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Turisté objevili slezské Těšínsko
V Moravskoslezském kraji se o prázdninách a v září
ubytoval rekordní počet návštěvníků. Největší
nárůst zaznamenali na Těšínsku.
LENKA CARBOLOVÁ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Téměř
358 tisíc návštěvníků se ve třetím čtvrtletí letošního roku ubytovalo v hotelích,
penzionech a kempech Moravskoslezského kraje. Je to téměř o čtyři tisíce
lidí více než ve stejném období loňského roku a v porovnání s rokem 2019
stoupl počet návštěvníků o plných čtyřiadvacet tisíc.
„Jedná se o rekordní počet turistů za
třetí čtvrtletí. Těší nás, že čísla v mnoha
turistických destinacích našeho kraje
předčila údaje z doby před nástupem koronaviru,“ sdělil náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Jan Krkoška. Největší nárůst zájmu zaznamenalo letos těšínské Slezsko.

Putování za písněmi
Jaromíra Nohavici
„Návštěvníci se nás nejvíce ptají na
městské památky, jako například Muzeum Těšínska či Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře. Úsměvné a často kladené
jsou pak dotazy na místa, o kterých zpívá Jaromír Nohavica,“ uvedla Gabriela

Budínská z Turistického informačního
centra Český Těšín, kam do konce října
zavítalo na jedenáct tisíc turistů, zatímco v roce 2019 jich tudy prošlo o dva tisíce méně.
„Velký zájem měli lidé o mezinárodní akce jako filmový festival Kino na
hranici, divadelní festival Bez hranic,
městské slavnosti Svátek tří bratří nebo
Noc muzeí,“ doplnila Budínská. Milovníci hor si pak nenechali ujít turistické

358

tisíc návštěvníků se
ubytovalo v kraji ve
třetím čtvrtletí.

výlety do Slezských Beskyd, kde jejich
cesty nejvíce směřovaly na Prašivou, Filipku, ale i na nejvýchodnější místo kraje, kde se na trojmezí setkávají hranice
Polska, Česka a Slovenska.
Druhou nejnavštěvovanější destinací
kraje se stala krajská metropole Ostrava
se zhruba 71 tisíci turisty, což je o šestadvacet procent více než v loňském roce.
Tradičně nejvíce hostů si přijelo prohlédnout technickou památku Dolní oblast Vítkovice.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

Jedním z velkých lákadel letos bylo nově otevřené Muzeum Trojmezí
v Jablunkově.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

INZERCE

2×

1 000 Kč
na

J E N D O 3 0 . 11.
Dvojnásobný

BLACK FRIDAY
Slevu 1 000 Kč na nákup vybraného zařízení v rámci Black Friday lze získat za aktivní O2 službu a využít
do 30. 11. 2022. Podmínky Black Friday a Vánoční akce (z níž lze získat další slevu 1 000 Kč) na o2.cz.
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Výzkumný tým
z Fakultní nemocnice
Ostrava nechal pro
pacientku z Třince
vyrobit léčebný preparát
z její vlastní krve.

Frýdek-Místek a Nový Jičín

V Ostravě už léčí
buněčnou terapií

LENKA CARBOLOVÁ
OSTRAVA | Poprvé v historii aplikovali lékaři Fakultní nemocnice Ostrava
ženě s nádorovým onemocněním buněčnou terapii. Jde o preparát, který nechal
mezinárodní výzkumný tým kliniky vyrobit z krve pacientky.
„Paní Křístkové jsme odebrali důležité imunitní buňky, do kterých byly v laboratoři vpraveny informace o vlastnostech jejího nádoru a o jeho strukturách.
Krevní preparát, který touto úpravou
vznikl, jsme vrátili do jejího těla, kde
v tuto chvíli modifikované buňky ničí
nádorové, a to imunitním mechanismem,“ objasnil princip léčby nové generace vedoucí výzkumného týmu Kliniky hematoonkologie Michal Šimíček.
Tyto preparáty z krve pacienta dokážou
na světě vyrobit jen čtyři farmaceutické
společnosti.
„Paní Jenovefa Křístková k nám přišla v září 2021, kdy jí lékaři diagnostikovali rakovinu lymfatického systému. Zahájili jsme standardní léčbu, ale nádor
byl tak agresivní, že nestačila. Proto
jsme jí navrhli možnost buněčné terapie
s tím, že jde o léčbu hrazenou pojišťovnou, která je ve stadiu experimentů,“
uvedl ošetřující lékař Juraj Ďuraš.
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ

ZDARMA

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

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

ci a dokážeme ho aplikovat více pacientům v relativně kratším čase,“ naznačil
plány do budoucna ředitel nemocnice
Jiří Havrlant. Tyto představy by podle
lékařů mohly být reálné za tři až čtyři
roky.
Fakultní nemocnice Ostrava je v tuto
chvíli jedním ze tří klinických pracovišť
v České republice, které se na vývoji buněčné terapie podílejí. „Vývoj probíhá
u nás, ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně a v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v Praze. Věříme, že v budoucnu se bude tato terapie využívat nejen
u onkologických pacientů, ale také při
léčbě autoimunitních nebo virových
onemocnění,“ přiblížil Šimíček.
První pacientkou, která nový druh léčby podstoupila, je Jenovefa Křístková.
„Neváhala jsem,“ řekla.
FOTO | FNO
„Pacientka souhlasila a dnes je bez
zjevných známek aktivity základního
onemocnění. Celkovou účinnost léčby
ale budeme hodnotit speciálním vyšetřením až s odstupem přibližně dvou měsíců,“ upozornil lékař.
Mezinárodní výzkumný tým touto buněčnou terapií naznačil další cestu vývoje léčiv. „Jde o zcela novou generaci buněčné terapie, která by měla lidem pomáhat v příštích deseti až patnácti letech,“ je přesvědčen přednosta Kliniky
hematoonkologie Roman Hájek. „Největší předností námi vyvíjeného typu léčiva by mělo být jeho výrazně širší použití. Nyní je jeho zdrojem samotný paci-

ent. Pracujeme ale na imunoterapii, jejímž základem bude krev od zdravého
dárce. Naším cílem je, aby byl takto vyrobený preparát k dispozici ne pro jednoho, ale pro celou skupinu pacientů se
stejnou diagnózou.“

Levnější i snazší léčba
Pokud by se léčivo nevyrábělo jen pro
konkrétního dárce, nebyla by výroba
tak nákladná. „Krevní preparát v tomto
případě stál osm milionů korun, pokud
ale bude vyráběn pro větší skupinu lidí,
budou náklady nižší. My ho pak můžeme mít v nemocnici aktuálně k dispozi-

„Nebylo nad čím
váhat, dostala
jsem šanci žít“
OSTRAVA | Jenovefa Křístková z Třince je první pacientkou, které lékaři výzkumného týmu Kliniky hematoonkologie aplikovali 11. října letošního roku
buněčnou terapii. „Že jsem nemocná,
jsem zjistila loni v září, kdy jsem si nahmatala v třísle bulku,“ vzpomíná sedmdesátiletá pacientka, která až do té chvíle žila aktivním životem.
„Miluji hory, zvlášť ty v Česku, ale
s rodinou máme prošlapané i Dolomity
a Alpy,“ vzpomíná dnes opět aktivní
žena, která ještě před dvěma měsíci trpěla bolestmi a lůžko opouštěla jen minimálně. „Léčba, kterou lékaři zahájili
koncem minulého roku, vypadala zpočátku dobře a já uvěřila, že budu patřit
k těm, co měli štěstí a rakovinu přežili.
Na jaře se ale bolesti vrátily, mnohem
větší než předtím, a já jsem pochopila,
že loňské Vánoce byly asi ty poslední.“
Pak ale přišli lékaři s návrhem použít
v jejím případě buněčnou terapii. „Pro
mě to vlastně nebylo žádné riziko. Mohla jsem buď souhlasit a možná uspět,
nebo zemřít. Tak jsem řekla ano. I když
jsem věděla, že budu vůbec první, na
kom lékaři novou terapii otestují,“ dodala žena, která na setkání s novináři přišla bez bolesti a bez jakékoliv potřeby
pomoci. A stejně tak samostatná je
i doma. „Zatím jsem ještě trochu unavená, když něco dělám, ale už se vydávám
na kratší vycházky po okolí.“
(car)
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DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„

„Aby k nám do kraje našli cestu i další,
pustili jsme se do oprav stávajících turistických tras a vyhlídek, ale také do rozšiřování sítě cyklostezek a stanic s elektrokoly a elektrokoloběžkami,“ nastínil Krkoška. S ohledem na stoupající zájem

Rekordnímu
zájmu se těší
všechny turistické
oblasti kraje a je znát, že
po letech, kdy jsme byli
omezeni covidem, je
mezi lidmi hlad po
cestování.
o elektrokola objevila krásu hor i spousta fyzicky méně zdatných cyklistů, kteří
se s jejich pomocí dostanou do míst,
kam v minulosti nevyjeli.
„Díky krajské dotaci mohli rozšířit
své služby o nabídku moderního záze-

mí pro karavany také majitelé několika
autokempů v kraji,“ konstatovala mluvčí kraje Nikola Birklenová s tím, že
v zimní sezoně by se chtěl kraj pochlubit moderními lyžařskými resorty i stovkami kilometrů upravených tras pro běžkaře v Beskydech i Jeseníkách.
„Rekordnímu zájmu se těší všechny
turistické oblasti kraje a je znát, že po letech, kdy jsme byli omezeni covidem,
je mezi lidmi hlad po cestování. Češi se
naučili objevovat krásy tuzemska a my
jsme rádi, že jim má náš kraj co nabídnout,“ zmínil jednatel krajské centrály
cestovního ruchu Moravian-Silesian
Tourism Petr Koudela.

Úspěch letos měla také
gastroturistika
Vedle přírody podle něj láká region návštěvníky také velkými kulturními
a sportovními akcemi, industriálními památkami či kulinářskými zážitky.
„Letos jsme zaznamenali poměrně
velký úspěch s novým projektem Pojez
na podporu gastroturistiky, který se
koná prakticky celý rok. Jeho jednotlivé
akce propojují osvědčené gastroslužby

V zimní sezoně chce kraj návštěvníky lákat na dobře vybavené lyžařské areály či upravené běžkařské trasy.
FOTO | ADOLF HORSINKA
v regionu a turisty lákají především na
zážitky spojené s dobrým jídlem a pitím,“ upřesnil Koudela s tím, že velké
oblibě u veřejnosti se těšily hlavně
gastrofestivaly.

„Mohu prozradit, že takzvané Pojez
festy připravujeme i na příští rok, a to
opět v ostravských Dolních Vítkovicích, v Karlově Studánce i v Ostravici,“
poznamenal Koudela.
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Vítejte v oáze
klidu a bezpečí
Vyberte si některý ze 66 bytů
Rezidence Opletalova v klidném
prostředí Havířova-Šumbarku.

KOMUNITNÍ
BYDLENÍ PRO
SENIORY
•
•
•
•

Moderní a pohodlná forma komunitního bydlení
nabízí aktivním seniorům:
byty 1+kk s kuchyňskou linkou a s vlastní koupelnou s WC
bezbariérový přístup
recepci s nepřetržitou službou
společenskou místnost s vybavením

• venkovní zahrádku s posezením
Rezidence Opletalova.
Přívětivý domov pro nezávislé a soběstačné seniory.

heimstaden.cz
800 111 050
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Společnost spíš akceptuje nevěru
než přiznání otevřeného vztahu
Poněkud plachá, přesto odvážná. Atraktivní zrzka, dnes
blondýnka známá buď z komediálních rolí, nebo coby
svérázná policistka. Nic vážnějšího. Až dosud.
Filmem Hranice lásky, jehož je i spoluscenáristkou,
Hana Vagnerová posunula hranice také svoje vlastní.
„Chtěla jsem psychologickou náročnější postavu, ale
pozvání na casting nepřicházelo. Tak jsem si ji musela
napsat,“ vysvětluje s nadsázkou vznik snímku, který
v posledních týdnech patří k nejnavštěvovanějším.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | V českém filmu jsou Hranice lásky
neobvykle otevřený snímek na téma
sexuální svobody a režisér a spoluautor
scénáře Tomasz Wiński si už za něj letos
odvezl z karlovarského filmového festivalu cenu mezinárodní kritiky. „Moje máma
s tátou byli z filmu na začátku lehce zaraženi. Myslím, že i sebeliberálnější rodiče
by měli problém,“ přiznává Hana Vagnerová, představitelka hlavní ženské postavy a také spolutvůrkyně scénáře.
Hranice lásky má v kinech velký
úspěch. Čemu to přikládáte?
Myslím, že to je téma, které v českém prostředí chybí. Sleduji to dle reakcí na Instagramu, ale i od přátel. Ona se tato problematika týká asi daleko více lidí, než si
připouštíme. Nejde o to, že by nějaká velká část populace žila v otevřených vztazích, ale nějakým způsobem řeší, jak spolu žít, upřímnost ve vztazích, svobodu,
kde je její hranice, ale i běžnou sexualitu.
Myslím si, že to je téma, které se na nějaké úrovni týká velké skupiny lidí.
Na koho jste jako autoři hlavně cílili?
My jsme si na začátku mysleli, že budeme
směřovat na lidi mezi 30 až 40 lety. A pak

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

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

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

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

Hana Vagnerová

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | AEROFILMS

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

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

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

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

Paříž podle řemeslníků

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

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

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

Londýn. Město v háji?

