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Smokeman učí lidi, jak
si správně zatopit
Jiří Horák z VŠB jezdí
po městech a vesnicích
a předvádí praktickými
ukázkami lidem, jak
topit, aby neznečišťovali
ovzduší.

INZERCE

ČÍSLO 43, ROČNÍK VII

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

ADVENT V KRAJI

Kam zajít za sváteční
atmosférou
...str. 17 až 40

ŽANETA MOTLOVÁ
OSTRAVA | Deset let praktickými
ukázkami učí lidi správně topit. S pojízdnou kotelnou jezdí po vesnicích a městech, seznamuje jejich obyvatele s různými typy spalovacích zařízení a v přímém
přenosu ukazuje a měří například rozdíl
mezi kouřem ze spalování odpadků
a tím ze suchého dřeva. Vzdělávací vědeckou show dělá vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Jiří
Horák alias Smokeman i pro žáky a studenty. Posun ve vnímání problematiky
znečištění ovzduší vytápěním je podle
něj za tu dobu markantní. Lidé už dnes
vědí, že spalováním pevných paliv kvalitu ovzduší svého okolí mohou výrazně
ovlivnit.
S jakými reakcemi se při praktických ukázkách setkáváte?
V naprosté většině s pozitivními. Lidé
jsou překvapení, že se o tom dá mluvit
i jinak než nudně a odborně. Snažíme
se, aby si všechno uměli představit
a mohli vyzkoušet. Dotýkání je přísně
nařízeno a vše vychází z praktických
ukázek a dotazů. Jednou z nejlepších cílových skupin jsou návštěvníci topenářské výstavy Infotherma. Vytápění je zajímá a většinou i něco hledají. Nic neprodáváme, nemusíme říkat, který kotel
je nejlepší nebo toto palivo si kupte. Jen
si povídáme o principech jednotlivých
zařízení. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

ZDRAVOTNÍ MAPA ČESKA

Češi vědí, že nemají kondici,
ale kašlou na to
...str. 6

ŠEDESÁTINY JAZYKOVĚDCE

Češtinářské libůstky znalce
jazyka Karla Olivy
...str. 8 a 9

SLAVNÝ VOJEVŮDCE
Jiří Horák alias Smokeman z Výzkumného energetického centra VŠB umí
svým výkladem lidi zaujmout.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Maršál Malinovskij osvobodil
od Němců i jižní Moravu ...str. 12
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Smokeman učí lidi, jak
si správně zatopit
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Jak takový výklad probíhá?
Naposledy jsme tam měli rozřezaný
funkční model plynového kondenzačního kotle a chodili za námi i nadšení montéři s letitou praxí, že konečně pochopili, jak to pracuje. Možná to, že jsem vyučený horník, mě nutí vše ukazovat prakticky. Jeden funkční model je víc než
sto obrázků a než deset tisíc slov a rovnic.
Říkáte dotýkání přísně nařízeno. Na
co všechno si sáhnou?
My je třeba naučíme, jak si doma, když
budou vytápět dřevem v krbových kamnech, mohou jednoduše stanovit jejich
účinnost. Štítek, který topeniště má, se
dělá na zkušebně a říká, že když je vše
ideální, můžete dosáhnout těchto parametrů. Ale ideální není nikdy nic. Poradíme, jak se hodnotám dosaženým na
zkušebně při certifikaci přiblížit.
Jak to lze udělat?
Ukazujeme, jak změřit vlhkost dřeva
doma v mikrovlnce, největší laboratoří
na světě je totiž kuchyň. Dozvědí se, kolik vzduchu spotřebuje jeden kilogram
dřeva, je to minimálně pět tisíc litrů.
„Osahají“ si jednotku energie a pochopí, že v jednom metru krychlovém zemního plynu je přibližně stejně energie
jako ve dvou kilogramech suchého dřeva či ve čtyřech kilogramech dřeva mokrého. Snažíme se, aby pochopili, že spalovací zařízení není jen krabička, do které něco naložím a ono si to samo schroupá a vyrobí teplo.
V čem lidé při topení chybují?
Když vjedete do vesnice a kouří tam komíny, nemusí to znamenat, že tam lidé
topí odpadem. I ze dřeva lze udělat takový kouř, že se budete divit. Kouř ovlivňují čtyři základní věci. V čem topím,
co tam dávám, kdo topí a jak se o zařízení stará. Pokud komín kouří, minimálně
jedna je špatně. Chybou je například
špatná volba kotle, může být předimenzovaný a ještě ani nemusí být moderní.
Moderní je automatický kotel na pelety
a uhlí nebo zplyňovací kotel na kusové
dřevo, který má vzduchový nebo kouřový ventilátor. Lidé také často topí víc,
než potřebují. Nejlevnější teplo je však
to, které nespotřebujeme, není třeba mít
kalhotkovou teplotu čtyřiadvacet hodin

Lokální topeniště mohou způsobit stejné znečištění ovzduší jako spalovna
nebo koksovna.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MARTIN ADAMEC
denně a v každé místnosti. Častou chybou je i mokré dřevo. Voda prostě nehoří a mokré dřevo se v ohništi nejdříve
suší, což odebírá teplo a spalování je
méně kvalitní. Nebo také když do kotle
naloží moc a pak to zavřou. Když tam
ale nejde vzduch, dusí se to.
Cítíte nějaký posun v postoji lidí
k vytápění?
Obrovský. Dnes už téměř nikdo nepochybuje, že lidé, kteří doma spalují pevná paliva, výrazně ovlivňují ovzduší.
Velkou roli v tom sehrály i kotlíkové dotace. Jejich hlavním cílem je vyměnit
přibližně sto tisíc starých kotlů za moderní. Ale jejich podstatný přínos vidím
i v tom, že se problematika emisí z vytápění začala výrazně komunikovat.
Projeví se už změna v chování jednoho domkaře?
Roli v tom, jak moc máme špinavý
vzduch, hrají minimálně dvě věci. Jak
moc kouříme a jaké jsou rozptylové podmínky. Ovlivnit jsme schopni jen tu první. Za skvělých rozptylových podmínek
to jeden komín zas tak moc neovlivní.
Ale za špatných jeden komín zakouří celou vesnici. Dobře provozované moderní spalovací zařízení vyprodukuje podstatně méně škodlivin než staré. Když

jedete za starým autem, vidíte, co mu
jde z výfuku, a brzy to i cítíte. Jedno takové auto vyprodukuje tolik škodlivin
jako zhruba tisíc nových aut. Stejně tak
jedno staré spalovací zařízení obsluhované někým, kdo to neumí, vyprodukuje tolik škodlivin, co stovky moderních
kotlů. U aut nikdo nepovažuje za divné,
že jednou za dva roky jdeme na STK,
kde se měří emise. Což se zatím u kotlů
neděje. Stačí, když jednou na zkušebně
prokáže splnění požadavků.

„

U aut nikdo
nepovažuje za
divné, že jednou za dva
roky jdeme na STK, kde
se měří emise. Což se
zatím u kotlů neděje.
Dá se vyčíslit, o kolik méně škodlivin bude po výměně kotle?
Z výsledků reálných spalovacích zkoušek našeho Výzkumného energetického
centra vyplývá, že staré spalovací zařízení na pevná paliva za sezonu vyprodukuje cca 50 až 300 kilogramů prachu.
Moderní kotle, tedy automatické kotle

Smokemanovo
desatero
správného topiče
1. Nebuď lhostejný k sobě ani
k okolí, zajímej se o to, co jde
z tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně jeden až
dva roky.
3. Nespaluj odpadky.
4. Nastav regulační klapky tak, aby
vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
5. Přikládej častěji menší dávku
paliva než jednu velkou dávku za
dlouhý čas.
6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či
kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem
mezi 150 až 250 stupni.
9. Nevyhazuj teplo oknem,
nepřetápěj a top jen tam, kde
potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil
tvůj soused.

na pelety a uhlí včetně zplyňovacích kotlů na kusové dřevo, ročně vypustí jedním komínem zhruba jeden až deset
kilo prachu. Jedná se tedy o pozoruhodný rozdíl, ale musíme pamatovat na ty
čtyři dříve zmíněné parametry.
Dokáže se vesnice se starými topeništi vyrovnat továrně?
Záleží, jaká vesnice, jaké továrně a o jakých znečišťujících látkách se bavíme.
Spalovací zkoušky ukazují, že jedna
vesnice, když je vytápěná pevnými palivy, klidně vyprodukuje řádově stejné
množství dioxinů jako velká spalovna
odpadů. A stejně benzo(a)pyrenu jako
koksovna.
Objevují se při výzkumech i překvapivá zjištění?
V republice je řádově patnáct procent
domácností vytápěných pevnými palivy a ty vyprodukují více než devadesát
procent benzo(a)pyrenu a zhruba polovinu celkových emisí prachu. To je velký
nepoměr. Navíc jde o roční průměr. Kotle to však produkují jen v topné sezoně,
která trvá méně než půl roku, a ještě převážně v ranních a večerních hodinách.
Relativní podíl se tak v tu dobu výrazně
navyšuje. Tato čísla ukazují, že opravdu můžeme výrazně ovlivnit kvalitu
ovzduší, které dýcháme. Samozřejmě
hraje roli hustota osídlení, poloha toho
osídlení, rozptylové podmínky. Problém je, že kouř nezná a nerespektuje
plot ani hranice. Více než půl milionu
českých domácností topí pevnými palivy. V Polsku provozují asi deset milionů malých kotlů a půl milionu kotlů je
jen kousek od nás, tedy ve Slezsku.
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„Soudruh nenechá
soudruha v bryndě“
Ostravský spisovatel
Max Gronach se v nové
knize vrací do 60. let.
MARTIN JIROUŠEK

Jste z Ostravy, jak se tehdejší doba
promítá do zdejších reálií?
Všechny postavy v ní trpí falešnou představou, jsou zajatci iluzí. Vychází to
z mé dobové zkušenosti, jak jsem měl
možnost poznat život v Ostravě v 60. letech. Zvláště naše generace podlehla sebeklamu, ten se ostatně uhnízdí všude
tam, kde jsou nějaké vztahy, vášně
a city, kde usiluje člověk o nějakou životní výhodu, i když mnohdy nezaslouženou. U nás to bylo tehdy znásobeno

Janáčkova filharmonie
Ostrava zve na koncerty
OSTRAVA | Janáčkova filharmonie Ostrava přichystala na prosinec například
další představení z cyklu Láska na první
poslech – koná se 6. prosince. Dále to
bude klavírní recitál ruského klavíristy
Nikolaje Luganského (3. 12.) nebo dva
vánoční koncerty: tradiční se koná
18. prosince s českou i moravskou mší
vánoční a druhý v Gongu s Martinem
Chodúrem, který se uskuteční 20. prosince.
(dmk)

Seniorem roku je Piętoň
OSTRAVA | Seniorem roku 2018 se ve
12. ročníku ankety stal osmdesátiletý
publicista, výtvarník a sběratel Česlav
Piętoň ze Slezské Ostravy. Ocenění převzal z rukou náměstka primátora Zbyňka Pražáka. Nejlepším seniorským klubem byl vyhlášek Klub seniorů DK
Akord.
(dmk)

telefon:

233 321 850

KRÁTCE
Poruba má další
podzemní kontejnery

Spisovatel Max Gronach se svou novou knihou.
i vyhlášením nové ústavy v roce 1960,
která potvrdila vedoucí úlohu Komunistické strany Československa.
Co to konkrétně znamenalo?
Všichni jsme souhlasili, nikdo neprotestoval. Sebeklam mezitím zapracoval
a za osm let na to přišli všichni. Žádali
si korekturu. Ale špatně si přečetli ústavu, kde byla zakotvena soudružská spolupráce se Sovětským svazem. Soudruh
nenechá soudruha v bryndě. Sebeklam
sice nebyl u konce, nicméně rozvod již
byl v dohlednu.
INZERCE

KRÁTCE

pro důchod
bez starosti

www.rentaznemovitosti.cz

OSTRAVA | Ztraceni v sebeklamu.
Tak se jmenuje knižní debut ostravského spisovatele Maxe Gronacha. Příběh
vystřízlivění z konce 60. let vydává ostravské nakladatelství Protimluv.
Co jste chtěl svým novým příběhem
sdělit?
Už dávno jsem měl na srdci výpověď,
jak to tehdy vlastně bylo. My mladí
jsme tenkrát chtěli udělat díru do světa… A ta díra nás nakonec pohltila. Nakonec jsme se sice vyškrábali s pohmožděninami, ale následky nese i náš charakter.

INZERCE

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Je sebeklam podle vás nějak zvláště
příznačný pro české prostředí?
Při psaní Ztracených v sebeklamu mi došlo, že náš nepříjemně známý sebeklam
je doma snad u všech národů světa. Ale
v českých dějinách 20. století ho můžeme potkat mimořádně často.
Váš příběh začíná střelbou, hrozbou. Je skutečný?
Příhody, o kterých se v mé novele čtenář může dočíst, jsou až na výjimky
všechny autentické. Skutečně se v těch
dobách přihodily.

OSTRAVA | Už na dvanácti místech Poruby se odpad ukládá pod zem. Z městské části tak zmizely další popelnice.
14. listopadu byla dokončena čtyři nová
místa na ulici Bulharská – na každém je
pět zásobníků na směsný a separovaný
odpad. Postavila je firma Vodostav Ostrava za 4,1 milionu korun. Společnost
už pracuje na rozšíření podzemních kontejnerů za Galerií Dukla na Hlavní třídě. Tam je počet kontejnerů nedostatečný, proto tam přibudou dva zásobníky
na směsný odpad. „Podzemní kontejnery jsou moderním typem odpadového
hospodářství. Kultivují veřejný prostor
a vytvářejí příjemnější prostředí tím, že
veškerý odpad se ukládá pod zem a nad
zemí jsou pouze malé nerezové vstupy,“ přiblížil mluvčí porubské radnice
Martin Otipka.
(dmk)
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Česká republika

Češi vědí, že nemají kondici, ale
kašlou na to. Stres už ani neřeší
Mladší Češi neřeší zdravotní prevenci a jen
3 ze 100 ve věku nad 25 let se cítí v dobré fyzické
kondici. Přitom čtvrtina Čechů považuje za svůj
maximální „sportovní“ výkon procházku. „Je to
alarmující,“ komentují výsledky průzkumu odborníci.
5plus2
■ TÉMA

Slabosti Čechů
■

48 % dospělých nad 25 let
nekontroluje množství soli
v potravinách a nesnaží se sůl
omezovat.

■

31 % přiznává sklony k přejídání.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Místo zeleniny a ovoce potravinové
doplňky. Že Češi – pokud jde o zdravý životní styl – stále ještě raději sahají po variantách bez námahy, to není žádné překvapení. Experty však zarazilo, že tak klidně
činí, i když jsou si dobře vědomí, jak mizerně na tom se svou kondicí jsou a jak často
kašlou na prevenci. Nejnovější průzkum totiž ukázal, že jen 3 ze 100 Čechů ve věku
nad 25 let se cítí být ve velmi dobré kondici.
Čísla, která přinesl nedávný průzkum,
jenž si nechala vypracovat iniciativa
„Vím, co jím“, jsou alarmující. Pouhá čtyři procenta Čechů ve věku 25 let a více se
cítí být jednoznačně spokojeno se svým životním stylem. V rozmezí 25 až 34 let
jsou o tom pevně přesvědčena dokonce
pouze dvě procenta všech dotázaných.

Stres jako novodobý zabiják
Podle odbornice na výživu Karolíny Hlavaté za celkovou nespokojeností může
stát i fakt, že většina Čechů vnímá pojem
zdravý životní styl poněkud zkresleně.
„Za složky životního stylu považují pouze
stravu a pohyb. Tím to končí. Vůbec nepřipouští úlohu prevence – například v podobě pravidelných lékařských prohlídek,
nebo také nutnost odpočinku a relaxace,“
říká s tím, že je zvláštní, že lidé téměř neřeší nadměrný stres.
„Přitom se ví, že právě stres je podhoubím pro celou řadu nemocí. O vysokém
tlaku se mluví jako o tichém zabijákovi.

Ze stresu se ale pomalu stává totéž,“ upozorňuje.
Její slova dokládají i konkrétní aktuální
čísla. Celých 17 procent Čechů totiž v průzkumu přiznalo, že se cítí být každodenně
či několikrát týdně pod psychickým tlakem. O něco lépe je na tom 19 procent
těch, kteří jsou pravidelně ve stresu zhruba „jenom“ jednou týdně. Pouze čtyři procenta dotázaných nepociťují žádný stres.
S tím také souvisí kvalita spánku. Velkým
překvapením proto nejspíš není, že časté
problémy se spaním přiznalo 54 procent,
tedy více než polovina lidí nad 25 let.
V souvislosti s prevencí se
často opomíjí tak základní
věc, jako jsou pravidelné prohlídky u obvodního lékaře.
Zde výsledky průzkumu mapují trend, kdy mladší lidé návštěvy
u lékaře většinou odsouvají a jejich četnost postupně roste s věkem
a přibývajícími potížemi. Mezi mladými lidmi od 25 do 34 let totiž pouze 35 procent dbá a dochází svědomitě na preventivní prohlídky.
Nad 65 let už je to 64 procent.
Pokud jde o kondici, zmiňovaná
tři procenta lidí, kteří svou fyzičku
hodnotí jako velmi dobrou, jsou pro
Hlavatou alarmující. „Je to velmi sla-

bý výsledek a je vidět, že po této stránce
skomíráme,“ říká odborná garantka iniciativy Vím, co jím. Patnáct procent mladých lidí mezi 25 až 34 lety navíc přiznává, že vůbec nesportuje. Nanejvýše krátkou procházku pak vnímá jako svou maximální fyzickou aktivitu neuvěřitelných
25 procent Čechů napříč celým věkovým
spektrem dotazovaných.

Hovězí není hřích
Složení jídelníčku se sice obecně považuje za hlavní aspekt zdravého životního stylu, ale teorie a praxe jsou přeci jenom dvě
různé věci. Například ryby by se dle odborníků na výživu měly objevovat v jídelníčku ideálně dvakrát až třikrát týdně.
Nicméně ukazuje se, že rybám s nízkým obsahem tuku, jako je například candát nebo treska, se spíše vyhýbá téměř
70 procent Čechů, přičemž 10 procent je
nejí vůbec. Tučnější ryby typu lososa

nebo tuňáka na tom nejsou o mnoho lépe.
Výjimečně nebo vůbec je na talíři nepotkává přes 60 procent lidí.
Možná tak trochu zbytečně se podle Karolíny Hlavaté lidé vyhýbají hovězímu
masu. Sedm procent dotazovaných jej z jídelníčku vyřazuje. Červené maso přitom
nemusí být takový strašák. „Velmi často se
potýkáme s anémií – tedy chudokrevností,
a to zejména u dětí a žen. Dát si jednou za
čas hovězí proto určitě není hřích,“ říká.
Ačkoli správně by podle odbornice na
výživu mělo být v jídelníčku denně obsaženo pět menších porcí zeleniny a ovoce,
jak se ukázalo, tak na syrové zelenině si
denně pochutnává pouze každý třetí
Čech. „Přitom přes 75 procent lidí od
25 let užívá alespoň sezonně vitamíny
a minerály formou doplňků stravy. Většina z nich dokonce celoročně. Raději
zobou tabletky, místo, aby si dali například misku s kysaným zelím,“ podivuje se
Hlavatá.

INZERCE

ZIMNÍ EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYT
V HOTELU RICHARD**** MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

sleva 41 % = pův. cena 14.350 Kč

03.01. – 28.02.2019

8.400,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování na 8 dní =7 nocí
Bohatá polopenze + aperitiv na přivítanou!
1x lékařské vyšetření + 10x procedura dle lékaře
Denně bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan

VÁNOČNÍ POBYT V HOTELU RICHARD**** 19.12. - 26.12.2018

9.650,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 11.400,- Kč 1-lůžkový pokoj

Více informací přímo v hotelu.
REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com

FOTO | SHUTTERSTOCK
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LIDÉ VE VRATIMOVĚ SE DOČKALI, KALY
Z BÝVALÝCH PAPÍREN ZMIZELY
Vedení Moravskoslezského kraje se podařilo vyřešit
dlouhodobou ekologickou zátěž. Několik let trápil
životní prostředí i občany Vratimova nebezpečný
odpad, ke kterému se nikdo nehlásil. Přes 7 tisíc
tun kalů už z Vratimova zmizelo. Ještě se bude kontrolovat zemina, na které odpad ležel, pak se kauza
uzavře.
„Situaci jsme se rozhodli vzít do svých rukou poté, co
selhaly veškeré snahy o dohodu s Vratimovem. Materiál
v areálu bývalých papíren prostě zůstat nesměl, ovšem
40 milionové náklady na sanaci bylo nereálné pokrýt jen
z krajské kasy, a tak jsme situaci začali řešit s vládou.
Velice si vážím toho, že jednání dopadla dobře, a že nás
vláda podpořila. Podařilo se nám tedy získat dotaci ze
Státního fondu životního prostředí České republiky,
z rozpočtu kraje jsme vyčlenili přes 8 milionů korun
a vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil,
že práce na odklízení odpadu odstartovaly na začátku
srpna. „Těší mě, že se nám podařilo dodržet termín a ta
obrovská škaredá hromada už je pryč. Teď je ještě nutné zkontrolovat, jestli odpad nekontaminoval půdu, na
které ty roky ležel. Pracovníci akreditované laboratoře
odebrali vzorky, koncem listopadu budeme díky odborným posudkům vědět, zda nebudou nutné další sanace.
Nějaké nepříjemné překvapení ale neočekáváme,“ řekl
hejtman kraje Ivo Vondrák.
Závěrečného kontrolního dne se kromě hejtmana kraje Ivo Vondráka a náměstkyně hejtmana kraje pro životní
prostředí Jarmily Uvírové zúčastnili zástupce České
inspekce životního prostředí a zástupce Ministerstva životního prostředí České republiky, technický dozor stavby a zástupci zhotovitele, sdružení společností SUEZ
Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
„Veškeré práce probíhaly dle předpokladů a v souladu
se schváleným prováděcím projektem, jak se potvrdilo
při každém kontrolním dni. Odstranění vratimovské
zátěže považujeme za důležitý krok ke zkvalitnění ži-

Hejtman Ivo Vondrák a náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová při kontrole ve Vratimově

vota v regionu. Projekt vnímáme nejen jako zhotovitel,
ale zároveň jako ﬁrma, která tady na Ostravsku působí
a zaměstnává lidi,“ řekl zástupce společnosti SUEZ
Využití zdrojů a.s., Lubomír Jati a doplnil, že aktuálně
jsou už zpracovány více než dvě třetiny materiálu. Veškerý odpad bude zpracován ve stanoveném termínu.
„Odpad se odvážel v kontejnerech, které jsou na převoz takového materiálu přímo určené. Celkově bylo odtěženo 7410 tun materiálu. Bylo pro nás nepřípustné,
aby kaly skončily na nějaké mezideponii a ničily životní
prostředí jinde. Velkou většinu odvezly vlaky přímo do
tlakové plynárny ve Vřesové, kde se odpad využil k vý-

robě elektrické energie. Jen malá část vyvezeného materiálu, přesně 1818 tun skončila ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. Šlo o nadsítný materiál, který
pro svou hrubší strukturu vyžaduje ke zpracování jiné
technologie, než využívá plynárna ve Vřesové,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí
Jarmila Uvírová.
Vzorky, které byly během posledního kontrolního dne
odebrány, bude zpracovávat akreditovaná laboratoř
ALS Czech Republic. Odborný posudek bude k dispozici
nejpozději koncem listopadu, kdy se ukáže, zda budou
nebo nebudou nutné další sanační kroky.

KRAJ HLEDÁ FIRMU, KTERÁ POSTAVÍ NOVÉ
TECHNICKÉ MUZEUM V KOPŘIVNICI

Národní kulturní památka Slovenská strela bude
součástí nového muzea

Stavba nového technického muzea automobilů
Tatra v Kopřivnici začne později, než se předpokládalo. Krajští radní museli znovu vyhlásit tendr
na zhotovitele. I přesto by však muzeum mělo být
hotovo podle plánu, tedy do 2 let.
Moravskoslezský kraj musel zrušit první výběrové
řízení na zhotovitele nového technického muzea automobilů Tatra proto, že nabídky ﬁrem byly vyšší, než

suma, kterou kraj za pomoci evropských fondů mohl
zaplatit.
„Do druhého kola se podařilo vyjednat zrušení ﬁnančního stropu 124 milionů korun, který byl podmínkou pro přiznání evropské dotace. Takže náklady na
projekt mohou nově dosáhnout maximálně 172 milionů korun včetně nákladů na expozici, z toho téměř
111 milionů půjde z evropských peněz. Zbytek zaplatí
kraj ze svého rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana
pro ﬁnance, investice a majetek Jaroslav Kania
s tím, že vítěze tendru by kraj mohl znát příští rok na
jaře. Poté by se mohlo začít stavět.
„Dostáváme se sice do asi půlročního skluzu, nicméně pořád je to sladěno s ostatními harmonogramy
a zřejmě vše stihneme podle původních předpokladů.
Hotovo bychom mohli mít do dvou let. První návštěvníky bychom rádi přivítali v sezóně 2020,“ dodal náměstek hejtmana Jaroslav Kania.
Nové muzeum automobilů Tatra vznikne jako pobočka Muzea Novojičínska, které je příspěvkovou
organizací Moravskoslezského kraje a bude ho také
provozovat. Společnost Tatra Trucks darovala pro
vybudování muzea pozemek s halou bývalé slévárny.

