přes výkresovou dokumentaci až
po samotnou výrobu vedla cesta k obhajobě přímo ve výrobní hale.
A co bylo vytvořeno? Altány, myslivecký posed, ochoz bazénu, zahradní
nábytek.

3. Práce pedagogů a vedení školy. Kvalita pedagogického sboru se projevuje úspěšností u maturitních zkoušek, v loňském školním roce činila 92%, a také úspěchy v oborových soutěžích. Mezi ty poslední patří
2. místo Dory Kolářové, studentky oboru design interiéru, za návrh
obalu pro sportovní obuv v soutěži Studentský design 2018 v kategorii Produktový design, dále 1. místo Václava Šmíra v celostátním kole
o nejlepší studentský projekt rodinného nebo bytového domu s využitím systému Ytong, 3. místo Andrey Bočánkové v celostátním kole
za projekt občanské stavby v Soutěži o nejlepší projekt vyhlašované
ﬁrmou Wienerberger a 3. místo v soutěži Hala roku junior pro Natálii
Fulínovou, Ondřeje Brabce a Lukáše Hozmana.
Dalším velkým bonusem studia ve Volyni je možnost pokračovat na vyšší odborné škole a současně se připravovat v bakalářském programu
Technické univerzity Zvolen, takže je možné získat velmi kvalitní vzdělání pod jednou střechou.

PŘIJEĎTE SE PODÍVAT, JEDEN POHLED
JE MNOHDY VÝMLUVNĚJŠÍ NEŽ MNOHO SLOV.

2. Úzká vazba na praxi. Tu zajišťují přednášky odborníků a zástupců ﬁrem na půdě školy, odborné exkurze a návštěvy veletrhů. V loňském
školním roce například do rakouského Hagenbergu a Linze za nízkoenergetickými stavbami, do českobudějovického Koh-i-nooru,
do Centra stavebního dědictví v Plasích, do Lobendavy za ﬁrmou BeA,
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Střední školy

Zkušenosti sbíral jako pomocná

Ivan Dufek učí na střední škole ve Veselí nad Lužnicí.

Ivan Dufek působil jako
ředitel v třeboňském
pivovaru. Nyní učí
budoucí sládky
na střední škole
ve Veselí nad Lužnicí.

LUDMILA MLSOVÁ
VESELÍ NAD LUŽNICÍ | První kapesné
si vydělával ještě jako dítě ve sladovně v
pražské Podbabě. Ta tehdy trpěla takovým nedostatkem pracovníků, že mistr
musel občas dělat nábor doslova na ulici.
A pivovarství Ivana Dufka nadchlo
tak, že mu zůstal věrný dodnes. Nyní
byl dlouholetý sládek a pivovarský ma-

FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

nažer uveden na Svatováclavské slavnosti českého piva do síně slávy českého pivovarství a sladařství. Členství v
elitě je nejvyšším oborovým vyznamenáním, které uděluje Český svaz pivovarů a sladoven.
„Je to pro mě velká pocta, nejvíc
jsem si užil setkání s kolegy z dalších pivovarů. Není to tak velká komunita, takže hodně lidí v oboru znám,“ říká oceně-

ný sládek. Čtyřiasedmdesátiletý Dufek
získával první praxi ve sladovně v Podbabě na přelomu 50. a 60. let jako pomocná síla na vše, co bylo potřeba. Další znalosti získal ve Staropramenu,
v berlínském Kindlbrauerei a po vysoké
škole zakotvil v roce 1966 v třeboňském pivovaru. Léta byl vrchním sládkem Regentu, pak vedoucím exportu a
nakonec ředitelem.

INZERCE

GYMNÁZIUM MILEVSKO
přijďte
se podívat...
dny otevřených dveří
10. listopadu 2018
12. ledna 2019
vždy 9 -12.00

více info ▶ www.souts.cz

nabízíme učební obory:
Kuchař - číšník
Elektrikář - silnoproud
Truhlář
Malíř a lakýrník
Zemědělec - farmář
Umělec. kovář, zámečník, pasíř
Stravovací a ubytovací služby
Opravářské práce
nově - Lesnické práce

Masarykova 183, Milevsko
www.gymnazium-milevsko.cz
kancelar@gymnazium-milevsko.cz
tel.: 382 521 242
Pro žáky letošních 9. tříd otevíráme obor:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
Pro žáky letošních 7. tříd otevíráme obor:
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium)

Den otevřených dveří:
16. 11. 2018
15. 2. 2019
pro všechny zájemce
o studium a jejich rodiče

Střední školy
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síla. Dnes učí budoucí sládky
Před osmi lety se začal věnovat výuce
budoucích sládků na Střední odborné
škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Když si škola pořídila
vlastní minipivovar, přijala na místo učitele praktických cvičení právě Dufka.
Zkušený sládek se ujal výchovy budoucích kolegů s takovým elánem, že školní minipivovar získal na jaře třetí místo
v silně obsazeném 12. ročníku Jarní

„

Když si škola
pořídila vlastní
minipivovar, přijala na
místo učitele
praktických cvičení
právě zkušeného
Dufka.
ceny českých sládků ve Zvíkově za ležák Blatské tmavé.
„V každém ročníku je řada studentů,
kteří jsou do oboru diví. Snaží se připravit vlastní pivo i doma a to mě velice
těší. Stejně jako to, že se po maturitě vracejí, protože mají dobré vzpomínky na
školu i pivovárek,“ líčí Dufek.
Přitom ve školním minipivovaru
musí pečlivě dohlížet na to, aby se k alkoholickému nápoji nedostali studenti,
kteří ještě nejsou plnoletí. Zpočátku začínají budoucí sládci s výukou na nealkoholických pivech, až v maturitní třídě
mají v osnovách i ochutnávání všech
druhů. Ve škole se učí vařit kromě typicky českých piv i jiný sortiment, třeba
piva s různým kořením, kávou či zázvorem.
„Sám volím podle nálady, společnosti, druhu oslavy i momentální chuti. Nejraději mám jedenáctku. To je pivo už s
klasickým dopadem ležáku a pořád ještě není natolik silné, aby člověk nemusel jen ochutnávat, ale aby ho mohl použít i na žízeň,“ popisuje zkušený sládek.

Přitom otec mu koupil malé pivo
za odměnu už po desátých narozeninách. Jenže v té době to nebylo nic divného.
„Pivo se dřív nepovažovalo za alkoholický nápoj. Výčepní sedmička se rozvážela i do továren, zaměstnanci si ji
běžně dávali v kantýnách. Dneska to
kromě nealkoholického piva možné
není. Přitom i dnes se dělá osmička, někde i sedmička, a když je dobře udělaná, je to v těch největších vedrech příjemné osvěžení,“ srovnává.
O své profesi mluví stále se zápalem
mladého nadšence, který se rád dozví
něco nového.
„Celý život se snažím učit, obor se pořád vyvíjí, nicméně principy zůstávají
stejné a vlastně to není ani složité,“ tvrdí Dufek.
Připomíná, že celé tajemství dobrého
piva začíná u kvalitních surovin, správných kvasinek a postupů, přičemž první
etapou je vždycky perfektní čistota.
Díky tomu, že ho už od dětství přitahovaly cizí jazyky, nabral si k povinné
ruštině a němčině i angličtinu a španělštinu, později přidal ještě francouzštinu.