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

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

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

Teherán.

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK,
WIKIPEDIE

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

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

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

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

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

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

REPORTÉREM KVŮLI LÁSCE

KOMENTÁTORSKÁ PARÁDA OD DUNAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOP

Komerční sdělení

pomocníci
omocníci z lékárny
pro každého
RÝMĚ!

Extra síla
bylin pro
váš ucpaný
nos!

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

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

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

L-Tryptofan Therapill,
váš recept na dobrou
náladu!

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

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

INZERCE

Dobrá rada
z lékárny: Na opary

O

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

Poslední souboj
stíhače Fejfara

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

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

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

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

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

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

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

Měkké a hebké
Vánoce.
Výrobky Naturtex

se slevou až

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

94 %

masa

71%

5,90
9,90�

39,90

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

ANGLICKÁ
SLANINA
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
plátky,
shaved
100 g

KONZERVA
PRO KOČKY
LOUISA
různé
druhy
415 g

19,90
29,90

27%

54,90

40%

100 g 3,11 Kč

33%

12,90
19,90

LEDOVÝ
SALÁT
1 ks

35%

14,90
29,90

ilustrační foto

50%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 4. 1. 2023. Získané body lze uplatnit do 11. 1. 2023. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

ŽIVOTNÍ STYL
SPECIÁLNÍ TÉMA

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

M

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

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

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

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

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

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

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

J

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

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

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

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

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

před smogem, inverzí a
prachovými částicemi ...

Pořiďte si domů
čističku vzduchu
s ionizátorem
Ionic-CARE

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

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

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

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

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

Jediná čistička na trhu

prověřená 7 nezávislými testy

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

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

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

stříbrná, černá, bílá

3 690 Kč/ks

kód

PH1
dekor dřeva

3 990 Kč/ks

DOPRAVA ZDARMA

www.ionic-care.cz

objednací linka zdarma 800 112 111

Inzerce

Obliba spořicích účtů roste.
Peníze na nich jsou navíc pojištěné

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

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

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

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

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

Zajímá vás něco o zákonném pojištění vkladů? Zeptejte se:

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

tajenka: spořicí účet

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

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

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

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

Máme na to?

„Pravdou je, že čím dříve se začneme připravovat na spokojenější a bohatší stáří, tím lépe
a levněji pro nás. Správný finanční poradce dokáže vymyslet fungující plán pro každého,
kdo se chce začít těšit na budoucnost. A nemusí přitom jít
o velké změny ani částky,“ uklidňuje Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní
pojišťovny.
Moravskoslezský kraj:
Pavel Kudláček
603 482 097
pavel.kudlacek@poradce.nn.cz

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

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

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

Zlí jazykové volají i dvakrát
Někteří volající umí vědce z poradny i rozladit. Byť prý s většinou tazatelů lze vést
příjemný, nezřídka oboustranně obohacující dialog, horší je to s lidmi, kteří mají
pevný názor na určitý jazykový prostředek. „Očekávají, že jim tento názor potvrdíme. Když tak neučiníme a snažíme se
jim vysvětlit různé aspekty dané problematiky, reagují občas velmi negativně. Někteří dokonce zkoušejí volat v různé dny,
aby hovořili s různými pracovníky poradny, dostane se jim však – k jejich nelibosti – stejné odpovědi,“ podotýká
znalkyně češtiny a dodává,
že i po desítkách let lidé
stále narážejí na jazykové jevy, které nejsou nikde popsány. Zkrátka
zavolat si do jazykové poradny je zážitek,
a to i kvůli poslechu
bravurní češtiny tamních pracovníků.
„Při komunikaci v poradně si úroveň češtiny hlídám. Snad se mi to i daří – občas
mě někdo z volajících za mé vyjadřování
dokonce pochválí. To vždycky potěší.
Když ale hovořím třeba s kamarádkami či
rodinou, nemusím si dávat pozor na jazyk,“ uzavírá s úsměvem Dvořáková.
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Náš kraj – Moravskoslezský
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Již pozítří je první adventní neděle. Začíná
jedna z nejhezčích částí roku a s ní těšení
se na Vánoce. Náměstí zaplní sváteční trhy,
města mají připravenou i řadu kulturních
akcí. Vyberete si z našeho adventního přehledu?
Ostrava má nejlepší popularizátorku vědy
v republice. Bioložka Eva Bílková z Ostravské univerzity jako vůbec první získala titul
Český Vševěd. Eva Bílková zkoumá vážky.
„Pro mě jsou vážky ambasadorkami popularizace hmyzu i vztahu lidí a přírody,“ říká.
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32

Potkávat velké šelmy ve volné přírodě není
nijak běžné. O to větší respekt mezi lidmi
vzbuzují. Které šelmy se pohybují konkrétně v Beskydech, jak loví a kam až se dokážou za potravou vydat, sleduje Michal
Bojda z Hnutí Duha, koordinátor terénního
monitoringu jejich pohybu.
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Ostravské Vánoce, které letos odstartují už
zítra slavnostním rozsvícením živého vánočního stromu na Masarykově náměstí,
nabídnou pestrý program na pěti scénách
v centru města.

Ostravský Dům umění hostí výtvarnou skupinu Přirození.
Včasné odhalení je u rakoviny stěžejní.

Ve Velkých Heralticích pečují i o nezletité
těhotné či nezletilé matky a jejich děti.

Ostravské vodárny a kanalizace se odpovědně staví ke společnosti a prostředí, jehož je firma součástí.
Foto na obálce: MAFRA

FOTO: MAFRA
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Radost pod stromečkem
začíná v Globusu
• široký výběr dárkových košů

• více informací na www.globus.cz
nebo v informačním centru
hypermarketu Globus
Hypermarket Globus Havířov, U Skleníků 1490/24, 735 64 Havířov
Hypermarket Globus Ostrava, Spojovací 326, 725 27 Ostrava-Plesná
Hypermarket Globus Opava, Těšínská 83, 746 01 Opava

(ilustrační foto)

• dárková karta na libovolnou
částku a pro kohokoliv
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Advent 2022

TRHY ADVENTNÍ OBDOBÍ, TO JSOU I VÁNOČNÍ TRHY PLNÉ DOBROT, PUNČE I DOPROVODNÉHO PROGRAMU. FOTO: MAFRA

N

ěkteří je označují za nejhezčí
na celém vánočním čase –
dny adventního období. Dny
příprav na Vánoce a těšení se
na poslední a zejména pro
děti největší a nejhezčí svátky v roce.
V celém Moravskoslezském kraji zpříjemní lidem toto období řada akcí.

Před budovou bude kulturní program.
Hrát, zpívat, koledovat a předávat do dalekého okolí pravou vánoční atmosféru
pomohou flašinetáři. „Zájemci se mohou
svézt na velbloudovi nebo vidět, jak vypadaly Vánoce na slezském gruntě,“ dodává ředitelka. O dobrou náladu se postará
Cimbálová muzika Slezan.

VÝSTAVA, FLAŠINETY I VELBLOUD
Originální dárky je možno zakoupit v prostorách Městského kulturního domu
v Karviné. V sobotu 26. listopadu už od
10 hodin bude otevřena v Mánesově síni
Rozverná výstava.
„Návštěvníci si mohou vybrat obrazy,
loutky nebo dřevěné výrobky. V učebnách budou workshopy s vánoční tematikou ohledně výroby ozdob, přání, adventních věnců a svícnů. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky s výrobou ozdob
a následným zdobením vánočního stromečku. Nebude chybět ani stylová hra vánoční putování s odměnou nebo loutkové divadelní představení,“ říká Olga Hrubec, ředitelka organizace.

HVĚZDY VÁNOC
V sobotu 26. listopadu bude na Masarykově náměstí v Ostravě rozsvícen živý vánoční strom. Slavnost doprovodí oblíbený zpěvák Tomáš Savka s Big Bandem Národního divadla moravskoslezského.
Koncert začne v 19 hodin a bude první
vlaštovkou v rámci adventního programu na Masarykově náměstí pod hlavičkou Ostravských Vánoc.
Například v neděli 11. prosince na náměstí vystoupí karvinský koncertní sbor
Permoník. Začátek bude v 17.30 hodin. V
19 hodin pak z pódia zahraje Ondřej Gregor Brzobohatý a saxofonista Matouš Kobylka.
V neděli 18. prosince pak od 18 hodin

na Masarykově náměstí zazní charismatický hlas Martina Chodúra. V rámci svátečního repertoáru návštěvníci uslyší české i světově známé písně.
Některé z nich Chodúr nahrál na své album Hallelujah (Vánoční písně a koledy)
s Janáčkovou filharmonií Ostrava v roce
2018. Další písně pocházejí z repertoárů
nejslavnějších interpretů 20. století a nechybí ani černošský gospel.
Posluchači se mohou těšit na slavné
rock'n'rollové vánoční písně, na jazzové
písně i popové vánoční hity. Všechny písně jsou typické svojí melodičností a důrazem na zpěv a většina z nich lidem na celém světě evokuje Vánoce.
ADVENT S POPULÁRNÍMI ZPĚVÁKY
Ivo Šindel, dlouholetý člen kapely Věry
Špinarové a multiinstrumentalista, doprovodí vánoční jarmark na náměstí T.
G. Masaryka v Bohumíně.
V sobotu 26. listopadu do programu zapojí i děti z místních mateřských a základních škol. O den později se na stejném
místě rozzáří vánoční strom.

Náš kraj

Slavnostní rozsvícení spojí Bohumín
s koncertem zpěvačky Šárky Rezkové.
Před vstupem do kina bude umístěna
poštovní schránka pro Ježíška.
Následující tři adventní neděle budou
v Bohumíně patřit hudbě. Na tu takzvanou bronzovou přijede se svým repertoárem zpěvák Daniel Hůlka, stříbrná neděle je vyhrazena zpěvačce Elle a na zlatou
rozezvučí pódium skupina The People,
která interpretuje hity Karla Gotta a dalších legend.
„Dva roky za sebou jsme měli na nejoblíbenější svátky vše připravené a nasmlouvané, nakonec jsme kvůli koronavirovým nařízením museli akce rušit. Loni
dokonce dva dny před začátkem trhů.
Byla to smutná práce, všechny obvolávat a odvolávat. Letos budeme moci konečně program uspořádat tak, jak jsme
zamýšleli,“ upozorňuje Karel Balcar, ředitel městské kulturní agentury K3.
WORKSHOPY PRO DĚTI
Poslední listopadovou sobotu láká ostravský Dům umění na ruční výrobu vánočních věnců. Vánoční workshop se uskuteční od 15 do 18 hodin. „Zájemci si odnesou vlastnoručně vyrobený věnec a vánoční náladu. Základ bude tvořen ze sla-
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travských Vánoc. Nezbytná je rezervace
předem. Vstup je volný.