Ta se nyní musí zrekonstruovat a připravit pro potřeby
kulturního zařízení. Automobilka také umožní využití
přilehlých ploch pro stavbu a do projektu přidá i sbírku unikátních vozidel, pro něž dosud chyběly výstavní
prostory.
„V současnosti také ﬁnalizujeme návrh expozice nového muzea. Ta se zaměří především na nákladní vozy
značky Tatra. Samostatnou expozici bude mít i zrekonstruovaný legendární vlak Slovenská strela, který
je na ‚omlazovací‘ kúře v Hranicích na Moravě. Těsně
na tom spolupracujeme se stávajícím Technickým
muzeem Tatra. Cílem je vytvoření moderního muzea
automobilů Tatra, důstojné expozice Slovenské strely
a podpůrného zázemí pro návštěvníky kulturního zařízení, restaurace, dostatečné parkovací plochy. Zlepšit
péči o technické památky a zachovat je pro budoucí
generace,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo.
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Češtinářské libůstky
Jazykovědec Karel Oliva umí z povídání o češtině
udělat sexy téma
téma. Někdejší dlouholetý ředitel Ústavu
pro jazyk český Akademie věd 26. listopadu oslaví
šedesátiny. Pro 5plus2 vybral své oblíbené češtinářské
lahůdky z historie i současnosti.

FOTO: archiv MAFRA, Wikipedia

VULGARISMY? MOJE BABIČKA
NESNÁŠELA SLOVO „SRANDA“
„Obecně vulgarismy rád nemám a poslouchám
je nerad. Já ta slova znám, do češtiny patří, je ale
třeba je používat současně s jejich funkcí. To je
určitá emočně vypjatá situace, pokud vám třeba
spadne cihla na palec u nohy, tak se neubráníte, ani
já ne. Občas dělám, že nic neslyším, i ve vypjatých
sportovních momentech. Ale v běžné mluvě by se
vulgarismy používat neměly, to je špatně.
Čeština se ale vyvíjí a jsou slova, která
my dnes běžně vyřkneme, zatímco
naší předkové je nepoužívali. Moje
babička kupříkladu opravdu
nesnášela slovo ,sranda‘.
Vnímala jeho příbuznost
s tím příslušným slovesem,
které dodnes není úplně
salónní a které tvoří základ
slova sranda (sr*t, pozn.
red.). Když jsem ve svých
čtyřech letech toto slovo
před ní řekl, tak bylo malé
pozdvižení. Později došlo
k jisté hyperinflaci, tedy velice
častému používání, a výraz
sranda tuto pejorativní funkci
postupně ztratil.“

MOJE
NEJZAMILOVANĚJŠÍ
SLOVO:
ZELENOCHRUPKA!
„Mojí celoživotní libůstkou
jsou homonyma, tedy slova
mnohoznačná, a z toho
plynoucí větné konstrukce.
Například slovo ,hrabat‘. Pěkná
věta na toto homonymum
zní: ,Byli jsme hrabat listí
v zahradě hrabat Kinských.‘
Nebo mě baví slova stejného
významu, ale různě psaná.
V češtině je jich minimum,
napadají mě dvě: ,stvůra –
nestvůra‘ či ,svár – nesvár‘.
Mým nejzamilovanějším
slovem, které pochází z doby
ještě předobrozenecké, je
výraz pro listový salát. Píše se
o něm v jistém slovníku z roku
1705 a zní ,zelenochrupka‘.
Pak tam je ještě napsáno, že
tanečnímu mistru by se mělo
říkat ,skokotnosta‘.“

JAK VZNIKLO MOJE JMÉNO „OLIVA“?
„Slovo oliva je původem ze staré řečtiny, ale s mým příjmením je to trochu jinak. Pokud to rodinná sága nepopletla, tak po třicetileté válce byly české země vylidněné a tehdejší úřady sem povolávaly šlechtické rody ze svých držav, zejména z Itálie a Španělska. Šlechta si do Čech brala i své sloužící a právě mezi těmi byli
údajně i mí předkové. V románském světě je totiž jméno Oliva velmi běžné příjmení. Ovšem ani v Čechách není nijak ojedinělé.“

Angelini Pharma Česká republika s. r. o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz
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Doplněk stravy Acutil
žádejte ve vaší lékárně –
například i jako dárek
pro vaše blízké.

ACUTIL OBSAHUJE
VYVÁŽENÝ POMĚR LÁTEK
PRO PODPORU PAMĚTI A KONCENTRACE

www.acutil.cz

na
Ván
oce.
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jazykovědce Karla Olivy
OBROZENECKÉ NESTVŮRY ANEB PROČ
SE NEUCHYTIL „KOSTÍK“ ČI „CHALUZÍK“
„Čeští obrozenci vytvářeli různé slovní ,nestvůry‘, aby z češtiny
vyloučili slova cizí. Ovšem taková slova jako ,nosočistoplena‘, která měla nahradit kapesník,
nebo ,kladkobřinkostroj‘, tedy klavír, vznikla spíše jako posměch snaze jazyk český zdokonalovat.
Nepřímé důkazy ukazují na spisovatele Karla Sabinu, autora libreta k Prodané nevěstě, zároveň
konfidenta rakousko-uherské policie, který v jednom ze svých děl používal výraz pro vzducholoď
,větroliboplavbovzducholoď‘. V obrozenecké době se bratři Preslové, velcí čeští přírodovědci,
rozhodli do češtiny přeložit tehdy známé chemické prvky. Takže dodnes se žáci učí názvy prvků
jako kyslík, dusík, vodík a další. Jenže část názvosloví bratří Preslů (na snímku Jan Svatopluk
Presl a Karel Bořivoj Presl, pozn. red.) se nedochovala, takže můj oblíbený ,kostík‘, tedy fosfor,
který se tehdy vyráběl z kostí, se dnes nepoužívá. Lidé nejspíš neznají ani ,chaluzík‘, což byl
jód, který se v době obrozenecké získával z mořských řas neboli chaluz. Nikdo dodnes neví,
proč se některé názvy prvků udržely a jiné ne.“

PŘÍSLOVÍ,
KTERÁ VYMÍRAJÍ
S NOVÝMI
GENERACEMI

JAK HUSITÉ
OBOHATILI
SVĚTOVÉ
JAZYKY

„Moje babička často
říkávala: ,Kdo se nesrovná
s chlebem, nesrovná se
s lidmi.‘ Přísloví používala
ve chvílích, kdy jsme
jako děti, tedy někdy
v 60. letech, nechávaly
kus chleba ležet na stole
ladem, nebo jsme ho nějak
rozdrobily či třeba ukrojily
křivě krajíc. Maminka
toto přísloví téměř
nepoužívala, je to spíš rčení
generací starších, tedy lidí
narozených kolem roku
1900. Dnes už toto přísloví
lidé skoro nepoužívají
a snad ani neznají. Může to
být i tím, že dle statistik se
snad třetina jídla nakonec
vyhodí do odpadu, což
já, coby staromilec, nesu
těžce.“

„Mé oblíbené
slovo, které
převzaly světové
jazyky, je například
,pistole‘. Pochází
totiž z české
historie a původně to byla takzvaná píšťala, tedy přenosná
palná zbraň, kterou používali během bojů husité. Píšťala byla
vlastně hlaveň menšího děla, kterou unesli a přenášeli dva
chasníci. Husitům připomínala píšťalu z varhan a také palné
zbrani tak říkali. Jelikož husité měli Jana Husa, který
zavedl háčky a čárky, psanému výrazu ,píšťala
,píšťala‘ dobře
rozuměli. Jejich protivníci ovšem Husa neměli, tím
pádem neznali ani háčky, ani čárky a tak dělu
říkali po svém, ,pistala‘. Z toho se později
vyvinulo anglické ,pistol‘ čili pistole.“

SLOVO ROKU PODLE
KARLA OLIVY
„Takový výraz by měl být něčím zvláštní, zároveň
měl cosi charakterizovat. Pro letošní rok mě napadá
třeba podstatné jméno ,trumpismus‘. Pozor, to
není tramping, který má v české mluvě už staletou
tradici. Trumpismus je styl chování a vyjadřování
amerického prezidenta Donalda Trumpa, projev,
ve kterém by mělo být více pokory a méně ega.
Podobný problém mám i s prezidentem Zemanem.
Často vnitřně souhlasím s tím, co říká, jaký má názor
na tu či onu situaci, ale strašně se mi nelíbí forma,
jak vše podá. Pokud bych měl zavzpomínat na slova
charakteristická pro určitá období v minulosti, tak
například v 80. letech to mohlo být slovo ,přestavba‘.
Zasáhlo tehdy celou společnost, na jedné straně ho
neustále používala vládnoucí strana, na druhé straně
obyčejný lid, který se tímto bavil.“

VYBRANÁ SLOVA ROKU
PODLE LIDOVÝCH NOVIN:
2006: šibalové
Podle slova použitého politikem Jiřím Paroubkem
v souvislosti s debatou o politické korupci.
2009: rychlostudent
Podle kauzy rychle získaných akademických titulů
na Fakultě právnické Západočeské univerzity.
2011: odklonit
Bývalý ministr Martin Kocourek použil na podzim
2011 v souvislosti s kauzou, která nakonec ministra
stála křeslo, slovo odklonit. Toto sloveso je jinak
běžně používaným českým výrazem, ovšem
ministr ho použil v novém či málo známém
kontextu: odklonit peníze od někoho
(v jeho případě od manželky, se kterou
se rozváděl).
2013: viróza
Výraz použitý Kanceláří prezidenta ČR
jako vysvětlení vrávorání prezidenta
Miloše Zemana u korunovačních
klenotů.
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Jsem biomatka. Se vší krásou
Herečka a také zpěvačka Kateřina Winterová
na podzim zazářila po boku Jiřího Macháčka
v historickém dramatu Toman. Ovšem jejímu srdci je
blíž spíš její nová kniha o zdravém životním stylu.
Ač to může znít jako klišé, Winterová se totiž snaží žít
v souladu s přírodou. „Ano, jsem biomatka,“ přiznává,
i když ví, že takové označení je mnohými vysmívané.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Řadu let už Kateřina Winterová
moderuje televizní pořad Herbář. Zkušenosti a poznatky z něj získané zúročila
nyní ve své nové knize Jíst a žít.
Zabýváte se v ní hodně původem surovin. Narazila jste při psaní na něco, co
vás překvapilo?
V každém oboru je to jako když odlupujete
slupky cibule a za každou další slupkou, za
každým poznáním jsou zase další otázky,
a ty rozkrýváte. Takhle jsme se od bylinek
dostali vlastně až k ekologii. Hledám spíš ty
pozitivní příklady, takže jsou pro mě vždycky milým překvapením lidé, kteří se o krajinu starají, chovají šetrně zvířata nebo mají
třeba sad a něco pak ze svých produktů vyrábí. Je úžasné, kolik lidí se obrací k moudrosti našich předků a snaží se udržitelně hospodařit. Myslím si, že tenhle trend, kdy se
lidé zaměřují na to, co jedí a v jaké kvalitě,
sílí. Ale samozřejmě by bylo bláznovství
myslet si, že během pár let bude všechno
bio a eko. I když mně by se to líbilo.

Tomuhle trendu, o kterém mluvíte,
jde naproti také jedna tradice, která
je v Česku hodně pevně ukotvená,
a to je zahrádkářství.
Ano, Češi jsou skutečně národ zahrádkářů.
Když naopak jezdím různě po světě, zjišťuji, že jinde je to velká neznámá. Zřejmě kvůli jinému, spotřebnímu způsobu života.
Lidé se třeba bojí chodit do lesa na houby
nebo se bojí něco utrhnout v přírodě, protože ztratili určitou přirozenost, kterou my si
stále držíme. Tahle tradice je jednak daná
tím, že když dříve žili lidé na statku s hospodářstvím, byli zvyklí obstarávat si jídlo
i v lese, na polích nebo v alejích podél cest.
Tohle nám jakýmsi způsobem zůstalo. Další věc je, že za tvrdého komunismu byl
únik do zahrádkářských kolonií jednou
z možností, jak celou tu dobu přežít. Myslím, že tehdy se tato záliba utužila. Ačkoli
dnes se mnohdy domácí pěstitelství a zahrádkaření tak trochu zvrhává.

Zmínila jste biopotraviny, které si na
jedné straně získávají řadu příznivců,
ale na druhé straně se často s posměšným nebo přezíravým tónem objevují
poznámky na adresu takzvaných „biomatek“ a podobně. Jaký máte vlastně k podobným označením postoj?
Dnes už říkám z legrace ano, jsem biomatka, jsem všechno to bio, co si s největší
krásou i hrůzou můžete představit.
(smích) Je to přežitek plný předsudků.
Myslím si, že to vzniklo tím, že chyběla
osvěta v době, kdy sem bio přišlo. Vzpomínám si, že já jsem v té době měla úplně malé děti a začínaly vznikat takové
ty malé specializované krámky, kde se
opravdu zjednodušeně řečeno prodávalo předražené zrní. Pamatuju si, že
jsem kupovala pro malého syna za
tisíc pět set korun malé chlazené
kuřátko z Rakouska
a my rodiče to
vlastně paradoxně nejedli.
Byl to opravdu sortiment
pro vyvole-

né nebo pro toho, kdo si škrtil kapsu, aby
si mohl koupit třeba bio mungo na naklíčení. Lidi to odradilo, protože nechápali,
proč jsou ty věci tak drahé, co to je vůbec
za potraviny a jakým způsobem s nimi
mají zacházet. Určitě ty věci byly předražené. Ale jednak to byly většinou dovozové produkty, a když už tady
u nás někdo dělal bio,
tak pracoval sám
na nějakém malém poli bez
dotací a bez
ničeho. To
muselo být
docela těžké.

Co tím myslíte?
Zahrádkaření často nemá vůbec nic společného s ochranou krajiny, protože někteří zahrádkáři hojně „zalévají“ chemií.
Opravdu není nutné nakupovat množství
umělých hnojiv, která znečišťují půdu a nakonec i plody.

INZERCE

Jak pečovat o kůži

Co dělat s nepříjemně suchou kůží?
Na otázky odpovídá Prof. Dr. Abels,
vedoucí výzkumného týmu Linola.
Proč mi nepomáhají hydratační krémy?
Prof. Dr. Abels:
Protože obvykle poskytnou velmi suché
kůži jen krátkodobou úlevu. Pokud je kožní
bariéra opravdu poškozená, většinou nestačí pouze hydratace dodávaná zvenčí.
A jak je možné příčiny suché kůže řešit?
Prof. Dr. Abels: Jednoduše – dodáním kyseliny linolové. Už před 80 lety Dr. Wolff
přišel na to, jak kyselinu linolovou zapracovat do krému nebo tělového mléka. Farmaceutická technologie
těchto přípravků je velmi složitá, protože účinná látka se musí dostat do těch částí pokožky, kde je potřeba.

Prof. Dr. Abels,
výzkum Dr. Wolff

Proč je kyselina linolová tolik důležitá?
Prof. Dr. Abels: Kyselina linolová vytváří spoje mezi kožními buňkami
v horních vrstvách pokožky. Jako
malta mezi cihlami. Pokud se tyto
„cihly“ od sebe oddělují, například častým mytím nebo v důsledku vrozené
suchosti kůže, pak naše pokožka ztrácí
velké množství vlhkosti. Kůže je suchá a svědí.
Může se pokožka sama zahojit?
Prof. Dr. Abels: Bohužel ne. Tělo
nedokáže samo vytvářet kyselinu linolovou, přestože ji kůže, náš největší orgán, tolik potřebuje.

Výrazná ztráta
vlhkosti

Poškozená kožní bariéra
nedostatkem kyseliny linolové. Pokožka ztrácí
vlhkost a je suchá.

Linola Lotion, vaše
číslo jedna pro péči
o suchou pokožku.
Žádejte v lékárnách.
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i hrůzami s tím spojovanými
Jak vás tak poslouchám, nejste tak
trochu mezi kolegy herci bílá vrána?
Přeci jen herecké prostředí si člověk
spojuje se zakouřenými kavárnami, divadelními bary a poněkud rozevlátějším životním stylem.
Samozřejmě mám plno kolegů – bohémů,
kterým tenhle styl života vyhovuje, ale já
jsem ho nikdy nezvládala, i když mi to určitou dobu také imponovalo. Docela zásadní
problém je pro mě už to, že nejsem zrovna
noční tvor. Já zkrátka nevydržím. Alkohol
a cigarety mi prostě nedělají dobře. Ano,
taky jsem se v životě párkrát opila, ale ta
následující rána mi za to vlastně nestojí.
Jsem prostě denní tvor. Někdo čerpá energii právě tím, že si odpočine někde u vína a
je pořád ve společenství lidí. Já potřebuju
od lidí pryč a odpočinu si spíš na zahradě
nebo doma u filmu.
Nedávno jste se ve snímku Toman objevila v roli manželky téhle kontroverzní postavy poválečných let. Jak
vypadala vaše příprava na roli Pesly
Tomanové? Moc se o ní totiž neví...
Tady to opravdu bylo hodně na naší spolupráci s režisérem, protože dat o Pesle je skutečně hodně málo i kvůli tomu, že ani její
INZERCE

Kateřina Winterová

Narodila se 12. února 1976 v Benešově.
Vystudovala Pražskou konzervatoř, od roku 1998 je
členkou Činohry Národního divadla.
■ Zahrála si v řadě filmů (Marie Terezie, Signál, Zlatá
brána), nejnověji ztvárnila jednu z hlavních rolí
v historickém snímku Ondřeje Trojana Toman.
■ Zpívá ve skupině The Ecstasy of Saint Theresa, v roce
2002 získala Cenu Anděl za zpěvačku roku. Nominována
byla i na divadelní ceny Thálie a Alfréda Radoka.
■ V televizi řadu let moderuje pořad Herbář.
■ Nyní vydala také vlastní knihu Jíst a žít (na snímku).
■

■

muž o ní příliš nemluvil a ve svých vzpomínkách se o ní téměř nezmiňoval. Svou
rodinu měl celkově zahalenou tajemstvím,
protože nechtěl, aby se o ni strana víc zajímala. Měli jsme záznamy v podobě jejího
posledního dopisu a myslím, že existují
snad dvě její fotografie. Vycházeli jsme
také z mála, co o ní řekl Toman. Věděli
jsme rovněž, že po ní bylo pojmenováno
křídlo univerzity, ale to pro ztvárnění postavy nebyla moc zásadní informace. Četla
jsem ale i jakýsi psychologický profil jejich vztahu, a od toho jsem se mohla odpíchnout. Bylo jasné, že Pesla byla polská
židovka a zarytá komunistka – stalinistka.

Její vztah s Tomanem byl zvláštní, protože
on dával přednost kariéře před city. Také ji
podváděl, což Pesla musela vědět, ale pořád jim víc vyhovovalo být spolu. Byl to takový pár, který bavilo užívat si výhod svého postavení.
Ve filmu na vás čekaly společně s Jiřím Macháčkem i milostné scény, které vám prý na place dělaly problém.
Jsem celkem plachý člověk a milostné scény jsou zrovna věcí, které se ráda vyhnu.
Když si čtu poprvé scénář, jedna z prvních
věcí, po kterých se pídím, je, zda jsou
v něm právě tyhle scény, a popřípadě, jak

to uděláme, aby tam nebyly. (smích) V případě Tomana jsem se bála, jak to celé
bude, protože jsem režiséra Ondřeje Trojana osobně vůbec neznala a nevěděla jsem,
jak moc bude chtít tuhle část rozvíjet a jestli
s ním bude možná domluva, nebo ne. Nervozita sice byla, ale myslím, že s výsledkem jsme byli nakonec všichni spokojení.
Příběh se odehrává v době třetí republiky, což je období, které v kinematografii zdaleka není tolik vytěžené. Zaujala vás něčím tahle doba?
Tehdy to muselo být něco naprosto šíleného. Nikdy jsem se například nezamyslela
nad tím, co se dělo se všemi těmi bezprizorními lidmi, když se zrušily koncentráky.
Člověk si řekne, prostě jeli domů. Jenže
oni už neměli domovy a mnozí z nich už
neměli ani rodiny. Právě tohle je ve filmu
dobře vidět. Vůbec nevím, co hezkého z téhle doby vypíchnout. Možná snad jen to,
že lidé na venkově pořád drželi rodinné
statky a udržovali tradici. Ani válka tohle
nedokázala zničit. Rodina a bohatství rodu
je něco, co přetrvalo. Alespoň, dokud jim
je později nezačali komunisti brát. Rodina
a dědictví rodu je něco, co přetrvává,
i když u nás za velmi krutých podmínek.
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Od Stalingradu do Brna
Maršál Malinovskij,
jehož v Česku proslavila
i hláška z filmu Pelíšky,
sice nejprve utrpěl v roce
1942 od Němců těžkou
porážku, pak je ale vyhnal
z řady zemí Evropy.
ČR | Miroslav Donutil ve filmu Pelíšky
pronese přípitek „Maršál Malinovskij“, zapálí vodku ve sklenici, vypije ji a po chvíli
napínavého ticha vydechne oheň. Známá
filmová scéna se odehrává na Vánoce
1967 a tento přípitek má pro onen rok svoji logiku – ruský vojevůdce Rodion Jakovlevič Malinovskij zemřel právě toho
roku na jaře. Rodák z ukrajinské Oděsy,
který koncem 2. světové války osvobodil
Ukrajinu, Rumunsko, Budapešť, Vídeň,
Brno a jižní Moravu od nacistů, se narodil
před 120 lety – 23. listopadu 1898.
Malinovskij pocházel z rodiny chudé
kuchařky, svého otce nikdy nepoznal.
V přístavu Oděsa se živil jako dělník,
ovšem už v 15 letech utekl do armády.

Věk se mu podařilo zatajit a coby stále ještě dítě sbíral první zkušenosti u zákopníků, později se stal kulometčíkem.
Bojoval v Rusku, poté ve Francii, utrpěl několik zranění a získal i první metály.
Následoval vstup do bolševické Rudé armády, výcvik a studium na vojenských
akademiích, povýšení a úspěšná vojenská
kariéra. Ve druhé polovině 30. let byl Malinovksij vyslán jako poradce do občan-

ZÁBLESK
HISTORIE
ské války ve Španělsku, kde bojoval proti
fašistickému diktátorovi Francovi. Po návratu do Ruska učil na vojenské akademii,
kde ho zastihla druhá světová válka.

Přišel o 200 tisíc vojáků
Sovětská obrana se při bojích s Němci
hroutila. Zima na přelomu let 1942 a 1943
měla rozhodnout, zda se útočníkům podaří
zasadit SSSR rozhodující úder a výrazně
tam zvýší své šance na vítězství v celé válce, nebo jestli naopak postup nacistů zastaví kromě ruských vojáků i obávaný mráz.

Ještě v první polovině roku 1942 to přitom
vypadalo na první variantu. Tehdy Malinovskij – coby velitel Jižního
frontu sovětské armády –
zažil největší neúspěch
své kariéry, když Němci jeho armádu zcela
rozbili a sovětský velitel přišel o 200 tisíc
mužů.
Malinovskij
přesto ve velení zůstal.
Stalin tehdy vydal rozkaz,
který důstojníkům i vojákům
nařizoval: „Zpátky ani krok!“ Reagoval
tak na situaci, kdy Němci zabrali už takový kus SSSR a jeho surovin a přírodních
zdrojů, že si Stalin uvědomil, že SSSR je
skutečně ve smrtelném nebezpečí.
Jenže porážka wehrmachtu v bitvě u Stalingradu, která probíhala od léta 1942 do
února 1943, znamenala obrat ve vývoji na
východní frontě. A značný podíl na stalingradském vítězství měl i Malinovskij.
Němci začali ustupovat a právě Malinovskij vyrazil dobývat zpět dříve ztracená
území a posléze postupoval dál na západ.
Jeho 2. ukrajinský front postupně obsadil
Ukrajinu a Rumunsko. V polovině února
1945 získala Rudá armáda Budapešť, násle-

23. dubna 1945. Maršál Malinovskij stojí na kopci Čertoraj nad
Křepicemi, odkud v 9:30 hodin
ráno zahájil generální útok na
Brno. Na snímku v kolečku slavná
scéna „Maršál Malinovskij“ z filmu
Pelíšky.
FOTO | ARCHIV MZM a MAFRA
dovala Vídeň a hned 4. dubna Bratislava.
Na Moravu vstoupili Malinovského vojáci
u Lanžhota, po těžkých bojích bylo nakonec 26. dubna osvobozeno i Brno. Malinovskij dále pokračoval směrem na České
Budějovice a pomýšlel i na průnik do Prahy. Hlavní město chtěl ale dobýt i sovětský
maršál Koněv, který se blížil od Drážďan.
Ten nakonec dorazil do hlavního města
o několik hodin dříve.
(jos)
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MOBIL CZ

4G

SIM s kreditem 200 Kč
a internetem zdarma!

