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Eva Decastelo
Na děti neumím
být příliš přísná,
i když by to občas
potřebovaly

26. 3. 2021
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Staré snímky opraví a pak i zarámují

Příští 5plus2 vychází
už ve čtvrtek 1. dubna
Milé čtenářky, milí čtenáři.
Velký pátek je státním svátkem, proto příští vydání týdeníku 5plus2 najdete ve stojanech a také v elektronické čtečce (www.5plus2.cz) již
ve čtvrtek 1. dubna. Vaše redakce

V době pandemie koronaviru musejí mít v českokrumlovském Museu Fotoateliér Seidel zavřeno, ale pokud máte doma
starou fotku nebo negativ, dokážou vám je zvětšit. „Jsme schopní z maličké fotky nazvětšovat větší, obrázky vyretušovat, můžeme je zarámovat nebo předat digitální na CD,“ vysvětluje Klára Sváčková (na snímku). FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Ochraňují životy srnčat
Dobrovolníci na konci
jara vyhánějí zvěř z luk,
aby ji zachránili před
noži sekaček traktorů.
Velmi užitečné jsou jim
drony s termovizí.
ANEŽKA SCHREIBOVÁ
JIŽNÍ ČECHY | Přes 60 tisíc srnčat. Tolik jich každoročně zahyne pod žacími
stroji. V květnu a červnu zvěř ukrývá
svá čerstvě narozená mláďata do vysoké trávy na loukách, které však tou dobou brázdí traktory.
Pavla Benettová je proto spolu s další-

mi dobrovolníky na jihu Čech rok co
rok vyráží před noži sekaček zachraňovat. Díky sbírce jim v tom nyní pomohou drony s termovizí.
Při veřejné sbírce se jihočeské terénní skupině podařilo vybrat 100 tisíc korun. Mohli tak pořídit první dron s termovizí, který jim usnadní vyhledávání
a vyhánění zvěře z rizikových porostů.
Nyní plánují dokoupit tablet na jeho
ovládání a deset kombinovaných opticko-akustických plašičů.
„Už sedm pilotů získalo licenci a další dva se zaškolují. Momentálně pomáháme ve 13 honitbách, ale věřím, že
s dronem bude zájem zemědělců a myslivců o pomoc opravdu velký. Rádi bychom proto do sezony nasbírali peníze
na druhý dron,“ vysvětluje Pavla Benet-

tová, která iniciativu založila poté, co
před pěti lety osobně našla zmasakrované srnče. „Horší bylo, že se máma srna
na louku vracela ještě několik dní potom, co byla mrtvolka mláděte odstraněna. Hledala ho a naříkala,“ vzpomíná na
srdceryvný zážitek. Benettová složila
i myslivecké zkoušky, aby mohla se zvěří podle zákona pracovat.
Podle časopisu Myslivost ročně takto
zemře 60 tisíc srnčat. Číslo však může
být mnohem vyšší, protože ne každý
myslivecký spolek ztráty počítá. Úmrtí
nebo zranění přitom hrozí například i zajícům, bažantům, koroptvím či křepelkám. „Ohrožení jsou i drobní pěvci
a také obojživelníci a hmyz. Loni jsme
dokonce vyplašili kachnu na vejcích,“
vypráví. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

TRAGÉDIE SESTRY LÍDY BAAROVÉ

Křehká duše Zorky Janů
nezvládla poválečné
účtování s herci
...str. 6

SPOLANA A VIETNAMSKÁ VÁLKA

Po stopách Agentu Orange.
Dioxiny otrávily i dělníky
v Československu ...str. 8 a 9
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Ochraňují životy srnčat v trávě
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Benettová v roce 2016 spoluzaložila
webovou stránku a pak i vydala petici.
V ní žádali mimo jiné o dotace na drony
s termovizí pro myslivecké spolky či zemědělce. „Ministr zemědělství Miroslav Toman však tehdy řekl, že současné zákony chrání zvěř dostatečně. My
nicméně nadále každoročně jednáme
s vládou a snažíme se na tento problém
poukazovat a získat dotace na pořízení
technologií k jeho prevenci,“ popisuje.
Zemědělci mají ze zákona povinnost
sečení předem oznámit myslivcům. Myslivci pak mají louky projít a zvěř vyhnat.
Někteří však své povinnosti nedodržují.

Dobrovolníků přibývá
Iniciativa tak funguje lokálně i plošně.
„Jsem z jižních Čech, takže pomáháme
zdejším myslivcům a zemědělcům. Ale
zároveň fungujeme celostátně, protože
kolegové mají své lokální skupiny jinde
po republice. Svoláváme místní dobrovolníky a procházíme ohrožené plochy.
Vynášíme srnčata a zajíčata, vyháníme
dospělou zvěř, případně zachraňujeme
snůšky,“ přibližuje.
Počet dobrovolníků, kteří se na jihu
Čech na záchranných akcích podílí, je
rok od roku vyšší. Loni se zapojilo asi
40 lidí, někteří chodili i opakovaně.
„Jde to mnohem rychleji, když je nás na
louce 20 a vytvoříme rojnici, než když
tam stojíme tři a máme před sebou dvacet hektarů,“ srovnává.
Podobně jako chůze po loukách i použití plašicích zařízení je účinné pouze
den před senosečí. Zvěř se pak totiž vrací zpátky. „Příroda je plná lidí, zvířata
si tedy na hluk zvykají a plašiče nemají
takový efekt. Navíc fungují spíše na
vzrostlejší kusy, protože dvoudenní mládě ještě nemá sílu na to, aby samo uteklo, a srna si ho tak ne vždy zvládne odvést,“ dodává Benettová.
Osvětou se spolku podařilo zlepšit
spolupráci myslivců a zemědělců s dobrovolníky. „Pomoc sami vyhledávají,
protože kde není technika, tam je potřeba lidské síly. Honiteb je mnoho a na
procházení náročných porostů je potřeba hodně lidí. Není to fyzicky jednoduché a v mysliveckých spolcích je dost
lidí v důchodovém věku,“ zdůvodňuje.
Iniciativa také docílila zefektivnění
komunikace přes portál eAgri. Na něm
zemědělec zjistí, do které honitby spadá
půda, kterou obstarává, a získá kontakt
na mysliveckého hospodáře, jemuž má
datum senoseče nahlásit. Spolek zároveň usiloval o to, aby registr zeměděl-

Desítky dobrovolníků se každoročně vydávají v den sečení louky, aby odsud vyhnaly zvěř, čímž jí zachrání život.
Zejména malá srnčata pak vynášejí ven. Počet dobrovolníků se stále zvyšuje.
2x FOTO | SPOLEK STOP SEČENÍ SRNČAT

ské půdy LPIS příslušnému mysliveckému spolku zadaný termín automaticky
poslal. „To se však nestalo, takže řešení
zase zůstalo na půli cesty. Teď nás čeká
online jednání ve výboru pro životní
prostředí Poslanecké sněmovny, ale
vzhledem k situaci ve společnosti jsou
samozřejmě zájmy zaměřené úplně jinam a pro ekologické aktivity není vůbec dobrá doba,“ připouští Benettová.

Mrtvé zvíře infikuje trávu
Kampaň také spolupracuje se systémem
Senoseč online. Spoluzaložil ho jeden
z nynějších členů spolku Stop sečení

srnčat, později ho však převzala Česká
zemědělská univerzita. Má sdružovat
dobrovolníky, zemědělce a myslivce,
podle některých myslivců však není zdaleka tak pružný jako sociální sítě. „Ze
Senoseče online člověku přijde SMS,
že má někam jet, ale dotyčný mnohdy
neví, kde to přesně je nebo se tam nemá
jak dostat. Na lokální facebookovou
skupinu jednoduše napíšeme, kde je
sraz, a dobrovolníci se v komentářích
rovnou domluví například i na spolujízdě. Pro veřejnost je to přístupnější
a efektivnější,“ zdůvodňuje.
Problémem senosečí není jen množství usmrcené a zraněné zvěře, ale