FLAŠINET V KARVINÉ NAVODÍ VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU I FLAŠINETÁŘI. FOTO: MAFRA

měného korpusu a převážně z přírodních materiálů. Lidé zaplatí pouze spotřebovaný materiál,“ uvádí Jana Šrubařová,
manažerka Galerie výtvarného umění Ostrava.
V úterý 6. prosince se na stejném místě
mohou děti účastnit Mikulášské dílny.
Ta je určena ratolestem od šesti do desíti
let a začne v 16 hodin. Děti čeká výtvarné
tvoření, experimentování a zábava. S sebou je dobré si vzít oděv, u něhož nevadí
ušpinění. Akce se uskutečňují v rámci Os-

SVÁTEČNÍ DOLNÍ NÁMĚSTÍ
Vánoční trhy v Opavě letos začínají v neděli 27. listopadu rozsvícením vánočního
stromu. Místem konání je již tradičně
opavské Dolní náměstí, kde budou nejen
prodejní stánky, ale i bohatý kulturní program. A pak prakticky každý den se bude
něco dít, a to většinou v podvečerních hodinách mezi 16 a 19.00. Nedílnou součástí a ozdobou vánočních trhů je již několik
let betlém, do kterého studenti Střední
školy průmyslové a umělecké v Opavě
každoročně vyřezávají nové figury v životní velikosti.
10. prosince na náměstí vystoupí od 16
hodin oblíbená opavská rocková formace Kofe-In a o dvě hodiny později zahraje
legendární kapela Mňága a Žďorp. Na
další dny Vánoce zpestří například punková kapela Felix Teleke či opavský pěvecký sbor Domino.
VÁNOČNÍ MĚSTEČKO
Vánoční atmosféra rozzáří Frýdek-Místek 27. listopadu, kdy se slavnostně rozsvítí vánoční strom na náměstí Svobody.
Pokračování na straně 26
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Pohádkový dárek

D IVA D LO
Foto Lucie Maceczková

BONUS

www.ndm.cz

1+1 vstupenka

Pouze ve stánku NDM na těchto místech:
27. listopadu od 14 hodin – NC Géčko
4. prosince od 11 hodin – OC Futurum
11. prosince od 11 hodin – Avion Shopping Park
18. prosince od 11 hodin – Forum Nová Karolina
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Radnice zároveň zahájí letošní adventní
městečko a rozsvítí výzdobu v ulicích.
Program načne v 16 hodin cimbálová muzika a okamžik rozsvícení stromu nastane v 16.45. Na pódiu se představí převážně místní zpěváci, folklorní nebo folková
uskupení a také soubory a sbory ze škol
či školek a divadélka.
Adventní městečko pak doplňují programy farností. Pozadu nezůstává ani turistické informační centrum, které na
dny mezi 5. a 11. prosincem připravilo
v sadech Bedřicha Smetany hru Pojďte
s námi do Betléma a 14. prosince zve na
„výlet“ za příběhem Vánoc.
JARMARK V NOVÉM JIČÍNĚ
Oblíbený Den s Mikulášem, ale též koncerty a tvořivé dílny budou součástí letošního Adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Začnou v pátek 2. prosince a nabídnou například
nové světelné vánoční prvky, které náměstí svátečně ozáří.
O den dříve začne v prostorách budovy Stará pošta výstava Adventní čas v režii Základní školy Komenského. Mikuláš
slavnosti navštíví 5. prosince od 16 hodin. Nebude chybět pekelná, ale i anděl-
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ská show. O hodinu později bude rozsvícen vánoční strom. Slavnosti nabízí sváteční a zejména hudební program každý
den a v pátek dopoledne 23. prosince vyvrcholí koncertem cimbálové hudby Polajka.

PAVEL ŠPORCL V HAVÍŘOVĚ ZAHRAJE
HOUSLISTA PAVEL ŠPORCL. FOTO: MAFRA

GOSPELOVÉ VÁNOCE
Do Ostravy se po covidové přestávce vrátí 3. a 4. prosince gospelový sbor zpěváků-nadšenců. Ostrava zpívá gospel
(OZG) čítá kolem stovky členů, kteří
zkouší jen pro tuto příležitost, přihlásit
se do sboru může každý, kdo rád zpívá.
Podle jeho zakladatele sbormistra Terryho Englishe je o členství rok od roku větší zájem.
„Nebyli jsme si jistí, co nás po tříleté covidové pauze čeká, ale nakonec i letos
byla všechna místa ve sboru zaplněna během pár chvil a bohužel se na spoustu zájemců opět nedostalo. Nikdy dopředu nevím, jaká směsice lidí se ten daný rok ve
sboru namíchá, protože si pro přijetí neklademe žádné podmínky kromě věku,“
říká sbormistr.
Zkoušky začaly v listopadu. Koncerty
se odehrají v Kristově kostele u Husova
sadu. Je to změna, protože dříve se koncerty konaly v bývalém plynojemu Gong.

Náš kraj
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„Jako každý rok i letos sbor doprovodí
celá řada vynikajících muzikantů, členů
nejrůznějších ostravských orchestrů a kapel. Neopakovatelná atmosféra koncertů
OZG je pověstná a populární daleko za
hranicemi Ostravy. Přestože ve sboru nezpívají profesionálové, živelná energie,
kterou výkon všech účinkujících na pódiu sálá, je pro diváky pokaždé strhující,“
upozorňuje organizátorka Barbora Filipová.
„Po zahajovací zkoušce můžu říct, že
jsem nadšen. Opět se nám velmi rychle
podařilo splynout v jediný organismus,
který teď intenzivně a s obrovskou chutí
pracuje na jediném cíli – připravit co nejlepší koncerty,“ dodává Terry English.
Koncerty se konají po oba dny v 18 hodin
a v neděli také od 15. hodiny.
HLADNOV ROCK CHOIR
Rockový sbor Hladnov Rock Choir se
6. prosince po osmi letech své existence
poprvé představí v Domě kultury Poklad
v Ostravě-Porubě. Kromě vánočních koled v netradičních sborových aranžích v
rockovém hávu zazní již tradičně známé
písně legendárních kapel.
Hladnov Rock Choir je alternativní
rockový pěvecký sbor, který sdružuje mla-

dé talentované zpěváky a muzikanty. Byl
založen v roce 2014 Miroslavem Hlavačkou, který je jeho uměleckým vedoucím i
dirigentem. Původně malý školní pěvecký sbor s několika členy se během krátké
doby rozrostl a stal se souborem, který
pravidelně vystupuje na významných akcích v regionu.
VÁNOCE PAVLA ŠPORCLA
9. prosince se v havířovském Velkém sále
Kulturního domu Leoše Janáčka uskuteční adventní koncert houslisty Pavla Šporcla za doprovodu komorního orchestru
Praga Camerata.
Jiskřivou hudbu Antonia Vivaldiho
Čtvero ročních období ve druhé polovině
večera vystřídá program ryze vánoční, sestavený z podmanivých vánočních melodií, písní a koled z celého světa. Vše zazní
ve speciálních aranžích pro sólové housle a smyčcový orchestr. Koncert se koná
v 19 hodin.
DÍLNIČKY A JARMARK
Kreativní dílničky pro děti a jarmark pro
dospělé připravilo na 10. prosince Muzeum Bruntál. Tradiční předvánoční akce
bude spojená s nákupem vánočních ozdob, dárků, dobrým jídlem a pitím. Začá-

tek bude v devět hodin dopoledne a pro
dobrou náladu bude hrát lidová hudba.
Potěší i divadelní vystoupení.
NATE BROWN
Do Ostravy se vrací rovněž gospelový zpěvák Nate Brown ze Spojených států amerických. V pondělí 12. prosince ovládne
od 20 hodin katedrálu Božského Spasitele v centru města.
„Zpěvák Nate Brown patří mezi nejprogresivnější gospelové umělce současnosti. Pochází z Washingtonu DC – hlavního
města tohoto hudebního žánru. Jeho hudební talent ho zařadil mezi největší gospelové hvězdy, za svoji hudební éru získal nespočet hudebních cen,“ láká na
koncert za pořadatele Miroslav Beinhauer.
Kromě zpěvu je Nate Brown rovněž vynikající saxofonista a zakladatel Gentle
Giant Music Ministries. Na saxofon hrál
po boku zvučných jmen, jako jsou Wynton Marsalis, Roy Hagrove či legendární
Grover Washington Jr.
Vystupoval rovněž s gospelovými ikonami jako Donald Lawrence, Hezekiah
Walker, VaShawn Mitchel, Tamel Mann
či Richal Smallwood.
Pokračování na straně 28
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CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST JSOU ROZDÁNY.
OSOBNOSTÍ KRAJE SE STAL FOTOGRAF JINDŘICH ŠTREIT
Ceny hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost za rok 2021 a titul
Osobnost Moravskoslezského kraje
jsou rozdány. Osobností kraje se
stal fotograf Jindřich Štreit. Mezi
novými držiteli Ceny hejtmana kraje
za společenskou odpovědnost jsou
například město Bílovec, automobilka
Tatra Trucks nebo Gymnázium Josefa
Božka Český Těšín. Hejtman Ivo
Vondrák předal i Ocenění dobrovolníka
BoSmePartyja.

„Téma společenské odpovědnosti získává v posledních letech nové rozměry a stále větší váhu.
Náročné období pandemie, války na Ukrajině
a nastupující hospodářské krize vyžaduje od nás
všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu

o své okolí, upozorňuje na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Proto možná intenzivněji
než kdy dřív, cítím potřebu společensky odpovědným ﬁrmám, obcím, živnostníkům a dobrovolníkům říct: Děkujeme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím,
že ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že
dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá
legislativa.
„Sluší se, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region
důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily
pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba
statečností. Letos titul Osobnost kraje právem
patří fotografovi, vysokoškolskému pedagogovi,
kurátorovi a organizátorovi kulturního života Jindřichu Štreitovi,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.
Stejně jako vloni byly uděleny ceny ve čtyřech
kategoriích dále rozdělených podle velikosti.
Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost získaly podnikatelské subjekty, obce,
organizace veřejného sektoru, vyhodnocena
byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky
a spolky a podruhé byl oceněn také dobrovolník. Cenu získala Šárka Pachlopníková, která se
zapojila do projektu BoSmePartyja.

• Z ﬁrem do 50 zaměstnanců obsadil první
místo Hotel Freud. Vítězem v kategorii ﬁrem
nad 250 zaměstnanců se stala automobilka
Tatra Trucks.
• V kategorii Obce zvítězily Otice, v kategorii
Obce s rozšířenou působností Cenu hejtmana
kraje za společenskou odpovědnost za rok
2021 získalo město Bílovec.
• V kategorii Organizace veřejného sektoru získaly 1. místo Gymnázium Josefa
Božka, Český Těšín, p.o. (do 50 zaměstnanců)
a Czechitas z.ú. (nad 50 zaměstnanců).
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KABARET S JIŘÍM SURŮVKOU
Představení kabaretu Návrat mistrů zábavy pod taktovkou výtvarníka Jiřího Surůvky se uskuteční 15. 12. v rámci výstavy Přirození (1989–1992) / Ostravští divocí
v Domě umění.
Původní kabaret Návrat mistrů zábavy
vznikl v roce 1988 ze skupiny Vzhůru do
dolů. Na živelných vystoupeních se podíleli Jiří Surůvka, Dušan Baran, Miroslav
Chudej, Ivo Kaleta, Petr Lysáček, Karla
Petrošová, Petra a Zuzana Sasínovy, Gabriela Wilčková, Marek Pražák, Yvetta Ellerová, Dita Eibenová a řada dalších osobností ostravské hudební, literární a výtvarné scény.
Kabaret začne v 17 hodin a vstup bude
volný. Týden před tím, 8. prosince, se
v tutéž hodinu uskuteční komentovaná
prohlídka zmíněné výstavy pod vedením
kurátorky Renaty Skřebské. Výstavní projekt představuje umělecký vývoj výtvarné
skupiny Přirození, která v Ostravě působila v letech 1989–1992. Její členové (Hana
Puchová, Daniel Balabán, Jiří Surůvka
a další) hráli od druhé poloviny 80. let
20. století významnou roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiál-