„

Celý život se
snažím učit.
Obor se pořád vyvíjí,
nicméně principy
zůstávají stejné a
vlastně to není ani
složité.
I když dřív bylo méně učebnic a příležitostí slyšet tyto řeči, po otevření hranic
se mu to hodilo.
„Rád cestuji, a když znáte jazyk, domluvíte se s těmi lidmi a víc se dozvíte.
Každý neoficiální rozhovor je větší výhrou. Všude, kam se dostanu, se snažím
zajít do pivovaru. V cizině jsou i někte-

Dlouholetý vrchní sládek třeboňského pivovaru Regent a v současné době
učitel praktických cvičení ve školním minipivovaru veselské ekologické a potravinářské školy Ivan Dufek byl uveden do Síně slávy českého pivovarství
a sladařství.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
ré lépe vybavené, ale neznamená to, že
by jejich pivo bylo lepší. Myslím si, že
se Česká republika s pivy na světovém
trhu neztratí,“ míní.
Pivovarství považuje za krásné řemeslo, které je spojené s družností, přátel-

stvím i zajímavými cechovními zvyky
mezi sladovníky. „Pivo se pije v českých zemích při různých příležitostech,
ať už pro žízeň, na oslavu, na dobré zdraví. A sládkovi dává radost, když vidí, že
jeho pivo chutná,“ dodává Dufek.

INZERCE

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200
Obor 63-41-M/02 – obchodní akademie – denní studium
– čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čelakovského 200, Písek, tel.: 382 212 259
sekyrka@oa-pisek.cz, www.oa-pisek.cz

•
•
•

znalost dvou světových jazyků s možností složení Cambridgeských zkoušek
EBCL evropský certiﬁkát v ekonomice
možnost složení státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence
atraktivní projekty (ﬁktivní ﬁrmy, ﬁktivní konkurzy, reálné ﬁrmy, Comenius,
výměnné pobyty)
interaktivní besedy s lidmi z veřejného života
vzdělávací exkurze (Itálie, Německo, Francie, Nizozemí, Velká Británie, USA, Izrael)
možnost zapojení do charitativních projektů
adaptační kurzy
širokou nabídku sportovních aktivit v rámci hodin tělesné výchovy (tenis, squash,
bowling, stolní tenis, badminton, míčové hry, golf)
cyklistické a lyžařské kurzy
studentský klub Akáda s galerií a studijní terasou (možnost relaxace během školy,
projektové výuky, volnočasových aktivit)
škola přijímá 60 žáků do dvou tříd prvního ročníku

Burza středních škol
a Dny otevřených dveří
23. října 2018
Komunitní centrum Blatná, 10-15:00
6. listopadu 2018
KD Strakonice, 8:30-15:00
7. - 9. listopadu 2018
Výstaviště České Budějovice
12. listopadu 2018
KD Písek, 8:30-15:00
12. listopadu 2018
Obchodní akademie a Jazyková škola Písek, 8-16:00
26. ledna 2019
Obchodní akademie a Jazyková škola Písek, 9-12:00
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Foglarovky pro dnešní školáky:
Knihy Jaroslava Foglara
zasáhly několik generací
a stále jsou klasikou
doporučené školní četby.
Nyní se na trhu objevilo
nové vydání
legendárních Hochů od
Bobří řeky. Sází na
moderní ilustrace, ale i
na podobu e-knihy
nebo audioverzi.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Příběhy Hochů od Bobří řeky patřily neodmyslitelně k dětství dnešních rodičů a prarodičů. Otázkou však je, zda
kniha, která poprvé vyšla na konci 30. let
minulého století, dokáže zaujmout děti
i dnes. Tedy v době nepřeberného množství především digitálních hrdinů.
„Jsem přesvědčený, že foglarovská témata oslovují stále. Jediný rozdíl oproti

minulosti je v tom, že tyto knihy čtou
dnes menší děti. Dřív Foglara bez problémů četli třinácti čtrnáctiletí kluci
a holky. To dnes už neplatí a je to spíš
záležitost devíti až jedenáctiletých
dětí,“ je přesvědčený Roman Šantora ze
Skautské nadace Jaroslava Foglara a poukazuje tak na všeobecný trend, který
se projevuje nejen ve výběru literatury.
Dnešní děti jsou oproti generaci jejich
rodičů jednoduše v lecčem napřed. To se
projevuje například i ve schopnosti zacházení s moderními technologiemi.
Ostatně také proto se foglarovská klasika
dočkala i elektronické podoby. Jak dodává, je zkrátka zapotřebí hledat takovou
vnější formu, která malé čtenáře zaujme.

Příběhy pořád fungují
Podle Romana Šantory nelze tvrdit, že
věk počítačů převálcoval úplně všechny
tradiční dětské záliby.
„Kdyby to tak bylo, nezaznamenávali bychom takový převis poptávky, že
nezvládáme tolik dětí do oddílů ani
brát. Jsem přesvědčený, že příběhy Hochů od Bobří řeky pořád můžou fungovat. Musí se ale hledat nová cesta k jejich

Nová grafická podoba klasického příběhu Hochů od Bobří řeky má nalákat
nové generace čtenářů.
FOTO | ALBATROS MEDIA

INZERCE

STŘEDNÍ
ODBORNÉ
UČILIŠTĚ

LIŠOV

Střední odborné učiliště, Lišov,
tř. 5. května 3
tel.: 387 994 243
e-mail: sekret@sou-lisov.cz
www.sou-lisov.cz

organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA , SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

 Rekondiční a sportovní masér  Truhlář 
Zahradník  Strojní mechanik (zámečník - zaměření
na svařování)  Obráběč kovů  Elektromechanik
pro zařízení a přístroje - mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení  Elektrikář – silnoproud 
Instalatér – topenář  Opravář zemědělských strojů
 Kadeřník  Umělecký kovář a zámečník, pasíř 
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha
vodárenských zařízení 
 Zednické práce  Truhlářská
a čalounická výroba - Truhlářské
práce  Zahradnické práce Květinářské a aranžérské práce 
Zahradnické práce  Stravovací a
ubytovací služby - Kuchařské práce
 Potravinářská výroba
- Cukrářské práce  Pečovatelské
služby  Strojírenské práce 

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ:
5.-10.11.2018
a 7.-12.1.2019
od 8 do 13 h.

www.ssrsobeslav.cz

Kód oboru

název oboru

délka studia

Určeno pro

33-56-H/01

truhlář

3 roky

chlapce, dívky

33-59-H/01

Čalouník

3 roky

chlapce, dívky

36-67-E/01

Zednické práce
ŠvP: Zednické práce

3 roky

chlapce

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby
ŠvP: Kuchařské práce

3 roky

dívky, chlapce

29-51-E/01

Potravinářská výroba
ŠvP: řeznicko-uzenářská výroba
ŠvP: cukrářská výroba

3 roky

chlapce, dívky

66-51-E/01

Prodavačské práce
ŠvP: Prodej smíšeného zboží

3 roky

dívky, chlapce

23-51-E/01

Strojírenské práce
ŠvP: Práce v autoservisu

3 roky

chlapce

75-41-E/01

Pečovatelské služby
ŠvP: Pečovatelské služby

3 roky

dívky, chlapce

33-56-E/01

truhlářská a čalounická výroba
ŠvP: truhlářská výroba
ŠvP: Čalounická výroba

3 roky

chlapce, dívky

všechny obory jsou ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu.
Možnost ubytování na internátě a v domově mládeže, celodenní stravování, tělocvična s posilovnou,
tenisová hřiště, zájmová činnost a internet pro žáky, WI-FI připojení, možnost autoškoly
se sníženou cenou, lyžařské a turistické kurzy.

dny otevřených
otevřených dveří:
dny
v pátek 09. 11. 2018
od13.00
17.00- 17.00;
hodin a 25.
v sobotu
15. 12.
2018- 13.00
od 9.00 do 13.00 hod.
24. 11.
2017do
13.00
11. 2017
9.00
v pátek 25. 1. 2019
17.00-hodin
sobotu
26. 1.9.00
2019-od
9.00 do 13.00 hodin.
19.od1.13.00
2018do13.00
17.00a;v20.
1. 2018
13.00
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legendu oživují digitální nosiče
přitažlivosti. Proto jsme například nechali knihu také nově moderně ilustrovat. Knížka zkrátka musí vypadat tak,
aby měl člověk chuť se do ní začíst,“
míní Šantora.
Nového výtvarného zpracování dobrodružství Rikitana a jeho svěřenců se
chopila ilustrátorka a komiksová kreslířka Ester Kuchynková.
Foglarovy knihy patřily vždy ke klasickým titulům školní četby. Do jisté
míry si tuto svou pozici nadále drží, ačkoli jim už dávno šlapou na paty knihy
reprezentující současnější trendy.