i s tím související infikování trávy. Při
výrobě sena totiž posekaná tráva často
skončí v balících i s nasekanými mrtvolkami. „Trávicí soustava skotu si díky
rozdělenému žaludku poradí s rozloženým mrtvým tělem snáze, ale pokud takovou trávu dostanou koně, mohou zemřít na otravu botulotoxinem,“ objasňuje koordinátorka spolku.
Podle ní by bylo ideálním řešením
alespoň někde posunout doby sečení
nebo mít k dispozici technologie, které
by usmrcení a poranění srnčat zamezily. „Firma Pöttinger, která ve Vodňanech vyrábí zemědělskou techniku, vyvíjí senzory na žací lišty, které hnízdo
nebo zalehlé mládě zaznamenají a lištu
za jízdy nadzvednou, aniž by se traktor
musel zastavit. Není to přitom nijak drahá technika,“ navrhuje Benettová.
Jihočeští dobrovolníci doufají, že jim
tuto sezonu výrazně pomohou drony.
Termokamera sice zalehlá mláďata zaznamená jen zhruba od páté do sedmé
hodiny ráno, než se celý terén prohřeje,
na práci pak však stačí dva lidé – jeden
vynáší zalehlá srnčata, druhý pilotuje.
Sama zakladatelka kampaně kvůli tomu
prošla školením.
„Původně jsem myslela, že budu jen
rezervní pilot, protože se vidím spíše
u chůze v terénu, ale drony budeme využívat denně, a ne každý může neustále
vstávat ve čtyři hodiny ráno. Proto je
dobře, že nás bude létat víc, abychom se
v týdnu prostřídali,“ pochvaluje si závěrem Pavla Benettová.
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Břehy Orlíku má spojit nový
most, lidé bojují za ten původní
Obloukový most měřící
316 metrů má nahradit
ten historický železniční
přes nádrž Orlík poblíž
Červené nad Vltavou na
Písecku. Část obyvatel se
ho nechce vzdát.
MONIKA FILIPOVÁ
ČERVENÁ NAD VLTAVOU | Nahradit
starý most, přes který vlaky jezdí už
130 let, moderním obloukovým mostem, jenž by se stal jedním z největších
u nás. Takový je plán Správy železnic
(SŽ), která už plánovala akci rozjet. Jenže nedotáhla výběrové řízení, teď bude
mít druhý pokus.
Starý most plánují rozebrat. „Původní ocelová konstrukce z roku 1889 je již
v nevyhovujícím stavu a limituje nasazení některých vlaků na celé trati Tábor–Písek. Nový železobetonový most
bude stát v těsném sousedství současného,“ popsal mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
Podmínkou tendru je, že firmy se svou
nabídkou nepřekročí částku 544 milionů korun bez daně.
Současný most se klene skoro 70 metrů nad dnem a nad hladinou pak zhruba
35 metrů podle stavu vody. Proti odstranění 130 let staré, pro mnohé impozantní stavby vznikla vloni petice. Má na
1 800 podpisů. Petenti vyzývají Jihočeský kraj, aby se ho pokusil zachovat
s tím, že místo kolejí na něm vznikne
cesta pro pěší turisty a cyklisty.
Současně upozorňují na fakt, že
v době výstavby dělníci použili unikátní technologii letmé montáže nýtované
ocelové konstrukce. Stavba se pak stala
chloubou českých techniků a dělníků.
Ve stejné době byla podobnou technologií vystavěna Eiffelova věž v Paříži.
„Po obou březích nádrže jsou turistické stezky a jejich propojení v současné
době neexistuje. Jediný nedaleký most,
Podolský, je pro pěší a cyklisty nepoužitelný pro jeho rozměry a velkou frekvenci aut a kamionů, protože je to hlavní silnice spojující Písek a Tábor,“ upozornil
autor petice Karel Holl.
Věcí se zabývali krajští zastupitelé
minulý čtvrtek na svém zasedání. Jednoznačně odmítli možnost, aby historický
objekt převzal od Správy železnic do
svého vlastnictví Jihočeský kraj. „Byly
by to nehorázné peníze, které si nemůžeme v současné situaci dovolit do údržby
vložit,“ vysvětlil na jednání náměstek
hejtmana Tomáš Hajdušek (ODS).
Právě finanční náročnost byla hlav-

Tak bude vypadat nový most. Vybraná firma ho má postavit a starý rozebrat za 544 milionů korun bez daně. Nový
obloukový most má být jeden z největších v republice.
VIZUALIZACE | SPRÁVA ŽELEZNIC
ním argumentem i pro většinu zastupitelů. Proti převzetí mostu jich bylo nakonec 43 oproti pouhým pěti hlasům pro.

Most pro pěší a cyklisty
Zároveň však zůstala ve hře možnost,
že v lokalitě vznikne cesta pro pěší a kolaře. Zastupitelé totiž se zmizením této
památky chtějí rozšířit plánovaný nový
most o lávku pro tyto účely. „Měli bychom na Správu železnic zatlačit, aby
se vykoupili z toho, že bourají takovou
památku. Měli by se vykoupit tím, že na
novém mostě bude lávka,“ vysvětlil zastupitel Jan Zahradník (ODS).
Tento nápad podpořili jeho kolegové
v doplněném bodu jednání, a kraj tak
bude se SŽ řešit i tuto možnost. Ve chvíli, kdy má však Správa hotovou dokumentaci a vyhlásila soutěž, bude velmi
složité takto zásadním způsobem měnit
podmínky projektu.
Karel Holl je i tak z výsledku jednání
rozčarovaný. „Jsem zklamaný a nešťastný. To, že se musí stavět nový železniční most, je jasné, ale zbourání starého
považuji za zvěrstvo proti historickým
památkám. Představte si, že by chtěl někdo zdemolovat Francouzům Eiffelovku,“ zlobil se Holl. Podle jeho soukromých zjištění by bylo možné požádat
o dotace na úpravy.
„Náklady na zbourání budou obrovské, část mohli ušetřit a druhou dát kraji
na rekonstrukci nebo údržbu, zbytek by
už potom pokryla dotace, o kterou by
mohl kraj zažádat,“ řekl Holl.
Hodlá i dál bojovat za zachování stavby. „Budu hledat cesty, jak rozhodnutí
ještě zvrátit. Jsem přesvědčený, že je
tato otázka řešitelná i jinak,“ dodal.

INZERCE

4 26. března 2021

Česká republika

Sport nenávidím, ale otužování
mě uchvátilo. Díky němu hubnu
Nepřehlédnete ji, i když měří sotva 160 centimetrů.
Eva Decastelo je totiž nejen moderátorkou, ale
v posledních letech i tváří úspěšných seriálů v čele
se Slunečnou, jejímž scenáristou je Evy manžel
René. „Slunečná uspěla, protože je to pohádka
s dobrým koncem. Obzvláště v současné době lidé
potřebují chvíli vypnout a zasnít se. Do scénářů mu
ale nekecám,“ ujišťuje matka dvou dětí a nyní také
nadšená propagátorka koupání v ledové vodě.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Dokud neměla uklizený pokojíček
a napsané úkoly, neexistovalo, aby si šla
hrát ven. Ačkoliv moderátorka a herečka
Eva Decastelo vzpomíná na přísnější výchovu svých rodičů s povděkem, že jí jasně vymezila mantinely, sama prý takto důsledná
není. „Na svoje děti neumím být příliš přísná, i když cítím, že by to občas potřebovaly,“ říká na adresu svým potomků, které má
s manželem Reném, jenž stojí za populárními
televizními seriály i knižními bestsellery.
Váš muž René je scenáristou populárního seriálu Slunečná, kde máte zároveň roli cukrářky. Řešíte někdy doma,
co se odehraje v dalších dílech?
Vůbec to neřešíme, protože moje připomínky jsou v naprosté většině blbé a já
sama to většinou tak nějak vycítím, už
když se to snažím vyslovit. Je důležité mít
sebereflexi a vědět, že do některých věcí
nemáte kecat. I přestože máte manžela scenáristu a pocit, že byste se k tomu měla vyjádřit.
Jste na svého muže pyšná?
Velmi. Jsem na něj opravdu velmi pyšná.
Já jsem na něj byla pyšná vždycky. Můj
muž vydal už asi devět knížek a téměř každá byla bestseller. Pod pseudonymem Božena Svárovská vydal několik dílů Deníků odbarvené blondýny, teď dva díly Slunečné nebo Dům – Velká bitva s Omany,
což je takový český Harry Potter. Renda
je nesmírně talentovaný.