ní scénu. „Veřejná vystoupení skupiny
Přirození byla na svou dobu odvážným
počinem v hledání identity umělce, upozorněním na neúprosnou situaci v umění, požadavkem svobodné tvorby, který
vycházel z regionu pod silným ideologickým dozorem, a v neposlední řadě sebevědomým otevřením vlastní umělecké
cesty. Mladá generace vstupující do ostravského vakua se aktivovala na platformě undergroundového společenství, které umožňovalo požadovanou svobodu,
nejčastěji se jednalo o výstavy v bytech,
ateliérech a na haldě Ema,“ dodává kurátorka výstavy.
NAHLUCHLÝ ORCHESTR
Neslyšící problém je název koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde podle
tvůrců „nikdo nikoho neposlouchá. Vláďa neslyší Otu, Ota neslyší Vláďu. Dirigent odmítá naslouchat orchestru. A co
teprve takový nahluchlý orchestr? Z tolika hudby by jeden ohluchl! To musíte slyšet!“
A slyšet vše můžete 18. prosince od 16
hodin v kině Vesmír. „Vánoční koncert
už máme vyprodaný, ale jsme jedním
z partnerů letošního programu Ostravských Vánoc. Do nabídky jsme zařadili

druhý koncert z cyklu D pro děti s doprovodem, který se uskuteční poslední adventní neděli od 11 hodin,“ říká mluvčí
filharmonie Andrea Vojkovská. „Koncerty tohoto typu jsou u nás skutečně pro celou rodinu, nabízejí situace z každodenního života, ve kterých se poznají děti i dospělí. Hudebníci jsou jejich sympatickými průvodci světem klasické hudby se
smyslem pro humor.“
Vystoupení nabídne pozoruhodnou interakci mezi hudebníky a profesionálními herci. „Dirigent Stanislav Vavřínek je
plnohodnotným hereckým partnerem
Michalu Sedláčkovi a Jakubu Burýškovi,
hercům z Divadla Mír a Divadla Petra
Bezruče. Při koncertech plní nejen roli dirigenta, ale také divadelní postavy. Doporučujeme program zejména pro děti od
1. stupně základní školy,“ dodává Vojkovská.
O den později se Janáčkova filharmonie chystá na jiný hudební skvost. V hlavní roli bude klavír a špičkový umělec ze
zahraničí. Recitál Andrewa von Oeyena
je na programu od 19 hodin opět ve
Vesmíru. Jeden z nejpozoruhodnějších
pianistů své generace nabídne preludia
výrazného představitele hudebního impresionismu Clauda Debussyho.
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Advent v Paskově

DOPRAVA

ZDARMA

Rozsvícení vánočního stromečku a Mikulášská nadílka
2. 12. 2022, 17.00 h, náměstí Paskov

Vánoční koncert ZUŠ
14. 12. 2022, 17.00 h, kino Panorama
Došli zme k vam na koledu – Vánoční program
DFS Paskovjanek
16. 12. 2022, 18.00 h, kino Panorama
Vánoční jarmark
17. 12. 2022, 14.00 – 18.00 h, náměstí Paskov
Vánoční koncert - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
17. 12. 2022, 14.00 h, kostel sv. Vavřince
Vánoční pěvecký koncert
22. 12. 2022, 18.00 h, zámecké atrium

www.mesto-paskov.cz
www.slezskabrana.cz

od 15. 11. do 1. 12.

BLACK
FRIDAY
SLEVY AŽ 70 %
od 25.11. do 28.11.

www.alpik.cz | 774 775 777 | 30. dubna 3128/2b, Ostrava
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Zahraje také skladby Fryderika Chopina,
který byl ve své době váženým klavírním
virtuosem. Repertoár ale obohatí také
dílo současného amerického skladatele
a dirigenta Davida Newmana.
STRAŠIDELNÉ KINO
Jeden z nejúspěšnějších filmových hororů němé éry Fantom opery z roku 1925
s geniálním hercem Lonem Chaneyem
starším v titulní roli uvede 20. prosince
ostravské Minikino.
Slavný herec považovaný díky svému
mistrovství za „muže tisícero tváří“ si pro
svou masku navrhl vlastní mechanismy.
Diváci v kinech tehdy strachem omdlévali, když ve finále spatřili jeho děsuplnou
tvář. „Původní román Gastona Lerouxe
Fantom opery patří dodnes mezi oblíbené náměty adaptované do filmové podoby. Již v roce 1916 vznikla v Německu první filmová verze, která se však nedochovala. Následná hollywoodská adaptace z
roku 1925 je dnes nejznámější verzí
němé éry. Erik (Lon Chaney) je hrůzně
znetvořený muž žijící v podzemních katakombách pod budovou Pařížské opery.
Je to člověk, který je kvůli své šerednosti
velmi nešťastný a touží po prosté lidské
lásce,“ říká Klára Šebestová, dramaturgy-

INZERCE

9.

GOSPELY V OSTRAVĚ OPĚT ZAZPÍVÁ GOSPELOVÝ SBOR ZPĚVÁKŮ-NADŠENCŮ. FOTO: MAFRA

ně Minikina. Děj filmového hororu je přitom zdánlivě prostý: Jednou při sledování operního představení spatří Erik krásnou primadonu Christinu (Mary

Philbin), zamiluje se do ní a posléze ji
unese do svého podzemního království.
Začíná nemilosrdný hon na tajemného
fantoma...
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Zábavně
fascinující
svět vážek
kdekoli pozorovat. Od dětství jsem hodně četla fantasy a sci-fi a tam autoři ze
světa hmyzu často čerpají. Je to šílená
skupina, ve které je všechno možné. Různé vystřelovací orgány, přichycovací končetiny, kterými můžete chodit po skle, to
všechno u hmyzu skutečně existuje. Mě
to moc baví.

ČESKÝ VŠEVĚD EVA BÍLKOVÁ POPULARIZUJE
VĚDU. LETOS ZÍSKALA TITUL ČESKÝ VŠEVĚD.

ŽANETA MOTLOVÁ
FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

O

strava má nejlepší popularizátorku vědy v republice. Bioložka Eva Bílková z Ostravské
univerzity jako vůbec první
získala titul Český Vševěd.
Ten je novinkou takzvané Noci vědců,
jež jednou ročně lidem otvírá vědecká
centra, univerzity, knihovny, hvězdárny
i muzea.
Popularizátor musí zvládnout srozumitelně, zábavně, a přesto odborně v omezeném čase představit svůj výzkum a Eva
Bílková, která zkoumá vážky, byla nejlepší mezi třicítkou vědců napříč republikou. „Pro mě jsou vážky ambasadorkami
popularizace hmyzu i vztahu lidí a přírody,“ říká.
Je věda zábavná?
Rozhodně. Žádný vědec se nezabývá něčím, co by jej nezajímalo. Nadchnete se
pro své téma, chcete zjistit víc, vymýšlíte,
jak své předpoklady potvrdit, experimentujete. Celé to bádání kolem je zábavné.
Zkoumáte vážky. Čím vás svět hmyzu
oslovil?
Nerozumím tomu, proč se někomu
hmyz nelíbí nebo proč lidé mají odpor
k hmyzu, je to asi kulturní záležitost. Mě
vždycky fascinoval. Je všude, můžete ho

Čím vás uhranuly vážky?
Miluji vodu, miluji hmyz, tak co jiného
než vážky? Moc se mi líbí praktické zaměření mého výzkumu a jeho spojení
s mými milovanými Jeseníky. Voda,
hmyz, Rejvíz – a já už jsem věděla, že to je
téma, které chci dělat.
Co konkrétně u vážek v Jeseníkách
zjišťujete?
Zabývám se jejich bioindikační schopností, což zní strašidelně, ale je to úplně
jednoduché. Vážky jsou všude, kdekoli je
sladká voda. Značnou část života stráví
jako larvy ve vodě, takže indikují stav vodní části ekosystému, ale pak žijí ve vegetaci a na stromech v okolí, takže reprezentují i tento ekosystém, což je ideální. Zároveň se, na rozdíl třeba od jepic, kde je
to problematické, velmi dobře určují. Jejich bioindikační schopnost spočívá v
tom, že dokážou velmi citlivě reagovat
na změnu prostředí. Mnoho živočišných
druhů má specifické požadavky, a pokud
se v lokalitě podmínky změní, druh vymizí. Jenže vážka má obrovskou letovou
schopnost a prostě si přeletí jinam, už
když se prostředí začíná trošku lišit. Zatímco jiné druhy reagují pomalu, vážky
rychle. Na základě druhového spektra vážek jsem tak ve vybrané lokalitě schopná
říct, že se něco děje. Jsou například druhy, které indikují vysychání, a pokud lokalita vysychá, přeletí na ni.
Proč popularizovat vážky?
Vážky jsou na popularizaci skvělé. Jsou
krásné, jsou barevné a jsou všude, každý
je už někdy viděl. Nepopularizuji ale ani
tak vážky jako přírodu obecně. Lidé s ní
ztratili kontakt a měli by si k ní najít
vztah tím, co je blízko. Já jsem odjakživa
milovala Afriku, velké savce, a myslela

jsem si, že ta divočina je tam. Že tam je ta
příroda opravdová. Ale když člověk začne rozumět třeba hmyzu, který je všude
kolem něj, a začne chápat, jak křehký ten
ekosystém je, začne si užívat i pobyt na
trávníku v parku, kde vidí třeba berušku,
která je mimochodem obrovským predátorem a sežere, co potká. Pak si užije přírodu úplně jinak a rozumí jí. To je pro mě
to, co by si lidé měli odnést.
Proto jste se přihlásila do soutěže
o nejlepšího popularizátora vědy?
Ráda mluvím a vždycky mě bavilo hrát divadlo a bavily mě veřejné výstupy. Vědu
popularizuji už nějakou dobu a vím, co
na lidi platí, co je baví. A mě baví sledovat, jak je to baví.
Vystihnout v krátkém čase podstatu
vědeckého problému ale musí být těžké.
Ano, je to těžké. Například soutěžní video i prezentace ve finálovém kole Českého Vševěda byly velmi časově omezené.
Mně to ale pomohlo i ve vědeckém životě, protože jsem si ve zkratce upřesnila,
co je to hlavní a co vlastně chci předat.
Teď už vím, jak to říct, a organizačnímu
týmu Vševěda za to patří velký dík. Dovedl nás od prvotního nápadu až k finálnímu vystoupení.
Jsou vědci nudní patroni v bílém plášti,
zavření v laboratoři?
Myslím, že právě v dnešní době se tyto
definice lámou. Ze střední si pamatuji
předsudky, že biologie není pro mě, že to
jsou právě ty pláště a učebnice. Ano, jsou
takoví vědci, ale z osobní zkušenosti je
s většinou vědeckých pracovníků neskutečná zábava. Dnes být špičkovým vědcem neznamená mít jen načtenou hlavu
knihami. Nároky jdou nahoru. Musíte
být kreativní, umět si najít projekt, obhájit, proč zrovna vy byste jej měla dostat,
pak celý výzkum napsat, vypočítat, zjistit, vyexperimentovat a pak ještě na konferenci obhájit výsledky. K tomu musíte
perfektně mluvit aspoň jedním světovým
jazykem a dobře vystupovat. Dnes vědec
neustále pracuje s veřejností, i lidem
z projektového své téma musíte prodat.
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CO ZACHYTÍ? MICHAL BOJDA KONTROLUJE FOTOPAST. TY BÝVAJÍ NA ODLEHLÝCH MÍSTECH, NA KTERÝCH SE PŘEDPOKLÁDÁ ZVÝŠENÝ POHYB ŠELEM.

Jak se na horách
sledují velké šelmy

„Naší hlavní pomůckou jsou fotopasti,“ vysvětluje Michal Bojda, který
v terénu mapuje pohyb velkých šelem v Beskydech.
LENKA CARBOLOVÁ
FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

P

otkávat velké šelmy ve volné přírodě Moravskoslezského kraje
není nijak běžné. O to větší respekt mezi lidmi vzbuzují. Které šelmy se pohybují konkrétně
v Beskydech, jak loví a kam až se dokážou za potravou vydat, sleduje Michal
Bojda z Hnutí Duha, koordinátor terénního monitoringu jejich pohybu.
Jednou z nejúčinnějších pomůcek při
práci v terénu jsou podle něj fotopasti,
rozmístěné v nejrůznějších oblastech
hor.
Znamená to, že při toulkách Beskydami
můžeme být monitorováni i my, lidé?