Foglarovi hrdinové slaví 80 let, byli průkopníky
„Himbajs, ty plantážníku,“ zní slavná nadávka, která letos slaví 80 let. Dožívá se jich
pětice chlapců z Mladého hlasatele, slavné Foglarovy Rychlé šípy. 17. prosince 1938
víyšlo číslo, v němž se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a
Rychlonožka objevili poprvé. Kromě komiksových dobrodružství, jež plnila stránky
legendárního časopisu pro mládež, jsou Rychlé šípy i hrdiny Foglarovy trilogie
Dobrodružství v temných uličkách – Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství
Velkého Vonta. Dočkali se filmového i divadelního zpracování, podle jejich vzoru
vznikla řada turistických a skautských oddílů. Jaroslav Foglar stvořil kladné hrdiny
kreslených vyprávění v době po Mnichovu, Rychlé šípy byly trnem v oku nejenom
nacistickému, ale i komunistickému režimu. Nacisté zakázali Mladého hlasatele v
roce 1941, po válce vycházel do roku 1948 a následně až v uvolněnější atmosféře
šedesátých let. Celkem vzniklo 316 příběhů. Původní kreslenou podobu dal pražské
partě Jan Fischer, dalšími kreslíři byli Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko
Čermák. Bratrstvo kočičí pracky, časopis Tam-tam, čestné závody všeho druhu i
morální apely v podání Dušína a spol. po roce 1989 souborně vycházely i jako knihy.
„Stvoření Rychlých šípů byl zlomový moment v historii českého komiksu. Šlo o první
realisticky kreslený domácí seriál, navíc suverénně pracující s textovými bublinami,“
vysvětlil komiksový odborník Tomáš Prokůpek. Podle něj je pětice stále velmi úspěšně prodávaným titulem. „Zvláště ta část scénářů, která
má nepokrytě výchovný obsah, už sice viditelně zestárla a současná komiksová scéna má na dosah nejaktuálnější podněty z celého světa, ale
ani sedmdesát let od svého vzniku nejsou Rychlé šípy čtivem pouze pro nostalgiky,“ uzavřel Prokůpek.
(iDNES.cz)

Na konci listopadu čekají
na vydání další knihy
„Mezi doporučenou dětskou literaturu
patří u mladších dětí i knihy klasické
dětské literatury, například díla Františka Hrubína, Josefa Čapka nebo Ondřeje Sekory. Ale ty už tolik dnes děti nebaví. Lákají je spíše knihy současných
autorů, kterých je na knižním trhu
opravdu hodně. Například příběhy malého poseroutky, které prostě letí a děti
se těší z každého nového dílu,“ říká brněnská učitelka základní školy Věra

Škardová s tím, že mezi doporučené
knihy patří mimo jiné i Foglarovy
Rychlé šípy.
„Snad každý kluk se vždy rád ponořil
do dobrodružství a veselých příběhů,
které by i on chtěl zažít. A to nejen klu-

ci, i děvčata čtou ráda Foglara. Děti
láká nejen kniha, ale čtou i její komiksová vydání. Líbí se jim i ilustrace, které
knihu doprovází. Jsou pro ně velmi motivující,“ vysvětluje.
O tom, že vydavatelé vkládají stále

do Foglarových děl velkou důvěru,
svědčí i fakt, že na konci listopadu
čeká nové vydání další z jeho knih.
Tentokrát se nového kabátu včetně ilustrací dočká i kniha Chata v jezerní kotlině.

INZERCE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Zvolenovská 537, 373 41 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
MATURITNÍ OBORY
MECHANIK ELEKTROTECHNIK –

y
y
y

- MECHATRONIKA A ŘIDÍCÍ SYSTÉMY

Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 26-41-L/01

mechatronika, programování řídicích systémů
zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy
rozvody elektrické energie a jejich projektování

možnost získaní výučního listu již ve třetím ročníku 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ
Od 2. ročníku pro nejlepší žáky možnost stipendia od společnosti E.ON
y
y
y
y
y
y
y

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

- HW, OPERAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SÍTĚ
- PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ HER,
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE

Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 18-20-M/01

Hardware
operační systémy
počítačové sítě
servis a správa serverů a pracovních stanic
programování a vývoj aplikací
počítačová grafika a animace (2D i 3D)
herní engine

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM pro absolventy učebních oborů elektro

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
Číslo oboru 26-41-L/52

denní (dvouleté)
dálkové (tříleté)

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů
elektro, zakončeno maturitní zkouškou.

UČEBNÍ OBORY
ELEKTRIKÁŘ

Číslo oboru 26-51-H/01

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Číslo oboru 26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE
Číslo oboru 26-52-H/01

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

y
y
y
y
y

elektrické rozvody
zapojování elektrických spotřebičů
opravy elektrických zařízení
inteligentní elektroinstalace
sdělovací a zabezpečovací technika

y
y
y
y

měřicí a regulační technika
průmyslová automatizace
sdělovací a zabezpečovací technika
chladírenská a klimatizační zařízení

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

ZKRÁCENÉ STUDIUM - ELEKTRIKÁŘ

Číslo oboru 26-51-H/01, 26-51-H/02 silnoproud

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem
a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb. opravňující absolventy
k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Určeno
pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

KURZ – PROFESNÍ KVALIFIKACE - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

Roční kurz zakončený zkouškami z profesních kvalifikací, závěrečnou
zkouškou s výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb.
opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických
zařízeních. Vzdělávací kurz je určen pro ženy i muže s ukončeným
alespoň základním vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav
doložený lékařským potvrzením.

Dny otevřených dveří 1. 12. 2018 od 8:00 do 13:00 hod.
a 14. 1. až 17. 1. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí telefonické dohodě.
Tel.: 387 924 205, 202

e-mail: info@sosehl.cz

Střední škola obchodní
a Vyšší odborná škola,
České Budějovice, Husova 9

Vzdělávací nabídka
(jj
přijímací zkoušky
ky)
y
Čtyřleté obory vzdělání – denní forma (jednotné

Cestovní ruch
Aplikovaná chemie – ŠVP: Farmaceutická technologie
Ekonomika a podnikání – ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost
(+ 5letá dálková forma)
Obchodník (+ 5letá dálková forma)
Fotograf
Kosmetické služby – ŠVP: Kosmetička
Tříleté obory vzdělání – denní forma (bez přijímacích zkoušek)
Prodavač – denní i dálková forma
– smíšené zboží (+ roční zkrácené studium)
– elektrotechnické zboží, – drogistické zboží, – textil, oděvy
vyy a obuv
– nábyt
ytek
t a byt
ytové
t
zařízení (+ roční zkrácené studium)
Aranžér
Cukrář
Kadeřník
Pekař
Výrobce potravin – ŠVP: Sladovník-pivovarník
Nástavbové studium Podnikání – (jednotné přijjímací zkoušky
ky)
y)
– určeno pro absolventy tříletých oborů – 2letá denní forma
– 3letá dálková forma
Chcete být úspěšní ve své profesi?
Zajímáte se o podnikání, obchod a služby? Máte zájem pracovat
v cestovním ruchu? Baví vás chemie? Chcete obstát v konkurenci?