Proč se pode vás Slunečná stala takovým fenoménem?
Protože přišla v dobrý čas. Lidé si potřebovali odpočinout a tohle je prostě pohádka,
pohádka s dobrým koncem. A lidé, obzvlášť dnes, potřebovali něco, u čeho by
mohli vypnout, zasnít se, zasmát, a kde je to
hezké a milé. Ale i jiné manželovy věci
byly úspěšné – psal scénáře pro Ordinaci
v růžové zahradě, pak Doktory z Počátků,
Ohnivý kuře, seriál Krejzovi a v současné době píše Modrý kód a Slunečnou.

lístek. Moje děti ani nevědí, že něco takového existuje. Když jsem byla
malá, měli jsme doma černobílou televizi a pouhé
dva programy. Což je
teď pro mnohé nepředstavitelné. A naprostou většinu času
jsem trávila venku.
Mamka mě vypustila ven a já jsem
se se smrákáním
vrátila domů.
Kdybych mé
děti dnes vy-

pustila ven, tak už je snad nikdy neuvidím, protože by se ztratily.
Kdo byl tenkrát vaše oblíbená hvězda?
Sandokan. Měla jsem ho i na
tričku. Kamir Bedy byl neuvěřitelný. Líbila se mi
i ústřední písnička toho seriálu a hrozně jsem chtěla
být lady Marianna, ta
dívka, co ji miloval.
Sen vidět ho na vlastní
oči se mi splnil někdy
ve 20 letech, protože
tady točil na Barrandově Opičího krále
a já tam dělala produkci. Potkala
jsem ho na chodbě a byl to parádní zážitek. A pořád to byl
fešák!

Jak jste se s manželem seznámili?
Nás asi před sedmnácti lety seznámil můj bývalý přítel Matěj Ruppert. To jsme nikdo netušili, že
o osm let později s Rendou budeme spolu. Bylo to tehdy
v cukrárně Dolce Vita, která
patřila Petrovi Hapkovi.
Opravdu mě vůbec nenapadlo, že bychom spolu mohli
být. Až později, když už jsem
nebyla s Matějem a René nebyl se svoji ženou, mě poprosil, zda bych mu nemoderovala křest knížky. A pak už
jsme si tak nějak zůstali.
Dnes spolu máte dvě krásné a talentované děti. Je jejich dětství v něčem jiné,
než bylo to vaše?
Moje dětství bylo rozhodně
méně technické, doma jsme neměli ani pevnou telefonní linku, takže
když jsem se potřebovala s někým
na něčem domluvit, musela jsem rovnou a napevno. A na rozdíl od mých
dětí umím ještě poslat korespondenční

Eva Decastelo

Narodila se 12. září 1978 v Litoměřicích. Vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením
na rodinné obory. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu, natáčení reklam. Později pak
fotila pro magazíny jako Penthouse, Hustler či Playboy.
■ S divadlem začala v roce 1997 v komedii Jana Krause Nahniličko, moderovala řadu televizních
i rozhlasových pořadů včetně reality show Big Brother. Věnovala se také produkci či fotoeditování.
■ Zahrála si v řadě seriálů, hlavně ve Slunečné, Ohnivým kuřeti či v Ulici.
■ Objevila se také v zahraničních produkcích, jako byl seriál Immortal s Lorenzo Lamasem.
■ Jejím manželem je od roku 2009 René Decastelo, s nímž má dvě děti — Michaela a Zuzanu.
■

FOTO | HERMINAPRESS
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S prací produkční či moderátorky nejrůznějších nejen společenských akcí má Eva Decastelo
mnohaleté zkušenosti. Na snímku z roku 2014 je na pódiu brněnských veletrhů spolu s herečkou Michaelou Maurerovou.
Od loňska se může Eva těšit
i z velkého diváckého úspěchu
seriálu Slunečná, v němž hraje
a za jehož vznikem zároveň stojí
jako scenárista její manžel René.
FOTO | ARCHIV MAFRA A HERMINAPRESS

Měla jste v té době ještě nějaké oblíbené seriály?
Králíky z klobouku a Bolka a Lolka.
Vzpomínám si, že jsem nenáviděla pohádku Potkali se u Kolína, protože jeden ten
medvěd byl strašně vyčůranej a pořád šikanoval toho druhého, menšího kamaráda. A mně ho bylo moc líto. Ten malej
vždycky říkal „Pane, ty vaše hry jsou nějaké vypečené!“ A taky že byly!
Jaká byla výchova vašich rodičů, v porovnání s vaší dnešní vychovou?
Byla o dost přísnější. Nikdo se se mnou nebavil, dokud nebyl kompletně uklizený pokojíček, nebyly udělané úkoly. Neexistovalo, že bych šla ven bez splnění svých povinností. Také jsem občas dostala zaracha
neboli domácí vězení, což už dnes děti téměř neznají. A jsem za to vděčná, protože
ta, jak říkávala moje babička, Kinderstube – teda správná výchova, je základ. Nejsem schopná být na své děti takhle přísná, ale občas cítím, že by to potřebovaly.
Necháváte si své názory pro sebe,
nebo vždycky říkáte to, co si myslíte?
Jsem spíš diplomat a myslím, že v dnešní
době je to tak v mé profesi lepší. Často se
stane, že člověk řekne něco, co vzbudí velké emoce, a je to třeba úplně zbytečné.
Takže jsem opatrná, a když dojde na nejhorší, raději mlčím. Neřeším věci, které
nemůžu nijak ovlivnit.
Na sociálních sítích jste ale hodně otevřená. Baví vás tenhle způsob prezentace, nebo vás spíš už dnes živí?
Popravdě sociální sítě mě občas i baví, ale
v téhle době, kdy není divadlo ani moderování, mě zčásti i živí. Beru to proto seriózněji než dřív, kdy to byla víc zábava. Dnes

už nemám takovou volnost, musím víc
plánovat, vědět přesně, co a jak. S klienty
všechno dopředu konzultuju, spolupráce
mám nastavené velmi precizně, nejsem
zrovna levná, a proto si všechno hlídám.
Nezveřejním nic bez předchozího odsouhlasení a zatím se mi nestalo, že by byl někdo nespokojený.
Kdo je v tomhle směru váš vzor?
Sleduju plzeňskou Andulu, Anetu Chovancovou nebo Nikol Štíbrovou, jsou moc
vtipné a baví mě. Sleduju všechny své kolegy z práce, jako třeba Terezku Brodskou
nebo Lucku Polišenskou. A samozřejmě
hvězdy jako Beyoncé nebo módní domy
Dior či Chanel. Prostě se na to ráda dívám.
Na sociálních sítích trávím tak tři hodiny
denně. Máme to doma zavedené s dětmi
tak, že se jim počítá čas strávený na internetu. Stejně tak si to hlídám i já.
Poslední dobou ale utíkáte i do studené Vltavy…
Ano, našla jsem si novou sportovní vášeň – otužování. O mně všichni vědí, že
sport obecně nenávidím, nicméně tohle je
určitá forma neinvazivního sportu, který
mě uchvátil. Trvá to už od září a vypadá
to, že u toho zůstanu. Cítím se dobře, hubnu a mizí mi celulitida.
Co vám kromě otužování dal a co kromě celulitidy vzal ten poslední rok
ovlivněný pandemií?
To je jednoduché – vzal mi práci a dal mi
volný čas a mateřskou dovolenou, kterou
jsem vlastně nikdy neměla. Týden před
porodem jsem moderovala, týden po porodu jsem opět moderovala. Takže jsem si ji
dopřála teď. A je to super, protože si svou
skvělou rodinu užívám.