9:42

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 776 192 242

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

To jako data
zadarmo?

Co stavěl táta ,

po stavím

i já !

JJ SIM kup v trafice,
nebo online
Internet zdarma platí
30 dnů od aktivace
SIM nebo dobití. Více
o předplacené kartě
na www.mobil.cz
www.seva-czech.cz
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Jirka Hradec, český James Bond
neví, jestli Hradec zemřel cestou či jinak. Každopádně na hřbitově v Kateřinské Hoře za mě vypálili čestné salvy a
major Hradec tak odešel do věčných lovišť,“ dodává Rudolf Jelínek.
Sám kdysi prohlásil, že se chce dožít
devadesátky, ve skutečnosti je totiž ročník 1935 a letos v únoru mu bylo 83
roků. Věk s sebou ale přináší zdravotní

potíže. Před třemi lety Jelínek prodělal
mrtvici, později krvácení do mozku
a v letošním parném létě se potýkal s těžkým zápalem plic. Jeho druhou manželkou je úspěšná žokejka a trenérka koní
Martina Růžičková-Jelínková, která
předloni přivedla k triumfu ve Velké
pardubické hnědáka Charm Looka. Je
o třicet let mladší než její muž. (re, kor)
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oblečte svůj stůl
do svátečního

Z NAŠÍ

PLATÍ:
ČT

PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 22. 11. – 25. 11. 2018

5

MAX.

KACHNA* | zmrazená | cena za 1 kg

MANDARINKY
volné | 1 kg

BALENÍ

osoba/den

100 g 11,96 Kč

5

MAX.

MÁSLO
250 g

99,90

CE

15,90
29,90�

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené | cena za 1 kg

AK

AK
CE

ČR | I televizní nebo filmový hrdina
může slavit narozeniny. Důkazem je
sympatický hezounek Jiří Hradec ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Někdejší šofér sanitky v Kateřinské Hoře
a později rozvědčík měl ve scénáři datum narození 25. listopadu 1923. Mohl
by tak zapíjet svoji pětadevadesátku.
Jenže režisér Jiří Sequens ho ve
27. díle nazvaném Rukojmí z Bella Vista vyslal na riskantní misi za oceán, kterou major Hradec zaplatil životem. Při
odhalování sabotáže československých
socialistických lokomotiv skončil v Chile v pařátech nacistického zločince. Televizní představitel majora Hradce, he-

rec Rudolf Jelínek, před časem zavzpomínal na svoji roli s potěšením:
„V oněch ‚chilských‘ dílech, které se točily na Kubě, to byl vlastně český James Bond. Zahrát si takovou akční roli
bylo dost zajímavé.“ Majoru Hradcovi
se skoro zdaří útěk, ale na poslední chvíli je postřelen. Kubánský agent ho ještě
stačí naložit do helikoptéry. „Nikdo

49,90

-46%
MASO VEPŘOVÉ, KRŮTÍ
KARLOVA KORUNA
300 g | 100 g 9,97 Kč

ks

osoba/den

165,90�

10

MAX.

V legendárním
komunistickém seriálu
ho major Zeman zlanařil
ke Sboru národní
bezpečnosti. Bývalý
saniťák Jiří Hradec
pak udělal kariéru
v kontrarozvědce. Podle
scenáristů se narodil
25. listopadu před
pětadevadesáti lety.

BALENÍ

osoba/den

TOFFIFEE
125 g

-39%

ARAŠÍDY
pražené,
neloupané
400 g

100 g 23,92 Kč

82%

100 g 9,98 Kč

MASA

NOVINKA

AK

29,90

29,90

CE

-40%

39,90�

BECHEROVKA,
BECHEROVKA
LEMOND
38 % alk.,
20 % alk.
0,5 l
1 l 299,80 Kč
MAX.

6

ks

osoba/den

AK

-25%

PIVO STAROPRAMEN
SMÍCHOV
světlé výčepní
0,5 l | 1 l 17,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

-40%

KÁVA NESCAFÉ
CLASSIC,
CREMA
instantní
200 g

29,80

CENA BEZ PENNY KARTY

39,90

/

-25%

FIALKA SAINT PAULIA*
v srdíčkové
fólii
1 ks

100 g 44,95 Kč

2

PŘEPRAVKY
osoba/den

AK

8,90
12,50�

-28%

AK

89,90

CE

199,90�

-25%

CE

CE

149,90

49,90�

MAX.

49,90�

CE

29,90

CE

Honza Zeman (vlevo Vladimír Brabec) debatuje s Jiřím Hradcem
(vpravo Rudolf Jelínek) o poslání
příslušníka SNB. Na snímku dole
s Hanou Maciuchovou v díle seriálu z Kuby, kde si zajezdili i na kovbojském koni. Jelínek z něho krkolomně sletěl.
FOTO | ARCHIV MAFRA

AK

AK

189,-�

-52%

49,90

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
prodejnyvmenšímmnožství,aztohodůvodujedinečnánabídkanatotozbožíplatípouzeprvnídenuvedenéhoobdobíakce.Tentodokumentnenínabídkou(návrhemnauzavřenísmlouvy)anivýzvoukpodávánínabídek.Jdeodokumenturčenýpouzekmarketingovýmapropagačnímúčelům.
Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemickýchlátek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. 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
Markets.r.o.Částka prozískáníbodů platípoodečteníveškerýchslev,částekzavratnéobalyaloterijní služby.Fotografiejepouzeilustrativníazobrazujenávrh kservírování.Vícena www.penny.cz. Přijímáme:
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Česká republika

Kysané zelí, to
nás rozveselí
Stará pranostika říká:
Zelí naložené na svatou
Kateřinu platí za
nejlepší. Takže máme
nejvyšší čas, v neděli
25. 11. je totiž Kateřiny.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Žádné množství zelí není dost velké na to, jak moc zdravé a dobré je.
Jeho nakládání bývá malým obřadem,
který je vcelku jednoduchý, proto stojí
za to se ho naučit. Kvašené zelí bude zabijákem vaší špatné zimní nálady.
Tělu přináší spoustu vitamínů a dokonale posiluje imunitu. Kysané zelí bývalo už za dob prababiček typickou zimní

a předjarní potravinou, jeho pravidelným pojídáním předkové prospívali svému zdraví. Vysoký obsah vitamínů C
a K i přítomnost bakterií mléčného kvašení dělá z kysaného zelí vysoce zdravou potravinu. Bakterie mléčného kvašení jsou v zelných listech běžně přítomné a v kysaném zelí ho bývá víc než
v některých jogurtech.

Velká dobrota ze soudku
Krkonoše se chlubí plodinou, která
nemá obdoby. Na větrných svazích se
vždy dařilo červenému zelí. Zvláště vyhlášené je od Vysokého nad Jizerou. Postup při jeho nakládání není složitý.
Zelí se strouhá spolu s cibulí. Čím jemněji nakrouhané, tím lepší. Na 10 kg připadají asi čtyři středně velké cibule, průběžně prosolujeme, nejlépe kamennou
solí. Zelí velmi brzo pouští vodu, je dobré jej neustále promíchávat a promačká-

První hřejivý tejp

Použití

Kineziologické tejpování má vliv na organismus a to v mnoha
oblastech:
• ulevuje od bolesti
• pomáhá hybnosti bolavých kloubů
• snižuje svalovou únavu
• zlepšuje postoj
• zmírňuje zánět
• podpoří zanícené vazivo

Ke koupi na stránkách

www.lekarnatypos.cz
www.hrejivanaplast.cz

tejp. páska CAPSiCoLLE 5 cm x 5 m hřejivá

na bázi kapsaicinu,

Kineziologické tejpování se používá ve sportu před sportovní
zátěží k přípravě na ni, ale i po sporrtovní
zátěži k uvolnění. Před zátěží na jejíí přípravu a jako prevence
úrazu, po zátěži k uvolnění svalů. Technická inovace kinesiologického tejpování
se zakládá na přirozené schopnosti těla se uzdravit, pokud je stimulována aktivace neuro-svalového a neuro-senzorového systému podle nových poznatků
neurologie.

vat. Do soudku můžeme vložit i malá
kyselá jablka. Křen nastrouháme najemno a zamícháme do zelí těsně před plněním do soudku. Nakonec zelí zatížíme a
přiklopíme. Kvašení trvá v pokojové
teplotě asi 14 dnů, pak je dobré dát soudek do chladu.
(re, krkonoše.eu)

Běhání zimě navzdory?
Pořádně se vybavte

INZERCE

používá se pro zpevnění
svalů, kloubů a šlach při
zvýšené pohybové aktivitě, zejména u výkonnostních druhů sportu.
Podporuje svaly v pohybu, krevní oběh, likviduje bakterie, zrychluje
metabolismus a prohřívá pokožku.

Krouhání i šlapání zelí může být
krásným rituálem. Doma ho asi naložíte do soudku v menším množství. FOTO | DALIBOR GLÜCK, JIŘÍ BERGER

S

ychravé a brzy už také pořádně
chladné počasí rekreační běžce
k tréninku příliš neláká. Není třeba se ale bát, na tmu, zimu i déšť lze vyzrát hlavně kvalitní výbavou.
Naprostý základ je používat výhradně funkční materiály, které zvládají
rychle odvádět pot a udržovat tělesnou
teplotu. Mezi tyto materiály se v žádném případě neřadí bavlna, která po propocení zůstává mokrá, studí a při dlouhém běhu může nepříjemně dřít.
Další zásadou je používat více tenčích vrstev místo jedné robustní. Spíše
než teplou bundu si tak raději vezměte
dvě trika a lehkou větrovku. Zajistíte
mnohem efektivnější odvod potu pryč
od těla a nebudete tak zapaření jako pod
těžkou a neprodyšnou bundou.
Běhání v dešti není ideální, ale vyrazíte-li i navzdory této nepřízni počasí,
měli bystě mít kvalitní membránovou
bundu. Tyto požadavky splňuje celá
řada bund vyrobených z materiálů jako
Pertex Shield, Gore-Tex v provedení
ShakeDry, Event nebo BlocVent. Nejen
v dešti, ale i ve sněhu je potřeba dbát na
to, abyste měli v teple a suchu také chodidla. Dá se to řešit pomocí návleků na
kotníky, které zabrání zapadávání sněhu
do vnitřku boty, ale nejvyššího komfortu dosáhnete pomocí kombinace návleků a bot s nepromokavou membránou.
Na tmu vyzrajete pořízením čelovky.
Sehnat se dají už za pár stovek a na běh

po silnicích, chodnících a cestách bohatě postačí. Kdo má ambice běhat v noci
v těžším terénu, měl by zvážit pořízení
silnějšího zdroje světla. Taková čelovka
ale už může cenou stoupat k tisícovkám.
Chladné a vlhké počasí zvyšuje pravděpodobnost zranění. Ještě důsledněji
je proto potřeba dbát na poctivé protažení svalů, šlach a procvičení kloubů. Využít lze i různé kineziologické tejpy, které se používají před zátěží jak coby prevence úrazu, tak po zátěži na uvolnění
svalů. Tejpování také ulevuje od bolesti, dokáže zmírnit následky zánětu
a podpoří hojení zaníceného vaziva. Používání tejpů se ale vyplatí konzultovat
s lékařem.
(re, rungo.cz)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Kdo jí málo a je líný, víc mrzne
Nízké teploty dovedou
potrápit seniory více než
mladší ročníky. Úbytek
svalů pocitům chladu
nahrává, stejně tak jako
nedostatek pohybu.
A také podvýživa.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Ani tři vrstvy svetrů mnohdy nedokážou udělat takovou službu jako správný pohyb, a proto ani starší lidé nemusí
proti chladu bojovat pouze teplým oblečením. O tepelnou energii se totiž velmi
účinně dovede postarat práce svalů.
„Jedině pohybem se tvoří svalovina
a pracující svalovina vyrábí teplo. Naopak bez pohybu dochází k rychlému
úbytku svalů, i když lidé přijímají dostatečné množství živin,“ říká specialistka

v oboru geriatrie Renáta Petrová. V pozdějším věku však nastává problém
s úbytkem svalové hmoty, tudíž je potřeba vybrat takovou fyzickou aktivitu,
aby se tělo nepřetěžovalo příliš. Například pokud netrénovaný senior začne ze
dne na den v chladném počasí s běháním, je to nejen extrémní zátěž a šok
pro klouby a páteř, ale také pro kardiovaskulární systém. A neplatí to jen v případě několikakilometrových tratí. Pořádnou škodu dokáže napáchat i intenzivní běh na menší vzdálenost.
„U starších osob je vhodnější chůze.
Doporučuji také trekingové hole, díky
nimž se zapojují také svaly na pažích
a horní části zad. Dalšími aktivitami, které se dají provozovat v pozdějším věku,
je jízda na kole, cvičení nebo posilování. Člověk upoutaný na lůžko může zase
například hýbat palci na nohou nebo
mačkat v rukou balónek,“ vysvětluje Petrová s tím, že pokud jde o chůzi, měla
by být co nejrychlejší a nejpružnější.
V případě seniorů může být větší náchylnost vůči pocitům zimy důsledkem

Potraviny, které v zimě zahřejí:

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

více faktorů. Svou roli mohou hrát například chudokrevnost nebo také snížená funkce štítné žlázy. Rovněž pravidelné užívání množství léků může citlivost
vůči teplotě ovlivnit.

Chuťové pohárky mizí
Často opomíjený problémem je podvýživa, kterou trpí daleko více lidí v důchodovém věku, než se na první pohled
může zdát. Za ní často stojí snížená

Skořice – Toto koření má nejen nádhernou
vůni, ale také silně prohřívací účinky. Přidat
se dá prakticky do jakéhokoli sladkého
pokrmu, ale klidně i do jogurtu.
Pohanka – Přirozeně bezlepková
obilovina má rovněž zahřívací vlastnosti.
Navíc je velice lehce stravitelná, takže
podporuje funkci metabolismu.
Zázvor – Sázka na jistotu, pokud se
chcete opravdu rychle zahřát, je třeba
zalít nastrouhaný kousek zázvoru vroucí
vodou. Žvýkat se dá i samotný.

chuť k jídlu. S věkem se totiž snižuje
množství chuťových pohárků a zhoršuje
se čich. Jídlo se zkrátka už nezdá tolik
lákavé. Dostatek potravy je ale pro výrobu energie naprosto zásadní.
Zejména pak dodávat organismu dostatek bílkovin, které pomáhají bojovat
s častějšími nemocemi. Jsou totiž nezbytnou součástí imunitního systému.
Namístě je také zvýšený příjem minerálů, vitamínů a živin. U starších lidí se totiž hůře vstřebávají.
(vrm)

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním i na podzim!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
PRV-2018.01.111

— diabetem,
— nádorovým onemocněním,
— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13
přispívá k dlouhodobé ochraně
bez nutnosti přeočkování!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy
neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Přejdi Jordán. Píseň,
které se režim bál
JOSEF VLČEK

P

sal se rok 1968 a v tehdy programově ateistickém Československu se začalo cosi lámat. Na Karlově mostě zpíval Jaroslav Hutka, že
„narodil se nám Ježíšek“, a textař Jan
Schneider předešel romanopisce Browna s Šifrou mistra Leonarda a pro Martu
Kubišovou napsal píseň Magdalena,
níž se zpívá, že „láska není hříchem,
hříchem bývá dlouhý půst“. Petr Rada
zase složil text k Modlitbě pro Martu na
základě Komenského díla Kšaft umírající matky Jednoty českobratrské.
Svým stéblem do probouzející se
víry v obyvatelích Československa přispěl i král českých textařů Zdeněk Borovec. Od definitivního dokončení nahrávky slavné písně Heleny Vondráčkové

Přejdi Jordán, ke které napsal text, uplyne koncem listopadu padesát let.
Pro inspiraci sáhl Borovec k biblické
Knize Jozue, v níž Bůh vyzve po Mojžíšově smrti vojevůdce Jozua, aby Židy
definitivně přivedl do země zaslíbené.
„Můj služebník Mojžíš zemřel, nyní
vzhůru! Překroč tenhle Jordán do země,
kterou jim (Izraelitům) dávám, ty i všechen tento lid.“ V ní se mají do budoucna usadit.
Biblické rčení „přejít Jordán“ se proto v obecné mluvě ujalo ve smyslu učinit zásadní rozhodnutí nebo definitivní
poslední krok. O tom také původně byla
píseň, napsaná pro osmou epizodu televizního seriálu Píseň pro Rudolfa III.,
nazvanou Betlém. Jenže se psal konec
roku 1968 a lidé vnímali všechno z úhlu
pohledu událostí, které probíhaly několik měsíců předtím. Řeka Jordán začala

být vnímána jako státní hranice a přejít
ji znamenalo odejít do ciziny.
Dnes už se nemůžeme zeptat Zdeňka
Borovce, zda přejít Jordán původně
opravdu zamýšlel jako výzvu k emigraci, ale jisté je, že text k tomu sváděl. Nebyla to ovšem jediná píseň z té doby,
která měla několik výkladových rovin.
Když se po srpnu 1969 vrátila cenzura, patřila píseň Přejdi Jordán mezi první skladby, které se nesměly vysílat
v rozhlase a televizi nebo prodávat na
deskách. Stejně tak přestalo působit trio
Golden Kids, v němž Helena Vondráčková zpívala, a skladba se na dvacet let
ztratila ze všech veřejných produkcí.
Ale v hovorové řeči si rčení „přejít Jordán“ lidé připomínali po každých prázdninách, kdy se spolužáci, přátelé a kamarádi nevrátili z dovolené v Jugoslávii
nebo z pobytu v kapitalistické cizině.

Helena Vondráčková
Helena Vondráčková si zaslouží poklonu. Byla to vždycky spíše apolitická
zpěvačka, ale téhle skladbě dala tak dramatický náboj, že se vlastně ani interpretaci režimních cenzorů nemůžeme divit. Sugestivně dramatický vstup „Tak
jdi nebo běž, vezmi nohy na ramena…“
má v sobě spěch i napětí, které pak vrcholí vítězným refrénem, slibujícím
šťastnou budoucnost. Ve třech minutách a osmi vteřinách je celý příběh,
nebo chcete-li i ta výzva k emigraci.
Není nad to, když píseň v sobě obsahuje několik různých poselství.

INZERCE

PRACOVNÍK PÉČE O VOZY - PLZEŇ (AŽ
25.000 Kč) Baví vás auta? Jste absolvent
nebo hledáte nové uplatnění? Připojte se do
našeho týmu, který vás přátelsky přivítá a
zaškolí. Jde o estetickou údržbu aut.
Dostanete se ke skvělým vozům a ještě si
vyděláte až 25.000 Kč. Více na
kariera.aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/QCYOF7

Státní, veřejná správa
Odborný referent(ka)/vrchní referent v Oddělení…

15 780 - 23 730 Kč

Vrchní referent / rada Oddělení kontrolní II

AAA Auto
International
a.s.

Služby, osobní služby, au-pair

Odborný referent / vrchní referent Oddělení kontrolní I
Vrchní referent/rada v oddělení kontrolním
b
ý
ěl í d ň
Více na www.jobdnes.cz

18 810 - 28 320 Kč

é

Kč

Administrativa

Telefonní konzultant příchozí linky, nástup…

17 000 - 25 000 Kč / měsíc

Administrativní brigádník – ideální pro studenty VŠ

Chůva, Hlídání dítěte v Praze

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Specialista zákaznického centra

Referent klientské podpory s angličtinou

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Administrativní podpora s excelem – vhodné pro…

Specialista zákaznického servisu s AJ

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Asistentka GŘ (P4299)

Více na www.jobdnes.cz

120 - 120 Kč / hodinu

23 900 - 23 900 Kč / měsíc
150 - 150 Kč / hodinu

Více na www.jobdnes.cz

První fullservisová agentura
pro developerské společnosti
Jsme partner, který zajistí obchodní úspěch vašeho
developerského projektu
Jsme marketingoví a obchodní specialisté
s mnohaletými zkušenostmi v oboru
Snížíme vaše starosti a zvýšíme váš zisk až o 30 %

 222 702 702
redema
RE ALIT Y DEVELOPMENT MARKETIN G

 info@centrumprodevelopery.cz

 www.centrumprodevelopery.cz

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Advent

INZERCE

www.msk.cz

23. LISTOPADU 2018

jedeme v tom spolu

Náš kraj
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Přehled tipů
pro advent

Rozsvěcení vánočních stromů, jarmarky, hudební vystoupení, výstavy,
jízda speciálním parním vlakem či sportování. I takový bude adventní čas
v kraji. Kdy a kam se vydat? MF DNES přináší tipy na některé z akcí.
ALENA VELIČKOVÁ

OPAVSKÉ ADVENTNÍ TRHY

Dolní náměstí, Opava, od 25. listopadu
Opavské adventní trhy se ve městě konají
od 25. listopadu do 23. prosince, a to na
Dolním náměstí. Slavnostní rozsvěcení
stromu je na programu už tuto neděli, následuje koncert swingového orchestru a
ohňostroj. Například 30. listopadu zahraje Rock & Roll Band Marcela Woodmana,
8. prosince Ivan Mládek a Banjo Band,
10. prosince Milan Peroutka s Perutěmi,
15. prosince Aneta Langerová a 21. prosince David Kraus. Na třetí adventní neděli pořadatelé chystají andělskou show,
chybět nebudou ani tradiční trhy, tvořivé
dílny či dřevěný betlém.
www.opava-city.cz

Archeopark Chotěbuz, muzeum v Havířově a Petřvaldu, od 1. prosince
Několik akcí si přichystalo Muzeum Těšínska. V Archeoparku Chotěbuz si zájemci 1. prosince vytvoří vánoční přání,
tvoření s japonskou technikou kanzashi
je na programu o týden později a 15. prosince se konají vánoční dílny pro celé rodiny. Havířovská pobočka pořádá řemeslné dílny 11. a 12. prosince a ta petřvaldská vánoční tvoření 1. prosince.
www.muzeumct.cz

MIKULÁŠSKÝ PARNÍ VLAK

Třemešná ve Slezsku, 1. prosince
Speciální parní vlak plný andělů a čertů,
které doplní i Mikuláš, vyrazí z Třemešné
ve Slezsku do Osoblahy a zpět 1. prosince
v 10.45. V Osoblaze na děti čeká mikulášská nadílka, připraven bude i pivní vagon, který nabídne občerstvení jako guláš, chleba se škvarky či palačinky. Zpět
vyráží vlak v 15.54 a zpáteční jízdenka vyjde na 200 korun.
www.osoblazsko.com

TRHY VE FRÝDKU-MÍSTKU

náměstí Svobody, Frýdek-Místek, od
30. listopadu
Vánoční strom na místeckém náměstí se
poprvé slavnostně rozzáří 30. listopadu
v 16.45. Program doplní vystoupení souboru Ostravička, Reného Součka i Davida Stypky s kapelou Bandjeez. Pro děti
pořadatelé chystají adventní dílny, Ježíškovu poštu či jízdy vláčkem. Trhy potrvají až do 23. prosince, v dalších dnech
nabídnou například mikulášskou nadílku, koncerty Tomáše Kočka, Šajtaru, kapely Šuba Duba Band a dalších.
www.kulturafm.cz

AKCE V MUZEU TĚŠÍNSKA

LANGEROVÁ V OPAVĚ ZPĚVAČKA ANETA LANGEROVÁ VYSTOUPÍ NA OPAVSKÝCH ADVENTNÍCH
TRZÍCH V POLOVINĚ PROSINCE. FOTO: FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
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ZÁMEK V LINHARTOVECH

zámek Linhartovy, 1. a 7. prosince
Tradiční vánoční jarmark se na zámku
v Linhartovech koná 1. prosince od 9 hodin. Na místě bude na sedmdesát řemeslníků a umělců, kteří nabídnou výrobky
jako adventní věnce, keramiku, košíkářské zboží, šperky, svíčky či bylinky. Nebude chybět ani občerstvení. Adventní koncert, na němž vystoupí kozlovický soubor Valašský vojvoda, se pak koná 7. prosince od 19 hodin.
www.zameklinhartovy.cz

KARVINSKÉ TRHY

Masarykovo náměstí, Karviná, od 2. prosince
Vánoční strom se v Karviné rozsvítí
9. prosince, už od 2. prosince se ale na
Masarykově náměstí konají adventní
trhy: zájemci uvidí lití olova i ražbu mincí, nebudou chybět promítání ani divadelní představení pro děti či koncerty. Vystoupí například Mirai, Sebastian nebo
František Nedvěd.
www.karvina.cz

ŽIVÝ BETLÉM V TŘINCI

náměstí Svobody, KD Trisia, Muzeum
Třineckých železáren, od 2. prosince
Oslavy adventu začnou v Třinci 2. prosince, kdy se na náměstí Svobody koná Mikulášský jarmark a rozsvěcení vánočního
stromu. Lidé uvidí ukázky tradičních řeINZERCE