Dny otevřených dveří:

7. – 10. 11. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin,
11. 1. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin, (možnost ověření znalostí).
12. 1. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin, (možnost ověření znalostí).
15. 2. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin, (možnost ověření znalostí).
V ostatních pracovních dnech kdykoliv v době od 8:00 do 15:00 hodin.
Nabízíme kurzy z českého jazyka a matematiky
k (více na www.sso.cz)
www.sso.cz | sekretariat@sso.cz | benyskova@sso.cz | tel.: 387 023 711, 13, 39

Studium na naší škole = úspěšný start do života
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Školáky láká poseroutka i dějiny
Doplňte knihovničku vašeho školáka o prověřené knihy, které zabaví, ale naučí třeba i něco o historii
Deník malého poseroutky

Babička drsňačka

Komodo

Jeff Kinney

David Walliams

Petr Sís

Jen málokterá
světová knižní
série zaznamenala
takový úspěch,
jako se to podařilo
Deníku malého
poseroutky, jejímž
autorem je
americký
spisovatel Jeff Kinney. V listopadu se do
českých knihkupectví dostane v pořadí
už třinácté pokračování příběhu hlavního
hrdiny Grega Heffleyho s názvem Radosti
zimy. Předchozí díly sklidily v desítkách
zemí světa pozitivní ohlasy a patří mezi
bestsellery. Jen v Česku se prodalo více
než milion kusů celé série. V audioverzi
knihy propůjčil hlavnímu hrdinovi svůj
hlas herec Václav Kopta. Autora knižní
senzace v roce 2009 zařadil prestižní
časopis Time mezi stovku nejvlivnějších
lidí světa.

Mezi hity posledních
let patří také
svérázná
Babička drsňačka
z pera britského
autora Davida
Walliamse. Kniha
plná černého
humoru boří řadu
ustálených
předsudků a ukazuje malým čtenářům, že
i prarodiče umí občas pořádně překvapit.
Hlavní hrdina se chystá strávit víkend
u své babičky a z téhle vyhlídky je pěkně
otrávený. Se starými lidmi je podle něj
přeci nekonečná nuda. Jakmile ale zjistí,
že babička plánuje loupež korunovačních
klenotů, z nudného víkendu se rázem
vyklube velké dobrodružství.
S nemalým úspěchem se nejen na
českém knižním trhu setkal další
Walliamsův titul Pan Smraďoch.

Dobrodružná
kniha Komodo
je dílem
mezinárodně
uznávaného
autora Petra
Síse, který od
osmdesátých
let žije
v USA. Za svou
celoživotní tvorbu obdržel v minulosti
Cenu Hanse Christiana Andersena.
V příběhu Komodo se hlavní hrdina
vydává spolu se svými rodiči na cestu do
Indonésie. Chlapec miluje vše, co se týká
draků, a když se pak dostane na jeden
z ostrovů, který obývá největší ještěr
na světě, jeho dětské sny se stanou
skutečností. Sís je nejen spisovatel, ale
také ilustrátor a grafik. V příběhu, který
začal kreslit už před více než pětadvaceti
lety, se inspiroval vlastní rodinou.

Ilustrované dějiny
moderní Evropy
Hsi-Huey Liang
Vyprávět dějiny
stručně, srozumitelně,
ale přitom zasvěceně
není jednoduché.
Vyžaduje to velké
umění slova
i hlubokou znalost
látky. A také odvahu.
Její autor ji prokázal
už tím, že se snaží čtenáři vyprávět
o období, které většina z nás považuje
za málo atraktivní – o dějinách Evropy
v 19. a 20. století. Svého úkolu se však
zhostil tak nápaditě, že nám odteď budou
dějiny moderní Evropy připadat jako
vzrušující román. Forma rozhovoru
dodává vyprávění švih a hlavně
umožňuje autorovi vše jasně a přehledně
podat a vysvětlit. Velká pozornost je
věnována našim dějinám.
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Střední odborná škola ekologická
a potravinářská Veselí nad Lužnicí
nabízí možnost studia čtyřletých oborů
zakončených maturitní zkouškou

ekologie a životní prostředí
(16-01-M/01)
školní vzdělávací program:
ekologie a životní prostředí

technologie potravin

(29-41-M/01)
školní vzdělávací program:
Potraviny a biotechnologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. - 24. 11. 2018 a 11. - 12. 1. 2019
od 8:00 - 17:00 hod. - pátek
od 8:30 do 11:30 hod. - sobota
Přijďte se na nás podívat.

Analýza potravin

(29-42-M/01)
školní vzdělávací program:
Analýza potravin

Přírodovědné lyceum

(78-42-M/05)
školní vzdělávací program:
Přírodovědné lyceum

Fakultní škola Univerzity Karlovy
Přírodovědecké fakulty

DNY oteVřeNýCh
DVeří:
28. 11. 2018
od 14.00 do 17:00 hod.
a 18. 1. 2019
od 14:00 do 18:00 hod.

Školu je také možné navštívit po tel. domluvě
vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.
• Školní minipivovar • Ubytování v domově mládeže
• Celodenní stravování • Dobré dopravní spojení

informace na tel.:
381 500 512 (ředitel), 381 500 514, 381 500 511,
e-mail: info@sos-veseli.cz , http://www.sos-veseli.cz.
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Proč studovat
na Zemědělské škole v Písku?
Na tuto otázku se nabízí hned několik odpovědí.
Škola poslední dobou prochází velkými proměnami nejen zvenku, ale i uvnitř. Jednotlivé odborné učebny jsou vybavené moderními pomůckami a přístroji v návaznosti
na trendy v daných vědních oborech a potřeby trhu práce. Žákům se tedy nabízí možnost studovat v moderním a dobře vybaveném prostředí. Důkazem toho je zrekonstruovaná laboratoř chemie s potřebnými přístroji pro laboratorní cvičení i chemické
analýzy, laboratoř biologie s novými mikroskopy a kvalitně vybavené učebny biologie,
chovu zvířat, chovu koní i pěstování rostlin. S novými pomůckami a přístroji se žáci
setkávají i ve výuce dalších odborných předmětů – v geodézii, meteorologii, pedologii
a v rámci předmětu praxe.