Může se to stát, protože fotopast je vlastně malý automatický fotopřístroj s čidlem pohybu. Pokud se tedy budete procházet přímo před ní, spoušť sepne. Rozhodně to ale není obvyklé. Než přístroj v
terénu umístíme, předchází tomu řada
týdnů monitorování daného místa, abychom se ujistili, že bude mít v dané lokalitě co snímat. Většina fotopastí je v odlehlých částech hor, kde je pohyb lidí minimální.
K vidění jsou ale fotopasti i kolem
turistických chodníků...
Stejně jako lidé i zvířata, a tedy i velké šelmy, využívají k pohybu hřebenové partie
hor, kde jsou i turistické chodníky. Zjednodušeně se dá tedy říci, že zatímco přes
den tam chodí spousta turistů, tak v noci

patří tyto cesty šelmám. Výjimečně tedy
může být fotopast umístěna i na takovém místě. Fotopasti však nevyužíváme
jen my, ale také myslivci, případně vlastníci pozemků, kteří si chtějí svůj prostor
z jakéhokoliv důvodu zmapovat. Fotopasti za dvanáct let, co je konkrétně Hnutí
Duha v přírodě používá, doznaly velké
změny.
Jaké?
Už dávno to nejsou velké neforemné přístroje, ale minimalizace zasáhla i tuto
techniku, takže pořídit si fotopast dnes
může prakticky každý. Kolem turistických chodníků jich ale moc nebude. Už
z toho důvodu, že by se stávaly častou kořistí vandalů.
Pokračování na straně 34
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Pokračování ze strany 32
Jaká zvířata se vám v posledním roce
podařila fotopastmi zachytit?
Ta škála je obrovská. Vše, co projde nebo
proletí kolem, je nasnímáno. Takže
máme na fotografiích jestřába, ale také
orla skalního, který se tu čas od času objeví. Milé jsou snímky lišek, kun či veverek.
Protože se zaměřujeme na velké šelmy,
v našich archivech končí především záběry vlků, rysů, medvědů, ale i kočky divoké. Tyto šelmy monitorujeme rok co rok
už dvanáct let. Některé žijí přímo v Beskydech, jiné pouze tímto územím procházejí v rámci migrace za potravou, v době
říje nebo při hledání nového území, které mladí jedinci obsazují.
Medvědi a rysi snad tudy jen procházejí?
Nebo i oni tu vyvádějí mláďata?
Pokud se jedná o medvědy, máme u nás
zachyceny jen dva až tři jedince ročně,
kteří se tu objeví většinou ve vegetační
době, při potulkách za potravou, nebo se
zde objeví mladí migrující jedinci, kteří
hory jen projdou a často se vrátí zpět na
Slovensko. Občas se objeví medvěd, který se tu zdrží i delší čas, tak jako tomu
bylo v roce 2018 a 2019, kdy se v oblasti
mezi Vsetínem a Lysou horou pohybovala medvědice, která dostala jméno Ema.
Ta k sobě v době námluv přilákala několik samců. Horší bylo, že medvědice nebyla moc plachá a dělala zejména na podzim roku 2018 škody hospodářům. Bylo
tedy rozhodnuto, že se pokusíme medvědici odchytit a sledovat její chování pomocí telemetrického obojku.
To se vám podařilo?
Ano, ve spolupráci s kolegy z polského Tatranského národního parku. Od toho dne
jsme měli o jejím pohybu po dobu pěti
měsíců nepřetržité informace. Zjistili
jsme, že se pohybovala na obrovském
území. Pravidelně přecházela z Beskyd
do Javorníků. Na slovenské straně Javorníků jí nakonec i obojek odpadl.
Spolupracujete při výzkumu šelem také
s kolegy v zahraničí?
Protože zvířata hranice nerespektují a jejich teritoria volně protínají českou, polskou i slovenskou stranu Beskyd, spolupracujeme s ochránci ve všech těchto lokalitách. Konkrétně medvědice Ema se
pohybovala na ploše 1 400 čtverečních kilometrů, takže mezinárodní spolupráce
při výzkumu a ochraně těchto zvířat je nezbytná.
Mapování pohybu rysů probíhá podobně?
Rysů je tady více než medvědů a žijí tady
trvale. Na základě fotomonitoringu jich
v CHKO Beskydy vidíme ročně deset až
dvanáct jedinců a díky kamerám je dokážeme podle charakteristického skvrnění

A MÁME TĚ! JEDEN Z RYSŮ ZACHYCENÝ FOTOPASTÍ. TY POMÁHAJÍ NA HORÁCH MONITOROVAT
POHYB A CHOVÁNÍ VELKÝCH ŠELEM. FOTO: HNUTÍ DUHA

přesně rozlišit. Za roky, co je sledujeme,
víme zhruba, kde se který z nich pohybuje, kde a kolik vyvedli mláďat, kudy vede
jejich migrační koridor. A podle toho rozmísťujeme také fotopasti. Nesmírně nás
potěšilo, když jsme zjistili, že je od migrace za novým územím či v době říje neodradí ani tak rušná cesta, jakou je rychlostní komunikace na Jablunkovsku. Podařilo se nám tak zachytit přesun jednoho rysího samce, který přešel ze Slezských Beskyd do Moravskoslezských Beskyd. Další
podobné přesuny máme zachyceny při
přesunu rysů z Kysucké vrchoviny do Javorníků. A to po této komunikaci, která
spojuje Ostravsko s Žilinou, přejede patnáct tisíc aut za den.
Fotopasti tedy umísťujete podél
migračních cest?
Je to jen jedna z variant, kam je dáváme.
Častěji je instalujeme do míst, kde například dochází ke komunikaci mezi jednotlivými jedinci. U rysů jsou to takzvaná
značkovací místa, která v průběhu času
navštíví postupně více jedinců. Jedná se
například o různé, na první pohled nenápadné skalky, pařezy nebo vývraty stromů. Šelmy tyto hranice ctí a právě v hraničních oblastech mívají vytipované stromy nebo skalky, které bychom my lidé
označili jako hraniční kameny.
Jak to funguje?
Rys se u takového místa zpravidla chvilku zdrží, označí místo močí nebo se o pařez otírá a zanechá tam svoji pachovou
stopu. Na takovém místě pak můžeme
najít rysí srst, kterou odebíráme na DNA
analýzy, díky nimž můžeme poté získat

další cenné informace, které nám prozradí například i příbuzenské vztahy mezi
jednotlivými jedinci.
Letos se hodně mluví o vlčí smečce na
Jablunkovsku. Máte záznamy také o ní?
Vlčích smeček je v oblasti Beskyd a Javorníků několik. Každou tvoří minimálně
dva dospělí vlci, což jsou rodiče, a jejich
letos narozená mláďata. Někdy zůstávají
s rodiči i odrostlí vlci z předešlého roku.
Každá smečka má své teritorium, které si
hlídá a zpravidla do něj nepustí další
vlky. Pokud se ptáte na vlky na Jablunkovsku, pak právě fotopasti prokázaly, že vyvedli v horách mláďata. Což mohl být jeden z důvodů, proč začali ve zvýšené
míře strhávat místní ovce. Poprvé jsme
potvrdili narození mláďat u vlků ve Slezských Beskydech už v roce 2020.
Jak často musíte rozmístěné fotopasti
kontrolovat?
Díky digitálnímu přenosu dat máme
dnes téměř okamžitě k dispozici veškeré
záběry, které past vyfotila. A stejně tak
víme, zda stále funguje. Fotopasti kontrolujeme v pravidelných intervalech z důvodu výměny baterií, většinou jednou za
měsíc, jinak pracují samostatně.
Znamená to, že do míst, kde fotopasti
monitorují velké šelmy, lidé nemohou?
Určitě ne. Místa s kamerami neoznačujeme. I proto, aby se nám neztrácely. Pokud však někdo naši fotopast objeví, tak
na ní najde kontakt a informaci, že fotopast slouží k výzkumu zvěře. Sázíme na
odlehlost míst, ale když tudy turisté projdou, je to naprosto přirozené.
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Ostravské Vánoce nabídnou
program pro každého
O

stravské Vánoce, které letos odstartují v sobotu 26. listopadu slavnostním rozsvícením živého vánočního stromu na Masarykově náměstí,
nabídnou pestrý program na pěti scénách v centru města. Chybět nebudou
hudební hvězdy, živý vánoční strom, tradiční trhy, ale i vánoční kluziště nebo oblíbené vyhlídkové kolo.

PĚT SCÉN S KULTURNÍM
I DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Návštěvníci Ostravských Vánoc se letos
dočkají oproti minulým letům rozšíření
programu o další atraktivní lokaci. Kromě tradiční Hlavní scény na Masarykově
náměstí, Klubové scény na náměstí Dr.
Edvarda Beneše, Umělecké scény na Prokešově náměstí a Dětské scény na náměstí Jiráskově se totiž bude program nově
odehrávat také v Husově sadu, kde vznikne tzv. Řemeslná scéna.

„Program zde bude probíhat denně,
návštěvníci se mohou těšit na ukázky řemesel a tradičního pojetí Vánoc,“ vysvětluje za realizátora Ostravských Vánoc Miriam Lehocká. Centrem kulturního programu však bude tradičně Hlavní scéna,
kde se během adventního období představí například Pokáč, Ondřej G. Brzobohatý se saxofonistou Matoušem Kobylkou nebo Adam Ďurica. Slavnostní rozsvícení živého vánočního stromu doprovodí Dream Show Cirkusu trochu jinak,
po níž bude následovat vystoupení Tomáše Savky s Big Bandem Národního divadla moravskoslezského. „Program
Hlavní scény však nebude jen o hudbě,
pro návštěvníky jsme připravili také kuchařské show, zábavné talk show s názvem Kafrárna Petra Kubaly se zajímavými hosty, dále dostanou prostor vystoupení místních mateřských škol či pěvecké sbory,“ doplňuje Lehocká.

OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ
A VYHLÍDKOVÉ KOLO BUDE
V Ostravě si na své letos přijdou také milovníci bruslení pod širým nebem. Součástí Klubové scény na nám. Dr. Edvarda
Beneše bude totiž i letos vánoční kluziště.
„Bruslit se bude denně od 10 do 20 hodin a opět bude možné zapůjčit si na místě za poplatek brusle či tučňáky jako pomůcku pro nejmenší bruslaře. Samotný
vstup na kluziště pak bude pro návštěvníky zdarma, celková kapacita kluziště je
150 osob,“ říká mluvčí Ostravských Vánoc Pavlína Merendová. O hudební doprovod se v pátky a soboty večer postarají produkce oblíbených ostravských klubů.
Dechberoucí výhledy na vánočně rozsvícenou Ostravu si pak návštěvníci budou moct znovu vychutnat při návštěvě
Vyhlídkového kola.

INZERCE

KRNOVSKÝ ZÁMEK

MÍSTO PRO VÁŠ BYZNYS

Pronájem nebytových
prostor v centru města,
pro jednotlivce i společnosti
WiFi připojení k internetu
V areálu se nachází bankovní,
telekomunikační a reklamní služby,
bistro, kavárny, bary atd.
Navíc možnost pronájmu zařízené
konferenční místnosti pro pořádání
porad a mítinků.
ZLT a.s. - Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov,
tel.: +420 724 087 248, e-mail: mikala@zlt.cz, www.zamekkrnov.cz

KURZY VAŘENÍ PIVA, EXKURZE,
FIREMNÍ AKCE, SVATBY

Nádražní 28, 739 21 Paskov
tel.: 777 00 45 15
panskypivovarvpaskove

wwww.pivovarpaskov.cz
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Přiznáváme se k trapnosti
Ostravský Dům umění hostí výtvarnou skupinu Přirození.