Náš kraj
mesel, divadelní představení i vystoupení kapely Nebe. Od 10. do 22. prosince
jsou pak na náměstí na programu Třinecké adventní podvečery, které o sobotách
navíc doplní celodenní doprovodný program. 15. prosince ve Werk Aréně zazpívá Lucie Bílá a 14. prosince láká návštěvníky Muzeum Třineckých železáren na
tradiční živý betlém.
www.trinecko.cz, www.trisia.cz

ONDŘEJSKÁ POUŤ

hrad Hukvaldy, 2. prosince
Tradiční Ondřejská pouť se na hradě
Hukvaldy koná 2. prosince od 8.30. V devět hodin je na programu mše svatá, vystoupí také Dechová kapela z Fryčovic.
Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a vánočními dekoracemi.
www.hradhukvaldy.eu

ADVENT V KRNOVĚ

Hlavní náměstí, Krnov, od 2. prosince
Krnovské adventní trhy startují 2. prosince. Návštěvníky čeká rozsvícení vánočního stromu, slavnostní průvod, živý betlém i ohňostroj a vystoupení uskupení
Bohemia Voice. V dalších dnech vystoupí
třeba Kamila Nývltová, Plavci, Poetika či
Perutě. Zájemci se mohou zúčastnit i Mikulášského setkání nebo zhlédnout videomapping a ohňovou show. K dispozici bude kluziště a konají se i prohlídky
radniční věže. www.krnov.cz

ORLOVSKÉ KONCERTY

areál letního kina, DDM Orlová, DKM
Orlové, farní kostel, od 2. prosince
Hned několik adventních akcí, převážně
koncertů, chystají v Orlové. Program
bude zahájen 2. prosince v areálu letního
kina, kde vystoupí třeba SuperStar Eliška
Rusková nebo Keep Smiling Gospel. 5.
a 7. prosince v Domě dětí a mládeže Orlová chystají divadelní představení i akci
na podporu handicapovaných. Od 10. do
14. prosince se koná vánoční výstava spojená s vánočním trhem, 11. prosince
v evangelickém kostele adventní koncert
Hany Fialové a Jakuba Žídka, o dva dny
později pak ve farním kostele adventní
koncert Václava Noida Bárty a 12. prosince bude Orlová zpívat koledy.
www.mesto-orlova.cz

VÝSTAVY A WORKSHOPY
V SLEZSKÉM ZEMSKÉM MUZEU

Historická výstavní budova, Památník
Petra Bezruče, Opava, od 2. prosince
Opavské Slezské zemské muzeum zve
o adventu na výstavy i workshopy. Mikulášská nadílka spojená s vánočními dílničkami se v Historické výstavní budově
koná 2. prosince, v Památníku Petra Bezruče je zase ve stejný den i 16. prosince
na programu workshop Vánoce v literárním díle slezských autorů. A Historická
výstavní budova hostí také dvě výstavy –
od 2. prosince tu s názvem Štědrý večer

Náš kraj
nastal, už od 20. listopadu pak výstavu
Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky a porcelánu.
www.szm.cz

ADVENTNÍ TRHY V NOVÉM
JIČÍNĚ

Masarykovo náměstí, Nový Jičín, od 3.
prosince
Vánoční jarmark se na novojičínském
Masarykově náměstí koná od 3. prosince, strom se tam slavnostně rozsvítí ale
až o dva dny později, ve středu 5. prosince, kdy se uskuteční i Den s Mikulášem.
Kromě stánkového prodeje nebudou chybět ani divadelní a hudební vystoupení,
zahrají třeba Stanley's Dixie Street Band,
Patrik Kačo nebo Pěvecký sbor Ondráš
Nový Jičín.
www.icnj.cz

MIKULÁŠ A VÁNOCE
NA RADNIČNÍ VĚŽI

Nová radnice, Ostrava, 5. a 24. prosince
Mikuláš se se svou družinou čertů a andělů na ostravskou věž Nové radnice vydá
5. prosince. Akce začíná ve 14 hodin
a děti se mohou těšit na drobné dárky.
A na věži budou moci zájemci oslavit i Vánoce. 24. prosince pořadatelé představí
staré vánoční tradice a přichystané budou rovněž výtvarné dílny.
www.ostravainfo.cz
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ADVENT V BRUNTÁLSKÉM
MUZEU

Zámek Bruntál, kosárna Karlovice,
hrad Sovinec, od 6. prosince
Výstava Novoročenky neboli péefka se
na bruntálském zámku koná od 6. prosince. V duchu jarmarku se pak 15. prosince
ponese akce nazvaná Vánoce na zámku.
Kromě stánků s vánočním zbožím i občerstvením na návštěvníky čeká také tajné vánoční překvapení. A od 26. prosince
se pak konají akce Vánoční Kosárna na
Kosárně v Karlovicích a Vánoční Sovinec
na stejnojmenném hradě.
www.mubr.cz

PERNÍKOVÉ STROMY
VE VÍTKOVĚ

Středisko volného času Vítkov, od 7.
prosince
Vyrábění perníkových stromů je ve vítkovském středisku volného času na programu 7. prosince od 16 hodin. 9. prosince se ve středisku rozsvítí vánoční strom
a děti budou zároveň moci poslat vzkaz
Ježíškovi. Vánoční víkendovka se pak
koná 14. a 15. prosince. Na děti čeká diskotéka, tvoření i stezka odvahy, a to v duchu pohádky Ledové království.
www.svc-vitkov.cz

AKCE NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM
HRADĚ

Slezskoostravský hrad, Ostrava, od 7.
prosince
Výstavu betlémů chystá i letos Slezskoostravský hrad v Ostravě. Koná se tam od 7.
prosince do 6. ledna a zaměří se především na autora tří světově unikátních,
největších a pohyblivých keramických
betlémů na světě Františka Juračky. Vánoce na hradě se pak uskuteční 15. a 16.
prosince. Na jarmarku zájemci zjistí, jak
vypadala dávná řemesla a jaké zvyky se
kdysi dodržovaly. Nebudou chybět vánoční představení pro děti i dospělé,
představí se umělecké soubory s lidovou
a historickou hudbou či koledami i mistr
kovář a areál hradu bude nazdoben tradiční vánoční výzdobou.
www.hrad.cerna-louka.cz

VÁNOČNÍ JARMARK V DÍVČÍM
HRADĚ

Kulturní dům Dívčí Hrad a jeho okolí,
8. prosince
Sál kulturního domu a prostranství před
ním se v dějiště vánočního jarmarku promění 8. prosince. Akce začíná v 10 hodin
a zájemci si budou moci zakoupit nejrůznější pochutiny i dekorace. Zahraje také
cimbálová muzika Opavští hudci, obec
se pokusí i o český rekord v největším počtu čertů na jednom místě. Chybět nebude ani svařák či zpívání koled.
www.divcihrad.cz
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Anděl Páně v Avionu
Můžete se těšit na:
Výstavní expozice doplněné o reálné
kostýmy z pohádky Anděl Páně.

Víkendové Vánoční tvořivé dílničky
pro děti od 13:00 do 19:00 hodin.

Vánoční strom s kinem, kde se
promítá pohádka Anděl Páně.

Živý betlém od 15. 12. do 23. 12.

Víkendový fotokoutek
s pohádkovými rekvizitami.

Balení dárků zdarma
od 1. 12. 2018 do 24. 12. 2018.

Svolení poskytla

www.ostrava.avion.cz
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CHRISTMAS NIGHT RUN

Prokešovo náměstí, Ostrava, 8. prosince
Netradiční vánoční běžecký závod zavítá
do Ostravy i letos. Start je na Prokešově
náměstí v 17 hodin, a to 8. prosince. Poběží se pět kilometrů, každý účastník
musí mít povinně čelovku a žádoucí je
mít i santovskou čepici. Základní startovné činí 600 korun při platbě a registraci
až na místě, kdo to stihne dříve, bude mít
startovné o sto korun levnější.
www.christmasrun.cz

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ ZÁMKEM

zámek Hošťálkovy, 8. prosince
Tradice a zvyky adventu připomenou na
zámku Hošťálkovy 8. prosince. Akce s názvem Vánoční putování začne v 10 hodin
a návštěvníci během ní mimo jiné ochutnají rozličná tradiční jídla a vyrobí si vánoční dekorace. Putování bude formou
komentovaných prohlídek, vstupné je
dobrovolné.
www.infokrnov.cz

FESTIVAL SOUZNĚNÍ

Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice, Ostrava, Frenštát pod
Radhoštěm, od 13. prosince

Náš kraj

Festival souznění rozezní kraj opět v půlce prosince. A jako každý rok se koná
hned na několika místech – 13. prosinec
bude patřit koncertu ve Frýdku-Místku,
14. prosinec Kunčicím pod Ondřejníkem, sobota 15. prosince Kozlovicím a
neděle pak Ostravě a Frenštátu pod Radhoštěm. Podrobnosti k tomuto mezinárodnímu festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel naleznou zájemci na webu.
www.souzneni-festival.cz

AKCE V OSTRAVSKÉ ZOO

Zoo Ostrava, 15. a 24. prosince
Na dvě vánoční akce zve návštěvníky
také ostravská zoologická zahrada. 15.
prosince je na programu už tradiční Strojení stromečků. U expozice Na statku se
v 10 hodin budou zpívat koledy u živého
betlému, následně začne ochutnávka
punče i zdobení stromečků. Ve výukovém centru se pak od 11 hodin budou
zdobit perníčky, vyrábět svíčky z vosku,
lít olovo i chystat dobroty pro ptáky. 24.
prosince pak v zoo oslaví Štědrý den.
www.zoo-ostrava.cz

VÁNOCE NA FRYŠTÁTSKÉM
ZÁMKU
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zámek Fryštát, Karviná, 15. a 16. prosince
Na fryštátském zámku v Karviné oslaví
Vánoce 15. a 16. prosince, kdy se tam
koná akce věnovaná vánočním tradicím.
Pořadatelé slibují i voňavé překvapení.
www.zamek-frystat.cz

KONCERT ROZEZNÍ ZÁMEK

zámek v Hradci nad Moravicí, 16. prosince
Vánoční koncert klavíristy Miroslava Beinhauera se na zámku v Hradci nad Moravicí koná 16. prosince od 17 hodin. Zazní
skladby Ference Liszta i Leoše Janáčka.
www.zamek-hradec.cz

BĚH O KAPRA I SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ CUKROVÍ

SVČ Fokus, Masarykovo náměstí, Nový
Jičín, 19. a 21. prosince
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví se v novojičínském středisku volného času Fokus koná 19. prosince. Zájemci mohou
své výrobky nosit už od 17. prosince.
A o dva dny později se uskuteční i tradiční Běh o vánočního kapra, a to na Masarykově náměstí od 17.30.
www.fokusnj.cz

Náš kraj
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„Lidé nám stromy
vysloveně nabízejí“

Letos se vánoční strom v Dobré poprvé slavnostně rozzáří v neděli
2. prosince. A opět na něm nebudou chybět ručně vyráběné ozdoby.
ALENA VELIČKOVÁ

Z

dobení vánočního stromu dětmi,
které pro tuto příležitost ozdoby
vlastnoručně vyrábějí, už v Dobré
na Frýdecko-Místecku považují za tradici, byť tam vznikla teprve loni.
„Vzhledem k zájmu dětí v ní budeme
rádi pokračovat. Strom se s přibývajícím
množstvím ozdob mění doslova v umělecké dílo,“ uvedl místostarosta Dobré
Milan Stypka.
A letos nebude chybět ani jedna novinka: „Každé dítě za přinesenou ozdobu obdrží slosovatelný žeton a na závěr může,

INZERCE

bude-li mít štěstí při losování, také něco
pěkného získat,“ dodal místostarosta.
Vánoční strom, umístěný v prostorách
před doberskou základní školou, se poprvé slavnostně rozzáří v neděli 2. prosince v 17 hodin. „Je z místních zdrojů. Jsme
prostě podhorská vesnice a mnozí občané nám stromy vysloveně nabízejí,“ popsal Stypka. Rozsvícení bude předcházet
odpolední kulturní program.
„Na pódiu se představí děti z mateřské
a základní školy a vystoupí také Chrámový sbor,“ zve na setkání Stypka s tím, že
chybět nebude ani občerstvení. Návštěvníci budou moci vyzkoušet třeba punč

nebo nejrůznější laskominy, případně si
zakoupit drobné dárky.
Druhá adventní akce se v Dobré koná
14. prosince, kdy místní základní škola
uspořádá tradiční jarmark.
Pro zájemce budou připravené stánky
s vánočními dekoracemi a dalším tematickým zbožím, které i v tomto případě
vyrobí děti.
„Součástí jarmarku jsou rovněž kulturní vystoupení ve společenském sále. Bývají hned dvě, protože jsou myslím nesmírně atraktivní a zejména rodičovskou
veřejností očekávaná,“ uzavřel starosta
Stypka.
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Na začátku unikátní
sbírky byly čtyři betlémy

Josef Kleinwächter z Frýdku-Místku sbírá betlémy. Má malé, velké, statické, pohyblivé,
s různými výjevy i tvary. Každoročně je vystavuje. Podívat se na ně můžete i letos.
JANA GARTNEROVÁ

U

ž pošestnácté chystá Josef
Kleinwächter z Frýdku-Místku výstavu betlémů. Jeho unikátní sbírka čítá 175 exponátů. Jsou mezi nimi betlémy všech velikostí. Nejmenší kousek v
sobě ukrývá tematiku svaté rodiny, největšímu betlému dominují figury metr vysoké a nejstarší pochází z roku 1880.
„Začínal jsem se čtyřmi betlémy. Pohyblivým se 108 figurkami a třemi statickými. Druhým rokem už jich bylo deset a
v průběhu let jejich počet postupně narůstal. Některé získám i během výstavy.
Když lidé vidí úroveň expozice, občas zaskočí domů a přinesou ten svůj,“ poznamenal Kleinwächter, který letos představí čtyři nové kousky. Muž kromě toho připomene také zvláštní keramický betlém s
50 figurkami, kdy každá slouží jako zvoneček.
Betlémy jsou z různých materiálů: lipového dřeva, olivového dřeva, cedru, sádry, skla, paličkované, korku, papíru, šus-

NĚKTERÉ ZÍSKÁM I BĚHEM
VÝSTAVY. KDYŽ LIDÉ VIDÍ
ÚROVEŇ EXPOZICE, OBČAS
ZASKOČÍ DOMŮ
A PŘINESOU TEN SVŮJ.
tí, keramiky, textilu, těsta, perníku, překližky, hrací a ze zvonečků.
„Například pohyblivý betlém byl původně na ruční pohon klikou. Po čase
jsme k mechanické části připojili motor
a jednotlivé části osvětlili. Nakonec přibyla i hudba. Jde o zhudebněný den v betlémě, od ranního rozbřesku až do půlnoci. Teče voda, štěbetají děti, zpívají ptáci,
bučí krávy a tak dále,“ popsal Kleinwächter s tím, že o načasování se stará počítač.
Součástí výstavy je také řezbářský plenér, při němž řezbáři vytvářejí figury
metr vysoké. Hotová je Svatá rodina, Tři
králové, husopaska i s husou, kovář či
houslista. Betlém zůstává rozpracovaný
a každým rokem přibývají dvě figury. Konečná šíře by měla dosáhnout šesti met-

JOSEF KLEINWÄCHTER A JEHO BETLÉMY. 4X FOTO: JAN SMEKAL A ARCHIV J. KLEINWÄCHTERA

rů. Mezi hlavní aktéry plenéru patří řezbáři Anetta Lupo a Jiří Rozehnal.
„Vánoce nejsou o penězích. Tak odpovídám všem, kteří by chtěli dát nějaký
dar do pokladny, která neexistuje. Nyní
jsem oslovil Charitu, zda by nechtěla při
této příležitosti zorganizovat sbírku za
účelem pomoci potřebným. Možná po-

prvé letos nabídky využije a přijde s pokladničkou,“ doplnil sběratel, který si
všechno kolem akce financuje sám. S organizací mu pomáhají přátelé. Za své úsilí letos získal Cenu města Frýdku-Místku.
Výstava se koná 26. a 27. prosince v prostorách tiskárny Kleinwächter ve Frýdku-Místku.
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Krása starého adventu

Etnografka Muzea Těšínska Eva Hovorková vypráví, jak lidé dříve trávili adventní čas.
Jaké drželi tradice, jak se připravovali na Štědrý den a jak jej pak slavili?
JANA GARTNEROVÁ

M

ísto uspěchaného adventu, nervózních příprav, uklízení a nákupů naši předkové zhruba do konce 19. století předvánoční čas věnovali
půstu, rozjímání, ale také celé řadě lidových zvyků. „Advent znamenal zklidnění.
Platil zákaz veškerých zábav, tance a zpěvu. Jelikož však lidové obřady a zvyky v
sobě zahrnují zábavní prvky, lidé kvůli
nim občas omezení porušovali,“ uvádí etnografka Muzea Těšínska Eva Hovorková.
Který den se považuje za začátek
předvánočního času?
Na sv. Ondřeje 30. listopadu. Tento svátek se považoval za nejdůležitější pro věštění budoucnosti. Snad proto, že stál na
počátku zimního období a souvisel ještě
s předkřesťanským kultem pohanských

démonů a s ochranou před zlou mocí nastupující zimy. Hlavně děvčata se pouštěla do různých praktik v touze poznat svého nastávajícího. Zvláštní čáry prováděla
například se žábou. Zahrabala ji do mraveniště a podle kostí, které z ní zbyly, se
věštilo. Nebo klepala na kurník. Ozval-li
se kohout, do roka se dívka vdala, pokud
slepice, hrozilo, že zůstane svobodná.
Doma si lidé na stůl nachystali hřeben,
skývu chleba, hrstku hlíny a prsten. Každou indicii přikryli hrnkem, zamíchali
jimi a po odklopení se dozvěděli, co je v
příštím roce čeká. Hlína znamenala
smrt, chleba majetek, hřeben nemoc a
prsten svatbu.
Jedním ze svátků, na který se dodnes
nezapomíná, je Barborka.
Čerstvě uřezané větvičky si 4. prosince
nosí domů ještě spousta lidí. Kdysi si jich
dívky uřízly dvanáct, daly je do vázy a kaž-

dý den jim měnily vodu. Ne ledajakou,
ale vázu plnily tou, ve které se umývaly.
Každou větev pojmenovaly jménem
chlapce, a která z nich na Štědrý den rozkvetla, symbolizovala jméno vyvoleného.
Někde zase větvičky dostaly názvy jednotlivých měsíců. Která rozkvetla nejdříve,
ten měsíc měl být nejšťastnější.
I svátek Mikuláše se drží...
Mikuláš býval spojený s opravdu velkou
obchůzkou. Po obcích kráčel průvod rozdělený na bílou a černou skupinu. V první šel například Mikuláš, doktor, kuchaři,
andělé a v druhé hrobníci, smrtka a čerti.
Hodná část vybrala předtím od rodičů
drobné dárky, jako jsou ořechy, sušené
ovoce, nějaký pamlsek a podobně, které
pak dětem za básničku rozdávala, zlobivé děti čerti strašili. Vyráběly se také perníky s vyobrazením Mikuláše, andělů a
čertů a prodávaly se na trzích.
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Jsme nadnárodní výrobní společnost se sídlem v Mošnově působící
v oblasti vstřikování a lakování plastů pro automobilový průmysl.

HLEDÁTE PRÁCI? PŘIJĎTE K NÁM!
HLEDÁME KOLEGY NA POZICI

OPERÁTOR VÝROBY

Vaší náplní práce bude:
• obsluha výrobních strojů na jednotlivých odděleních (vstřikovna, lakovna, montáž)
• práce v třísměnném provozu (7,5 hodinové směny)
• manipulace s výrobky
• zajištění plynulého chodu výroby
Nabízíme:
• odpovídající ﬁnanční ohodnocení – základní mzda + měsíční prémie (až 20 % ze základní mzdy)
• měsíční docházkový bonus 10 % (při měsíční absenci do 2 hodin)
• 13. a 14. plat (2krát ročně až 60% ze základní mzdy)
• každoroční navyšování mzdy
• dotovanou ﬁremní dopravu (Ostrava, Nový Jičín, Studénka, Havířov, Orlová, Bohumín)
• příspěvky na penzijní připojištění 500 Kč/měsíčně
• bezúročné půjčky
• příspěvky na stravu formou stravenek
• peněžní poukázky při pracovních a osobních výročích
• podporu volnočasových aktivit (formou peněžních poukázek)
• příspěvek 10.000 Kč za doporučení nového zaměstnance
• možnost kariérního postupu
• čisté a příjemné pracovní prostředí

Bílovecká nemocnice, a.s. zvyšuje
komfort svým pacientům
Rekonstrukcí prošla část budovy A Bílovecké nemocnice, zejména lůžková část chirurgického
oddělení. Evakuační výtah, který sloužil více než 40 let byl vyměněn za nový, vyhovující platným
legislativním podmínkám nejen s ekonomickým ale i příjemným provozem.
Dále byly v rámci první etapy vyměněny rozvody vody na části chirurgického oddělení včetně
úprav sociálních zařízení. Nově poskytuje chirurgické oddělení také dva nadstandardní pokoje. Na provedení těchto investičních akcí nemocnice vynaložila finanční prostředky v objemu
5,5 mil. Kč.
„Tato modernizace přispěje ke zlepšení prostředí a zajištění vysokého standardu poskytovaných
služeb. Sloužit bude nejen našim pacientům, ale také návštěvníkům nemocnice. V příštím roce
budeme pokračovat ve druhé etapě oprav rozvodů vody a připravujeme i další investice.
Letos byla zahájena příprava na akreditaci nemocnice, která by měla vyvrcholit na jaře příštího
roku externím hodnocením kvality a bezpečí v Bílovecké nemocnici, a.s., což v případě úspěšného absolvování znamená získání Certifikátu kvality a bezpečí. Jsem přesvědčen, že i když se
akreditace týká nemocnice jako celku, největším přínosem bude neustálé zvyšování kvality
a bezpečí poskytované péče našim pacientům, což také přispěje k jejich spokojenosti“ dodává
ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 727 883 735, 725 169 233
nebo zasílejte své životopisy na e-mail: prace@plakor.cz.
Další informace na: www.plakor.cz v sekci Kariéra.
Zároveň hledáme zaměstnance na tyto pozice:
● Operátor s VZV
● PLC programátor / Technik zlepšování procesů
● Inženýr/ka zákaznické kvality s angličtinou
● ISO Specialista/ka
● IT Programátor – junior
● Specialista/ka nákupu a logistiky

www.nvb.cz
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Zato na svátek sv. Lucie 13. prosince se
už dnes skoro zapomnělo, že?
Ano a je to škoda. V tento den si ženy nasazovaly zvláštní masky. Z kornoutu vytvořily čapí zobák nebo si obličej pomoučily a zabalily se do bílých plachet.
„Lucky“ navštěvovaly domy, a buď jimi
jen prošly, nebo přitom prováděly různé
úkony. Jedna například jako drhla ve světnici podlahu kartáčem, který si přinesla,
jiná bílila štětkou stěny a kamna, další nutila metlou děti modlit se. Někde vymetaly husím perem čtyři rohy světnice, aby
vyhnaly zlé duchy. Za to pak dostaly
chléb, sůl a vodu. V den svátku Lucie
bylo zakázáno předení a kolovraty se dokonce vynášely ven ze světnice. Zrní hospodyně sypaly slepicím do obruče, aby
nevybíhaly ze statku a dobře snášely.
Jak slavili předci Štědrý den?
Štědrý den je vlastně druhý největší svátek po Vzkříšení. A také rodinný. Lidé se
postili a ke stolu zasedli až s východem
první hvězdy, což bývalo kolem 17. hodiny. Začínalo se modlitbou. Na stůl se pokládal slavnostní bílý ubrus a na něm nesměl chybět chléb a svíce jako symbol
světla a těla Krista, klíč jako ochrana proti zlodějům a modlitební knížka. Pod
ubrus patřila sláma, pod talíře mince
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a pod stůl naturálie jako brambory, zelí,
obilí – symbol zajištění dostatku důležitých životních potřeb. I sekera, která sloužila jako ochrana před bolestí hlavy. Kolem nohou stolu upevnili řetěz a každý
na něj položil nohu, aby byl zdravý.
Bývaly večeře také tak bohaté jako dnes?
Večeře symbolizovala štědrost domácnosti a hojnost potravy pro další rok. Hospodyně se snažila připravit co nejvíce
druhů pochutin, proto následovalo několik chodů. Oplatek, chléb, polévka, kaše,
maso, cukroví, štrúdl, vánočka, sušené
ovoce a podobně, to vše patřilo na stůl,
podle toho, kdo si co mohl dovolit. Kapr
a bramborový salát přišly až v druhé polovině 20. století, stejně jako vánoční stromeček se v českých zemích objevil v bohatších rodinách až na počátku 20. století.
Přetrvaly štědrovečerní zvyky?
Mnozí určitě znají a praktikují lití olova
nebo vosku, pouštění svíček ve skořápkách ořechů nebo krájení jablka. Hází se
dozadu i střevícem. Kromě toho si kdysi
každý rozlouskl čtyři ořechy, na každé
roční období jeden. Červivé nebo uschlé
jádro ukazovalo nepříznivou budoucnost v daném čase.