www.szespisek.cz

Škola klade velký důraz na propojení teoretická výuky odborných předmětů s jejich
praktickými cvičeními a teoretické výuky s předmětem praxe. Žáci během studia
získávají nejen odborné znalosti, ale také se učí a rozvíjejí odborné dovednosti v návaznosti na potřeby trhu práce. Neodmyslitelnou součástí školy je Školní statek
v Dobešicích, kde jsou realizovaná mnohá témata předmětu praxe zaměřená
na chov zvířat, chov koní, veterinářství, pěstování a ochranu rostlin, zemědělskou mechanizaci. Žáci mohou pracovat se špičkovými jedinci různých druhů
hospodářských zvířat, včetně genových rezerv. Učí se osvojovat si zásady správného ošetřování hospodářských zvířat i jednoduchých zooveterinárních zákroků. Celý
školní statek prochází rozsáhlou modernizací nejen budov, ale i stájových technologií.
Rekonstrukce probíhají ve stávajících prostorách odborných učeben, včetně sociálního zázemí. V blízké budoucnosti bude vystavěná multifukční hala sloužící pro prezentaci zemědělské mechanizace i jednotlivých hospodářských zvířat, v neposlední řadě
bude využívána jako jízdárna. Na pozemcích školního statku vznikne rovněž zpevněná plocha pro potřeby chovu koní. V předmětu praxe mají žáci možnost pracovat
s moderní zemědělskou mechanizací….
Proč dále studovat na zemědělské škole? Skladba jednotlivých odborných předmětů vybavuje žáky velmi dobře odbornými znalostmi v oblasti chovu zvířat, koní,
pěstování rostlin, mechanizace, péče o krajinu, ochranu přírody a krajiny. Do jednotlivých hodin jsou zváni odborníci z praxe, jsou zajišťované odborné exkurze i individuální praxe žáků u jednotlivých subjektů. Žáci se seznamují s reálným pracovním
prostředím, což je velmi důležité v jejich budoucím uplatnění.
Proč ještě studovat na zemědělské škole v Písku? Žáci jsou při studiu vedeni
k souvislostnímu myšlení, k uplatňování teoretických znalostí a manuálních dovedností. Velmi častým tématem je především poslední dobou otázka navyšující se teploty, otázka sucha. Jak v oboru vzdělání Agropodnikání, tak v oboru vzdělání Ekologie
a životní prostředí je této problematice věnovaná značná pozornost. Jak hospodařit
v krajině, jaké volit osevní postupy, jak uplatňovat protierozní opatření, jak se ke krajině chovat z pohledu všímavého hospodáře. V oboru vzdělání Ekologie a životní
prostředí se žáci velmi podrobně učí o pozemkových úpravách, protierozních opatřeních, o ozeleňování krajiny a také o tolik poslední dobou skloňované retenci krajiny.
Studium na Střední odborné škole v Písku je kvalitní nejen po stránce odborné, díky
vybavenosti školy pomůckami a přístroji, ale také budoucím uplatněním absolventů.
Právě oni budou řešit otázku vody v krajině, otázku šetrného hospodaření s půdou.
Škola jim v tomto ohledu nabízí kvalitní zázemí.
Za zmínku proč studovat na zemědělské škole stojí také skutečnost, že zemědělství
a péče o krajinu potřebuje mladé a odborně zdatné odborníky, neboť věkový průměr
pracovníků v zemědělství je poměrně vysoký.
Střední zemědělská škola v Písku je odbornou školou, která nabízí studium dívkám i chlapcům se zájmem nejen o zemědělství, přírodu, ale i o péči
a ochranu krajiny jako celku. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Je možné studovat obor vzdělání Agropodnikání se zaměřením na agroekologii, chov
koní nebo zemědělský provoz, nebo obor vzdělání Ekologie a životní prostředí se zaměřením na ochranu živočichů a rostlin nebo obnovu krajiny.
Prohlídka školy i školního statku je možná kdykoli po telefonické domluvě.Veškeré informace o škole naleznete na webových stránkách školy: www.szespisek.cz.
Ing. Lenka Zámečníková, zástupce ředitele školy
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Slavná „Cesta svatého
Jakuba“ láká každý rok
tisíce věřících. Letos
pouť ke katedrále
ve španělské Galicii
absolvoval i Adam Kruš.
ROSTISLAV HÁNYŠ
ZÁBŘEH | Zájem o svatojakubskou
pouť mezi evropskými věřícími prudce
vzrostl na konci 80. let minulého století.
Vydal se na ni totiž i oblíbený papež Jan
Pavel II. už v roce 1982. Po převratu
v listopadu 1989 na ní poutníci začali
mluvit i česky.

813

je rok nálezu hrobu
sv. Jakuba v Santiagu
de Compostela.

Svatojakubskou pouť do španělského
města Santiago de Compostela absolvoval nedávno také jedenadvacetiletý
Adam Kruš ze Zvole na Zábřežsku. Za
měsíc ušel necelých osm set kilometrů.
„Zvolil jsem si cestu z francouzského
městečka Saint-Jean-Pied-de-Port ležícího nedaleko hranic se Španělskem. Je
to asi nejprochozenější a nejpromodlenější svatojakubská trasa,“ říká Kruš.

Česká republika

Cestou do Santiaga si
Rozhodoval jste se dlouho?
Já jsem o té cestě přemýšlel už před několika lety, ale popravdě jsem se rozhodl až letos. Končila mi zrovna pracovní
smlouva, tak jsem si řekl, že toho využiji a vyrazím.
Co bylo hlavním motivem?
Svatojakubskou pouť jsem šel jenom
kvůli duchovnu. Jinak mi to smysl nedávalo. Nejsem z věřící rodiny, takže
jsem ve víře ani nevyrůstal. Dá se říct,
že víru jsem našel někdy v patnácti,
šestnácti letech. Svatojakubská pouť se
chodí od středověku proto, aby se lidé
pomodlili u ostatků svatého Jakuba v
Santiagu de Compostela. Samozřejmě
v dnešní době lidé tu pouť chodí kvůli
různým věcem. Kvůli osobním, zdravotním i duchovním problémům,
prostě jak člověk potřebuje. Co se týká
mě, chtěl jsem si v sobě urovnat pár
věcí: co bych chtěl dělat, kam mě Bůh
vede a co ode mě chce.
Svatojakubská pouť je mimořádný
fyzický výkon. Jak jste na ni byl připraven po této stránce?
Nedá se říct, že bych byl nějak trénova-

ný. Dřív jsem hodně sportoval. Mám
rád turistiku, ale že bych měl nějak moc
nachozeno, to ne.
Poutník by měl putovat sám. Byl to
i váš případ?
Určitě, nechtěl jsem, aby šel někdo se
mnou. Aby člověk cestu opravdu prožil, měl by jít sám. Tím neříkám, že jít
ve dvojici nebo v partě je automaticky
špatně. Je to podle toho, jak co člověku
vyhovuje a co si myslí, že mu pomůže.
I když jde člověk sám, potká se na pouti
se spoustou lidí.

„

Promokl jsem
na kost. Pak si
ze mě dělali legraci, že
chodím jako zombie.
Koho jste potkal jako vúbec prvního
na cestě?
První poutník, na kterého jsem narazil,
byla Slovenka. Také jsme se tomu zasmáli. A pak jsme se několikrát potkali.
Jednou jsem šel rychleji já, jednou ona,

přespávali jsme na různých místech. Jeden den jsme šli spolu. Mimochodem
ona je voják z povolání, takže měla asi
hodně dobrou fyzičku.
Stalo se, že jste to při putování takzvaně přepískl?
Už za Pyrenejemi při cestě do španělské
Pamplony, jediný den, kdy jsem nešel
sám, ale s tou Slovenkou. Naplánovali
jsme si nějakých 32 kilometrů. Pak
jsme to protáhli až do Pamplony, což
bylo o deset kilometrů víc. A jelikož
jsem měl za sebou Pyreneje a pořádnou
bouřku, kdy jsem promokl na kost, štreka se na mně dost podepsala. Rozbolela
mě kolena, která se ozývala ještě dalších deset dní. Poutníci si ze mě dělali
legraci, že chodím jako zombie (smích).
Později se ještě přidala natažená šlacha.
Přepadla vás myšlenka, že to vzdáte?
Ani náhodou! Řekl jsem si, že pouť dojdu, i kdybych se měl plazit. Bohužel
musel vzdát ruský doktor, který mi pomohl s nataženou šlachou. Potkávali
jsme se potom ještě několik dní. Bylo
mi to moc líto. S ostatními poutníky je
člověk jedna velká rodina.
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JIHOČESKÁ
Č
Á CENTRÁLA
Á CESTOVNÍHO
Í
RUCHU VÁS
Á SRDEČNĚ
Č Ě ZVE NA

SLAVNOSTI PLODŮ
NA ZLATÉ STEZCE
E

na návsi v Jámě, místní části obce Mičovicee
sobota 20. října 2018 / 9:30 – 16:00 hodin

SLAVÍME NA ZLATÉ STEZCE. ZLATÁ STEZKA – největší síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“
se otevřela pěším turistům. Přijďte si vychutnat den plný zábavy a podzimního ovoce na nově vyznačené Zlaté stezce.
Více o programu na:

www.zlatoustezkou.cz • www.facebook.com/jiznicechy
Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtem ČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, číslo projektu 88.