PŘÍSPĚVEK 2 000 KČ
NA DENTÁLNÍ HYGIENU
Jen u nás ho získáte pro každého člena rodiny
Změňte zdravotní pojišťovnu do konce března

WWW.CHCIDOOZP.CZ

6 26. března 2021

Česká republika

Úspěchy i vnitřní běsy. Život sestry
Lídy Baarové ukončila sebevražda
Přestože si herečka Zorka Janů narozdíl od své sestry Lídy
Baarové nezavdala s nacisty, po válce ji kolegové vyhnali
z divadla. Pro křehkou duši 24leté dívky to byla poslední
kapka, po níž se před 75 roky rozhodla odejít ze světa.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Byla krásná a talentovaná. Ale také
přecitlivělá a často nešťastná. Mladší sestra
slavné herečky Lídy Baarové Zorka Janů
od dětství snila o divadelní a filmové dráze.
Předpoklady k tomu měla a také si svou touhu plnit začala, ovšem když se rodina i ona
sama dostala do soukolí poválečného vyšetřování nakonec neprokázané kolaborace
sestry Lídy s okupanty, její křehká duše
tlak nevydržela. Před 75 lety, koncem března 1946, spáchala ve 24 letech sebevraždu.
Zorka Janů, vlastním jménem Zora Babková, se narodila 9. července 1921 ve Štěchovicích. Vystudovala gymnázium a Pražskou konzervatoř, přičemž sledovala, jak
se z její o sedm let starší sestry Lídy postupně stává filmová hvězda první kategorie.
„Zorka byla o něco vyšší než Lída a řekl
bych, že měla ještě o něco krásnější nohy
než Lída. I ona byla neobyčejně krásná.
Ale dost nešťastná. Měla velmi citlivou, až
přecitlivělou povahu, což jí hodně komplikovalo život, nejenom herecký, ale hlavně
osobní. I proto, jak si myslím, tak tragicky
skončila,“ vzpomínal v knize Stanislava
Motla Mraky nad Barrandovem herec Svatopluk
Beneš.
Ne náhodou,
sám říkal, že
Zorka byla
jeho studentskou láskou. Ve fil-

mu Zorka Janů debutovala už coby 12letá
dívenka v komedii Madla z cihelny, kde
hlavní roli ztvárnila její sestra Lída. V letech 1937 až 1941 přidala další více než desítku snímků, včetně slavných filmů jako
Pacientka dr. Hegla, Cech panen kutnohorských či Minulost Jany Kosinové. Působila
také na divadelních prknech. Měla zkrátka
našlápnuto k úspěšné kariéře. Vnitřně se
ale trápila. Byla nespokojena sama se sebou, držela drastické diety. Kvůli depresím
byla i hospitalizovaná v sanatoriu. Její křehké psychice nepomohl ani vztah se ženatým spisovatelem Františkem Kožíkem.
Ten později vzpomínal: „Zorka si mi stěžovala na trvalé bolesti hlavy, na otoky obličeje, na nedůvěru, zda dost umí.“
Chtěla být stejně úspěšná jako sestra
Lída, ale nebyla ani zdaleka tak průbojná.
„Jsem tak divně nemocná. Miluji nade
všechno klid a vyrovnanost, jenže nedokážu žít bez toho vzrušeného zákulisí, i když
mě to stravuje. Ale má-li mě něco zahubit,
ať je to divadlo,“ svěřovala se Zorka svému deníku, z něhož citoval Adam Georgiev v knize Deník sestry Lídy Baarové.

„Nepatříš mezi české herce!“
Ačkoliv toužila dál budovat kariéru, s nacisty se zaplést nikdy nehodlala, naopak je přímo nenáviděla. Od snímku Z českých
mlýnů z roku 1941 se do konce války pak na
plátně objevila už jen jednou, a to ve filmu
Kluci na řece (1944). Své sestře Lídě velmi zazlívala její předválečný vztah s říšským ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, nejednou se kvůli
tomu s ní pohádala. Když pak po vál-

Zorka Janů
v roli Jiřiny
ve filmu Čekanky
z roku 1940.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG

ce začalo věznění a vyšetřování Lídy Baarové (stejně jako dalších hereckých hvězd jako
Nataši Gollové či Adiny Mandlové, více
vboxu) kvůli nakonec neprokázané kolaboraci, svět se začal Zorce Janů definitivně hroutit.
Matka zemřela po infarktu, který ji postihl během výslechu; a sama dostala zákaz
hrát v divadle. Podle zprostředkovaných
svědectví měl Zorce zabránit ke vstupu do
Komorního divadla herec Václav Vydra
mladší údajně se slovy, že „sestra Lídy Baarové mezi české herce nepatří“. Zorka se
rozplakala a odešla domů. „Bez divadla nechci žít,“ svěřila svému nedávno ovdovělému otci. Od té doby už byla jakoby duchem
nepřítomná, přestala se zajímat o svět kolem sebe. 24. března 1946 (některé prameny uvádí datum 27. března, který je uveden

na parte i v některém dobovém tisku) vyskočila z patra rodinné vily, kde i s otcem žila.
Po dopadu na schody ještě chvíli žila, ale zemřela po převozu do nemocnice.
Těžko odhadovat, jak by se život Zorky
Janů vyvíjel, kdyby ji soukolí honu na kolaboranty, ať už na ty skutečné, nebo jen domnělé, nevzalo možnost hrát. Nepochybně
však šlo o poslední kamínek do tragické mozaiky jejího života. „Co na tom, že se nikdy
za okupace ani v nejmenším neprovinila?
Co na tom, že měla spíše blízko k levicovým umělcům, stačilo jen to, že byla
sestrou Lídy Baarové. Později jsem si uvědomil, že tenkrát Zorce vzali úplně všechno, co měla, jako by jí doslova vyrvali duši
z těla…“ zamyslel se v knize Mraky nad
Barrandovem Svatopluk Beneš.

Lída Baarová
Jedna z nejúspěšnějších českých hereček 30. a 40. let se prosadila i v zahraničí. V předválečných letech se však zapletla s ženatým říšským
ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, kvůli čemuž poté měla od roku 1941 stopku u německého filmu, posléze i u toho českého, proto
natáčela v Itálii. S cejchem kolaborantky po válce strávila více než rok a půl ve vazbě. Propuštěna byla na konci roku 1946, protože jí nebylo
prokázáno udavačství ani spolupráce s gestapem. Posléze z Československa odešla a pokračovala v herecké kariéře.

Adina Mandlová
Jako sexsymbol 30. let po válce doplatila na četné kontakty s nacistickými představiteli protektorátu.
Dokonce čelila fámě, že byla milenkou K. H. Franka. Zatčena byla krátce po osvobození v Berouně,
davem lidí byla v těch chvílích málem lynčována. Několik měsíců strávila ve vazbě na Pankráci, byla jí
vyměřena pokuta 100 tisíc korun a odnětí svobody, ovšem na tu dobu, kterou si už odseděla. V roce 1948 odešla do Británie.

Nataša Gollová
Po válce doplatila na svůj někdejší vztah s Wilhelmem Söhnelem, faktickým vládcem nad protektorátní
kinematografií. Před soudem se sice dokázala obhájit, ovšem bylo jí zakázáno hrát na pražských
scénách a do světa filmu se vracela jen pozvolna. Také proti Söhnelovi bylo stíhání nakonec zastaveno.

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 20 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

5,6%

ROČNÍ
ÚROK

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i on-line objednávka
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto
schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

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

Pojištění podnikatelů

Povinné ručení

Poptejte si nabídku pojištění podnikatelů on-line.
Pojišťujeme i znalecké kanceláře. Vyplňte formulář a obratem
se Vám ozve náš pojišťovací poradce s nabídkou pojištění.

Porovnání a uzavření povinného ručení u 5 pojišťoven.
V našem kalkulátoru si online vyberete nejlevnější
povinné ručení.
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SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH S VLASTNÍM PARKOVÁNÍM

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

8 minut chůze z centra Brna • Wi-Fi připojení zdarma • Hotelová recepce v provozu nonstop • Parkování v areálu hotelu
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Musel vařit v chemičce jedy, pak
Jindřich Hlaváček
pracoval v 60. letech ve
Spolaně. Netušil, že se
podílí na výrobě látky
Agent Orange, použité
ve válce ve Vietnamu.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jedna z nejstrašnějších zbraní války ve Vietnamu byla chemikálie známá
jako Agent Orange. Jed, rozprašovaný
nad vietnamské lesy z amerických letadel, měl ničit porost skrývající bojovníky Vietkongu i pole poskytující komunistickým partyzánům obživu.
Bojová látka ale obsahovala dioxiny,
jednu z nejjedovatějších chemických
sloučenin, kterou lidstvo kdy vyrobilo.
Otrávily se miliony zvířat i lidí, desítky
tisíc zemřely, u dalších se po čase objevila rakovina, neplodnost, chronická poškození organismu. Protože dioxiny poškozují přímo genetickou výbavu člověka a zůstávají v těle, dodnes se v zasažených oblastech rodí postižené děti, ročně kolem šesti tisíc.
Američané rozprášili nad Vietnam desítky milionů litrů, smrtící koktejl míchali na základnách v jižním Vietnamu
ze dvou chemických látek.
Jedna ze složek se v 60. letech vyráběla i v Československu nedaleko Mělníka – ve Spolaně Neratovice. Jenže otrava, které podlehly desítky tisíc Vietnamců, se brzy projevila i na českých dělnících. Osmdesát jich onemocnělo, několik zemřelo. Výroba nebezpečné látky
byla okamžitě ukončena, provoz zakonzervován do betonového sarkofágu.
Když týdeník 5plus2 loni tuto tragickou kapitolu české chemičky připomněl, ozval se redakci z bývalých zaměstnanců Spolany Jindřich Hlaváček.
Otrávil se mezi prvními, měl jeden z nejvážnějších průběhů a lékaři, kteří tehdy
dioxiny a jejich účinek ještě zcela nezna-

li, mu tehdy řekli, že možná zemře.
Manželé Hlaváčkovi tvoří milý pár
z pražských Vysočan, dnes jsou již v důchodu. Sedáme si ke stolu a Jindřichu
Hlaváčkovi se strašně třesou ruce.
„Z otravy mám poškozené nervy,
sotva se můžu napít ze sklenice,“ říká
muž narozený v roce 1944. A začíná vyprávět. Spolana si ho vychovávala už
coby studenta, prošel mnoha tamními
obory a provozy – solanka, kyselina sírová, střiž, klihárna.