ETNOGRAFKA MUZEA TĚŠÍNSKA EVA
HOVORKOVÁ. FOTO: A. SATINSKÝ, MAFRA

Kdy nastal čas pro zpívání koled?
Na Štědrý den poprvé, pak ještě na Boží
hod vánoční, na Nový rok a na Tři krále.
Na Těšínsku se kolední obchůzce na Štěpána říkalo obchůzka se štěstím.
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Na začátku bylo
víceméně „jen“
nadšení několika
jednotlivců. Dnes má
horská služba
v Jeseníkách skvělé
renomé i špičkové
vybavení.
ROSTISLAV HÁNYŠ

V

České republice se sice nemůžeme pyšnit ledovci a ani
v těch nejvyšších partiích nikomu nehrozí akutní horská nemoc z nedostatku kyslíku. To
však neznamená, že turistům v místních
horách nemůže jít o život.
Aby bylo podobných situací co nejméně, a když už, tak aby byly s dobrým koncem, o to se stará horská služba. V Jeseníkách letos slaví kulatých sedmdesát let
činnosti.
Zatímco například v Krkonoších byly
základy horské služby položené už v roce
1934, další záchranářské týmy v jiných
českých a moravských či slezských horách neexistovaly ještě dlouho poté. Především kvůli druhé světové válce.
Brzy po roce 1945 ale došlo k výraznému oživení turistiky na horách v zimě
i v létě a s tím stoupl také počet úrazů. Záchranáři v Jeseníkách chyběli a změnit se
to rozhodl Václav Myšák, nájemce Barborky, jedné z nejznámějších horských
chat v Jeseníkách.
Když začalo státní ústředí v roce 1946
organizovat kurzy pro instruktory, byl
Myšák mezi prvními přihlášenými. Kurz
sice zdárně absolvoval, daleko složitější
však bylo bojovat s úředním šimlem. Te-
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70 let horské
služby
v Jeseníkách
prve o dva roky později na schůzce se zástupci Horské záchranné služby Krkonoše, Okresního národního výboru Bruntál,
posádkového velitelství, státních lesů a
zástupců Sboru národní bezpečnosti
vznikla pobočka horské záchranné služby (HZS) v Jeseníkách.
Myšák se stal vedoucím a druhým členem byl příslušník Sboru národní bez-

BYLO TO V ROCE 1955.
PŘIJÍMAL MĚ VAŠEK
MYŠÁK, KTERÝ BYL TEHDY
V JESENÍKÁCH
OBROVSKOU PERSONOU.
pečnosti Jan Dohnal z Rýmařova, který
se ve volném čase procházel po hřebenech mezi Skřítkem a Barborkou.
PRVNÍ ČLENOVÉ BYLI ZEJMÉNA
ZKUŠENÍ LESNÍCI
V místech s největší návštěvností postupně vznikaly okrsky HZS a přicházeli další
a další dobrovolníci, kteří ve velmi skromných podmínkách začínali tvořit základy
dnešní horské služby. „První členové se
rekrutovali hlavně z řad lesníků, jejichž

velkým přínosem byla znalost místního
terénu při hledání zbloudilých návštěvníků hor,“ vypráví současný náčelník Michal Klimeš.
Jedním z prvních pomocníků horské
služby v Jeseníkách se stal také otec pozdějšího dlouholetého náčelníka jesenické horské služby Zdeňka Zerzáně. „Bydleli jsme ve Zlíně a do Jeseníků jsme se dostali vlastně náhodou. Otec byl po válce
vyslán na tehdejší Chatu doktora Edvarda Beneše (později Vítězný únor – pozn.
red.) jako vedoucí. Já jsem v horách od té
doby žil a vyrůstal,“ vypráví Zerzáň.
Otec se podle něj sice nestal oficiálně
členem horské služby, ale téměř jako by
jím byl. „Fungoval jako pomocník pro případ záchranných akcí. Jako chatař byl na
telefonu, takže také neustále v dosahu,“
vysvětloval Zerzáň.
Už v dětství měl Jeseníky s kamarády
prochozené i proježděné na lyžích, takže
sám bral jako přirozený krok, že se už
v osmnácti letech dostal mezi horské zachránce.
„Bylo to v roce 1955. Přijímal mě Vašek
Myšák, který byl tehdy v Jeseníkách obrovskou personou. A celá Horská byla jedna parta skvělých kamarádů,“ vzpomíná
Zerzáň.
Už se vstupem do horské služby má
spojené velké dobrodružství.
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„Kurz se měl konat na Alfrédce, která později vyhořela. Šel jsem tam tehdy s kouteckým hajným, jenže nás nedaleko Františkovy myslivny chytila vánice. On měl
naštěstí klíče, tak jsme se tam schovali.
Jenže na Alfrédce začali plánovat záchrannou akci, protože jsme tam nedorazili. Pak si řekli, že by v takové slotě stejně moc nezmohli a že my se někde scho-

KDYŽ SE MI PODAŘILO
SEHNAT VĚTROVKY
A SVETRY, BYLO TO
TERČEM ZÁVISTI JINÝCH
NÁČELNÍKŮ.
váme. Na Alfrédku jsme tak dorazili až
druhý den,“ popisuje Zerzáň.
TŘI VYSÍLAČKY A POKAŽENÁ
MOTORKA
Pamatuje „dřevní“ doby jesenické horské služby. Od jejího založení v roce 1948
se totiž dlouho nic neměnilo. „Když jsem
nastoupil, ještě roky jsme měli jenom svoje vybavení. Jediné, co jsme dostávali, byl
zdravotnický materiál od Červeného kříže,“ vybavuje si.
Ještě v roce 1967, kdy nastupoval do
funkce náčelníka, měla HZS Jeseníky
podle něj jen tři ruční vysílačky a jednu
nepojízdnou motorku.
„A co se týká stanic? Měli jsme deskobarák v Koutech a chatu s jednou místností na Červenohorském sedle. Řekl
jsem si, že takhle dál nemůžeme fungovat, že potřebujeme další vybavení a zázemí,“ vzpomíná. Peníze sháněl, kde se
dalo. Od ústředí Československého svazu tělesné výchovy, pod kterým horská
služba dlouho fungovala, přes kraj až po
okresní národní výbor.
„Když se mi podařilo sehnat větrovky a
svetry, bylo to terčem závisti jiných náčel-
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POMOC V HORÁCH PRVNÍ ZÁCHRANÁŘI BYLI NEJČASTĚJI LESNÍCI, KTEŘÍ HORY DOBŘE ZNALI.
NAD DNEŠNÍM VYBAVENÍM HORSKÉ SLUŽBY BY SE NEJSPÍŠ NESTAČILI DIVIT. FOTO: MAFRA

POSTAVILI JSME DESET
ZÁCHRANNÝCH STANIC
A K TOMU DŮM HORSKÉ
SLUŽBY NA
ČERVENOHORSKÉM SEDLE.
níků, protože oni takové štěstí neměli.
Chtělo to ale jenom vytrvalost. Zkrátka
nenechat se odnikud vykopnout,“ popisuje Zdeněk Zerzáň.
CO VŠE SE ZMĚNILO
S členskou základnou se pustil také do výstavby stanic. „Za necelých dvacet let, co
jsem byl ve funkci, jsme postavili deset

záchranných stanic a k tomu dům horské
služby na Červenohorském sedle. To
všechno sami,“ říká hrdě. Ve funkci skončil v roce 1988: „Dnes už je horská služba
o něčem jiném. Vybavení a zázemí je nesrovnatelné. To základní ale zůstává: pomoci na horách lidem, kteří to potřebují.“
Se zvýšenými nároky na úroveň horské
služby rostlo i materiální vybavení záchranných stanic a jejích členů. „Kromě
základních pomůcek, jako jsou svozné
saně, lyžařská a horolezecká výstroj, oblečení členů a zdravotnický materiál, pronikají do vybavení další pomůcky pro záchrannou i preventivní činnost. V současné době jsou Jeseníky rozdělené do sedmi okrsků, ve kterých slouží 58 členů,“
doplnil Michal Klimeš.
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Lidé jezdí do Příbora
za starými dovednostmi
Příborské muzeum se specializuje na výzkum a obnovování dávno zapomenutých
technologií a rukodělných postupů. Kvůli tomu sem míří z lidé z celé republiky.
MARTIN PJENTAK

O

zlatém kolovrátku, takový název nese adventní podvečer v
příborském muzeu, který se
zaměří na tradiční rukodělnou výrobu v evropských po-

hádkách.
„Představíme některé pohádky a pověsti, ve kterých se zpracovává nějaký přírodní materiál. Já tomu věnuji komentář,
dám to do historických souvislostí a kolegyně Petra Vidomusová bude demonstrovat, nakolik jsou popsané postupy reálné, nebo ne,“ přiblížil Václav Michalička,
vedoucí příborské pobočky Muzea Novojičínska. Ta se na rekonstrukce starých
technologií a zapomenutých dovedností

ve své badatelské činnosti dlouhodobě
zaměřuje.
„Všichni například známe pohádku
O třech přadlenách, takže ukážeme předení lnu. Potom je ale pohádka, ve které
se spřádá suchopýr, a tam ukážeme, jestli to jde, nebo ne. Suchopýr se totiž používal v dobách krize, ale k výrobě vláken se
moc nehodí,“ nastínil Michalička, co návštěvníky muzea v sobotu 8. prosince
v 17 hodin v podvečer čeká.
Během akce tak pracovníci příborského muzea zužitkují výsledky své výzkumné činnosti, kterou veřejnosti pravidelně
prezentují i při různých dalších příležitostech, formou dílen a workshopů.
„V květnu míváme každoročně den se
starými technologiemi, což je naše největ-

ší akce. Pak různé další jednorázové
akce. Během Dnů evropského dědictví
jsme například předváděli jednoduchou
výrobu papíru ze zbytků textílií. V rámci
Mezinárodního dne památek a sídel
jsme podle starých receptur vyrobili několik druhů inkoustů. Starověký a raně
středověký koptový, který je ze sazí, či
duběnkový inkoust. Na další akci jsme
ukazovali, jak se od pravěku až do 19. století vyráběly z běžně dostupných surovin
nitě, provazy, lana a další,“ vypočítal Michalička s tím, že na všech akcích si návštěvníci mohou všechny výrobní postupy sami osahat a vyzkoušet.
„Měli jsme několikrát také staré rukodělné techniky v Beskydech, kde jsme
zpracovávali běžně dostupné materiály,
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Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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kůru, lýko, choroše, trávu, šišky,“ doplnil
Michalička.
Aby mohli v příborském muzeu podobné dovednosti lidem předvádět, předchází tomu výzkum a následně rekonstrukce
jednotlivých technologií. „Vše často konzultujeme s různými odborníky nejen od
nás, ale i ze zahraničí,“ podotkl vedoucí
muzea.
Zatím nejvíce práce odvedli v Příboře
při připravě výstavy Kopřiva, která se konala před dvěma lety a která získala
prestižní cenu Gloria Musealis. „Kopřivě
jsme věnovali spoustu let, kdy jsme na začátku byli rádi, že jsme z ní vůbec ukroutili ošklivou tenkou šňůru, až po konec,
kdy jsme vyráběli tenounké nitě a paličkované krajky,“ zmínil Michalička.
Letos k této výstavě vyšla i kniha, v níž
Michalička shrnuje vše, co v muzeu
o zpracování kopřivového vlákna zjistili.
Dnes je publikace prakticky vyprodaná.
„Nám nezůstal už jediný kus. Šla i do zahraničí, do Spojených států, do Anglie,
do Austrálie, právě kvůli těm starým postupům, které jsme rekonstruovali, protože po nich je obrovský hlad,“ vysvětlil Michalička.
O velkém zájmu svědčí i návštěvnost
dílen a workshopů v příborském muzeu.
„Například na Den se starými technologiemi jezdí zájemci ze všech konců republi-
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PETRA VIDOMUSOVÁ A VÁCLAV MICHALIČKA PŘEDVÁDĚJÍ VÝROBU PROVAZU. FOTO: MAFRA

ky, hlídají si termíny našich akcí,“ dodal.
A koho prezentované dovednosti zajímají? „Chodí zájemci o lidovou kulturu,
o archeologii, o living history, lidé, co se
zabývají technikami přežití v přírodě, textilní nadšenci. Obyčejní lidé i univerzitní
profesoři. Ale děláme i programy pro nevidomé, jsou pro ně ideální, mohou si
materiály osahat, vše si vyzkoušet,“ vyjmenoval Michalička.
Pro podobné akce slouží v muzeu dílna, která je vybavena jak historickými,

tak i moderními nástroji. „Když děláme
rekonstrukci, tak se snažíme používat historické nástroje, pro veřejnost ale používáme jejich moderní repliky,“ uvedl.
„Je totiž poměrně náročné pracovat na
historickém kolovratu. Máme ale i moderní dvoušlapkový, který se snadněji obsluhuje, a ten právě slouží jako didaktická pomůcka pro návštěvníky našich programů, “ doplnila jeho kolegyně Petra Vidomusová, která má v muzeu praktické
ukázky na starosti.
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škoda
Nejmix
Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix
vám ke koupi nového vozu namixuje pětiletou
prodlouženou záruku a k tomu řadu dalších výhod.

Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

skodanejmix.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 606 692 053, 730 588 227
AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 589, 724 221 776
AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava - Přívoz
Tel.: 724 173 860, 606 634 419
AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 558 746 716
www.ado-autodruzstvo.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA
COMBI: 4,6–4,9 l/100 km, 105–111 g/km
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Ostravské Vánoce 2018

V Ostravě si můžete předvánoční čas užít do sytosti. Připravený je bohatý program pro
děti, na své si ale přijdou i dospělí. Ať už na vánočních trzích, či při některém z koncertů.
MARTIN JIROUŠEK

M

agickou atmosféru předvánočních svátků nejprve zažijete v Ostravě na Masarykově a Jiráskově
náměstí. Centrum provoní jehličí a vánoční punč už od čtvrtku 29. listopadu.
„Bude to takové zpříjemnění čekání na
Štědrý den s vánočním jarmarkem a pestrým kulturním programem. Návštěvníci
se mohou těšit na množství novinek i tradiční lákadla, k nimž patří například oblíbené kluziště na Masarykově náměstí, taverna i nádherná světelná výzdoba obou
náměstí,“ lákala za radnici Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová. Program začne od 16 hodin.
BETLÉM SE ZVÍŘATY
Na obou náměstích přivítá návštěvníky
betlém s živými zvířaty. Na Jiráskově náměstí budou moct děti psát vzkazy Ježíškovi, vyrobí si vánoční přání anebo jednoduchou vánoční ozdobu. K vidění
bude řada divadel, lidových a dalších hudebních souborů. Na pódiu se uskuteční

řada velkých koncertů, vystoupí například kapely Mirai, Perutě, přijede i David
Stypka nebo Ondřej Ruml.
VÁNOČNÍ STROM
Dominantou Masarykova náměstí se stane samozřejmě vánoční strom. Slavnostně se rozsvítí v neděli 2. prosince v 17 hodin. Už hodinu před tím se budou kolem
linout sváteční písně v podání souboru
Permoník. Rozsvícení stromu pak bude
asistovat zpěvačka Markéta Konvičková,
po ní převezme štafetu Spirituál kvintet.
OSTRAVA ZPÍVÁ GOSPEL
Sváteční atmosféru ještě den předtím otevře akce Ostrava zpívá gospel v multifunkční aule Gong. Jedná se o místní fenomén, který zraje už šestým ročníkem.
Za tu dobu jím prošlo na šest set zpěváků
ve věku od 15 do 70 let, doprovodná kapela se včetně dechové sekce postupně rozrostla na jedenáct muzikantů. Letos se
představí až sto sedmdesát zpěváků.
„Společně s dalšími hudebníky a hosty se
tak nakonec na pódiu objeví více než dvě

stě dvacet účinkujících,“ láká na jedinečný zážitek sbormistr Terry English.
BENDE, LEDECKÝ, PECKOVÁ
Železnou neděli svátečně naladí také zpěvák Petr Bende, který pravidelně míří do
Kulturního domu města Ostravy. „I letos
se mohou zpěvákovi příznivci těšit na tradiční vánoční turné. Pěvecké sbory z jednotlivých měst propojí koncerty s domácím publikem a kromě Petrovy kapely
bude hostovat i cimbálová muzika Gromba a speciální host, jehož jméno zatím nemůžeme prozradit,“ uvedla Taťána Strakošová z programového oddělení. Začátek bude v 17 hodin.
4. prosince na stejném místě vystoupí
Janek Ledecký. Oblíbený zpěvák nabídne
klasické vánoční písničky, ale i známé
hity. 7. prosince se publiku představí s adventním programem jedna z nejpopulárnějších operních zpěvaček Dagmar Pecková. V pořadu Zrození – Vánoční písně
a koledy zazpívá za doprovodu komorního souboru Musica Bohemica. Vánoční
koncert diriguje Jaroslav Krček.
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

b io & e ko e- shop

Pomáhejte přírodě!
Nechte si vyvézt žumpu nebo septik!

Kontakt
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Telefon: 800 292 400 (pracovní dny 7:30 – 20:00)
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Hlavní služby
 Obsluha a údržba stokové sítě
a čistíren odpadních vod
 Lokalizace poruch na kanalizační síti
 Vytyčování kanalizací včetně jejich
součástí
 Revize a kontroly provozovaných
zařízení
 Zpracování hydraulického modelu
kanalizace
 Sledování kvality vyčištěné odpadní
vody v certiﬁkované laboratoři
 Prověření nepovoleného odvádění
dešťových vod do kanalizace
 Likvidace odpadních vod z žump
a septiků
 Kanalizační měřicí vůz s moderním
kamerovým systémem

PŘÍR OD

Potřebujete vyčistit kanalizační síť nebo přípojku? Využijte
služby SmVaK Ostrava! Nabízíme vysokou kvalitu a spolehlivost
služeb, vstřícný zákaznický přístup a zajímavé ceny!

Kosmetika
a drogerie
zp
přírodních
složek
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U nás vyberete
dárek pro každého.
Přes 2000 položek skladem

www.alpik.cz
www.smvak.cz

774 775 777

Nádražní 84, Moravská Ostrava

Náš kraj

23. listopadu 2018 33

DĚTI POTĚŠÍ ČMELÁČCI
Čmeláci v divadle ani v zimě nespí, o tom
se dozvědí děti díky pořadu Zimní příhody včelích medvídků. Divadlo Krapet je
přiveze do Domu kultury už 8. prosince.
O čem to bude? Diváci například zjistí,
jak se čmeláčči chystají na zimu, i to,
proč je podzim tak sladký či kde spí
v zimě pavouk? V pohádce nechybí pan
Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan
Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda
anebo Beruška.
METALOVÉ VÁNOCE ČI TARJA
Neobvyklý vánoční program si mohou
dopřát příznivci tvrdší hudby. 12. prosince do klubu Barrak přijede floridská deathmetalová legenda Six Feet Under s charismatickým zpěvákem Chrisem Barnesem. Vánoční program se jmenuje
X-Mass Hell a podpoří jej také kapela Incite v čele s Richiem Cavalerou, synem
slavného zpěváka a kytaristy Maxe Cavalera. Dark Christmas – severské koledy
v Gongu zapěje o dva dny později, 14.
prosince, také ledová královna z Finska
Tarja Turunen. Její Vánoční koncerty slaví úspěch už od loňského vyprodání,
a tak i letos se v Ostravě zastaví v rámci
jednoho ze čtyř tuzemských vystoupení.
FILHARMONIE A MARTIN CHODÚR
Gong bude ale také patřit Vánočnímu
albu Martina Chodúra s Janáčkovou

OSTRAVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY PŘINESOU I LETOS ŘADU VYŽITÍ. FOTO: ADOLF HORSINKA

filharmonií pod taktovkou Marka Prášila.
„Na nápad natočit Vánoční album mne
přivedl můj syn Martínek, který se narodil 1. ledna 2016. Během loňských Vánoc
jsem mu už koledy hodně zpíval. Ukázalo se, že je má rád a dokáže při jejich poslechu klidně sedět a pěkně poslouchat,“
řekl zpěvák.
KLUZIŠTĚ PRO VŠECHNY

A koho omrzel kulturní program, může
Vánoce třeba probruslit na tradiční ledové ploše na Masarykově náměstí. Denně
od 10 do 20 hodin kromě Štědrého dne
a Silvestra, kdy se bruslí pouze od 10 do
12 hodin.
Kapacita je kolem 150 osob. V areálu
kluziště bude k dispozici půjčovna bruslí, šatna a sociální zařízení. Využít lze rovněž brusírnu bruslí.
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PROSINCOVÉ AKCE
Název akce: Výroba perNíkoVých stromů
Datum: 07. 12. 2018
Čas:
16:00
Místo:
Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Přijďte si vyrobit perníkové stromy a udělat si tak
krásnou vánoční výzdobu nejen pro svou
domácnost, ale potěšit i někoho dalšího.
Na tuto akci je nutné se nahlásit v SVČ Vítkov
nebo na telefonním čísle 732 607 373. Stromečkové: 15,- Kč
Těší se na Vás kolektiv SVČ Vítkov.
Název akce: posláNí přáNí JežíškoVi
Datum: 09. 12. 2018
Čas:
15:00
Místo:
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Vánoce se blíží a je třeba dát vědět Ježíškovi, co si děti, ale i dospěli, přejí pod
stromeček. Druhou neděli adventní si rozsvítíme stromeček i v SVČ Vítkov
a pošleme přání a vzkazy Ježíškovi, aby se k němu dostali včas. Těší se na Vás
kolektiv SVČ Vítkov.
Název akce: VáNočNí VíkeNdoVka
Datum: 14. – 15. 12. 2018
Čas:
14. 12. 2018 sraz: 18.00 hodin
15. 12. 2018 ukončení: 11.00 hodin
Místo:
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Tentokrát strávíme víkend s postavičkami z Ledového království, budeme
plnit různé úkoly, vyrobíme si vánoční ozdoby a ozdobíme vánoční stromeček. Nebude chybět ani stezka odvahy a závěrečná diskotéka s barevnou
hudbou. Těší se na Vás kolektiv SVČ Vítkov.
Pro více informací:
Volejte 732 607 373 nebo na www.svc-vitkov.cz, FB stránky: SVC Vitkov

AF CENTRUM s.r.o. I Výstavní 1130 I Ostrava-Vítkovice
www.afcentrum.cz
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„Pověsti nebyly, tak jsem
je začala hledat sama“
Osmašedesátiletá spisovatelka pracovala celý život v technických profesích. Náměty
čerpá tam, kde žije, na Hlučínsku. Letos jí vyšla kniha místních pověstí a báchorek.
ŽANETA MOTLOVÁ

Když jsem psala Grunt o osudech místních sedláků, obcházela jsem sedláky.
Když jsem psala Vyhnalovec, kde popisuji pašování koní přes vodu, šla jsem i za
pašerákem. Šlo mi o způsob, jak to prováděli, a dostala jsem tip. Prozradil mi, že
se koňům ovázala kopyta, aby nenechali
stopy, a musel se vybrat jeden vůdce, za
kterým všichni ostatní šli. Pak už nebyl
problém. Pomáhá i to, že jsem místní,
lidé se mě nejdřív ptají, odkud jsem.
A pak povídají. Jedna paní mi dala i dopisy od svého otce, který padnul ve válce.
Každý příběh ve vás něco zanechá. V knihách zásadně nejmenuji, a pokud chci
něco použít, vždycky se předem ptám.

K

nihy si vydává sama a její tituly
úspěšně nacházejí čtenáře už
deset let. Začínala humornými
příběhy, pak přešla k vážným
tématům, v nichž čerpala ze
skutečných osudů obyvatel Hlučínska.
Letos dolnobenešovská spisovatelka
Anna Malchárková zpracovala pověsti
a báchorky Hlučínska. Jde o vůbec první
soubor, který ústně tradovaná vyprávění
z oblasti mezi řekami Opavou a Odrou
a polskými hranicemi zaznamenává.
Vyšla kniha Chudobky – pověsti
a báchorky z Hlučínska. Co vás přivedlo
ke sbírání pověstí?
Měla jsem napsat do místního časopisu
nějakou pověst. Věděla jsem o třech, napadl mě třeba pramen Juliánka v lese
v Kozmicích. Začala jsem ale pátrat po
dalších a zjistila, že nikde nejsou. Nikdo
je nevydal, není kde čerpat. Ani mezi lidmi už se dnes nevyprávějí. V tu chvíli
jsem si vzpomněla, že mi před deseti
lety, když jsem začala psát, jedna paní
dala rukopis sepsaných pověstí a báchorek. Neřekla, kdo byl autorem, vím jen,
že pochází z roku 1900. Právě tam je
spousta místních příběhů.