Česká republika
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poutník sáhl až na samé dno
O čem jste se s nimi bavil?
Ptal jsme se, proč na pouť vyrazili. Na
věřící a nevěřící to bylo padesát na padesát. Potkal jsem třeba Američany, kteří
viděli film Pouť a jenom kvůli filmu ji
chtěli zažít na vlastní kůži. I ti nevěřící,
kteří dojdou do Santiaga ke katedrále, si
uvědomí sílu místa, kde leží ostatky svatého Jakuba.
Co jste si říkal po deseti dnech, když
jste byl teprve ve třetině cesty?
Nemyslel jsem na to, kolik mám za sebou a kolik před sebou. Měl jsem rozplánované, co chci který den ujít. Jen když
jsem posílal zprávu domů, tak jsem
psal, kolik kilometrů mám v nohou.
Pouť jsem absolvoval já, ale každý den
jsem šel na přímluvu za někoho. Přišlo
mi to nějak samozřejmé a přirozené.
Kde jste přespával?
Chtěl jsem několik nocí přespat venku.
To se mi nevyplnilo, protože jsem objevil kouzlo poutních ubytoven. Jedna
místnost je i dvacet, třicet lidí. Každá
ubytovna je jiná. Občas je to klášter,
kde je ubytování zdarma za dobrovolný
příspěvek. Pak jsou i ubytovny za deset,

patnáct eur na noc. Starají se o ně dobrovolníci, často pouť sami šli. Narazil
jsem na Maďary, kteří ji absolvovali
před lety a tak se jim tam líbilo, že si zřídili ubytovnu.
A na konci lidé ve velkém přicházejí
do Santiaga z různých směrů...
Byl jsem v kontaktu s kamarádem Radkem Pechou, který šel jinou cestu a dorazil do Santiaga o několik dní dřív. Popisoval, jak to tam vypadá, že je tam
spousta lidí, že se tam všechno sbíhá.
Když jsem dorazil do Santiaga já, tak to
nebylo tak hrozné. Nemohl jsem hned
do katedrály svatého Jakuba, protože
byla zavřená. Byla tam spousta policistů, zátarasy, televize. Měla přijet královna. Tak jsem si šel projít město a šel
jsem si pro certifikát. Musel jsem předložit poutní průkaz, do kterého dostává
poutník razítka. Kdo ujde aspoň sto kilometrů a má razítka, dostane certifikát
o absolvování Svatojakubské pouti.
Byl jste rád, že pouť skončila?
Ten závěr, to byla radost a vděčnost. Ne
proto, že už jsem v cíli, ale proto, že
mám za sebou úžasnou cestu.

Adam Kruš ukazuje certifikát z pouti do Santiaga de Compostela, kdy ušel
osm set kilometrů pěšky. Sáhl si až na dno svých sil.
FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ
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KOUPÍM

STARÉ MOTOCYKLY
ČESKÝCH ZNAČEK

(JAWA, ČZ, ČECHIE, PRAGA, VELOREX)
K RENOVACI!
Nabízejte klidně i úplné vraky a torza,
které ležely dlouhá léta mezi starým
železem!!
Dále koupím nové i použité díly na tyto
motocykly, typové osvědčení, propadlé
technické průkazy a podobně.

Tel.: 739 071 053
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Plakáty uchrání
staré mašinky
Volební bannery končí
v hornickém muzeu.
Zakryjí exponáty před
deštěm a sněhem.

„

Muzejníci exponáty vždy zakrývají
tak, že bannery otočí potištěnou stranou
dolů, a to kvůli neutralitě, byť mají obě
hornické pobočky přes zimu zavřeno.

JANA PLECHATÁ
KRÁSNO | Volby jsou minulostí, ale desítky bannerů s kandidáty stále lemují
ulice měst a obcí. Muzea v Krásně a
v Jáchymově zaměřená na tamní hornictví nyní vyzývají strany a hnutí, aby je
po volbách nevyhazovaly. Bannerům
nabízejí druhý život, neboť mohou ještě
řadu zim chránit venkovní exponáty
před deštěm a sněhem.
„Není v tom nic špatného a nejedná
se o žádnou provokaci. Tyto plachty
jsme v pobočkách muzea v Jáchymově
a Krásně využívali i v minulosti a velice
se nám osvědčily,“ vysvětlil Michael
Rund, ředitel Muzea Sokolov.

Volební
plachty
přečkají i několik zim.
„Využití těchto plachet pro nás představuje úsporu, protože pokud je koupíte v obchodě, tak to samozřejmě stojí nějaké peníze. Navíc bych řekl, že volební
plachty jsou vyrobené i z kvalitnějšího
materiálu, který opravdu nějakou dobu
vydrží,“ pochvaloval si ředitel. Muzejníkům se hodí jak menší plachty, které
ochrání vagónky, tak ty velké, do kterých zabalí lokomotivy. „Máme zkušenosti s tím, že volební plachty přečkají i
několik zim. Před otevřením je jen usušíme a uskladníme,“ uvedl Rund.

Reklamní bannery a plakáty z komunálních voleb doslouží v hornickém muzeu. Tam jimi zakrývají exponáty pod širým nebem.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
Expozice krásenského muzea se lidem otevřela v roce 1998 a doplňuje ji
řada pozůstatků po těžbě a zpracování
rud v okolí. V Jáchymově se zase soko-

lovské muzeum stará o Štolu č. 1, jejíž
ražba se uskutečnila v letech 1952 až
1953. Ve štole je instalována také malá
expozice důlní techniky.
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.10.2018 do 30.11.2018
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01102018 12345)
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Rád by zavěsil popel zemřelých
na strom inspirovaný Avatarem
Sklář Dalibor Novák
vymyslel strom
vzpomínek, jehož
křišťálové listy mohou
obsahovat lidský popel
a nahradit kolumbária.
5plus2
■ ROZHOVOR