Prodej Američanům přes
holandského překupníka
V polovině 60. let nastoupil do výroby.
„Měli vynikající moderní prostředí, čisto, provoz jako víno. K tomu základní
plat 2800, což bylo tenkrát hezké,“ popisuje nástupní podmínky, na které chemička lákala.
Jeho pozice se nazývala „provozní
chemik“ a postupně se dostal i do haly,
kde se míchala látka označovaná jako
„butyl ester kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová“, tedy jedna ze dvou součástí
nechvalně známé chemické zbraně
Agent Orange. „Vůbec jsme nevěděli,
že něco takového vyrábíme, bylo nám
řečeno, že mícháme postřiky do zemědělství,“ vzpomíná Hlaváček.

„

Vůbec jsme
nevěděli, že
něco takového
vyrábíme, bylo nám
řečeno, že mícháme
postřiky do zemědělství.
Jenže barely s nebezpečnou látkou
prodával při honbě za valutami státní
podnik zahraničního obchodu jistému
nizozemskému překupníkovi, který,
aniž by to chemička prý věděla, vše
předprodával americké armádě.
Nic z toho však tehdy 23letý Jindřich
netušil a „vařil“ jedovatou směs v obrovských kotlích, velkých prý asi jako mají
v pivovarech. Z kotlů ale odcházely vý-

Manželé Hlaváčkovi. Jindřich by rád potkal kolegy s podobnými zkušenostmi ze Spolany. Pokud by se mu chtěl kdokoliv ozvat, týdeník 5plus2 může
zprostředkovat kontakt. Pište na josef.hora@mafra.cz.
FOTO | JOSEF HORA
pary plné dioxinů. „Pracovali jsme na
směny, vedoucí měl na starosti zahuštění směsi. Přitom dostal největší dávku
výparů,“ vzpomíná Hlaváček s tím, že i
on několikrát funkci vedoucího směny
zastával.

Možná zemřete, říkali lékaři
Brzy se začala projevovat otrava. Prvním varováním, že něco není v pořádku,
byla neobvyklá únava některých zaměstnanců, jimž se k tomu objevilo na kůži
tzv. chlorakné, známé například z otravy šéfa ukrajinské opozice Viktora Juščenka v roce 2004.

„Nebylo to během týdne, ale za nějakou dobu se mi začaly dělat po těle
malé vřídky,“ vypráví dnes 76letý muž.
Šel k závodnímu lékaři, který ho uklidňoval, že to jsou jen nějaké „puntíky“.
Jenže z „puntíků“ byly brzy velké boule, které praskaly a vytékala z nich páchnoucí tekutina. Stav se zhoršoval. „Poslali mě do nemocnice. Tam si mě nechali, na kožním oddělení jsem zůstal
asi rok. Měl jsem tak centimetr zdravé
kůže, jinak všude boláky, nejhorší za
ušima,“ popisuje.
Lékaři po biopsii diagnostikovali
akutní otravu jater, orgán se zvětšil
o čtyři centimetry. Pacient musel držet
Sudy s jedovatou
chemikálií Agent
Orange. Americká
armáda je skladovala na základnách
při válce ve Vietnamu. Chemický roztok rozprašovala
při akci s kódovým
označením Ranch
Hand. Následky nesou potomci zasažených lidí i dnes.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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mu nedávali šanci přežít
přísnou dietu. „K obědu i večeři stále na
talíři žervé, dva plátky veky a kousíček
másla,“ vypráví Hlaváček.
Svět tehdy účinek dioxinů téměř neznal. „Vyzkoušeli na mně asi 70 mastí,
po jedné jsem třeba úplně zčernal. Když
za mnou přišla máma, tak mě nepoznala,“ vzpomíná.
Boláky nezmizely ani po 12 měsících
a lékaři mladíka propustili. „Poslali mě
domů s tím, že mi nedávají šanci na vyléčení a možná ani na život,“ říká. S nepříznivou diagnózou odešel do bytu k rodičům na pražské Vinohrady. „Vypadal
jsem strašně. Celý další rok jsem chodil
ven až po setmění,“ vzpomíná.

Pomohl roztok síry a lihu
S pomocí času, lékařů, mládí a sportu se
postupně z nejhorších příznaků dostal.
Pomohla mu jedna drsná terapie.
„Známá lékárnice mi poradila takový
recept – smíchat 5 litrů lihu se sírou, pořádně promíchat, pak zalézt do co nejvíc horké vany, co snesu a následně se
směsí natřít. Lítal jsem po bytě, tak
strašně to pálilo, hrozná bolest. Ale pomohlo to a boláky se začaly hojit. K
tomu mi maminka vařila a nutila dodržovat dietu, i kvůli ní jsem se vyléčil,“
vzpomíná muž, jehož dieta provází celý
život. Roky chodil na kontroly, kde si
vždy týden dva poležel.
V lékařské zprávě tehdejší Kliniky nemocí z povolání Ústavu národního zdraví (ÚNZ) z roku 1969, kterou má
5plus2 k dispozici, je v závěru napsáno:
„Chronická otrava pentachlorfenolem a
tetrachloridbenzodioxinem.“
Přišel čas promluvit si s vedením Spolany. „S šestnácti kolegy jsme každý dostal odškodnění 14 tisíc korun. Původně
jsem ty peníze odmítl, čekali jsme víc.
Jenže odborový právník řekl, ať to
vezmeme. Následně nám dala Spolana
skrz dalšího právníka ultimátum – kdo
do konce roku nepodepíše, nedostane

Soudy trvají dodnes
Americká armáda použila směs
ničivých herbicidů známou jako
Agent Orange během války ve
Vietnamu (1962 až 1971). Letos
v únoru začal soud na pařížském
předměstí Évry projednávat
žalobu proti 14 společnostem,
které v 60. a 70. letech chemické
látky Američanům dodávaly. Žalují
je právě Vietnamci, ovšem
chemické firmy jako Monsanto,
Dow Chemical či Uniroyal tvrdí, že
nemohou za to, jakým způsobem
americká armáda naložila s jejich
výrobky. Spolana mezi žalovanými
nebyla. S asanací otráveného
území dnes pomáhají například
Američané nebo Češi.

nic. Tak jsem podepsal,“ dodává.
Začalo vyšetřování. Spolana tehdy
vůbec netušila, že při výrobě jsou vedlejším produktem jedovaté dioxiny.
Až lidem z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se podařilo zjistit, že podobné potíže se vyskytly
také u firmy Behring&Son v německém
Ingelheimu, kde byl provoz okamžitě
INZERCE

uzavřen. Na to byly ihned uzavřeny i zasažené budovy ve Spolaně, v šatnách dokonce zůstaly osobní věci zaměstnanců,
na stolech jejich svačiny. Část provozu
byla zakonzervována do betonového
sarkofágu, nikdo tehdy nevěděl, jak dioxiny odstranit. Tak se koncem 60. let
zrodil „malý český Černobyl“, který byl
za miliardy zlikvidován až v roce 2008.

Americká
letadla
ve Vietnamu
rozprašují roztok
Agent Orange.

MASO V KUCHYNI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Velikonoční masové dobroty
Svátky jara jsou spjaté
nejen se sladkým
beránkem či s vajíčky
na bezpočet způsobů,
ale také s recepty
pro pravé „masožrouty“.
5plus2
■ V KUCHYNI

Vepřová panenka s pestem

Velikonoční nádivka

Pro 4 osoby potřebujeme: 1 velkou vepřovou panenku, sůl, pepř, 4 lžíce špenátového pesta,
6 plátků slaniny. Špenátové pesto: 200 g špenátových listů, 50 g piniových oříšků, 2 lžíce
citronové šťávy, 80 ml olivového oleje, sůl, 4 lžíce parmazánu.