V

ýstava Přirození (1989–1992) / Ostravští divocí, kterou připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě
(GVUO), představuje vývoj umělecké
tvorby členů stejnojmenné výtvarné skupiny. Přestože skupina Přirození existovala pouhé tři roky (1989–1992), měla rozhodující vliv na formování současné ostravské výtvarné scény.
„Na výstavě jsou k vidění malby, grafiky a objekty plné sexuality, grotesky i provokativního pojetí víry. Součástí jsou
také unikátní amatérské filmové nahrávky, které zachycují různé akce členů skupiny a jejich přátel,“ vysvětlila kurátorka
výstavy Renata Skřebská. Mladé umělce
spojoval manifest z roku 1989 s nekompromisními hesly jako „přiznáváme se
k trapnosti“ nebo „čistému vše čisté“, které vyjadřovaly radikální postoj vůči tehdejší společnosti.
LEGENDAMI OPŘEDENÍ PŘIROZENÍ
Příběh skupiny se začal psát v roce 1989,

INZERCE

Umělci
Daniel Balabán, Zdeněk Janošec
Benda, Petr Pastrňák, Hana
Puchová, Jiří Surůvka, Pavel a Helena Šmídovi.
kdy se skupina mladých lidí rozhodla vyjádřit svůj nesouhlas s oficiálním uměním. „Ke stěžejním okamžikům patřila
jednodenní výstava ‚Ahoj lidé!‘. Ta se
uskutečnila v podchodu pod Frýdlantskými mosty. Akce byla jedním z hlavních
podnětů pro založení skupiny,“ doplnila
kurátorka.
Mladí výtvarníci fungovali na bázi undergroundového společenství, které
umožňovalo svobodnou tvorbu bez omezení. Nejčastěji pořádali výstavy v ateliérech, bytech, na půdách domů, ale třeba i na haldě Ema nebo na Landeku.
Připomeňte si slavné osmdesátky na
komentované prohlídce výstavou s kurá-

NÁHLED DO VÝSTAVY PŘIROZENÍ.
FOTO: ROMAN POLÁŠEK

torkou ve čtvrtek 8. prosince. Atmosféru
devadesátek zprostředkuje kabaret Návrat mistrů zábavy v podání multimediálního umělce a performera Jiřího Surůvky
ve čtvrtek 15. prosince.
V Domě umění, GVUO, je výstava k vidění až do 31. prosince, v úterky až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné činí 40 korun plné a 20 korun zlevněné. Pro seniory a v neděli je vstup volný. Záštitu nad
výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

38 25. listopadu 2022

Náš kraj

Včasné odhalení je
u rakoviny stěžejní

Až tři tisíce korun přispějí pojišťovny na preventivní vyšetření.

N

emocnice AGEL Nový Jičín nabízí
zájemcům balíčky preventivních
vyšetření a na prevenci apeluje
i kampaní na sociálních sítích.
Základ specializované prohlídky tvoří
komplexní pohovor a následně fyzikální
vyšetření onkologickým specialistou s důrazem na anamnestická data klienta, rizika vyplývající z případných dalších onemocnění klienta, jeho životního stylu a životosprávy či výskytu onkologických onemocnění v rodině.
„Vyšetření je maximálně komplexní,
přesto zabere klientům jen okolo dvou
hodin. Veškerá vyšetření na sebe navazují a provádíme je během jedné návštěvy,“
prozrazuje Lukáš Chlachula, náměstek lékařské péče a onkolog v Nemocnici
AGEL Nový Jičín s tím, že závěrečné vý-

SOUČÁSTÍ PREVENTIVNÍHO
VYŠETŘENÍ JE ROVNĚŽ RENTGENOVÝ
SNÍMEK PLIC.

sledky má pacient k dispozici během
dvou až tří týdnů.
Zájemci o preventivní onkologické vyšetření v Nemocnici AGEL Nový Jičín se
mohou hlásit každý pátek od 7 do 14 hodin na telefonním čísle 725 891 223. Čekací doba na vyšetření je maximálně měsíc
a zdravotní pojišťovny na něj přispívají

INZERCE

v sobotu 3.12.2022
ˇ
8 - 12 hod prijde

Mikuláš
ˇ
k mání bude obcerstvení,
ˇ
ˇ výzdoba,
adventní vence,
vánocní
ˇ keramika,...
pernícky,

až 3 000 korun v rámci svých preventivních programů.
Na podporu onkologické prevence
a povědomí o onkologických onemocněních aktuálně Nemocnice AGEL Nový Jičín spustila rovněž kampaň na sociálních sítích, kde pomocí hashtagu
#onkoprevence akcentuje tuto tematiku
napříč populací.

Pomáháme
speciál
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Sociální automobil

P

oskytujeme komplexní maximální péči a výchovu nezletilým těhotným dívkám, nezletilým matkám a jejich dětem.
Tyto nezletilé matky i jejich děti
vyžadují častější návštěvy zdravotnických zařízení, a to nejen ve Slezské nemocnici v Opavě, ale také ve fakultní nemocnici v Ostravě a v Olomouci.
Děti nezletilých matek pravidelně dojíždí z Velkých Heraltic na preventivní
prohlídky, které jsou první měsíce života
daleko častější než preventivní prohlídky
u starších dětí. Stává se běžnou záležitostí, že děti nezletilých matek musí navštěvovat zařízení, kde probíhají různá cvičení a rehabilitace, aby byl zajištěn správný
vývoj těchto dětí. V našem zařízení jsou
na základě soudního rozhodnutí umístěny nezletilé matky nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných krajů, jako je například Jihomoravský kraj.
Aby byla zajištěna ochrana a bezpečnost zdraví dětí nezletilých matek, jsou
tyto matky i jejich děti na víkendové či
prázdninové pobyty (udržení kontaktu
s rodinou) dopravovány (pracovním automobilem) za přítomnosti pracovníka
zařízení do rodinného prostředí a také
jsou opět dopravovány zpět do našeho
zařízení.
Na preventivní prohlídky nebo pro-

cházky do přilehlých měst není možné
využívat veřejnou dopravu (autobus), jelikož dopravci nechtějí do veřejných prostředků povolit víc jak jeden kočárek s
matkou. V našem zařízení máme dvě rodinné skupiny po čtyřech nezletilých
matkách, tudíž i čtyři děti. Celkový počet
nezletilých matek je osm a osm dětí, což
není v našich silách jedním dopravním
prostředkem přepravit (prohlídka u lékaře, výlet, návštěvy rodiny a tak dále).
Dále máme v našem zařízení děti, které navštěvují základní školu v městě Opa-

va, tyto děti je zapotřebí dovážet do základní školy, jelikož mají snížené rozumové schopnosti a zdravotní omezení. Dopravním prostředkem (automobilem)
jsou dopravovány do školských zařízení
a do mateřské školy menší děti a děti prvního stupně základní školy. Starší děti
jsou v rámci vzdělávání na střední škole
dopravovány na odborný výcvik, který
probíhá mimo naše zařízení, za účelem
získání zkušeností a dovedností pro budoucí život, povolání a uplatnění na trhu
práce.

INZERCE

Zámek Velké Heraltice
Doslova jako na zámku se mohou cítit žáci ve
Velkých Heralticích. Jejich školu totiž najdete
v bývalém šlechtickém sídle přebudovaném
v době baroka.

Obory s výučním listem:
29-S1-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením
na Cukrářskou výrobu
41-S2-E/01 Zahradnické práce se zaměřením
na Květinářské a aranžérské práce
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá je ukončena
závěrečným vysvědčením

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘí

kdykoliv po telefonické domluvě
tel.: 553 663 004, e-mail: skola@ddheraltice.cz
 Nabízíme bezplatně lyžařský kurz, řidičský průkaz skupiny B.
 Na odborném výcviku je žákům poskytnuta odměna
za produktivní práci.
 Možnost ubytování na internátě pro žáky se zdravotním
postižením ze vzdálenějšího města.

www.ddheraltice.cz

Školské zařízení sestává ze střední školy, dětského domova a školní jídelny. Poskytuje vzdělání
a profesní přípravu žákům s mentálním a tělesným
postižení, závažnými vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
Na své budoucí povolání se připravují žáci oboru
vzdělání Zahradnické práce, Potravinářská výroba
a žáci Praktické školy dvouleté. Škola dbá na individuální přístup k žákům. „Ve výchovně vzdělávací
oblasti poskytujeme individuálně speciálně-pedagogický a psychologický postoj ve prospěch žáka.“
Jedná se o intervenční, terapeuticko-formativní
a reedukačně rehabilitační postupy, metody a techniky. Pracujeme se speciálními didaktickými pomůc-

kami a respektujeme speciﬁka žáka úpravou rozsahu
a obsahu učiva, rozložením učiva z důvodů těžkého
deﬁcitu. V rámci výuky se žáci mohou účastnit environmentální projektů, lyžařských kurzů a mimoškolních aktivit.

Ukázky prací žáků našich učebních oborů.

Náš kraj
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Žijí vodou, žijí Ostravou!

V

íte, co znamená CSR? Je to
zkratka anglického Corporate
Social Responsibility a, stručně řečeno, znamená to dobrovolný závazek firmy chovat se
odpovědně ke společnosti a prostředí, jehož je firma součástí. Ve vztahu k okolí to
znamená, že firmě není lhostejný region,
ve kterém působí, a lidé, kteří v něm bydlí.
K této odpovědnosti se plně hlásí i ve
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK). Jsou hrdými podporovateli různých aktivit na poli kulturním,
sportovním a nezanedbávají také sociální a zdravotní oblast. Dělají to dlouhodobě, a proto za posledních deset let do
podpory regionu touto formou vložili
více než 10 milionů korun. Část projektů,
které podporují, je vybírána na základě
doporučení zaměstnanců společnosti
prostřednictvím interního grantového
programu „Žijeme spolu“.
Největší část podpory putuje do sociální a zdravotní oblasti. Spolufinancují například rehabilitační pomůcky pro nezletilé v centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek, podporují Ostravskou organizaci vozíčkářů a ve charitativních Akcičkách plní sny handicapovaným dětem.
Jejich podpora pomohla i v těžké covidové době, protože se podíleli na financování očkovacího centra na Černé louce
a zakoupení ochranných pomůcek pro
Městskou nemocnici Ostrava. Chladnými je nenechala ani situace na Ukrajině,
a proto „kousek“ podpory směroval prostřednictvím ostravské organizace Červeného kříže právě tam.
Vodárenská DOBROčinnost je také součástí vánočního Adventu plného křídle-

EKOLOGICKÝ PROJEKT HLEDEJ PRAMEN VODY S MANAŽERKOU OVAK RADKOU VANKOVOU
(VPRAVO) A LÍDREM TÝMU VODNÍCH MANIAKŮ UČITELKOU DANOU GANIŠINOVOU ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY GEN. PÍKY V OSTRAVĚ.

ní. Nezapomínají rovněž na oblast rozvoje aktivit pro děti a mládež Moravskoslezského kraje v SDO Brontosauři.
Podporu společnosti OVAK mohli zaznamenat i občané ostravského obvodu
Radvanice a Bartovice v projektu „Poznej
svůj obvod“, občané a návštěvníci městského obvodu Plesná na akci „Májová
Plesná“ a milovníci sladkých dobrot na
„Třebovickém koláči“.
Další oblastí jejich zájmu je kultura v jejím širokém spektru. Začínaje od vážné hudby Mezinárodním hudebním
festivalem Janáčkův máj a konče
multižánrovým festivalem Colours of
Ostrava.
Na Slezskoostravském hradě to
bylo Pouliční divadlo – podpora společnosti artistů a
kejklířů v projektu
Cirkus v ulicích
a divadelní představení v rámci festivalu Dream Factory Ostrava.
Samozřejmostí

jsou pak ekologické projekty. Společně
se zájmovým spolkem Student v lese vyčistili lužní les od čtyř tun odpadů v okolí
areálu čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze.
Část své charitativní podpory věnují
také zachování industriálního dědictví
Ostravska v Nadaci Landek.
V rámci problematiky ekologie a šetrného přístupu k životnímu prostředí
v OVAKu dále usilují o osvětu mezi dětmi
a jejich prostřednictvím také rodiči.
V souhrnu již 21 let vodárny pořádají ekologické soutěžní klání nazvané Hledej
pramen vody, ve kterém interaktivní formou pomáhají utvářet EKO pohled dětí
základních škol. Žáci se v něm dozvědí informace o vodě v přírodě a učí se větší všímavosti, která umožňuje tento cenný přírodní zdroj chránit.
Letos tento projekt získal odborné ocenění TOP RATED v rámci soutěže o NEJ
PR projekt ČR a Slovenska pod názvem
„Zlatý středník“. Odborná porota posuzovala přihlášené práce i napříč oborovými
sektory a porovnávala nejzajímavější
eventy. Přihlášených 571 projektů hodnotilo přes 80 porotců z oboru marketingu,
komunikace a PR.
Prostě, v OVAKu jsou všichni součástí
Ostravy a není jim to jedno! „Žijeme vodou a žijeme Ostravou.“
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Švýcarský spisovatel Gottfried Keller: Skromnost a laskavost jsou vlastní jen takovým, lidem, kteøí...
OKR. SPR.
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Centrum Chirurgie nohy nemoCniCe Karviná ráj:

ADVERTORIAL

Součástí spektra námi poskytované
péče je i miniinvazivní chirurgie
u syndromu diabetické nohy
j

edna z nejzávažnějších komplikací diabetu je syndrom diabetické
nohy. na noze vznikají chronické rány
vlivem poškození nervových zakončení a cévního zásobení. Stane se to
na podkladě špatné kompenzace hladiny cukru v krvi. Chronické rány se
často vracejí a léčba probíhá i řadu
let. často končí amputací prstů či celé
končetiny.
Centrum chirurgie nohy ortopedického oddělení Nemocnice Karviná - Ráj provádí ve spolupráci s regionálními diabetology zcela revoluční operační techniky
v léčbě a prevenci komplikací u syndromu diabetické
nohy. Většina chronických ran a komplikací u syndromu diabetické nohy vyplývá z deformit na noze
(vbočené postavení palce, kladívkové prsty, artróza
kloubů, kostní výběžky, ztuhlost prstů, propadlá příčná klenba).
Naše operační techniky spočívají provádění miniinvazivních operací, kdy pomocí speciálních nástrojů, pod
rentgenem pronikáme ke šlachám, kloubům a kostem na noze. Deformity a jiné příčiny chronických ran
řešíme tím, že příčinu obtíží odstraníme pouze z 3mm
a menších kožních vpichů. To je pro pacienty s diabetem, a často obtížným hojením ran, velmi šetrné.
Miniinvazivní operační rány jsou u našich pacientů
zahojené bez pooperačních komplikací. Výsledkem
operace je nejčastěji korekce deformity, odstranění

kostních výrůstků na podkladě artrózy nebo vyléčení bakteriálního zánětu kosti. Současně je výsledkem
operace vyléčení chronických ran, se kterými se pacienti léčí několik měsíců, či let. Po naší intervenci se
tyto rány zahojí, protože řešíme podstatu problému.
Výskyt vzniku chronické rány nohy u diabetiků je
přibližně 15%. Během života podstoupí amputaci
5 až 15% všech diabetiků. Současně druhá amputace je nutná v následujících 5 letech u 50 % diabetiků
po první amputaci. Podle našich zkušeností víme, že
kvalitní péče o nohu u pacientů s diabetem, vyžaduje
včasný preventivní nebo léčebný zásah. Zavedením
miniinvazivních operačních technik se snažíme zlepšit tuto nemilosrdnou bilanci výskytu chronických ran
a amputací u pacientů s diabetem.
Proč oPerujeme diabetiKy?
Kaskáda prohlubujícího se problému pacienta je následující: deformita prstu, kostní výčnelek » kožní otlaky (mezi prsty, zvýšený tlak v plosce nohy, tlak obuvi)
» kožní defekty a chronické rány » infekce měkkých
tkání » zánět kosti » amputace. V této kaskádě zasahujeme miniinvazivní operační intervencí na samém
počátku, v době deformity přednoží, kterou trvale
vyléčíme. Tím zabráníme amputaci prstu nebo končetiny. Současně operačním zásahem vyléčíme vzniklé
chronické rány nebo zabráníme jejich vzniku.
jaKé deformity a onemoCnění nohy
oPerujeme miniinvazivně u diabetiKů?
deformity PrStů
Příčina problému: Kladívkový a drápovitý prst,
vychýlení prstu dovnitř nebo ven, překřížení prstů,
vykloubení prstů.
Miniinvazivní operační výkon: uvolnění šlach,
kloubního pouzdra a narovnání kostí vede
k odstranění deformity prstů.
artróza Kloubů
Příčina problému: deformita postavení palce
a dalších prstů, kostní výrůstky v okolí kloubu.
Miniinvazivní operační výkon: odstranění kostních
výrůstků, uvolnění hybnosti v kloubu.

▼

Operace provádíme miniinvazivně pouze z kožních
vpichů. Pohybujeme se speciálními nástroji pod kůží
a uvnitř kosti. Výsledkem je pouze kožní vpich nebo maximálně 3mm kožní ranka.
▼

vbočený PaleC
Příčina problému: deformita palce.
Miniinvazivní operační výkon: narovnání palce,
obnova příčné klenby nohy.
izolované KoStní výčnělKy
Příčina problému: vznik kožních otlaků a defektů
v místě kostních výběžků.
Miniinvazivní operační výkon: odfrézování kostních
výběžků.
Příčně PloChá noha
Příčina problému: zvýšený tlak pod hlavičkami
zanártních kostí vede ke vzniku otlaků a chronických ran.
Miniinvazivní operační výkon: uvolnění šlach,
zkrácení zanártních kostí.
zánět KoSti
Příčina problému: bakteriální infekce uvnitř kosti.
Miniinvazivní operační výkon: odstranění zánětem
postižených části kosti.

za jaKýCh PodmíneK oPerujeme?
Pacienty operujeme v době, kdy je dobře kompenzovaná hladina cukru v krvi. Současně, pomocí antibiotické terapie, dojde k uzavření všech chronických ran,
které jsou zdrojem infekce. Takto kompenzovaného
diabetika k nám posílá diabetolog k operační léčbě.
Díky naší intervenci poté již nedojde znovu k otevření
chronických ran po vysazení antibiotik.
K dobrému oPeračnímu výSledKu
Potřebujeme a Provádíme:
● Výborná kompenzace diabetu
● Zahojené chronické rány
● Rozvaha o provedení operace – co nejmenší
rozsah výkonu k dosažení požadovaného
výsledku
● Ideálně lokální anestezie, složitější operační
výkony ve svodné, či celkové anestezii
● Pod krytím antibiotik – předoperačně,
pooperačně na 2 týdny
● Miniinvazivní přístupy – miniincize a kožní vpichy
● Preference výkonů na měkkých tkání, až poté
kostní výkony
● Kostní výkony pod kontrolou rentgenového
přístroje
Operační výkony jsou prováděny miniinvazivními
operačními technikami, které jsou pro naše diabetické
pacienty velmi šetrné. Minimalizují riziko komplikací
pooperačního hojení. Operační techniky dokáží
vyřešit korekcí deformit a postavení kostí přednoží
chronické rány, se kterými se někteří pacienti léčí
i několik let.

Centrum chirurgie nohy

prim. MUDr. Martin Holinka
PO-PÁ 7:00 - 15:30 hodin
T: 596 383 648
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Jedle Nordmann „velikost S“ 100–150 cm, OBI č. 1002856, 379,- Kč/ks; „velikost M“ 150–175 cm, OBI č. 1002864, 499,- Kč/ks; „velikost L“ 175–200 cm,
OBI č. 1002872, 649,- Kč/ks. Platí od 25. 11 . do vyprodání zásob, nejpozději však do 24. 12. 2022. Cena bez dekorace. Za správnost odpovídá OBI Česká
republika s.r.o. Budějovická 3a, CZ-140 00 Praha 4. Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. Seznam prodejen OBI najdete na adrese obi.cz.
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HUDEBNÍ IMPULSY

Hity adventních týdnů
JOSEF VLČEK

Z

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

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

2014 - Karel Gott:
Hvězda k cíli má tě vést

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

2021 - Marek Ztracený
a Hana Zagorová:
Vánoce jako dřív

2012 - Václav Neckář:
Půlnoční
FOTO | ARCHIV MAFRA

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

2017 - Ewa Farna:
Vánoce na míru

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

www.scanquilt.cz

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

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

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

CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA ZPRAVODAJSKÉ TELEVIZE

Televizní moderátorská rošáda
O

blíbená moderátorka Eva Hecko Perkausová odešla na mateřskou dovolenou. A to spustilo
zajímavá škatulata mezi moderátory. Eva se minulý týden po letech
v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH dojemně
rozloučila s diváky. Po boku Romana
Šebrleho se bude nyní objevovat jiná
krásná blondýnka, Soňa Porupková, kterou mohou diváci znát z vysílání ranní
show Nový den. Tam se pravidelně objevovala s Josefem Mádlem.
A kvůli jejímu přestupu do večerní relace si hned několik lidí pořádně přivstane. Lenku Špillarovou (na snímku) doplní sporťák Jiří Šlégl a Adélu Jelínkovou v alternaci s Danielou Révai uvidí
diváci po boku Josefa Mádleho. Naopak Jaroslav Brousil, který dosud tvořil moderátorské duo s Lenkou Špillarovou, se ranního vstávání zbaví a dál
bude na CNN Prima NEWS moderovat
kontinuální zpravodajství.
„Bude to docela ,prima jízda‘ a na
spolupráci s Danielou i Adélou se těším. Jsme dlouholetí kolegové, takže

FOTO | FTV PRIMA

víme, co od sebe navzájem můžeme při
vysílání čekat. Navíc, který chlap v Česku může říct, že může legálně vstávat
a začínat nový den na střídačku se dvěma ženami – Danielou a Adélou. Troufám si odhadnout, že jich moc nebude,“
komentuje s úsměvem rozložení sil
Pepa Mádle. A Daniela Révai ho dopl-

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

Jirka střídá Jardu
Nového moderátorského parťáka získává i Lenka Špillarová. „S Jirkou Šléglem se dobře známe, dokonce jsme

INZERCE

v kinech od 1. prosince 2022

spolu párkrát Nový den moderovali,
když zaskakoval za Jardu, takže víme,
že nám to spolu funguje. Jen se prý trochu bojí, abych si ho nevykrmila jako
Jardu, který se mnou za rok přibral asi
deset kilo, protože neustále něco peču.
Musela jsem slíbit, že se budu mírnit,“
směje se Lenka.
A jak se na změnu dívá Jaroslav Brousil? „Loučení s Novým dnem bylo hodně emotivní, vždyť jsme s Lenkou vysílali rok a tři měsíce. Přiznávám, že jsem zamáčkl slzu, fakt to bylo dojemné. Zbydou mi hezké vzpomínky a deset kilo navíc. Na CNN Prima NEWS zůstávám,
vracím se do kontinuálního zpravodajství a možná se ukážu i v jiné roli, ale to
nebudu předjímat. Lenka mi bude chybět, ale co mi rozhodně chybět nebude,
je ranní vstávání,“ dodal na vysvětlenou.
Nový moderátorský tým Nového
dne, Lenku Špillarovou a Jiřího Šlégla,
Danielu Révai, Adélu Jelínkovou a Josefa Mádleho, budete vídat na CNN Prima NEWS a Primě od pondělí do pátku od 5:55 do 9:00.
(ms)

ENERGIE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Zastropování cen, záchranná
brzda pro chudnoucí Čechy
Mnohé české firmy
i domácnosti vyčerpaly
svoje finanční rezervy
už během pandemie
covidu-19, současné
zastropování cen energií
je proto pro ně šancí
ekonomicky přečkat
další krizové měsíce.
ČR | Přes milion Čechů je součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a vzhledem k rostoucí inflaci a s tím spojeným nákladům
za energie se nyní jejich situace významně
zhoršila. Vyplynulo to z nedávného výzkumu pro projekt Neviditelní.
V něm je mimo jiné konstatováno, že
v domácnostech, které lze označit za nízkopříjmové, žije v České republice přibližně
1 153 000 lidí. Tyto domácnosti disponují
příjmy pod 60 procent mediánu průměrného příjmu na osobu. Takže pokud je mediánový příjem za první čtvrtletí letošního
roku 31 923 Kč, hranice chudoby činí
19 153,80 Kč.
Společné příjmy v rodině sice většinou
pokryjí základní životní potřeby, ale neumožňují vytvořit finanční rezervu. Při neINZERCE

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

Lidé v krizi šetří na jídle i zálibách, ukázal průzkum
■

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

■

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

■

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

i Po Prodeji auta? zaPomněli jste

na registr vozidel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na co nezapomenout po koupi?