Křišťálové listy Eiwy s popelem zesnulých.
FOTO | ARCHIV D. NOVÁKA

TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČESKÁ LÍPA | Všichni známe kolumbárium. Zpravidla obvodová zeď hřbitova s komůrkami, kam pozůstalí odkládají plastové urny svých zemřelých. Mnohé výklenky zdobí plastové květiny
a vosk rozteklých svíček. Sklářský vizionář Dalibor Novák, který před lety vymyslel památeční sklo se zataveným popelem zesnulých, později postavil v České Lípě zvířecí krematorium a otevřel
zvířecí hřbitov, přišel s nápadem, který
může navždy změnit svět pohřebnictví.
Sestrojil pietní strom vzpomínek, jehož
křišťálové listy v sobě mají zatavený lidský popel. Strom jako umělecký předmět na sobě může mít „zavěšeno“ třeba
tisíc nebožtíků a stane se tak alternativou k anonymním rozptylovým loučkám. Namísto kýčovitých kolumbárií by
tak lidé mohli chodit vzpomínat na své
předky ke stromu, který Novák nazval
Eiwa podle filmu Avatar. „V tomto filmu je strom se jménem Eywa. Je matkou všech bytostí a odchází do něj duše
všech zemřelých a jsou s ní neustále spojeni,“ prozradil Dalibor Novák.
Ten kmen stromu vypadá jako dřevo, ale hádám, že není.
Eiwa není ze dřeva, přesto to většina
lidí ani z blízkosti nepozná. Je tvořena
kovovou konstrukcí s optickými vlákny
vedoucími světlo. Povrch kmene je vymodelován speciální hmotou se strukturou kůry. Každý strom se bude vyrábět
na míru daného prostoru. Naše první
Eiwa měří 2,7 metru a má 500 listů, ale
může mít třeba tisíc listů a být dvakrát
tak velká.
K čemu slouží optická vlákna a elektronika?
Iluminátory ukryté ve kmeni vedou světlo do jednotlivých listů a umožňují měnit jeho barvu. První verze Eiwy uměla
svítit jen vcelku, ale nový model umí
rozsvítit individuálně každičký list.
A třeba i na dálku, přes internet.
Jako že si na dálku z domova rozsví-

prostě jen nebudou chodit do kolumbária, ale k Eiwě.
Na kolik vůbec Eiwa vyjde? A kolik
za svůj lístek zaplatí pozůstalí?
Hřbitovy či krematoria pořídí Eiwu na
míru svého prostoru přibližně za pět set
tisíc. Investice se jim ale vrátí z prodeje
listů a pronájmu jednotlivých míst na
Eiwě. Cena listu je 3000 korun a roční
pronájem například 300 Kč ročně, ale
to již záleží na samotných provozovatelích. Provoz stromu je extrémně levný,
jeho příkon je 0,1 wattu při rozsvícení
jednoho listu.
Dalibor Novák vedle stromu vzpomínek Eiwy, kterou teď chce dobýt svět
pohřebnictví.
FOTO | ARCHIV D. NOVÁKA
tím list, v němž je popel dědečka?
Ano. Jde o interakci s moderní dobou.
Díky internetu mohou lidé vzdáleně rozsvítit svůj lístek, což evokuje rozsvícení
svíčky. Eiwa tak žije vlastním životem,
listy se rozsvítí pokaždé, kdy si někdo
vzpomene na svého blízkého nebo automaticky při nějakém výročí. Člověk
v křišťálovém listu odpočívá v podobě
symbolického množství popela.
Na začátku je strom bez listů?
Naopak. Strom má od počátku všechny
listy, ale pouze křišťálové bez popela.
V okamžiku objednání se od klienta odebere část kremačního popela, tu nám pohřební služba zašle a my vyrobíme památeční list. Popel se zataví do skla spolu s 24karátovým zlatem. K listu vystavíme certifikát a opatříme list parafou
nebo jménem. List obsahuje unikátní
kód, aby nedošlo k záměně. Jakmile je
list vyroben, je na strom zavěšen namísto původního, v němž popel nebyl.
Nějak si neumím představit, kde by
takový strom měl stát?
Strom je určen pro veřejná pietní místa
jako jsou hřbitovy, kolumbária či kostely. Slouží k setkávání rodin, kde mohou
lidé vzpomínat na své blízké.

Jak chcete obce přesvědčit, že
strom Eiwa je pro jejich hřbitovy lepší než klasické kolumbárium?
Dnes, když někdo staví kolumbárium,
je to drahá investice, která se většinou
nikdy nevrátí. Klasická kolumbária
jsou velmi náročná na prostor a přiznejme si, že velmi často působí kýčovitě,
protože vizuál celku tam ovlivňuje každý nájemce skříňky. Pro investory znamená vybudování jednoho místa v klasickém kolumbáriu zhruba desetitisíce
korun. Oproti tomu Eiwa je nádherný
designový objekt a krásné pietní místo
bez nevkusných doplňků, které na velmi malé ploše nabízí několik set míst. U
nás vychází investice na jedno místo na
Eiwě desetinásobně méně. A pro pozůstalé je investice do pronájmu lístku
obdobná jako u klasického kolumbária.
Myslíte, že lidé budou tomuto nápadu otevřeni? Pohřebnictví bývá
dost konzervativní obor.
Vývoj pohřebnictví na Západě jde tímto
uměleckým směrem. Lidé hledají alternativy a nemají problém si ani připlatit.
Nechtějí popel svého blízkého někam
vysypat, ale zároveň tradiční způsoby
uchovávání popela jim nejsou blízké.
Nejde ale o žádnou revoluci. Pozůstalí

Už jste zkusili Eiwu někam nabídnout?
Jednáme s více zájemci, které projekt
křišťálového kolumbária oslovil. Například s ředitelem Pražských hřbitovů,
kde by Eiwa mohla stát na Ďáblickém
hřbitově. Náš vzpomínkový strom také
velmi oslovil farářku Církve československé husitské, která je z Eiwy přímo
nadšená. Tato církev, jako jedna z mála,
podporuje kremace a má přímo na hřbitovech své budovy. Naše myšlenka je taková, že by Eiwu mohli mít ve svých
Husových sborech, jejich zesnulí blízcí
by tak zůstali s nimi v komunitě i během modliteb.
Co znamená ten název Eiwa?
Já mám moc rád Avatara. V tom filmu
je strom, který se jmenuje Eywa, a je
matkou všech bytostí. Všichni jsou se
stromem neustále spojeni a po smrti se
do něj vrací jeho duše. Je to propojení
země, vzduchu, vody a ohně – čtyř elementů života, které využíváme i při výrobě skla, s nímž pracujeme.
Jaký máte byznys plán? Třeba pět
stromů Eiwa do pěti let v Česku?
To by byl hodně slabý byznys plán! Pohybujeme se na evropském trhu, takže
očekáváme, že objednávky přijdou převážně ze světa. Jsem přesvědčen, že instalací bude do pěti let třeba 25. To je
optimistický cíl.

Francouzský dramatikGeorges Feydeau: Mužové žen, které se nám líbí,...