Potřebujeme: 150 g vepřového plecka,
150 g uzeného bůčku, 150 g telecího masa,
pepř, nové koření, bobkový list, tymián
a rozmarýn, 6 rohlíků, muškátový oříšek,
3 vejce, strouhanka, čerstvé bylinky (pažitka,
libeček, kopřivy), česnek, máslo.

Postup: Vepřovou panenku omyjeme, osušíme, lehce osolíme a opepříme. Maso natřeme
rovnoměrně špenátovým pestem. Na dvojitý alobal rozložíme plátky slaniny, položíme na něj
maso a slaninu kolem panenky pevně obtočíme. Panenku zabalenou do alobalu dáme péct
do vyhřáté trouby. Po 20 minutách pečení balíček rozevřeme, zvýšíme teplotu a panenku asi
5 až 7 minut pečeme odkrytou. Před porcováním ji necháme odpočinout, aby nevytekla
všechna šťáva.
Zdroj: 2x iDNES.cz, foto: Foodstory.cz

Jehněčí s hořčičnou omáčkou a bylinkovými nočky
Potřebujeme: 300 g vařených brambor, 50 g solamylu, 10 g másla, sůl, čerstvé bylinky podle chuti (tymián,
rozmarýn, petržel, mladé kopřivy), 4 steaky z jehněčího hřbetu, tymián, šalvěj, česnek, olivový olej, máslo, sůl
a pepř, kysanou smetanu, dijonskou hořčici.
Postup: Nejdříve si připravíme nočky. Uvaříme brambory a ještě horké je propasírujeme. V míse je smícháme
s máslem, solamylem, nasekanými bylinkami a dochutíme solí. Vzniklé těsto rozválíme a nakrájíme z nich nočky.
Vaříme v pomalu se táhnoucí vodě 4 až 6 minut. Před podáváním opečeme. Jehněčí maso omyjeme, osušíme,
osolíme a opepříme z obou stran a vložíme do pánve s rozpáleným olejem. Přidáme česnek, tymián, šalvěj
a na závěr máslo. Opečeme z každé strany tak, aby uvnitř maso zůstalo růžové. Vyndáme z pánve a necháme
maso odpočinout. Do výpeku přidáme zakysanou smetanu a lžičku hořčice. Mícháme, dokud nám nevznikne
požadovaná omáčka. Servírujeme tak, že nakrájíme maso podélně na plátky, přidáme nočky a hořčičnou omáčku.
INZERCE

Postup: V osolené vodě si uvaříme maso.
Do hrnce přidáme také celý pepř, nové
koření, bobkový list, snítek tymiánu
a rozmarýnu. Po uvaření necháme maso
vychladnout a nakrájíme ho na kousky.
Rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme částí
vývaru. Po chvíli je vyždímáme, promícháme
s masem, osolíme, opepříme, ochutíme
muškátovým oříškem a přidáme nasekané
bylinky. Vše promícháme. Oddělíme žloutky
od bílků. Žloutky vmícháme do směsi.
Z bílků ušleháme tuhý sníh, který také lehce
vmícháme. Připravíme se pekáč vymazaný
máslem a vysypaný strouhankou, do kterého
vložíme připravenou nádivku. Pečeme
ve vyhřáté troubě na 180 °C zhruba hodinu.
Recept: Jiří Konhefr

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Jaro v rytmu
KRÁSY A POHODY
Chladivá úleva
pro unavené oči
Únava, stres a hodiny strávené za monitorem počítače jsou nejčastější příčiny
způsobující únavu očí. Kůže pod očima
se stává citlivou, začíná natékat
a pozvolna se vytváří nevzhledně
zbarvené kruhy.

B

ojujte s kruhy pod očima s pomocníkem z lékárny. Vyzkoušejte OCUTEIN® SENSIGEL –
hydratační oční gel s okamžitým
osvěžujícím a zpevňujícím účinkem
pro pokožku v oblasti očí. V jeho
j
složení naleznete kombinaci
kyseliny hyaluronové a elastinu, která pokožku regeneruje,
hydratuje a rovněž zabraňuje
vzniku mimických vrásek. Složení přípravku je cíleně doplněno o přírodní kofein stimulujícíí
výživu pokožky a světlík lékařský. Ten nejenže zasaženou oblast čistí a zklidňuje, ale také má
blahodárný vliv na odstraněníí
kruhů a otoků v oblasti očí.
Díky chladivému roll-on
GEL
aplikátoru poskytuje OCUTEIN® SENSIG
SENSIGEL
pokožce okamžitou úlevu.

Aktivně a šetrně
odstraňuje UŠNÍ MAZ!
Snižuje riziko zánětu ucha

Čišt
Čištění uší je důležitou součástí každodenní hygieny.
Na jejich čištění se většinou využívají vatové tyčinky. Ty
vša
ša často zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což
však
m
může způsobit nepříjemný zánět. Představujeme vám proto
úč
účinnou a bezpečnou revoluci v čištění uší!

P

ro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme vyzkoušet
AurisClean z prémiové řady Da Vinci Academia, který účinně odstraňuje nadměrný ušní maz. Tím preventivně zamezuje tvorbě ušní mazové zátky, čímž snižuje riziko zánětu ucha.
AurisClean funguje na revolučním principu aktivního kyslíku.
Díky němu dochází k odloučení ušního mazu od kůže zevního
zvukovodu. Unikátní složení a pohodlná forma aplikace tohoto
zdravotnického prostředku garantuje bezpečné užívání jak u dospělých, tak i dětí. K dostání v lékárnách ve formě spreje či kapek.

NĚ
ÚČINNĚ A BEZPEČ EM
ÍK
SL
KY
ÍM
VN
S AKTI

Pro život v pohodě

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 z lékárny.

O

bjevte přímou a bezpečnou cestu k plnohodnotnému životu. Vyzkoušejte
tradicí ověřený, originální přípravek L-Tryptofan. Tento unikátní doplněk
stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž je přirozeným zdrojem
hormonu štěstí (serotoninu). Díky jeho syntéze posouvá úroveň nálady do pozitivní roviny. L-Tryptofan 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.

Žádejte originál.

Nedejte striím šanci!

Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se napíná a zvětšuje tak, že může
dojít k popraskání její svrchní části a vzniku strií. Důležitá je především prevence!

J

ako zaručený pomocník zaměřený na problematiku strií se maminkám výborně osvědčil tělový krém Elasti-Q® Exclusive. Je určen hlavně pro těhotné a kojící ženy, ale doporučuje se používat i po porodu, kdy napomáhá odstranit strie již vzniklé. Přípravek obsahuje kombinaci elastinu, D-panthenolu, kyseliny hyaluronové a vitaminu E, která kůži nejen
chrání, ale napomáhá také její hydrataci a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém je obohacen také
o účinné látky pupečník a kozinec. Pupečník regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje kůži, kozinec zase zvyšuje pevnost pokožky. K dostání v lékárnách.
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Sčítání v otázkách a odpovědích
S první minutou soboty
27. března startuje v Česku
Sčítání 2021. Je povinné,
ale můžete si vybrat, jestli
jej zvládnete po internetu,
nebo dáte přednost
papírovému formuláři.

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Čtvrthodina a hotovo. Tak málo času
podle statistiků zabere elektronické vyplnění letošního celonárodního Sčítání
2021, na které máte od soboty dva týdny.
Na webu www.scitani.cz či v rámci aplikace Sčítání21 budou e-formuláře k vyplnění do 9. dubna. Kdo to nezvládne online,

ten musí spoléhat na „papír“. Týdeník
5plus2 připravil odpovědi na několik základních otázek, které vás v souvislosti se
sčítáním jistě napadnou.
Když nevyplním formulář online, kdo
a kdy mě bude kontaktovat, abych to
udělal na „papíru“?
Pokud jste se nesečetli online, musíte od
17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %

sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem. K zastižení
člověka má komisař dva pokusy. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také
sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty
a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště
nebo ho vhodíte do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Jak ovlivňuje odpovědi skutečnost,
že bydlím jinde, než mám hlášený trvalý pobyt? Za který byt odpovídám?
Odpovídá se za místo, kde opravdu člověk bydlí, kde se nejvíc zdržuje, kde se
prostě nejvíc cítí „být doma“.
Co když na některé otázky neznám
odpověď nebo odpovědět nechci?
Podle zákona má s výjimkou dobrovolných otázek občan povinnost vyplnit
formulář úplně a pravdivě. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry
jsou dobrovolné.