Ten byl pro vás odrazovým můstkem?
Začala jsem se tím probírat a také vyzvídat ve svém okolí. Známí mi začali posílat, co věděli ze svých obcí, co si tam lidé
kdysi vyprávěli. Z některých pověstí mnoho nezůstalo, často to byly pouhé dvě tři
věty. Abych mohla dotvořit příběh, musela jsem si nastudovat dobu a procházela
jsem si i staré kalendáře a kroniky. Historikové by ze mě možná dostali psotník,
ale jde o pověsti. Dochovaly se především v ústním podání a jejich podoba záležela ryze na umění vypravěče. Řada z
nich má přesto pravdivé jádro. Zbytek je
za ty roky navymýšlený, přibarvený, upravený.
Znáte některou z pověstí i ze svého
dětství?
O podzemní chodbě pod zámkem v Dolním Benešově slýchávám od dětství, prováděly se tam dokonce průzkumy. Staří
pamětníci tvrdí, že to bylo tak velké
téma, že tam pustili slepé hříbátko, aby

SPISOVATELKA ANNA MALCHÁRKOVÁ.
FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

zjistili, kam to až vede. A nevrátilo se.
Když jsme byli mladí, to mi bylo tak šestnáct, chtěli jsme si tam v rozvalinách dokonce udělat zámeckou klubovnu. Pracně jsme to odkopali, až jsme se dostali na
zazděné klenutí. Potom nám to ale někdo nechal znovu zahrabat.
Jak dlouho jste na knize pracovala?
Asi půl roku. To bylo poprvé, co mě políbila múza tak silně. Asi to bylo potřeba.
Dnešní mladší generace už si nevyprávějí, mají internet, mobily. Co nezapíšeme
teď, to by navždy zmizelo. Byl nejvyšší
čas. Všechno, co jsem se dozvěděla, bylo
od starších lidí, sedmdesát let a víc. Pamatují, co se vykládalo u draní peří a podobně. Pracovala jsem osm hodin denně, všechna místa jsem si i projela. Byla
to víceméně detektivní práce, ale jsem
ráda, jinak by pověsti zanikly.
V předchozích knihách líčíte osudy
obyvatel Hlučínska a vycházíte ze
skutečných příběhů. Je těžké lidi přimět,
aby povídali?
Je to citlivé, váže se k tomu spousta osobních bolestí, zvláště z období po válce.
Ale zatím mě nikdo neodmítl. Většinou
mám v každé dědině nějakého známého,
a když něco potřebuji, zavolám a ptám
se, kdo by mi k tématu mohl něco říct.

Při psaní zároveň poznáváte svůj kraj.
Překvapilo vás něco?
Dozvěděla jsem se hodně. Teď při sbírání pověstí například ze starých kalendářů
a kronik. V Sudicích je obrovský kostel,
na dnešní poměry katedrála. Vždycky
jsem si říkala, jak je to možné, to muselo
být město. A skutečně bylo, našla jsem to
v německých kronikách. Z Třebomi a Sudic byli lidé po válce odsunutí a tamní rodáci v Německu kroniky vydali. Pár kusů
se tady objevilo a jeden můj známý to
koupil, tak jsem si to půjčila. Zajímavé
byly i čarodějnické procesy. Když na Šumpersku skončily, v Ratiboři pokračovaly
dál. Jelikož lidé se tu mísili, jistý Matúš
studoval v Opavě na jezuitském gymnáziu a na trhu tam poznal dívku z Bolatic.
Jako v každé době, nějaký úředník měl
strach z konkurence a nařkl jej z čarodějnictví. Při mučení pak jmenoval i bolatickou dívku. Varovali ji cisterciáci a rodina
ji ukryla do lesa. Příběh jsem našla ve
Slezském kalendáři, dokonce tam byly vyjmenované tři ženy upálené v Opavě. K
pověsti o lesních zbojnících Ondráš a Juráš jsem zase zjistila, jak široký měli
záběr. Byli na Opavsku, v hájeckých kopcích, pak se přemístili k Chuchelné. Je
tady taková proláklina, dodnes se jí říká
Zbojnička.
Jsou i obce bez pověstí?
U některých dědin se nepodařilo nic najít. Pověsti většinou vznikaly tam, kde
byly zámky, a podél hlavních tahů. Podél
tahu Opava–Landek, tam toho je hodně.
Druhý tah podle pověstí šel z Ratiboře
přes Hněvošice a Oldřišov do Opavy.

PESTRÁ VÁNOČNÍ
NABÍDKA JEDINĚ
OD PROCHÁZKY

váš tradiční řezník
www.prochazka.cz

Procházka – Váš řezník
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Mladý mistr houslař

Koníčkem 25letého studenta restaurátorství nábytku Miroslava Puczoka z Havířova je
výroba hudebních nástrojů. Jeho snem je umět vyrábět klasické ohýbané housle.
JANA GARTNEROVÁ

S

voje první housle vyrobil pětadvacetiletý student Miroslav Puczok z Havířova přítelkyni před šesti lety. „Stále hrají a zajímavě zní,“ říká. Dnes má na
kontě celou řadu hudebních nástrojů
včetně lidových. Kvůli nim pátral po odkazu starých mistrů, případně občas chodí po lese, poklepává na dřevo a poslouchá, jak rezonuje.
„Odmalička mě přitahovaly folklor a lidová tvorba. Nejdříve jsem se pustil do
píšťalek ze dřeva černého bezu a dalších
dechových nástrojů. Bez používám i na
fujary. Dobře se opracovává. Uvnitř je
dužina, proto se větev bez problémů
vrtá. Najdu si správně tlusté, rovné větve
s nepoškozenou kůrou bez trhlin. Ne každý bez však hraje stejně. Záleží na hustotě dřeva,“ popisuje Puczok, který si dřevo
nosí do své malé panelákové sklepní dílny, kde může pracovat i v zimě, protože
přes ni vede teplovodní potrubí pro celý
vchod.
Bezové větve hned začerstva navrtá.
Dříve to dělal nebozezem ručně, což trvalo i pět hodin. „Nyní nebozez pohání vrtačka a jsem hotový za hodinu. Jen práce
už není tak romantická. Takto připravená větev dva roky schne. Pak ji zbavím
kůry, projedu vrtákem a zhotovím všechno, co potřebuje fujara k tomu, aby se na
ni dalo hrát,“ líčí student.
Nakonec zapne ladičku, slabě foukne
a ladička mu ukáže, kde má umístit otvory, které se při hraní zakrývají nebo odkrývají prsty. Vzdálenost mezi nimi určuje
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HOUSLAŘ MIROSLAV PUCZOK VE SVÉ DÍLNĚ. FOTO: ADOLF HORSINKA

matematický vzorec. „Není stejná, což
často lidi mate a říkají mi, že to mám špatně,“ doplní muž, který také tancuje ve
folklorním souboru.
Některým fujarám zachová přírodní
vzhled a napustí je lněným olejem proti
plísním, jiné ozdobí. Ta největší stojí
zrovna opřená o skříň, měří 2,03 metru
a je vyřezávaná. Zatímco fujara podle
Puczoka vydává jakoby čarovný zvuk,
trombita, která bývá dlouhá i šest metrů,
zní spíše jako trumpeta: „U trombity musím větev rozřezat po délce napůl. Po vyschnutí a vydlabání ji slepím. Jednu menší mám v plánu udělat z loňského vánoč-

ního stromku. Proč ho vyhazovat.“ Od
jeho prvních zhotovených houslí uběhlo
pár let, když mu do oka padla gorolská
dlabaná basička. Po návodu, jak na ni, začal pátrat u starých mistrů.
„Až po čase jsem s pomocí přátel dohledal muže, který lidové nástroje před lety
vyráběl na Slovensku pod Tatrami. Jmenoval se Ján Červeň. Tehdy téměř všechny lidové muziky hrály na nástroje od
Červeňa. Jeho výrobní postupy se mi
však do ruky už nedostaly, jen zajímavý
životopis, tak jsem si nakonec basičku
půjčil, poměřil a odhadl dřeviny. Povedla
se,“ usmívá se Puczok.

INZERCE

38 23. listopadu 2018

Náš kraj

Novinky lyžařské sezony.
O cenách se ještě jedná
Lyžařské areály nachystaly i letos pro své návštěvníky řadu novinek. Zatím jen část
provozovatelů vleků v Beskydech a Jeseníkách pak ví, jaké budou u nich platit ceny.
DAREK ŠTALMACH

N

ejvětší lyžařský areál v Moravskoslezském kraji, Ski Aréna
Karlov, připravuje pro nadcházející lyžařskou sezonu mnoho změn.
Mezi ty viditelnější patří například instalace dvou nových čtyřsedačkových lanovek.
„V rámci Ski Arény Karlov jsou největší
novinkou dvě nové čtyřsedačkové lanovky,“ říká Boris Keka, mediální zástupce
karlovského lyžařského areálu. „Jedna
vznikne na místě, kde už kdysi vlek stával, v areálu Karlovský expres vedle penzionu Roháč. Pamětníci si možná vzpomenou, že zde kdysi byl vlek – kotva. Druhá
čtyřsedačková lanovka, s krycí bublinou,
pak nahradí dvousedačkovou lanovku
v areálu Myšák.“
Vedle dvou nových lanovek v Karlově
investovali do zasněžování, rozšířily se
sjezdovky na Myšáku, vylepšilo se zázemí, přibude například vyhřívaná odpočívárna, kam budou moci zajít třeba rodiče, jejichž děti právě lyžují.
A velkou změnu připravila i samotná
obec Malá Morávka.
„Bezpečnost všech návštěvníků určitě
zvýší nový chodník vedoucí od Malé Morávky až do Karlova,“ vysvětluje Keka.
„Doposud museli pěší chodit po okraji silnice, chodník pomůže všem.“
O cenách pro příští rok zatím karlovští
vlekaři jasno nemají.
„Teprve se rozhoduje, nedá se říct, jak
se ceny pohnou,“ řekl Boris Keka.
Sousední lyžařský areál Kopřivná letos
zdražovat nebude, celodenní cena zůstává na 600 korunách. „Rozšířili jsme lyžařskou školku, která získala nový malý vlek,
posilujeme gastroslužby, zasněžování,

koupili jsme novou rolbu,“ řekl vedoucí
skiareálu Libor Petrů.
Jedním z mála míst, kde už znají ceny
pro příští rok, je Ski areál Bílá v Beskydech.
„Některé ceny se snižovaly, jiné mírně
zvyšovaly, zavádíme i zcela nové tarify,“
představuje plány pro nadcházející sezonu Petra Neumannová ze Ski areálu Bílá,
kde celodenní jízdné pro dospělé vyjde
na 513 korun. „Mírně zlevněno bude rodinné jízdné, u kterého máme jako novou nabídku možnost nakoupit rodinné
jízdné na tři hodiny, nahoru šla cena zpáteční jízdenky na lanovce, jednorázové
jízdné zůstalo stejné. Podražily také jízdenky na šest a dvanáct dnů,“ dodala Neumannová s tím, že se v areálu přes léto
pracovalo hlavně na zlepšení zasněžování a zkvalitnění gastroslužeb.
V nedalekém beskydském SkiParku
Gruň se stanovením cen ještě vyčkávají.
I zde mohou lyžaři využívat služeb dvousedačkové lanovky, sjezdovka známá
také jako Armaturka pro letošní zimu nabídne hlavně zlepšení služeb. „Konkrétní
výši cen jízdného jsme zatím nestanovili,
čekáme, jaké podmínky nám určí náš dodavatel elektřiny,“ vysvětluje výkonný ředitel areálu Kemal Rusitovič.
Zvýšení cen se zde, jako v mnoha dalších zimních střediscích, ale podle všeho
nevyhnou. „Předpokládáme, že cena zřejmě mírně stoupne, ale jistě to zatím říct
nemůžeme. Každopádně návštěvníkům
nabídneme rozšířenou nabídku půjčovny lyží, větší počet instruktorů v lyžařské
školičce, k bezpečnosti návštěvníků jistě
přispěje i celodenní přítomnost členů
horské služby v areálu,“ dodal Rusitovič.
Čeští lyžaři začali v posledních letech
navštěvovat i lyžařské areály v polských
Beskydech. Jen na hraničním hřebenu

NA SVAHU TURISTÉ V KRAJI MAJÍ Z ČEHO
VYBÍRAT. ZALYŽOVAT SI MOHOU ZAJET DO
AREÁLŮ V BESKYDECH I JESENÍKÁCH. FOTO:
ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

mezi Třincem a Bukovcem jsou v provozu hned tři lanovky a několik klasických
vleků. Lanovka vedoucí na Soszow, z české strany známý jako Velký Sošov, splňuje požadavky i náročných lyžařů. Na nedaleký Velký Stožek zase vede dvousedadlová lanovka, kterou mohou, dokud nenapadne sníh, využívat i cyklisté. Obě lanovky patří do seznamu lyžařské nabídky horského městečka Wisla, jen o pár kilometrů vedle pak je lanovka vedoucí na
Velkou Čantoryji ze sousedního Jasiowce. Středisko na polské straně Čantoryje
se třemi vleky a čtyřmístnou lanovkou nabízí celodenní jízdenku za 85 zlotých, což
činí v přepočtu zhruba 613 korun. V sousedním středisku Soszow prozatím podobu cen pro zimní sezonu neznají.
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Krmivo na Váš dvůr
Prrodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hosspodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

E-mail: krmiva@afeed.cz | www.afeed.cz

Zábřeh, Leštinská 972/32, tel. : 583 495 218, e-mail: petr.fryzelka@navos-km.cz
Mohelnice, Družstevní 7, tel. : 583 430 155, e-mail: eva.busfyova@navos-km.cz
Hukovice-Velká Kraš, tel.: 584 436 030, e-mail: Ivana.zetochova@navos-km.cz
Podivín, Rakvická 862, tel.:519 344 605, e-mail: ruzena.varmuzova@navos-km.cz

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904
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100 let republiky,

165 let Vítkovické nemocnice!

Naše republika letos napříč kraji slaví významné jubileum 100. výročí
svého vzniku. Oproti Vítkovické nemocnici v Ostravě je však i naše
republika stále ještě mladá. Ode dne, kdy tehdejší majitel Vítkovických železáren baron Rothschild inicioval výstavbu nové závodní nemocnice ve Vítkovicích, totiž letos uplyne už 165 let.
Vítkovická nemocnice byla v rámci celého
Rakousko-Uherska prv
r ní závodní nemocnicí
vůbec. Péči zde zajišťovala v počátcích jen
hrstka lékařů, kteří však měli na svou dobu
k dispozici velmi moderní vybavení. V roce
1878 se do čela nemocnice dostal na neuvěřitelných 41 let vzdělaný lékař z Vídně
MUDr. Maximilián Munk, který
r se zasadil
o značné prostorové i oborové rozšíření nemocnice.
V období prv
r ní republiky vzrostl počet lůžek
v nemocnici na 486 a zdravotnické zařízení
také získalo výborné renomé díky vysoké
odborné úrovni léčebné i ošetřovatelské
péče. Na mezinárodní výstavě ve Štrasburku v roce 1923 pak také nemocnice obdržela za tuto kvalitu péče zlatou medaili.
Po druhé světové válce byly v nemocnici
vybudovány nové pavilony, mezi který
r mi
nechybělo urologické, interní či gynekologicko-porodnické oddělení, které je i dnes
chloubou nemocnice. V současnosti je
porodnice Vítkovické nemocnice největší
soukromou porodnicí v Česku a každoročně
zde přijde na svět více než 1500 dětí.
Od roku 2005 je majitelem nemocnice
společnost AGEL, která kontinuálně investuje do modernizace zdravotnické techniky i zázemí. V posledních letech například
v areálu nemocnice vznikla nová lékárna,
ﬁremní mateřská školka, byla realizována
rekonstrukce interního pavilonu, porodnice, dětského oddělení, oddělení chirurgie
a nového endoskopického pracoviště. Dále

vzniklo nové RDG pracoviště a především
nové centrální operační sály, včetně velkého
dospavacího pokoje s deseti lůžky. V roce
2010 získala nemocnice statut Iktového
centra, přičemž toto Iktové centrum bylo
také významně modernizováno.
Dnes zaměstnává nemocnice 170 lékařů
a 600 nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří poskytují lůžkovou i ambulantní
péči nejen obyvatelům Ostravy, ale i pacientům z celého regionu. Řada oddělení má
pak i nadregionální působnost - především
Centrum vaskulárních interv
r encí, Centrum
péče o zažívací trakt, Bariatrické centrum,
Centrum péče o matku a dítě s největší
soukromou porodnicí v republice, a také radiologické oddělení. Nemocnice disponuje
12 lůžkovými odděleními a 25 ambulancemi, které jsou vybaveny moderní léčebně
diagnostickou technikou i zkušenými týmy
zdravotnických pracovníků.
Tiskový mluvčí
Bc. Lucie Drahošová
tel: +420 702 197 400
e-mail: lucie.drahosova@agel.cz

Česká republika

HUDEBNÍ STŘÍPKY
Lucie Vondráčková vydala
„rozpačité album“

Dlouhých pět let vyčkávala Lucie Vondráčková s novým albem. Teď své fanoušky potěšila a vydala desku Růže.
I se dvěma bonusy – filmovou písní The
Perfect Kiss a nahrávkou z audioknihy
Fína čokoláda – je na albu pořádná porce dvaceti skladeb, což už dnes nebývá
zvykem. Jak ale poznamenal recenzent
iDNES.cz Václav Hnátek, album zanechává rozpačitý dojem. Vondráčkové
a jejímu hlasu podle něj sluší pomalejší
a něžnější polohy, proto je nešťastné, že
album z velké části tvoří spíše taneční
skladby.
(rr)
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„Božský pilot“ Martin Šonka je mistr světa
ČR | Poslední let sezony loni akrobatického pilota Martina Šonku připravil
o vítězství v populární letecké sérii Red
Bull Air Race. Letos mu naopak skvělý
výkon titul mistra světa „přihrál“.
„Nemůžu být šťastnější. To, jak se
závod vyvíjel, bylo krásné. A poslední
let? Měl jsem čistou hlavu a soustředil
jsem se jen na něj. Abych neudělal žádnou chybu, nedostal nějakou penalizaci.
To se povedlo,“ jásal Šonka.
K velkému úspěchu ho dovedlo zasloužené vítězství v Dallasu, posledním závo-

dě sezony. Český pilot šel za triumfem
suverénně. Ačkoliv se v Texasu výrazně
měnil vítr i teplota vzduchu, byl Šonka
nejrychlejší ve všech třech kolech závodu. Když proletěl poslední branou, ze sluchátek slyšel: „Jsi mistr světa!“
„Jsem neskutečně hrdý na to, co se
nám podařilo a že malá země uprostřed
Evropy má světového šampiona v tak
nádherném motorsportu,“ rozplýval se.
Na tribuně slzela štěstím přítelkyně
Olga, se kterou má tři děti. „Řekla mi, že
jsem bůh,“ rozesmál se Šonka.
(rob)
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VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

Eden zažije smršť: Kiss
a ZZ Top na jednom pódiu

Pražská Eden Aréna se bude příští rok
19. června otřásat v základech. Na společný koncert dorazí dvě rockové legendy – kapely Kiss a ZZ Top. Kapela Kiss
oznámila, že absolvuje závěrečné turné
End of the Road, kterým hodlá završit
svou epickou pětačtyřicetiletou kariéru.
„Toto turné bude závěrečná oslava pro
ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro
ty, kteří ne,“ slibují „kissáci“. Tři svérázní vousáči ZZ Top, kteří jsou nejstabilnější sestavou v historii rockové hudby, oslaví příští rok dokonce padesát let
na scéně. „Hrajeme tak dlouhou dobu,
že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé,“ láká na koncert baskytarista Billy Gibbons. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal,
ceny se pohybují od 1 690 do 2 990 korun.
(vah)

90. léta se vrací. Do Česka
zamíří Backstreet Boys
Před dvaceti lety byli idolem náctiletých, jedna z nejslavnějších chlapeckých kapel historie. Teď se proslulý boy
band, skupina Backstreet Boys, vrací.
V lednu 2019 vydá své desáté album nazvané DNA a na jaře potom vyrazí na
největší halové turné po osmnácti letech po celé Evropě a Severní Americe.
V pražské O2 areně se zastaví 22. června 2019. Vstupenky na koncert jsou
k mání v síti Ticketportal za 1 290 až
2 450 korun.
(rr)

Rodák ze Dvora Králové Martin
Šonka je mistr světa. FOTO | MAFRA

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvouči čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu
6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI
PJXP200 nebo VARI PJGCV160 nebo
s odstředivou spojkou 120 mm VARI
PJXP200A (určena pro majitele systému
AGZAT nebo vlastníky podvozku bubno
bubnové sekačky VARI BDR-650A) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu. Více informací
o akci na www.vari.cz.

PJGCV160

spojka 80 mm

spojka 120 mm

spojka 80 mm

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4465

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

17 990 Kč 17 990 Kč 20 590 Kč
11 990 Kč 11 990 Kč 14 590 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze
bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních
rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je
nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt
nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154
632 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U kaple 339, T 583 212 419 •
Uherské Hradiště-Jarošov, ZEND, Pivovarská 256, T 572 545 071, 777 869 077 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758,
T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna www.vari.cz.
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Fotbal

Fortuna liga v poločase
Ligová soutěž vstupuje
do druhé poloviny své
základní části. Hrát se
letos přitom bude ještě
v půlce prosince. Které
týmy a hráči zatím
vynikají a jaké rekordy
už stačily padnout?
Favorité na čele
Tři kola, tři nejlepší týmy a dohromady devět výher. Něco takového se přihodilo naposledy v roce 1943. Plzeň,
Slavia a Sparta zahájily sezonu beze
ztráty. Otázkou je, jak ji dokončí.
I nyní jsou na špici: první Slavia
37 bodů, druhá Plzeň 35, třetí Sparta 30. Je prakticky vyloučené, aby se
do boje o titul přimotal ještě někdo
jiný. Nejlepší formu – ale také nejvíc
zraněných – mají slávisté.

Individuální tahouni
Osobním statistikám vévodí hráči
z týmů, které na čele tabulky nejsou.
Střelcem sezony je zatím boleslavský
Nikolaj Komličenko, jenž má
s 12 góly náskok v tabulce střelců tří
tref na druhého slávistu Stocha. Mezi
nahrávači hraje prim jablonecký ofen-

zivní záložník Michal Trávník – gól
pro své spoluhráče zařídil sedmkrát.
O jednu asistenci hůř jsou na tom tahouni pražských S – sparťan Stanciu
a slávista Hušbauer. Až u statistik brankářů najdeme na čele hráče z top ligových klubů – nejvíc nul (7) vychytal
Kolář ze Slavie, nejdelší sérii bez gólu
držel po 486 minut plzeňský Kozáčik.

Nejlepší útok i obrana
Poněkud jednotvárnou je podívaná na
tabulku nejlepších ofenzivních a defenzivních výkonů dosavadního průběhu
ligy. Všem ukazatelům totiž vévodí
Slavia. Zaznamenala nejvíc gólů (47),
má tím pádem nejvyšší průměr gólů na
zápas (2,47), vyslala nejvíce střel
(292) a také se nejčastěji svými střeleckými pokusy trefila mezi tyče
(116krát). Silná je i v defenzivě – inkasovala nejméně branek (11).

Liga umí nalákat diváky
Jak dohledal statistický web csfotbal.cz, během 15 kol přišlo na stadiony
hned třiadvacetkrát více než 10 tisíc diváků. Něco podobného bylo k vidění
naposledy v roce 1979. Nejvyšší číslo přineslo slavné pražské derby
(17 398). Nad sledovanou metu 10 tisíc se kromě Sparty a Slavie dostali ještě v Plzni, Ostravě, Teplicích a Olomouci.

16. kolo Fortuna ligy
Pátek 23. listopadu
Liberec – Plzeň (18:00, O2 TV Sport)
Dukla – Teplice (18:00, O2 TV Sport)
Sobota 24. listopadu
Karviná – Slavia (14:00, O2 TV Sport)
Bohemians – Příbram (17:00, O2 TV Sport)
Zlín – Opava (17:00, O2 TV Sport)
Ostrava – Slovácko (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 25. listopadu
Olomouc – M. Boleslav (15:00, ČT sport)
Sparta – Jablonec (17:00, O2 TV Sport)

Rekord zarostlého veterána
Opavský kapitán Pavel Zavadil se nezdá. V reprezentaci neodehrál ani minutu, zato v lize láme rekordy. Bylo
mu 40 let a pět měsíců, když v říjnu
skóroval proti Příbrami. „Zajímavý bonus,“ usmíval se pod svůj tmavý plnovous. Nikdo starší v české lize ještě
gól nedal.