Jestliže jste na straně kupujícího, nezapomeňte
zřídit na váš nový vůz povinné ručení. Česká
kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200
autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. „ČKP
je tu sice také od toho, aby za nepojištěné řidiče
případné škody kryla a poškozený tak nemusel
škodu vymáhat sám, ale částku za vzniklou škodu
na nepojištěném viníkovi poté vymáhá. Tyto nehody se netýkají jen promáčklých plechů, které se
však v dnešní době šplhají do částek i statisíců, ale
také za škody na zdraví. Ty mohou dosahovat milionových cifer,“ varuje Vladimír Krejzar.
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vozidla, ale až oznámením změny
vlastníka pojišťovně,“ informuje
Vladimír Krejzar.
Nezapomeňte též na protokol
o evidenční kontrole, který
nesmí být starší než třicet
dní. Smyslem evidenční kontroly je zjistit, zda souhlasí
skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN
kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu.
Evidenční kontrolu je vhodné
absolvovat pár dní před prodejem vozidla, protože stanice
STK, kde protokol vydávají,
nemusí být otevřeny o vík-

Povinné ručení - komerční příloha
endech. Evidenční kontrola
se provádí na vozidlo, nikoliv „na osobu“, takže ji může
zařídit jak prodávající, tak
kupující.
V některých případech se
při převodu automobilu
hradí i ekologická daň, která
může činit až 10 tisíc korun. To platí v případech, že
vozidlo spadá pod normu
EURO 0, 1, 2. Ekodaň se
však platí u každého vozidla
pouze jednou, takže pokud
je v technickém průkazu již
zaznamenáno, že ekodaň
byla zaplacená, nebude ji
nový majitel platit. Držitelé

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

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

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

Povinné ručení s limity

alesPoň 70 milionů

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

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

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

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

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

ČÍM DÁL SE VYDÁTE, TÍM VÍC
JE BUDETE POTŘEBOVAT

35%

SLEVA

DO KO
NCE RO
KU

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

skel i nadstandardní asistenční služby

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

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

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

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

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

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

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

Pivomat v lese

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

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

Více na www.jobdnes.cz/detail/5VEVL8

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

AURES Holdings
a.s.

Ekonomika

Více na www.jobdnes.cz/detail/DYZISH

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Finanční účetní

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Kontrolor projektů (35-45.000 Kč)

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Koordinátor registrací

Senior účetní s AJ Praha (50-70.000 Kč)

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv

účetní pro vydané faktury Praha-východ

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Posuzovatel zpráv bezpečnosti hodnocených přípravků

Více na www.jobdnes.cz

Státní ústav pro
kontrolu léčiv

Posuzovatel – validace žádostí k registraci léčivých přípravků

Více na www.jobdnes.cz

27 650 - 40 000 Kč / měsíc

INZERCE

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

NOVÉní
vánoč
trendy

INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 26. listopadu 2022
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi

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

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

AKČNÍ SCI-FI
Otazníky
českých
dějin

INZERCE

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

KAŽDOU NEDĚLI
OD 21.00

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

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný
za humny 22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

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

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

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

ÚTERÝ 10.20

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

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

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

PÁTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

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

neděle 27. listopadu 2022
ČT1
6.00

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

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

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

Nova
6.05
6.35
7.05
7.55
11.50
13.15
15.00
17.15
19.30
20.20

21.35
22.55
23.25
1.30
2.10
2.50
3.10
3.50
4.45

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

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

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

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

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

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

pondělí 28. listopadu 2022
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Poklad byzantského kupce
15.40 Na krok od nebe IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Případy 1. oddělení III (13/13)
21.25 Reportéři ČT
22.10 Legendy kriminalistiky 3
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.40 Místo činu – Berlín
0.20 AZ-kvíz
0.45 Sváteční slovo husitské farářky
Anny Štěpánkové

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

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

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

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

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

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

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

úterý 29. listopadu 2022
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Hercule Poirot
15.20 Dopis
15.45 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Tchyně a uzený
21.40 Hercule Poirot XIII
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Komisař Moulin
0.45 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

středa 30. listopadu 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

čtvrtek 1. prosince 2022
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 2. prosince 2022
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Zlodějská komedie
15.55 Úsměvy Olgy Scheinpflugové
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 S vůní tradice
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR, 2006)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Z archivu Sherlocka Holmese
23.25 Z archivu Sherlocka Holmese
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

AFRA

Na zdraví výborně
zafungoval AVS přístroj

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

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

INZERCE

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

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

kterou většina lidí dlouho
nezažila. Uživatelé popi-

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

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

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

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

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

Black Friday: slevy 10-50% na vše!
100 výrobků pro zdraví a psychickou kondici:
AVS přístroje, maséry, biolampy, světelná terapie...
Vánoční slevy. Dárky. Akce jsou časově omezeny.
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Tabulky oživují příběh Karviné
Díky spolku nadšených
patriotů mohou místní
i turisté poznávat místa
zmizelé původní Karviné,
kterou proslavil román
Šikmý kostel.
JOSEF GABZDYL
KARVINÁ | Před travnatou planinou
stojí kůl s tabulkou, že stejnému místu
před sedmdesáti lety dominoval novorenesanční kostel sv. Jindřicha, který
pojmul až čtyři tisíce věřících. O kus
dále podobná cedule zmiňuje dvě školní
budovy. Jenže v současnosti tam jsou
k vidění jen křoviny.
Někdejší Karviná s až dvaceti tisíci
obyvateli vlivem poddolování a následného zplanýrování nenávratně zmizela.
Ale v paměti zůstala. Informačních tabulek členové spolku Stará Karviná rozmístili dvaačtyřicet.
„Přijíždí mnoho lidí, kteří však nevědí, kde co stálo. Proto jsme umístili tyto
tabulky, kde jsou v češtině a v polštině

informace o místě, nechybí ani dobová
fotografie,“ vysvětlila předsedkyně spolku Tereza Ondruszová.

Tabulky uvádějí i souvislost
se Šikmým kostelem
Spolek také ve spolupráci se spisovatelkou Karin Lednickou na tabulky připsal,
v jaké souvislosti se zdemolované objekty objevují v jejím zatím dvoudílném románu Šikmý kostel.
„Když romány vyšly, zájem lidí o tuto
oblast se několikanásobně zvýšil. Přijíždějí z celé republiky, někdy i ze zahraničí,“ poznamenala předsedkyně Ondruszová. Zmínila, že zatímco před deseti
lety si prohlédlo zmiňovaný šikmý kostel, tedy nakloněný svatostánek svatého
Petra z Alkantary, zhruba tři tisíce lidí,
tak loni to bylo už devět tisíc a letos dokonce čtrnáct a půl tisíce zájemců.
Výroba a umístění tabulí přišly spolek
na 28 tisíc korun. Nadšenci dále plánují,
že tabulek ještě přibude, chtějí také pokračovat v pořádání oblíbených tematických prohlídek.
Současně také členové spolku sbírají
vzpomínky a fotografie od lidí, kteří

Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondruszová s jednou z cedulí
v místech, kde město kdysi stávalo.
FOTO | A. SATINSKÝ
v městě definitivně zmizelém v 60. a 70.
letech minulého století žili. Počítají také
s dalším provozem svého informačního
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stánku a s brigádami na udržování nejcennějších míst zbouraného města, které
leželo západně od současné Karviné.
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Bojovnice
touží po pásu
Poté, co Veroniku Zajícovou srazilo auto, už neměla
nikdy bojovat. Teď je mistryní Evropy.
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA | Bylo to nepříjemné. Veronika Zajícová se deset měsíců po vážném zranění vracela mezi MMA bojovnice a na silnici ve Varenské ulici v Ostravě pořád ještě byl znatelný obrys jejího těla. Nakreslili ho tam policisté vyšetřující nehodu, když ji loni v listopadu na přechodu pro chodce srazil telefonující řidič auta.
Měla prasklou lebku i obratel, krvácení do mozku a několikanásobnou zlomeninu nohy, v níž má stále šrouby. Lékaři
jí nedávali moc šancí, že bude opět vrcholově sportovat. A že bude mistryní
Evropy ve smíšených bojových uměních, tomu věřil málokdo.
Jenže Veronika Zajícová koncem
září ve finále šampionátu pořádaného
asociací GAMMA v gruzínském Tbilisi
ve váze do 52,2 kilogramu porazila zkušenou Zejnu Krantic, někdejší světovou
i evropskou šampionku z Bosny a Hercegoviny. „Moc si toho cením. Uspět
mezi ženami není vůbec snadné. Tam je
konkurence o hodně větší oproti mládežnickým kategoriím,“ říká devatenáctiletá bojovnice z Krnova.
Po vážné nehodě měla hned jasno, že
se do klece vrátí. „Když jsem se v nemocnici probrala, panikařila jsem, že
druhý den nestihnu trénink,“ vzpomíná.
„K tomu jsem měla za několik měsíců
jet na mistrovství světa, kam jsem se těšila. Přestože jsem měla polámané
nohy, přemýšlela jsem, jak to udělám,
abych šampionát stihla.“
Pochopitelně na něm chyběla. V nemocnici byla měsíc. Propuštění si doslova vynutila. „Každý den jsem jim tam
brečela, že už chci domů, že potřebuji
trénovat.“ Lékaři namítali, že to nejde,
že do klece už nepůjde. „Vůbec jsem je
neposlouchala a jen si přála, aby mě pustili, třeba celou zafačovanou.“
Když se dostala domů, hned s berlemi a zpevňujícím límcem kolem krku
skákala do fitcentra.
Nebyl to moc velký risk? „Byl,“ přiznává. „Ale říkala jsem si, že buď to
bude horší, anebo se můj stav zlepší. Naštěstí se zlepšil.“
Rodiče se o ni báli, leč nic nezmohli.
„Byla k neudržení,“ říká její otec Radek
Zajíc. „Byl jsem ale u jejích tréninků,
abych na ni dohlédl, u každého posilování. Hlídal jsem, aby námaha byla přiměřená jejímu stavu.“
Najal i trenéra Antonína Pavlíčka.
„A k tomu shodou okolností s ní ve fit-

Veronika Zajícová

FOTO | JIŘÍ SEIDL

ku trénovala rehabilitační sestra, která ji
v krnovské nemocnici měla na starosti.
Verču korigovala, co a jak může a co
ne. Oba nám moc pomohli,“ míní Zajíc.
Dá se říct, že nadějnou sportovkyni
prodělané utrpení zocelilo do dalších zápasů? „Ano,“ odpovídá bojovnice.
A s úsměvem dodává: „Už jen v tom, že
jsem se přestala bát injekcí. Z těch jsem
vždy měla úplnou fobii. A po tom
všem, kolik jsem jich v nemocnici dostala, jsem si na ně zvykla. Samozřejmě
jsem si uvědomila, že jsem mohla
umřít, co vše se mohlo stát, že jsem už
nikdy nemusela trénovat, bojovat. To
bych se asi zhroutila. Naštěstí mohu jít
dál za svým snem.“
Chce být profesionální šampionkou
elitní organizace UFC. „Mít pás,“ říká.
„Chtěla bych být v Česku hned druhá
po Procházkovi (letošní mistr světa v polotěžké váze – pozn. red.). Doufám, že
mě nikdo nepředběhne, protože máme
několik výborných holek. Jsou tam Pudilová a Bledá. Musím se do UFC co
nejdříve dostat.“ Jak daleko k soubojům
v UFC má? „V prosinci bych měla mít
první zápas. Moc dlouhá cesta to nebude, když budu makat a nasbírám několik profiduelů. A vyhraju je!“
Sebevědomí mladé bojovnici nechybí. „To mám,“ směje se.
Příští rok by měla startovat také na
mistrovství světa, které by mělo být
v únoru na Bali.
Proč si Veronika Zajícová vybrala bojová smíšená umění, tedy MMA, když
se jako malá věnovala tanci?
„Spíše mi je vybral otec,“ tvrdí.
„Chtěl, abych dělala nějaký bojový
sport. Dal mě do aikida, ale to mě nebavilo. Tak jsem šla na box. Jenže ten je takový moc jednoduchý. MMA bylo hodně známé a populární. A k tomu je komplexnější. Tam mohu kopat, zápasit na
zemi, to je mnohem lepší. O hodně více
mě baví i tréninky.“