Tajenka: ...jsu vždy hlupáci.
INZERCE
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Softbalistky mají druhý titul
Kde jsou momentálně
nejlepší softbalistky
v Česku? V Ledenicích
u Českých Budějovic.
Zdejší hráčky se
žralokem ve znaku
vyhrály extraligu
podruhé v řadě.
ROMAN ŠPERŇÁK
LEDENICE | V sobotu odpoledne bylo
v ledenické Žraločí zátoce hodně veselo. Nad hlavami putoval pohár pro vítěze a před objektivy fotoaparátů se kývaly zlaté medaile.
Důvod byl prostý. Nejlepší české softbalistky hrají právě v malém městečku
na Českobudějovicku.
Tým místních Žraloků dokázal ve finále ženské extraligy zdolat Kunovice.
Připsal si podruhé za poslední dva roky
český titul a mohl tak slavit. Hodně slavit. Úspěch je to totiž pro klub, který počtem členů a osmi týmy ve všech věkových kategoriích patří k průměru v Česku, obrovský.
„Celý tenhle ročník byl pro nás povedený. Muži byli bronzoví, ženy zlaté a
medaile máme i z mládežnických kategorií,“ těšilo šéfku ledenického klubu
Hanu Korčákovou.
Po základní části skončily Jihočešky
na čtvrtém místě tabulky. Ale před rozhodujícími duely sezony se dokázaly posílit. Z angažmá v profesionální lize na
Tchajwanu se vrátila aktuálně nejlepší
česká nahrávačka a místní odchovankyně Veronika Pecková. „Tenhle sport je
hodně o nadhazovačích a tady jsme
měly hodně silnou osobnost,“ upřesnila
Korčáková. I proto podle ní nepatřilo tohle finále k nejnapínavějším a ledenické družstvo ho zvládlo v nejkratším
možném termínu. „Kunovice hrály prakINZERCE

Softbalistky se radovaly ze zisku titulu.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
ticky celou sezonu o záchranu. Pak se
díky nějaké své sérii dokázaly probojovat do finále. Už jen to pro ně byl obrovský úspěch,“ doplnila k obsazení finálové dvojice Hana Korčáková.
Podobný velký úspěch tým z jihu
Čech zaznamenal už v létě, kdy se dokázal na Evropském poháru, kam se kvalifikují mistři jednotlivých států, probojovat až do finále, kde nestačil až na italský tým Forli. „Takže se dá říct, že jsme
druhým nejlepším celkem v ženách v
Evropě,“ pousmála se Hana Korčáková,
která poukázala i na to, že nejlepší jihočeští softbalisté a softbalistky se vydávají i na stáže do zahraničí. Konkrétně Veronika Pecková teď čeká, jestli jí vyjde
angažmá a pobyt na Novém Zélandu.
Teď ruch mezi dospělými na nějakou
dobu v Ledenicích utichne. Muži a ženy
začnou s přípravou po Novém roce. „Ale
děti trénují pořád,“ dodává Korčáková.
A i těch mají dost. A šikovných k tomu.
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Šumava

První Vimperk je bez porážky
Zkušený útočník Peter Pucher je oživením krajské ligy. Víkend přinese derby prvního s druhým
FILIP KORTUS
JIŽNÍ ČECHY | Krajská soutěž se
v Jihočeském kraji a na Vysočině rozběhla naplno a už má za sebou úvodní
kola. První zápasy nabídly atraktivní podívané s velkým počtem vstřelených
branek. Naplňují se i předsezónní prognózy, že soutěž nebude mít vyloženého favorita a tabulka bude nesmírně našlapaná.
Velkým oživením soutěže se stal příchod věhlasného forvarda Petera Puchera. Zkušený útočník posílil Jindřichův
Hradec. „Divácky je to atraktivní jméno,
Hradec je dle mého černý kůň ligy. Pro
celou krajskou soutěž je to jedině dobře,“
řekl trenér Krumlova Kamil Šťastný.
„Každý takový hráč je pro soutěž přínosem. Rád se na něho přijdu podívat,
stále je to kvalitní hráč, který svému
týmu má co dát,“ uznal kouč Vimperku
Pavel Předota. Bývalý hokejista Znojma, Pardubic nebo Komety za svou
úspěšnou kariéru získal zlato i stříbro
z mistrovství světa. V krajské lize se zaskvěl hned při svém debutu, když si

Známé jméno zkušeného slovenského hokejisty přivede do hlediště více diváků.
FOTO | MAFRA
v jednom zápase připsal čtyři body za
dva góly a dvě asistence.
Po neúplných čtyřech kolech je na
tom zatím nejlépe Vimperk. Za čtyři zápasy neztratil ani bod a drží se v čele tabulky. „Výsledkově a bodově jsme pochopitelně maximálně spokojeni. Je začátek, ve hře je ještě několik nedostat-

ků, takže očekáváme, že to ještě půjde
nahoru,“ říkal hlavní trenér prvního
týmu Pavel Předota.
V dobrých výkonech by Vimperští
rádi pokračovali i nadále. Věří, že forma jim vydrží co nejdéle. „Pro začátek
je výborné, že takhle sbíráme body. Nesmí nás to nechat ukolíbat, musíme pra-

covat dál,“ zdůraznil Předota.
Dobře na tom je i druhý Krumlov. Ze
čtyř zápasů prohrál pouze jednou a je
druhý za Vimperkem. „Nejsme spokojeni na sto procent, porážka doma
s Táborem nás mrzí. Máme menší problém se skladbou kádru, stále nějaké
hráče hledáme, ale je těžké někoho sehnat,“ komentoval Šťastný.
V nadcházejícím kole dojde k pikantnímu souboji prvního s druhým. Krumlov zajíždí na led Vimperku. „Těšíme
se na to, zápasy s Vimperkem byly vždy
malinko vyhrocenější. Soupeř nám jistě
nezapomněl incident s našimi fanoušky, ale doufáme, že budeme úspěšní,“
hovořil Šťastný.
I vimperští hokejisté se na šlágr kola
těší a věří v úspěch. „Bude to kvalitní
zápas s týmem, který se pohybuje na špici tabulky. Už se nemůžeme dočkat,“
dodal Předota.
V popředí se pohybuje i Veselí nad
Lužnicí, které ztratilo zatím jen
s Krumlovem. Dobrý vstup nezažívá
Hluboká, kterou nyní čeká duel na ledě
poslední Telče.
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NOVÉ zájezdy na rok 2019 –

…Spolu
poznáme svet!

rezervujte nyní a využijte FIRST MINUTE SLEVY!

^

KULTURNĚ
6 000 Kč
A
POZNÁVACÍ ZÁJEZD! zaSLvčEasVnoaci!u

MALTA

rezerv

8 dní
od

namísto 14990 Kč

8990,Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

GOZO • SICÍLIE

VALLETTA • SENGLEA • VITTORIOSA • COSPICUA • TAORMINA A ETNA

• 4 hotely
• 7x snídaně
• 2 výlety V CENĚ!

Termíny:
únor, březen
a duben 2019

KULTURNĚ POZNÁVACÍ
ZÁJEZD!
V CEaNzpĚ
ět

10 dní

★

ČÍNA

Let tam

od

39990,Kč

Letenky již zahrnuty v ceně
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

PEKING • HONGKONG • MACAO

• 4★ hotely
• 7x snídaně
• 4 výlety V CENĚ!

Termíny:
duben
a květen 2019

8 dní

9 000 Kč
SLEasVnoAu
za vč
rezervaci!

IZRAEL

od

16990,Kč

A JORDÁNSKO

TEL AVIV • NAZARET • HAIFA • PETRA • AMMÁN • JERUZALÉM

ZÁŽITKOVÁ
9 000 Kč
POZNÁVACÍ CESTA! zaSLvčEasVnoAu

USA

Termíny:
únor, březen
a květen 2019

13 dní

rezervaci!

od

namísto 50990 Kč

41990,Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

- FLORIDA A JIŽNÍ STÁTY!

MIAMI • TAMPA • NEW ORLEANS • ORLANDO • DAYTONA BEACH

• hotely střední třídy
• 11x kontinentální snídaně
• 9 výletů V CENĚ!

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji
*Ve vybraných termínech doprava autobusem (viz tabulka)při počtu minimálně 25 osob v termínu.

namísto 25990 Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

• 7 nocí ve vybraných top hotelech
• 7x snídaně • 2 večeře
• 3 výlety V CENĚ!

namísto 45990 Kč

PEKING • VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ • HONGKONG • MACAO • TIANJIN

ZÁŽITKOVÝ
OKRUŽNÍ ZÁJEZD!

Termíny:
květen
a listopad 2019
Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 111