SELVO 3500

58 290 Kč

36 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
Může za mne vyplnit online formulář
někdo jiný z rodiny?
Senioři nebo všichni ti, kteří nemají
k IT technologiím pozitivní vztah, mohou požádat kohokoliv, například souseda nebo členy rodiny, aby formulář
na internetu vyplnili za ně. Kdo požádá
třeba děti nebo vnoučata, musí jim poskytnout své nacionále – tedy jméno, datum narození, číslo občanského průkazu a další povinné informace.

0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Služby na libovolné adrese

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,
Pamětice 17, tel.: 608 100 717, 380 427 000

Písek-Pražská

ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.,
Pražská 484, tel.: 382 271 693, 731 441 904

Písek-Harantova

CYKLOŠVEC,
Harantova 1317, tel.:382 221 175

Strakonice

Milisterfer Jiří - AGROM,
Volyňská 145,
tel.: 383 324 405, 777 993 399

Soběslav

Oáza-Cyklosport Švec,
Na Ohradě 368,
tel.: 381 211 481, 603 836 119

Další nejbližší prodejny: České

Budějovice 2x,
Plzeň 2x, Vlašim, Praha a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

K čemu jsou data získaná ze sčítání potřeba?
Tuzemské sčítání slaví letos 100 let, ale
vůbec poprvé v historii je primárně připravováno online. Pomůže v mnoha
aspektech a v organizaci života v Česku. Města například zjistí, kolik je potřeba školek, kde je třeba stavět nové byty
nebo které dopravní linky jsou přeplněné. Sčítání pomáhá ale také v boji s covidem-19, ukáže totiž na regiony s největším počtem seniorů. Statistici vzkazují:
Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.
Kam se obrátit s dotazy?
Informace najdete na webu scitani.cz
nebo volejte na číslo 253 253 683 nebo
274 056 789 či 840 30 40 50.
(jos)

MF

Náš kraj - Zaměstnavatelé
Jak firmy zvládají covid
● Mzdy na jihu Čech rostly i vloni
●

26. 3. 2021 / 12 - jižní Čechy

Nezaměstnanost
● Zaučování absolventů
●

CHCEME
TVOJI

HLAVU
Hledáme kolegy do našeho
špičkového vývojového centra
Vývojář
Programátor
Projektový vedoucí

chcemetvojihlavu.cz

Č. Budějovice

Náš kraj
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NÁŠ KRAJ – ZAMĚSTNAVATELÉ
ONLINE FÓRUM

16–19

Jihočeská MF DNES tentokrát nemohla
uspořádat osobní setkání s debatou, a tak
zástupci firem v tradičním fóru odpovídali
online. Mluví o tom, jak koronavirus mění
trh práce, ale i fungování v samotných závodech, a jak na to dokázali reagovat.

JAK FIRMY ZMĚNIL COVID 21–23

(ČSÚ). Podle nich si obyvatelé regionu přilepšili o více než 1 700 korun.

BEZ PRAXE TO NEJDE

28–29

Českobudějovická Vysoká škola technická
a ekonomická cílí hlavně na praktickou výuku. I díky tomu je uplatnitelnost absolventů
až 98 procent.

VÍCE ŽEN V ELEKTRÁRNÁCH 30

Každá firma musela v minulém, ale i tomto
roce mnohokrát reagovat na nejrůznější
vládní nařízení a omezení. Jak se s tím vypořádaly, popisují ve druhém tématu online fóra MF DNES. Respirátory, roušky
a pravidelná dezinfekce kritických míst
jsou prakticky samozřejmostí.

Za posledních pět let počet žen, které pracují v českých jaderných elektrárnách, stoupl o více než dvacet procent. Aktuálně jich
je zaměstnaných v Temelíně a Dukovanech
286 a další navíc působí v dodavatelských
firmách.

PLATY ROSTLY I NA JIHU 26–27

UBUDE FYZICKÁ NÁMAHA 32–33

Ani koronavirová pandemie v loňském
roce nezabránila jihočeským firmám v přidávání. I díky tomu si kraj připsal v procentech druhý nejvyšší nárůst průměrně mzdy
napříč Českou republikou. Ukazují to nejnovější údaje Českého statistického úřadu

Jaký bude mít vliv digitalizace v průmyslové výrobě na svět práce, jsme se ptali generální ředitelky ManpowerGroup ČR Jaroslavy Rezlerové.

FOTO: MAFRA

Foto na obálce: MAFRA
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Jihočeská MF DNES tentokrát nemohla uspořádat osobní setkání s debatou, a tak
zástupci firem v tradičním fóru odpovídali online. Mluví o tom, jak koronavirus mění
trh práce, ale i fungování v samotných závodech, a jak na to dokázali reagovat.

J

ihočeské firmy za sebou mají rok
spojený s koronavirovou pandemií. Ta zasáhla do nejrůznějších
oblastí podnikání. Jihočeská redakce MF DNES se proto ptala regionálních zaměstnavatelů na to, jak
moc události uplynulých měsíců ovlivnily společnosti, pro něž pracují, a také pracovní trh. S ohledem na současnou situaci reagovali jednotliví účastníci online.

JAK VNÍMÁTE SOUČASNOU
SITUACI NA TRHU PRÁCE
Z POHLEDU OBORU, VE KTERÉM
VAŠE FIRMA PŮSOBÍ? MUSELI
JSTE PROPOUŠTĚT, ČI NAOPAK
NABÍRAT NOVÉ POSILY?

renská): Současná pandemická situace
nás zásadně ovlivňuje. Jde o počty zaměstnanců na OČR z důvodu zavřených škol
a školek, počet lidí v karanténě a v neposlední řadě i pozitivně testovaných na covid-19. Po předloňském poklesu výroby,
který se i díky covidu protáhl do poloviny
minulého roku, jsme opět v plné náborové aktivitě. Z důvodu narůstajících zakázek, od našich klíčových zákazníků, hledáme výrobní dělníky na naše montáže, tradičně svářeče a aktuálně strojní konstruktéry a elektrokonstruktéry, kde budeme realizovat řadu nových projektů z naší mateřské firmy. V neposlední řade dále rozšiřujeme i tým našich softwarových vývojářů v českobudějovické pobočce.

HR manažer David Dědič (ENGEL strojí-

Personální ředitel Martin Toman (Sch-

wan Cosmetics CR): Na trhu práce se nic
dramatického nestalo. Neustále se potýkáme s nedostatkem především kvalifikovaného personálu – seřizovači, specialisté strojního centra atd. Několik vln koronavirové krize jsme přečkali fakticky bez
úhony, vzhledem k nárůstu výroby počítám s náborem nových zaměstnanců do
výroby.
Jednatel Jaroslav Kopp (Kern – Liebers
CR): Posily hledáme dlouhodobě, podle
našich poznatků se situace na trhu práce nepatrně zlepšila, ale to se vůbec netýká odborných technických profesí, kde
nečekáme žádnou změnu ani v nejbližší
budoucnosti. Cestou pro nás je jedině interní vzdělávání vybraných zaměstnanců.

PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ ONLINE FÓRA MF DNES
SCHWAN COSMETICS CR

Společnost Schwan Cosmetics CR se zabývá především výrobou dřevěných kosmetických tužek na oční linky a konturovací
linky na rty. Závod má v Českém Krumlově.

ENGEL STROJÍRENSKÁ

ENGEL je strojírenská firma zabývající se
výrobou součástí vstřikolisů na plasty. Jde
o výrobu ocelových konstrukcí s moderní
práškovou lakovnou, výrobu elektrorozvaděčů a pásových dopravníků. Působí
v Kaplici na Českokrumlovsku.

MONDI BUPAK

Mondi Bupak se sídlem v Českých Budějovicích je předním výrobcem vysoce kvalitních obalových řešení z vlnité lepenky
s dlouholetou tradicí. S výrobky se lidé mohou setkat v každodenním životě, například při nákupu potravin a spotřebního zboží v kamenném obchodě nebo při objednávkách online.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
A EKONOMICKÁ V ČB

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích. Ve velké míře se
zaměřuje na praxi studentů, kterých má
více než čtyři tisíce.