Hrůzostrašný start Dukly
Sedm kol, sedm porážek. Podle statistiků zažily stejně šílený start do sezony
po válce jen dva kluby. Kladno (1949)
i Cheb (1991) tehdy sestoupily. Jak asi
dopadne Dukla, která po hrůzostrašném úvodu vyhodila trenéra? Byť je pořád poslední, z nejhoršího se pomalu
hrabe.
(mb, iDNES.cz)

Vsaď si

Více na www.ifortuna.cz
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Nejlepší brankář:
Ondřej Kolář (Slavia) – 7 nul
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Nejlepší nahrávač:
Michal Trávník (Jablonec) – 7

18+

Nejlepší střelec:
Nikolaj Komličenko (Boleslav) – 12

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. listopadu 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.35 Jablíčko se dokoulelo 8.10 StarDance IX...
kolem dokola 8.15 Gejzír 8.45 Vzpomínka na
Adventní koncerty 2017 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 Pane králi, jdeme z dáli 13.55 Rozsudek
(4) 14.40 Slasti Otce vlasti 16.20 Hercule Poirot
17.55 Bydlet jako... na Slovácku 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.50 Looney Tunes: Úžasná show II (19) 7.15
Kačeří příběhy (41, 42) 8.10 Show Toma
a Jerryho II (10) 8.30 Tvoje tvář má známý hlas V
11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50 Rady ptáka
Loskutáka 13.55 Víkend 14.55 Divoké kočky
16.55 Nekonečná láska 18.50 Helena IV (53)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Powerpuff Girls (19) 6.55 Transformers:
Roboti v utajení (24) 7.25 Bolek a Lolek si hrají
7.50 M.A.S.H (230) 8.20 M.A.S.H (231) 8.55
Autosalon 10.10 M.A.S.H (232) 10.40 Prima
Partička 11.45 Česko Slovensko má talent
13.15 Polda III (5) 14.30 Vraždy v Midsomeru
16.50 Dva misionáři. Komedie (It., 1974). Hrají
B. Spencer, T. Hill, R. Loggia, J.-P. Aumont,
J. Herlin, R. Pizzuti, M. Cumani Quasimodová,
L. Piani a další. Režie F. Rossi 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Poslední loď III (1) 8.05 Extant II (11) 9.00 Top
Gear XXV 10.10 Pevnost Boyard (10) 12.30 Re-play
13.05 Futurama II (2) 13.35 Simpsonovi XXIX
(9, 10) 14.25 COOLfeed 14.40 Simpsonovi XXIX
(11, 12) 15.35 Futurama II (3) 16.05 Flynn Carsen 2:
Návrat do dolů krále Šalamouna 17.55 Simpsonovi
XXIX (13) 18.30 Simpsonovi XXIX (14) 18.55
Simpsonovi XXIX (15) 19.30 Simpsonovi XXIX (16)
20.00 Avatar 23.25 Dům na konci ulice

20.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
V tomto dílu se StarDance
spojila s Centrem Paraple
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Vojna a mír (1/4)
Dramatický seriál (VB, 2016).
Hrají P. Dano, L. Jamesová,
J. Norton, J. Broadbent,
G. Scacchiová. Režie T. Harper
23.25 Taxi
Akční komedie (Fr., 1998).
Hrají S. Naceri, F. Diefenthal,
M. Cotillardová a další. Režie
G. Pirés
0.50 Banánové rybičky
1.20 Žiješ jenom 2x
1.55 Bydlení je hra
2.25 Pod pokličkou
2.55 Sama doma
4.40 Valdštejnův manýrismus
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.45 Noviny 6.20 Soudní síň – nové
případy 7.10 Soudní síň 8.05 Policisté v akci 9.15
Vyjednávačka 11.55 Chlapci a chlapi (11/11) 13.20
Dr. Ludsky (5/10) 14.40 Dr. Ludsky (6/10), seriál
(SR, 2011) 15.50 Soudní síň – nové případy 17.00
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.10
Rodáci (11/13), dramatický seriál (ČR, 1988) 22.15
Všechno, co mám rád 23.45 V sedmém nebi
NEDĚLE 5.30 Krimi 5.50 Noviny 6.20 Krimi

6.45 Soudní síň – nové případy 7.55 Rodinné
záležitosti 9.05 Dr. Ludsky (5/10) 10.25 Dr. Ludsky
(6/10) 11.40 Jsem máma (12/20) 14.40 Anděl
s ďáblem v těle 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Všechno, co mám rád 23.55 Všechno, co má
Ander rád 0.20 Na chalupě 1.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.25 Ochránci

11.25 Ve jménu zákona (92/131) 12.30 V sedmém
nebi 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (2/19)
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Anděl s ďáblem
v těle 22.25 Soudní síň – cz 23.25 Profesionálové VIII
(2/19) 0.20 Ve jménu zákona (92/131)

SÉRUM PRAVDY

KATASTROFICKÝ

20.20 San Andreas
Katastrofický film (USA, 2015)
22.30 John Wick
Akční film (USA, 2014)
0.25 Pařba v Bangkoku
Komedie (USA, 2011)
2.25 Jako štvaná zvěř
Akční film (USA, 1995)
4.20 DO-RE-MI

ÚTERÝ 11.50 Ve jménu zákona (93/131) 12.55

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové VIII (3/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Klaun (5) 21.20 Klaun (6) 22.25 První
oddělení II (25, 26) 23.15 Profesionálové VIII (3/19)

STŘEDA 11.35 Ve jménu zákona (94/131) 12.40

V sedmém nebi 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (4/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Jsem máma (13, 14/20) 22.20 Dr. Ema (1/10) 23.40
Dr. Ema (2/10) 0.50 Ve jménu zákona (94/131)

ČTVRTEK 11.50 Ve jménu zákona (95/131) 12.50

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (5/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Měsíc v ohrožení 22.05 První oddělení II (27, 28)
23.00 Profesionálové VIII (5/19)

PÁTEK 11.40 Ve jménu zákona (96/131) 12.45

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (6/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zákony pohybu (1/13) 21.30 Rodinné záležitosti
22.50 Ochránci 23.50 Profesionálové VIII (6/19)

20.20 Česko Slovensko má talent
Semifinále
22.40 Poslední mise
Thriller (USA/Pol., 2004).
Hrají S. Seagal, I. Nowakowská,
A. Wagnerová, M. Schulze,
R. Gee a další. Režie
P. Ch. Leong
0.25 96 hodin: Odplata
Akční film (Fr., 2012).
Hrají L. Neeson, M. Graceová,
F. Janssenová, L. Orser, J. Gries.
Režie O. Megaton
2.25 Vraždy v Midsomeru
Psáno krví. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Bookerová,
A. Masseyová, J. Davidová
a další. Režie J. Silberston
4.45 Spravedlnost v krvi VIII (15)
Odkaz. Krimiseriál (USA, 2017).
Hrají T. Selleck, D. Wahlberg,
B. Moynahanová a další

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Doktor z hor 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 7.45 Pohodové zprávy 8.00 To nej

z regionu 8.25 Stefanie 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 23.45 Luxus store

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
5.00 Holky z kalendáře 6.40 Zemětřesení 9.00 Dr.
House IV (13, 14) 10.50 Námořní vyšetřovací služba
VII (7, 8) 13.10 Bláznivá dovolená v Evropě 14.55
Toy Story 2: Příběh hraček 16.40 Jak jíst smažené
žížaly, komedie (USA, 2006) 18.20 Kněz je poděs,
komedie (USA, 2007) 20.00 Útěk ze Sibiře, drama
(USA/Pol./SAE, 2010) 22.40 Torque: Ohnivá
kola, akční film (USA, 2004) 0.20 Černý úsvit,
akční film (USA 2005)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení (23) 6.35
Powerpuff Girls (18) 6.45 Velké zprávy 7.50
Pekelná kuchyně XV (9) 8.45 Vítejte doma VI (30)
9.35 Vítejte doma VI (31) 10.40 Už se nebojím
12.40 Beznadějný trouba 14.35 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 17.50 Želvy Ninja, akční film
(USA, 2014) 20.00 Lepší už to nebude, romantická
komedie (USA, 1997) 23.05 V pařátech smrti,
horor (USA, 2011) 0.50 Dům na konci ulice

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 pří-

roda 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
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neděle 25. listopadu 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.00
15.55
16.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.25
21.30
22.04
22.05
23.40
1.25
2.05

Zajímavosti z regionů 6.30 Slasti
Otce vlasti. Komedie (ČR, 1969) 8.10
Úsměvy Hugo Haase 8.50 StarDance
IX... kolem dokola 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.35 Objektiv 11.10 Dynastie
Nováků (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Plaváček
Poslední slovo
Démantový déšť
My všichni školou povinní (12/13)
Příště budeme chytřejší, staroušku!
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance IX... kolem dokola
GEN – Galerie elity národa
Rédl (3/4)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Sebemilenec
Mladý Montalbano II
Banánové rybičky
13. komnata Renaty Kalenské

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.15
8.05
8.25
9.40
11.15
13.05
15.25
17.05
19.30
20.15
21.25
21.55
23.40
1.10
1.50
2.15
3.10

Oggy a Škodíci V
Lví hlídka (26)
Looney Tunes: Úžasná show II (20)
Kačeří příběhy (43, 44)
Show Toma a Jerryho II (11)
Sněhurka
Rande v Římě
Komedie (USA, 2010)
Hop
Animovaný film (USA, 2011)
Země zítřka
Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Sněženky a machři po 25 letech
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Profesor T. (5)
Střepiny
S ledovým klidem
Akční film (USA, 2012)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (16)
Volejte Novu
DO-RE-MI

6.15
6.30
6.50
7.30
7.55
9.05
9.40
10.10
11.00
11.50
12.45
13.25
13.50
14.30
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.10
1.20
3.30
4.35

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (20)
Transformers: Roboti v utajení (25)
M.A.S.H (232)
M.A.S.H (233)
Přírodní vesmír (9)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru
Diagnóza smrti
Krimifilm (ČR, 1979)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (12)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Zástupce velitele
Akční film (USA, 2006)
Přírodní vesmír (9)
Vraždy v Midsomeru
Spravedlnost v krvi VIII (16)
Jak se staví sen

5.05 Zemětřesení 7.00 Vojna není kojná 8.45 Toy
Story 2: Příběh hraček 10.30 Jak jíst smažené žížaly
12.35 Útěk ze Sibiře 15.05 Sue Thomas: Agentka
FBI II (18-20) 17.50 San Andreas, katastrofický film
(USA, 2015) 20.00 Vánoční skřítek, komedie
(USA/N, 2003) 21.55 Blade, horor (USA, 1998)
0.05 Pařba v Bangkoku, komedie (USA, 2011)

Prima cool
6.35 Extant II (12) 7.30 Top Gear XXV 8.45 Pevnost
Boyard (11) 11.10 MotorSport 11.40 Futurama II (3)
12.10 Simpsonovi XXIX (13, 14) 13.00 COOLfeed 13.15
Simpsonovi XXIX (15, 16) 14.10 Futurama II (4) 14.40
Avatar 17.55 Simpsonovi XXIX (17) 18.30 Simpsonovi
XXIX (18) 18.55 Simpsonovi XXIX (19) 19.30
Simpsonovi XXIX (20) 20.00 Zachraňte vojína Ryana
23.35 Vikingové IV (18) 0.45 Živí mrtví VIII (10)

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (24) 7.05
Powerpuff Girls (19) 7.25 Velké zprávy 8.35 Pekelná
kuchyně XV (10) 9.25 Vítejte doma! VII (1) 10.20
Dva misionáři 12.20 Želvy Ninja 14.35 Lepší už to
nebude 17.35 Jak ztratit kluka v 10 dnech 20.00
Salt, akční film (USA, 2010) 22.10 Poslední mise,
thriller (USA/Pol., 2004) 23.55 Zástupce velitele,
akční film (USA, 2006)

pondělí 26. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.50
Všechno, co mám ráda 10.20 168
hodin 10.55 První republika III (12/13)
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 Po stopách hvězd
14.25 Příště budeme chytřejší, staroušku!
15.55 To je vražda, napsala IX
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Lynč (6/8)
20.55 Trpaslík (3/6)
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.25 Na stopě
23.45 Taggart
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.05
0.00
1.40
2.20
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3565)
Profesor T. (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (340)
Dr. House IV (15, 16)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3566)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (59)
Specialisté (1)
Námořní vyšetřovací služba XIV (19)
Beze stopy VI
Dr. House IV (15, 16)
Kriminálka Miami IV
Střepiny
Krok za krokem (17)
Co na to Češi

6.05
6.20
7.05
7.55
8.35
9.05
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.25
1.30
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (21)
My Little Pony VI (26)
M.A.S.H (233)
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
Ohnivý kuře (39)
Čtyři mořské panny a nástrahy
lásky
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (21)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2)
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (138)
Ano, šéfová!
Teď vaří šéf!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2)
Prostřeno!

5.50 Zloději a vyděrači 7.30 Bláznivá dovolená
v Evropě 9.15 Rande v Římě 11.25 Vánoční skřítek
13.15 Teleshopping 13.35 Země zítřka 16.00 Divoké
kočky 17.55 Slečna Drsňák: Ještě drsnější 20.00
Secretariat, životopisné drama (USA, 2010) 22.25
Lidé jako my, komediální drama (USA, 2012) 0.35
Blade, horor (USA, 1998)

Prima cool
10.55 Top Gear XXV 12.05 Futurama II (4) 12.35
Simpsonovi XXIX (17, 18) 13.25 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXIX (19, 20) 14.35 Těžká dřina 15.10
Re-play 15.45 Futurama II (5) 16.05 Špinavá práce IV
(8) 17.05 Top Gear XXV 18.35 Simpsonovi XXIX (21)
19.05 Simpsonovi (1-3) 20.25 COOLfeed 20.40 Těžká
dřina 21.20 Teorie velkého třesku (3, 4) 22.15 Prima
Partička 23.10 Cesty k úspěchu 23.15 COOLfeed

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (25) 7.05
Powerpuff Girls (20) 7.25 Velké zprávy 8.40
Pekelná kuchyně XV (11) 9.30 Vítejte doma! VII (2)
10.25 Hvězdná brána V (4) 11.20 Už se nebojím
13.20 Jak ztratit kluka v 10 dnech 15.50 Velké
nesnáze v Malé Číně 18.05 Veterinář vyšetřuje:
Mrtvý v moři 20.00 Exmanželka za odměnu 22.20
Lovec bouřek 0.25 Salt, akční film (USA, 2010)

úterý 27. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Příběhy slavných... Jiří Brabec
10.35 My všichni školou povinní
(12/13) 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 Splynutí duší
15.15 Uvolněte se, prosím
16.00 To je vražda, napsala IX
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 2
21.00 Já, Mattoni
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Mladý papež (7/10)
22.50 Kriminalista
23.50 AZ-kvíz

5.55
8.40
9.00
9.55
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.05
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3566)
Specialisté (59)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (341)
Dr. House V (1, 2)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3567)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (853)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba
XIV (20)
Beze stopy VI
Dr. House V (1, 2)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (18)
Co na to Češi

6.05
6.25
7.05
7.55
8.35
9.05
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (22)
My Little Pony VII (1)
M.A.S.H (235)
M.A.S.H (236)
M.A.S.H (237)
Ohnivý kuře (40)
Čtyři mořské panny a pěkné
nadělení
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (22)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (26)
Polda III (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3)
Prostřeno!

5.35 Sněhurka 6.45 Dr. House IV (15, 16) 8.35
Vánoční skřítek 11.00 Slečna Drsňák: Ještě drsnější
13.35 Maska 15.25 San Andreas 17.40 Sněženky
a machři po 25 letech, komedie (ČR, 2008) 20.00
Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20
Pravda zabíjí, krimifilm (USA, 1999) 0.50 S ledovým klidem, akční film (USA, 2012)

Prima cool
11.30 Těžká dřina 12.05 Futurama II (5) 12.35
Simpsonovi XXIX (21) 13.05 Simpsonovi (1) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi (2, 3) 14.40 Teorie
velkého třesku (3, 4) 15.40 Futurama II (6) 16.00
Špinavá práce IV (9) 17.00 Top Gear II 18.15
Simpsonovi (4-7) 20.05 COOLfeed 20.15 Top Gear
speciál: Nejlepší závody (7) 21.20 Teorie velkého
třesku (5, 6) 22.20 Partička 23.00 COOLfeed

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (26) 6.30 Powerpuff Girls
(21) 6.45 Velké zprávy 7.35 Pekelná kuchyně XV
(12) 8.35 Vítejte doma! VII (3) 9.30 Hvězdná brána
V (5) 10.30 Kapsy plné dynamitu 13.50 Veterinář
vyšetřuje: Mrtvý v moři 15.45 Exmanželka za
odměnu 18.10 Smrtelná pomsta 20.00
Rozpoutané peklo 22.20 Ve jménu krále 3: Síla
medailonu 0.10 Lovec bouřek

středa 28. listopadu 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Půjčka. KomeR, 1976) 10.40
Doktor Martin 2 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
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Rapl (13/13)
21.10 Dovolená v éře páry
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Mladý papež (8/10)
23.05 Columbo
0.20 AZ-kvíz
0.45 Objektiv
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou
2.20 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.05
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3567)
Ordinace v růžové zahradě 2 (853)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (342)
Dr. House V (3, 4)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3568)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise nový domov II
O 10 let mladší
Námořní vyšetřovací služba
XIV (21)
Beze stopy VI
Dr. House V (3, 4)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (19)
Co na to Češi

6.05
6.20
7.05
7.55
8.35
9.05
10.15
12.10
12.25
13.25
14.20
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.55
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (23)
My Little Pony VII (2)
M.A.S.H (237)
M.A.S.H (238)
M.A.S.H (239)
Ohnivý kuře (41)
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (23)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4)
Návrat komisaře Rexe XIII (7)
Návrat komisaře Rexe XIII (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (139)
Show Jana Krause
Tátové na tahu (12)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (7)
Návrat komisaře Rexe XIII (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4)
Prostřeno!

5.45 Dr. House V (1, 2) 7.35 Sue Thomas: Agentka
FBI II (18-20) 10.55 Země zítřka 13.30 Sekretariát
15.50 Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981)
18.10 Něco nového, romantická komedie (USA,
2006) 20.00 Mars útočí!, parodie (USA, 1996)
22.00 Bláznivá škola, komedie (USA, 1996) 23.40
Muži v naději, komedie (ČR, 2011)

Prima cool
12.05 Futurama II (6) 12.35 Simpsonovi (4, 5) 13.30
COOLfeed 13.40 Simpsonovi (6, 7) 14.40 Teorie
velkého třesku (5, 6) 15.40 Futurama II (7) 16.00
Špinavá práce IV (10) 17.00 Top Gear II 18.15
Simpsonovi (8-11) 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IX (13) 21.20 Teorie velkého
třesku (7, 8) 22.20 Partička 23.05 COOLfeed 23.15
Špinavá práce IV (10) 0.15 Partička 0.55 12 opic III (7)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (1) 7.05 Powerpuff Girls (22)
7.25 Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XV (13)
9.30 Vítejte doma! VII (4) 10.25 Hvězdná brána V
(6) 11.25 Velké nesnáze v Malé Číně 13.30 Smrtelná
pomsta 15.20 Rozpoutané peklo 17.45 Sexy botky
20.00 Hledání Země Nezemě, životopisný film
(VB/USA, 2004) 22.10 Smyčka se stahuje 0.20 Ve
jménu krále 3: Síla medailonu

čtvrtek 29. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Výfuk 9.15 Rozsudek
(4) 9.55 Dynastie Nováků (1/13) 10.40
Dovolená v éře páry 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 Úsměvy Antonie Hegerlíkové
14.40 Docent
15.05 Jako malé děti
15.55 To je vražda, napsala IX
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 2
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Případy detektiva Murdocha VIII
23.15 Mladý papež (7/10)
0.00 Mladý papež (8/10)

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.25
2.05
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3568)
Mise nový domov II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (343)
Dr. House V (5)
Dr. House V (6)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3569)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (854)
Život ve hvězdách
Sabotáž
Akční film (USA, 2014)
Dr. House V (5, 6)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (20)
Co na to Češi

6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (24)
My Little Pony VII (3)
M.A.S.H (239)
M.A.S.H (240)
M.A.S.H (241)
Ohnivý kuře (42)
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (24)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (9)
Návrat komisaře Rexe XIII (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (27)
Prima Partička
Já, Kajínek
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (9)
Návrat komisaře Rexe XIII (10)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (5)
Prostřeno!

5.30 Sue Thomas: Agentka FBI II (20) 6.30 Dr.
House V (3, 4) 8.20 Něco nového 10.15 Souboj
Titánů 13.00 Pouto mlčení 15.05 Mars útočí!,
parodie (USA, 1996) 17.05 Bitva v Ardenách, válečný
film (USA, 1965) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
VII (9, 10) 21.55 Riziko, krimifilm (USA, 2000) 0.15
John Wick, akční film (USA, 2014)

Prima cool
11.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (13) 12.05
Futurama II (7) 12.35 Simpsonovi (8, 9) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi (10, 11) 14.40 Teorie
velkého třesku (7, 8) 15.35 Futurama II (8) 16.00
Špinavá práce IV (11) 17.00 Top Gear II 18.15 Simpsonovi (12, 13) 19.10 Simpsonovi II (1, 2) 20.05
COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku (9, 10) 22.20 Komando 0.15 Špinavá práce IV (11)

Prima Max
6.05 My Little Pony VII (2) 6.30 Powerpuff Girls
(23) 6.40 Velké zprávy 8.00 Hvězdná brána V (7)
9.05 Hodný, zlý a ošklivý 12.50 Sexy botky 15.10
Hledání Země Nezemě 17.20 Banditi, krimikomedie
(USA, 2001) 20.00 Na kolejích čeká vrah, krimifilm
(ČR, 1970) 21.50 Pan Dokonalý, romantická
komedie (USA, 2009) 23.45 Smyčka se stahuje,
akční film (USA, 2016)

pátek 30. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.55 Jako malé děti 10.40 Doktor
Martin 2 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 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Čestmír Řanda
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 (13/13)
21.05 13. komnata Jana Vodňanského
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Hercule Poirot X
0.05 Případy detektiva Murdocha VIII
0.50 AZ-kvíz
1.20 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.50
0.55
2.35
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3569)
Ordinace v růžové zahradě 2 (854)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (344)
Dr. House V (7)
Dr. House V (8)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3570)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012)
Tajný agent Jack T.
Akční thriller (USA, 1997)
Dr. House V (7, 8)
Kriminálka Miami IV
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (344)

6.05
6.20
7.05
7.50
8.30
9.05
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
23.50
0.55
2.00
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (25)
Transformers: Roboti v utajení (26)
M.A.S.H (241)
M.A.S.H (242)
M.A.S.H (243)
Ohnivý kuře (43)
Rosamunde Pilcherová: Milostná
rošáda
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (25)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (6)
Návrat komisaře Rexe XIII (11)
Návrat komisaře Rexe XIII (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Já, Kajínek
96 hodin: Zúčtování
Thriller (USA/Fr., 2014)
Návrat komisaře Rexe XIII (11)
Návrat komisaře Rexe XIII (12)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (6)
Prostřeno!
Policie v akci

5.05 Bitva v Ardenách 7.50 Dr. House V (5, 6) 9.40
Poslední západ slunce 12.25 Mars útočí! 14.45
Smrtelná nákaza 16.25 Námořní vyšetřovací služba
VII (9, 10) 18.15 Bláznivá dovolená v Las Vegas
20.00 Toy Story 3: Příběh hraček, animovaný film
(USA, 2010) 21.55 Kult hákového kříže, krimifilm
(USA, 1998) 0.15 Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
7.25 Hvězdná brána V (8) 8.45 Top Gear II 9.50 Špinavá práce IV (11) 10.50 Autosalon 12.05 Futurama
II (8) 12.35 Simpsonovi (12, 13) 13.30 COOLfeed
13.40 Simpsonovi II (1, 2) 14.40 Teorie velkého
třesku (9, 10) 15.35 Futurama II (9) 16.00 Špinavá
práce IV (12) 17.00 Top Gear II 18.15 Simpsonovi II
(3-6) 20.05 COOLfeed 20.15 Flynn Carsen 3:
Jidášův kalich 22.15 Legie 0.15 Špinavá práce IV (12)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (3) 7.05 Powerpuff Girls
(24) 7.25 Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XV
(14) 9.40 Pekelná kuchyně XV (15) 10.25 Vítejte
doma! VII (5) 11.25 Vítejte doma! VII (6) 12.20
Hvězdná brána V (8) 13.20 I muži mají své dny
15.25 Banditi 18.05 Cesta do středu Země, dobrodružný film (Kan., 2008) 20.00 Kmotr III, drama
(USA, 1990) 23.40 Mutant: Probuzení
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Kateřina Novotná (24)

Pracuje jako operátorka v call centru. Kateřina žije na Chodově se
svou nevlastní sestrou.
Má přítele. Pokud by
vyhrála, peníze by použila na společnou dovolenou někde v horách a také by uspořádala velkou oslavu pro rodinu a přátele. Mezi její oblíbená jídla patří kuřecí
řízek s bramborovou kaší od maminky.
Nesnáší koprovou omáčku a vnitřnosti
jako ledvinky, játra a srdíčka.

Úterý: Renata Soukupová (24)

Dělá Vysokou školu
obchodní. Hlavně se
ale věnuje práci ve
svém nehtovém studiu. Je prý „šťastně
svobodná“ a žije sama
v Praze. Kdyby zvítězila, peníze by použila na dovolenou.
Mezi její oblíbená jídla patří Bun Bo
Nam Bo. Nesnáší mořské plody, kmín a
houby. Nikdy by nesnědla syrové maso
a vnitřnosti.

Středa: Petra Stachová (31)

Po maturitě odjela na
rok a půl do Anglie,
kde dělala au pair.
Poté strávila další rok
jako au pair ve Španělsku na Mallorce. Po návratu pracovala šest
let jako operátorka call centra a poté dělala koordinátorku medické asistence.
Petra je čtyři roky vdaná a nyní je na mateřské dovolené. Za případnou výhru by
zařídila dětský pokoj. Má ráda rajskou
omáčku s těstovinami a masem. Nesnáší koprovou omáčku a nikdy by nesnědla brouky, cvrčky a žížaly.

Česká republika

Dámská jízda u plotny
Převážně v Praze
a jednou i ve středních
Čechách se u stolu
v pořadu Prostřeno!
po delší době sejdou
jenom samé ženy.
ČR | Bude to „babinec“, v pořadu Prostřeno! na Primě za sporákem změří
svou kuchařskou zdatnost jen dámy.
Ukáže se, že v Praze se žije blaze?
Když si dívky v pondělí v plném počtu u Katky uvědomí, že už žádný muž
nedorazí, rychle se smíří s tím, že to tentokrát bude ryze dámská jízda a začnou
si to užívat. Kateřina je kuchařka průměrně zkušená, stále se učí, v brzké
době se plánuje se svým přítelem odstěhovat na venkov a založit rodinu. Právě
Katčin přítel už v pořadu vařil a jeho
prostřednictvím je hostitelka tak trochu
zasvěcená do zákulisí natáčení. Bude to
někomu vadit?
Druhou večeři nachystá Renata, která
při své práci v nehtovém studiu studuje
i vysokou školu obchodní – prý ale spíš
kvůli mamince, ji samotnou baví více
nehty a design. Vsadí vše na jednu kartu
a zvolí si asijské menu. Své návštěvě nabídne výběr z asijských předkrmů a
jako hlavní chod Bun Bo Nam Bo. Ukáže se, že sázka na Dálný východ vyjde a
dámy si pochutnají.

Pátek: Veronika Volfová (32)

Pracuje jako pokladní.
Veronika už byla dvakrát vdaná, jeden manžel zemřel, s druhým
se rozvedla. Má tři
děti, na které je sama.
Mezi její oblíbená jídla patří segedínský guláš a kulajda. Nesnáší smažené cukety a ve velkém
množství je alergická na rajčata.

Šárka i živelná Veronika se obávají
středečního večírku u Petry, která jim
přijde trochu nudná. Hostitelka chystá
kachní prsíčka a tak zatím pošle soupeřky k vodě, aby se podívaly na ondatry.
Jenže se strhne prudká letní bouřka, slejvák, a nudu promění v drama. Pomohou
děvčata Petře se zavíráním oken v bytě a
s vytíráním potopy?
Hloubavá slečna Šárka čte poezii, je
pracovitá a nesnáší neúspěch. Soupeřky
překvapí večeří ve francouzském stylu,
která přispěje k tomu, že kulinářsky jde
o pestrý týden. Zlatý hřeb večera, hovězí líčka s kořenovou zeleninou na červeném víně s bramborovým pyré, se Šárce
povede, maso je krásně měkké.

Poslední večeři připraví vdova a též
rozvedená žena Veronika. Žije s dětmi
skromně. Vsadí na domáckou kuchyni,
která se může zdát obyčejná. „Veronika
nám polévku naservírovala hodně minimalisticky,“ myslí si Petra – a navíc prý
byla sladká. Ale třeba Kateřině chutná.
Roláda z mletého masa je obrovská, povedená a jako polední menu s bramborovou kaší by jistě uspěla. A také se u jídla dozvíme, jakého chlapa by si Veronika přála, a vůbec nemusí být bohatý…
Jak páteční večer a celé finále dopadne? Jisté je jen to, že šťastnou výherkyní
60 tisíc korun bude tentokrát určitě
žena. Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Hlavní jídlo: Kachní prsíčko s bramborovo-dýňovým pyré a levandulí

Čtvrtek: Šárka Camrová (24)

Na Univerzitě Karlově pokračuje v magisterském studiu. Při vysoké škole pracuje na
recepci ve francouzské instituci. Pochází
z jihočeského Tábora,
nyní žije ve zrekonstruovaném bytě na
Vinohradech. Je svobodná. S výhrou nepočítá, ale kdyby přesto vyhrála, část peněz by dala rodičům a zbytek by si uložila. Mezi její oblíbené pochoutky patří
větrník. Nesnáší vnitřnosti, rybí polévku a nemusí tlusté maso.

Samé ženy. V soutěžním pořadu Prostřeno! tentokrát nebude vařit žádný
muž, o výhru 60 tisíc korun se tak utkají „kuchařinky“.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 5 francouzských kachních
prsíček (po 225 g), 500 g brambor,
500 g dýně Hokkaidó, plátek másla do
pyré, olivový olej, jedlý levandulový
květ, smetana na vaření a sůl. Postup:
Kachní prsíčko dáme na studenou pánev
a osmažíme nejprve kůží dolů dvě minuty z každé strany na maximum výkonu.
Poté vyjmeme z pánve a dáme do zapékací mísy kůží dospod, nalijeme dvě lžíce studené vody a dvě lžíce olivového
oleje, předehřejeme troubu na 200 °C a
deset minut grilujeme. Pyré se připraví
tak, že si dáme vařit brambory nakrájené
na kousky, po pěti minutách k nim přidáme na kousky nakrájenou dýni a vaříme
dalších deset minut. Poté vše scedíme,
přidáme kousek másla, smetanu, sůl a
rozmixujeme.

Hlavní jídlo: Bun Bo Nam Bo
Mezi českými milovníky vietnamské
kuchyně je již známým pojmem.
Ingredience: 500 g tenkých kulatých
nudli (Bún), 1 kg vepřového bůčku bez
kůže, 1 palice česneku + dva stroužky,
2 lžičky glutamátu, 4 lžíce rostlinného
oleje, 1 lžíce strouhaného zázvoru, 1 cibule, 500 g mungo klíčků, 1 mrkev,
1/2 salátové okurky, 1 ledový salát,
1 svazek koriandru, 1 svazek máty,
1/2 svazku červené perily (asijská bylin-

ka), 1/2 svazku zelené perily, 100 g
opražených arašídů, 100 g smažené cibule, sladkokyselá omáčka, zelený salát, 2 lžičky soli. Postup: Nudle namočte na půl hodiny až hodinu do vlažné
vody, aby po uvaření byly měkké i
uvnitř. Maso nakrájejte na tenké plátky.
Palici česneku rozdělte na stroužky a na-

krájejte je nadrobno. Promíchejte v misce s polovinou soli a glutamátu, dvěma
lžícemi oleje a zázvorem a nechte 15 minut odležet. Cibuli a zbylé dva stroužky
česneku nakrájejte nadrobno. V pánvi
rozehřejte zbylý olej, vsypte cibuli a česnek a jakmile lehce zezlátnou, vložte
maso a opékejte, až zhnědne. Vsypte
klíčky a dvě minuty je poduste, nebo nechte klíčky syrové a obložte jimi maso
na závěr. Vmíchejte zbylou sůl a glutamát a nechte minutu v pánvi odpočinout. Mrkev a okurku oloupejte a nakrájejte na špalíčky. Namočené nudle slijte
a v cedníku je ponořte na 2 až 3 minuty
do vroucí vody, vyjměte a rozdělte do
misek. Ledový salát a bylinky nasekejte
nahrubo a promíchejte. Nudle obložte
masem, klíčky, zeleninou, salátem s bylinkami, nasekanými arašídy a smaženou cibulkou a podávejte s omáčkou a
zelným salátem.
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OPRAVDU ZDARMA

OPRAVDU RYCHLE

OPRAVDU BLÍZKO

OPRAVDU POHODLNĚ

Vyzvedávejte na jakékoliv
prodejně ZDARMA.

Rezervujte online
a vyzvedněte za 60 min.

Prodejnu DATART
máte za každým rohem.

S DATART dopravou přivezeme,
vyneseme, nainstalujeme.

Česká republika
Knižní
TIPY
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WILD – Příběh Shakletonovy expedice
Reinhold Messner
V roce 1914 vyráží anglický
dobrodruh Frank Wild společně s významným polárním badatelem Ernestem
Shackletonem a šestadvaceti dalšími muži na „poslední
výpravu na Zemi“ s cílem
přejít Antarktidu. Loď Endurance se však o ledovec rozdrtí dříve, než expedice vů-

Zdivočelé Sudety
Milan Jenčík

Bohatě ilustrovaná
kniha založená na
mnohaletém archivním i terénním výzkumu přináší objevný popis bouřlivého roku
1938. Velké události
se v ní prolínají s rozborem činnosti jednotek Stráže obrany
státu v exponovaných pohraničních oblastech západních Čech. Autor se
ovšem nově dívá i na související poválečné dozvuky: působení německých
záškodnických organizací, útěk banderovců přes západní Čechy či transfer
německého obyvatelstva. Tato přelomová práce by neměla chybět
v knihovně žádného zájemce o historii.
Nakladatelství Mladá fronta, 380 stran

Děti Nového světa
Alexander Weinstein
Sbírka povídek Děti
Nového světa zavádí
čtenáře do blízké budoucnosti, v níž hraje
technika, počítače, sociální sítě a virtuální
realita tu nejdůležitější
roli, roli mnohem významnější než lidská interakce a vztahy obecně. Hrdinové příběhů žijí v utopickém světě, zdánlivě dokonalém, který člověku zajišťuje
veškeré uspokojování fyzických potřeb, ale zároveň vytváří závislost na
technických výdobytcích moderní společnosti, v níž jedinci ztrácejí kontakt
nejen sami se sebou, ale i se svými blízkými – a své frustrace ignorují vytvářením paralelních virtuálních světů.
Nakladatelství Prostor, 232 stran

Temná komora
Susan Faludi

Spisovatelka a novinářka Susan se dozví,
že její šestasedmdesátiletý otec se rozhodl
pro operativní změnu
pohlaví. Uvědomí si,
že nebude mít klid, dokud nepochopí jeho důvody. A kvůli
nim musí prozkoumat i nepříjemná,
dlouho skrývaná zákoutí rodinné historie. Vydá se proto z New Yorku do Maďarska, kam její odcizený otec odešel.
Autobiografický román Temná komora, za který byla americká spisovatelka
a novinářka Susan Faludi vloni nominována na Pulitzerovu cenu, se odehrává na pozadí spisovatelčiny vlastní rodinné ságy. New York Times Book Review knihu zařadil mezi deset nejlepších knih roku 2016.
Nakladatelství MOBA, 440 stran

INZERCE

bec dorazí k výchozímu bodu. Po celých pět měsíců muži
driftují na ledové kře směrem na sever. Jenže kra se jim začíná pomalu rozpouštět pod nohama. Posádka se nakonec zachrání na ostrůvku, na kterém by je však nikdo nehledal –
toto místo neznají ani velrybáři a v Evropě zuří první světová válka. Zatímco se Shackleton vydává s hrstkou mužů na
malém člunu pro pomoc, na ostrově v neustálé tmě a příšerné zimě zůstává pod vedením Franka Wilda dvaadvacet trosečníků. Po celou antarktickou zimu v tom nejhorším vězení
na světě udrží Wild ve svých mužích víru v záchranu – a to
díky síle své osobnosti.
Nakladatelství JOTA, 264 stran

„
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Špindl má ráda
po ránu i za tmy

Není nic
hezčího, než
večer vyběhnout
nahoru a podívat se,
jak Špindl dole svítí.

Známá meteoroložka
Alena Zárybnická se
před 10 lety odstěhovala
do Špindlerova Mlýna.
„Kopce kolem jsou
nádherné,“ říká.
JIŘÍ FREMUTH
ČR | Nejznámější česká meteoroložka
Alena Zárybnická je rodilá Pražanka.
Láska k horám ji před deseti lety zavedla do Krkonoš. Žije ve Špindlerově
Mlýně a do práce na Kavčí hory jezdí
150 kilometrů. Dvaadvacet let je meteoroložkou České televize, pro rozhlas natáčí rozhovory s osobnostmi spjatými s
východními Čechami a její velká láska
ji dovedla i k natáčení seriálu o skialpinismu. „Špindlerův Mlýn je pro mě krásným střediskem se skvělými možnostmi
INZERCE

pro lidi, kteří milují hory. Každý si tam
může najít to své. Jestli má někdo rád
dlouhá posezení uprostřed centra, budiž
mu to přáno. Já mám ráda Špindl na
okrajích, protože kopce kolem jsou nádherné. Spíš na hory chodím brzy po
ránu, nebo večer i za tmy, kdy už tam nikoho nepotkávám,“ vypráví Alena
Zárybnická.
V exponovaných termínech, kdy
Špindlerův Mlýn zaplní lyžaři z Čech i
zahraničí, se centru vyhýbá. „Já si počkám, až hlavní nápor opadne. Anebo
chodím lyžovat brzy ráno. A když jsou
sjezdovky plné, jdu raději na skialpy
nebo na procházku, v létě na kolo. Podle
ročního období,“ vypráví meteoroložka,
která bydlí v malém bytě na okraji střediska. Do Špindlu se přistěhovala z Kladna. „Najednou jsem zjistila, že čím dál
víc času trávím v Krkonoších. Bydleli
jsme na okraji Kladna, zkusili jsme, jestli to může fungovat naopak, tedy žít na
horách a dojíždět za prací. Jde to docela

Láska k horám přivedla Alenu
Zárybnickou do Krkonoš. Před deseti lety se usadila ve Špindlerově
Mlýně, odkud dojíždí do Prahy.
FOTO | MARTIN VESELÝ

dobře,“ tvrdí absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V zimě si nazuje skialpinistické boty
a od domu může na lyžích vyrazit k Medvědínu nebo na Pláň. Velmi ráda chodí
na výlety večer. „Není nic hezčího, než
vyběhnout nahoru a podívat se, jak
Špindl dole svítí. Je to podobné, jako
když si jde někdo ve městě zaběhat do

parku. Mám to štěstí, že si můžu vyběhnout na lyžích. Večer chodím opravdu
ráda. Nevím, čím to je, ale víc si to užiju
– jestli ten sníh jinak křupe, víc ve světle
čelovky jiskří, nevím.“
České hory jsou podle ní pro skialpinisty začátečníky ideální. „Teprve pak
se dá mířit dál a výš. A to jsme se mimochodem snažili s kolegou Jirkou Hölzelem ukázat i v další, už čtvrté řadě seriálu, který točíme pro ČT Sport. Teď v listopadu se začne vysílat série o dvoudenních túrách po českých horách,“ poznamenává Alena Zárybnická.
Od doby, co se přistěhovala do Krkonoš, se však musela vzdát jiného velkého koníčku – bezmotorového létání.
„Na létání musí být čistá hlava, člověk
tomu musí dát všechno, jinak to nemá
smysl. Ale stýská se mi, když vidím nad
hlavou větroně, rve mi to srdce, ale
všechno má svůj čas. Čekám, až mě ještě víc začnou bolet kolena a pak se k létání zase vrátím,“ uzavírá meteoroložka.

S AVIONEM PRO UNICEF

KOMERČNÍ PREZENTACE

Zaparkujte a pomůžete dětem
Řidiči, kteří zaparkují
v ostravském Avion
Shopping Parku, přispějí
na vzdělání dětí
v nejchudších
zemích světa.
KOMERČNÍ PREZENTACE

P

arkuj na školu je název projektu
českého výboru pro UNICEF
a nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava. Od 17. listopadu můžete v Avionu dobrovolným příspěvkem
za parkování pomoci nastartovat vzdělání těm nejvíce ohroženým dětem a zasadit se o to, aby každé dítě mělo stejnou
šanci chodit do školy.
Vzdělání je pro život člověka naprosto zásadní. Ve škole děti získávají nejenom znalosti, ale také návyky a dovednosti důležité pro celý další život. Učí se
zde způsobům, jak překonávat překáž-

FOTO | AVION

ky, stejně jako odpovědnosti, toleranci
i respektu k druhým. Právě teď však ve
školních lavicích chybí 61 milionů dětí.
Nemají prázdniny, narodily se do nejchudších rodin, a tak místo školy musí
pracovat, nebo žijí v oblastech, kde není
bezpečno, jejich školy zničil ozbrojený

konflikt či přírodní katastrofa. Humanitární organizace UNICEF se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí. Snaží se upozornit na miliony dětí, především v rozvojových zemích a krizových oblastech, které nemají přístup ke vzdělání.

V Avion Shopping Parku také věříme,
že každé dítě na světě by mělo mít stejnou šanci chodit do školy. Proto jsme se
rozhodli v předvánočním období podpořit projekt Vzdělání dětem a stali se partnery akce Parkuj na školu. Od 17. listopadu budou v nákupním centru umístěny speciální kasičky, do nichž můžete
vhazovat své dobrovolné příspěvky za
parkování.
UNICEF rozvíjí relativně levné, ale
účinné programy, které nedělají rozdíly
mezi dětmi a zajišťují jim přístup ke
vzdělání: staví školy, školí učitele, do
krizových oblastí dodává školní pomůcky a stany.
Vzdělání dětí je tou nejlepší investicí,
kterou můžeme učinit jako rodiče, společnost i jako celé lidstvo. Prostřednictvím vzdělání můžeme dát dětem z nejchudších zemí světa šanci na lepší budoucnost.
Proto pokud můžete, pomozte. Pro
podrobnější informace sledujte web
www.ostrava.avion.cz a facebookový
profil Avion Shopping Parku Ostrava.

INZERCE

S Avionem pro UNICEF
17. 11. – 24. 12.

Veletrh
středních škol

Právě teď chybí ve školních lavicích 61 milionů dětí.

V Avion Shopping Parku a v UNICEF ale věříme,
že každé dítě na světě by mělo mít stejnou šanci na vzdělání.

Dobrovolným příspěvkem za parkování můžete pomoci i Vy.
Například za 30 Kč můžete pořídit tužky pro celou třídu.

Děkujeme!

9. února
www.ostrava.avion.cz
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Moderátor Jiří Štuchal: Dáma není jen titul, dáma ...

Tajenka: ... je vlastnost.
INZERCE

i
Fa rm a L

čka

fb farma Lička, tel.: 737 923 822

„ADVENT začíná
nákupem na Farmě Lička““
sobota 1. 12. 2018 od 8 do 14 hod.

nabídka: ovoce, kořenová zelenina, cibule, dýně, mošty, ...
občerstvení: zeleninový boršč, teplé nápoje
doplňkový prodej: keramika do kuchyně, ovesné vločky, mák, špalda

prodejna Sedlnice 56,
Po - Pá 7 - 16 hod. So 8 - 11 hod

www.farmalicka.cz

Ostravsko
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„Jsem moc rád za tu šanci“
Útočník hokejistů
Vítkovice Ridera,
třiadvacetiletý Patrik
Zdráhal, má za sebou
reprezentační premiéru.
PAVEL GROSSMANN
OSTRAVA | Reprezentační trenér Miloš Říha poslal Patrika Zdráhala na led
na Karjala Cupu v utkání proti Finsku.
„Byla to pro mě obrovská zkušenost,“ líčil útočník, který už reprezentoval na mistrovství světa hráčů do 18 let
v roce 2013 a v letech 2014 a 2015 dvakrát na mistrovství světa hráčů do 20
let.
O Říhovu pozornost si řekl i tím, že
v úvodních sedmnácti zápasech tohoto
extraligového ročníku vstřelil šest branek a na další tři nahrál.
Tušil jste, že by mohla přijít pozvánka do seniorské reprezentace?
Moc jsem si to nepřipouštěl. Byl jsem

docela překvapený, když to přišlo. Sezonu jsme
začínali jako čtvrtá lajna, navíc
nám to ze začátku moc nešlo.
Pak jsme ale začali dávat góly, sedli jsme si se spoluhráči
v lajně a nehráli jsme špatně. Naděje na
nominaci byla, ale nepočítal jsem s tím.
O to víc jsem rád za šanci reprezentovat.

„

ný, že jsem si mohl prožít ty zápasy.
Hlavně ten s Finskem (0:3), to bylo na
úplně jiné úrovni.
Moc příležitostí ukázat se jste nedostal. Přesto, jaké jsou vaše poznatky
ze hry?
Je to úplně o něčem jiném. Hra je silovější, rychlejší, hráči jsou vyspělí.
Všechno je na jiné úrovni. Jsem fakt rád
za šanci, že jsem se na to mohl zblízka
podívat, zažít si to, oťukat se. Snad budeme ve Vítkovicích pokračovat v solid-

Musím makat na síle, na herní vyspělosti,
a že je co zlepšovat. Budu se snažit.

Padlo něco do klubové kasy za vaši
premiérovou nominaci?
Roman Szturc (spoluhráč z Vítkovic –
pozn. aut.) za mnou přišel, hned když se
to dozvěděl, a oznámil mi, že jakmile se
vrátím, bude kasa nachystaná...

Jak na vás zapůsobila reprezentační
atmosféra?
Byla to obrovská zkušenost. Jsem šťast-

ních výkonech a povede se mi znovu se
dostat do výběru trenérů reprezentace.
Co na vaši nominaci říkal váš táta Pavel? Extraligu hrál dlouhé roky, působil i v zahraničí, ale do reprezentace nikdy nenakoukl.
To je fakt, v nároďáku nikdy nebyl. Sledoval už tiskovou konferenci, kde trenér oznamoval nominaci, a hned mi vo-

lal. Byl moc rád, sledoval všechny zápasy, prožíval to.
Z Vítkovic jste v nominaci byli spolu
s brankářem Patrikem Bartošákem.
Pomohlo vám to?
Já už některé kluky znám s mládežnických reprezentací. V nároďáku jsou
všichni v pohodě, nikdo si na nic nehraje. Byla to super zkušenost, být s takovými hokejisty v kabině a hrát s nimi za jeden tým.
Trenér Říha prý rozdával domácí
úkoly, je to tak?
Říkal, že máme na sobě tvrdě pracovat,
že nás bude sledovat.
A radili vám něco ještě před odjezdem vítkovičtí trenéři?
Něco ano. Říkali, ať hraju svůj hokej
a že nemám být nervózní.
Na čem musíte pracovat, abyste se
dostal na reprezentační akce častěji?
Na všem. Hokej tam je jinde. Musím
makat na síle, na herní vyspělosti, a že
je co zlepšovat. Budu se snažit.

INZERCE

KAFEST
L Á S K A

V Á Š E Ň

T O U H A

PŘIJĎTE VYZKOUŠET, JAKÉ EMOCE
VE VÁS VYVOLÁ DOBRÁ KÁVA
HLASUJTE O NEJLEPŠÍ KÁVU
A PRAŽÍRNU A VYHRAJTE
5 HODIN BARISTICKÉHO KURZU

Objednejte si
týdeník 5plus2

21 let zkušeností

Pro seniory a maminky s dětmi sleva 10%.

www.5plus2.cz/schrankovne
5+2

1. 12.

VYSTOUPENÍ OSTRAVSKÝCH DJ´S
WORKSHOPY PŘÍPRAVY
KÁVY A SPOUSTA SOUTĚŽÍ
O HODNOTNÉ CENY

10 %

+

BONUS k celkOvé čáStce
+10 % bonus k celkové částce za Váš železný šrot
a barevné kovy. Kupony nelze sčítat.

www.oc-galerie.cz
Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice

VAVKOV, s.r.o.
Výstavní 3323/42
Moravská Ostrava
Tel.: 777 888 503
Platnost kuponu do 30. 12. 2018

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

LUXURY
Collection

dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy
Made in Italyy

béžová

od

30°

1.095

Kč

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál

praní

hnědá

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

cihlová

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S napínacími potahy změníte
vzhled Vaší staré sedací soupravy během chvilky. Napínací potahy
italské výroby jsou vysoce roztažitelné do šířky i výšky a přizpůsobí
se lehce každému typu sedací soupravy či křesla a navíc vypadají
skutečně šik! Jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu, jsou pratelné v pračce a dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Elasticitu a nápadnou
strukturu zajišťuje síť jemných gumiček na rubové straně. Materiál:
50% polyester, 50% bavlna. Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry stejné pro všechny druhy: výška do 100 cm, hloubka do 100 cm.
Rozdílná šířka.
UNIVERSO

béžová

hnědá

cihlová

CENA

křeslo

506 37.01

512 78.01

512 79.01

1.095 Kč

2 - sedačka

506 37.02

512 78.02

512 79.02

1.695 Kč

3 - sedačka

506 37.03

512 78.03

512 79.03

2.095 Kč

otoman vlevo

506 37.07

512 78.07

512 79.07

3.199 Kč

otoman vpravo

506 37.08

512 78.08

512 79.08

3.199 Kč

2 - sedačka

křeslo

0
13

170 - 200 cm

otoman vpravo

80
-1
cm

60-110cm

120-160cm

170-220cm

Jak na to?
1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

60 - 100 cm

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky

objednávejte na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204

K18Z5X92