KERN – LIEBERS CR

ZVVZ GROUP

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

GREINER PERFOAM

Společnost vyrábí široké spektrum pružinových mechanismů a přesných mechanických součástí pro automobilový, textilní
i spotřební průmysl. Nabízí také tepelné
zpracování na zakázku. Závod se nachází
v Českých Budějovicích.
Národní pivovar je tradiční jihočeskou firmou proslulou výrobou piva. Od svého založení výrobní proces neopustil České Budějovice.

ROBERT BOSCH

Věnuje se výrobě a vývoji komponentů do
aut. Hlavní část produkce tvoří DNOX, tedy
zařízení pro redukci emisí oxidu dusíku ve
výfukových plynech. Výroba i vývoj se nachází v Českých Budějovicích.

ZEELANDIA ČESKÁ REPUBLIKA

Firma vyrábí přípravky, směsi a náplně pro
pekaře a cukráře. Zákazníkům nabízí inovativní výrobky vycházející z vlastního vývoje, nových surovin a nejmodernějších postupů. Společnost se sídlem v Nizozemsku
našla v Česku zázemí v Malšicích na Táborsku.

Mezi klíčové činnosti strojírenského holdingu patří vývoj, výroba a servis řešení v oblasti čištění spalin, dodávek pro jaderné
elektrárny, výroba ventilátorů, přepravníků
a služby s tímto oborem související. Centrála sídlí v Milevsku.
Greiner Perfoam působí v Táboře. Je součástí rakouské holdingové společnosti Greiner. Výrobní portfolio se postupně rozrostlo na pohledové díly pro zavazadlové prostory motorových vozidel, speciální akustické komponenty pro interiéry a motorové prostory automobilů prémiových značek.

WÜRTH ELEKTRONIK IBE CZ

Společnost vyrábí odrušovací tlumivky, cívky a podobné elektrické a elektromechanické konstrukční součástky výhradně pro automobilový průmysl. Závod se nachází
v Českých Budějovicích.

REINFURT-ČR

Společnost je předním světovým výrobcem kuličkových ložisek, která fungují i při
extrémních podmínkách. Na jihu Čech podnik sídlí v Prachaticích.

Náš kraj
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zvládáme, zní z firem
Generální ředitel Jindřich Krejčí (Mondi Bupak): Zabýváme se výrobou obalů z
vlnité lepenky. Přestože pandemická situace negativně ovlivnila řadu oborů, ten
náš k nim naštěstí nepatří. Vysvětlení je
jednoduché. Spotřebitelé sice v některých případech částečně omezili svoji
spotřebu zboží i služeb, ale drtivá většina
z nich pouze přešla z přímého nákupu v
kamenných obchodech na nákupy online s následným doručením některou ze
zasilatelských služeb. Tento způsob nákupu v principu přidává do dodavatelského řetězce v průměru jeden obal navíc –
přepravní obal z vlnité lepenky, jeden z
hlavních výrobních artiklů naší společnosti. Z tohoto krátkého vysvětlení je zřejmé, že naše společnost i po celou dobu
pandemie jede na plný výkon. Poptávka
po našich výrobcích často překračuje
naše výrobní možnosti a jeden z hlavních faktorů, který nás i nadále omezuje
v dalším rozvoji, je stále trvající nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by
mohli rozšířit naše řady a měli zájem u

nás pracovat. Cílíme na lidi se zkušenostmi a dovednostmi. Lidi vzdělané se zájmem o obor, o práci jako takovou a hlavně zodpovědné a spolehlivé. Nemyslím
si, že by současná situace tuto námi hledanou cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání nějak výrazně zlepšila, či zhoršila.

Rektor Vojtěch Stehel (Vysoká škola
technická a ekonomická v Českých Budějovicích): Současná situaci na trhu
práce určitě není jednoduchá, nicméně
na vysoké školy z personálního pohledu
jistě nedopadla takovým způsobem jako
na firmy z exponovaných oborů, jako
jsou cestovní ruch, pohostinství atd.
K propouštění zaměstnanců jsme tedy
naštěstí přistoupit nemuseli. Naopak
díky zapojení do několika nových zajímavých projektů jsme naše řady kolegů rozšířili.
Jednatel Michael Kostrba (Greiner Perfoam): Situace na trhu práce z našeho

pohledu dodavatele pro automobilový
průmysl se takřka nezměnila ve srovnání s dobou před vypuštěním koronaviru.
Zpočátku jsme nevěděli, jak se bude situace vyvíjet, a samozřejmě jsme uvítali pomoc státu při úplném výpadku výroby
na jaře minulého roku. Z dnešního pohledu je však třeba říci, že nám „štědrá
ruka státu“ spíše ubližuje, protože náš
trh práce s nejnižší nezaměstnaností v
Evropě se vůbec nerozhýbal. Automobilový průmysl jede na plné obrátky a my
máme stejně jako před pandemií velké
starosti, kde vzít nové zaměstnance. Rozjíždíme nové projekty, které jsme začali
připravovat ještě před začátkem pandemie, a volných zaměstnanců je na trhu
práce stále nedostatek. Možnost omezeného cestování v době lockdownové též
nepřispívá k motivaci lidí hledat si novou práci. Stále hledáme stabilní a motivované zaměstnance. Práce u nás sice
není z nejlehčích, ale na vyvážení toho
nabízíme férové zacházení a řadu zajímavých benefitů.

>

INZERCE

Vítejte v Mondi Bupak!
Mondi Bupak se sídlem v Českých Budějovicích, patřící do mezinárodní skupiny Mondi, je předním výrobcem vysoce kvalitních
obalových řešení z vlnité lepenky s dlouholetou tradicí. S našimi výrobky se můžete setkat v každodenním životě, např. při
nákupu potravin a spotřebního zboží v kamenném obchodě nebo při objednávkách on-line. Díky inovacím, kvalitě a vysokému
standardu v zákaznickém servisu pravidelně získáváme řadu národních i mezinárodních ocenění. Již několik let vykazujeme
trvalý růst, hlavně v segmentu e-commerce. Neustále investujeme do rozvoje společnosti s cílem vytvořit z Mondi Bupak
jednoho z největších výrobců obalů z vlnité lepenky v České republice. Uplatnění u nás najdou silné osobnosti motivované
podílet se na uvedeném významném rozvoji firmy, ať už v administrativních nebo odborných a technických profesích.
Velký důraz klademe na bezpečnost práce, ekologickou a dlouhodobě udržitelnou výrobu. Jsme sociálně zodpovědná firma.
Chcete vědět víc nebo se připojit do našeho týmu?
➢
➢
➢

Zavolejte
Napište
Přijďte

+420 387 733 213
prace.bupak@mondigroup.com
Papírenská 41, České Budějovice

Fotografie: Petr Zikmund
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> Vedoucí personálního oddělení Monika
Grešová (Budějovický Budvar): Naštěstí
patříme mezi zaměstnavatele, které špatná situace na trhu nijak výrazněji nezasáhla. Je pravda, že jsme museli dočasně
uzavřít naše gastro provozovny, ale propouštět zaměstnance neplánujeme. Naopak, minulý rok byl pro nás velmi úspěšný, a tak stále naše řady rozšiřujeme. Aktuálně například hledáme nové kolegy
do výroby a logistiky.

HR manažerka Michala Raganová (Zeelandia Česká republika): Pandemie
a s ní související opatření nás v otázce potřeby zaměstnanců nijak neovlivnily.
Naši zákazníci, pekaři a cukráři, jsou samozřejmě současnou situací zasaženi,
protože nemohou běžně fungovat. Pokles
odbytu se tedy zprostředkovaně dotkl
i nás. K propouštění jsme ale přistoupit
nemuseli a ani to neplánujeme. Jsme si
vědomi, že přestože v tuto chvíli nemusíme mít pro všechny zaměstnance 100%
vytížení, situace se v blízkém budoucnu
stabilizuje a pak by nám tito lidé chyběli.

V loňském roce se nám naopak podařilo
obsadit dělnické pozice ve výrobách, na
nichž jsme dlouhodobě evidovali podstav
zaměstnanců. Nestojí za tím primárně
nová situace na trhu práce, ale především
změny, které jsme provedli v oblasti manažerského přístupu a politiky odměňování. Díky nim se podařilo výrobní týmy stabilizovat. Stále ale nabíráme kandidáty
na technické pozice.

HR manažerka Kateřina Samková (Reinfurt-ČR, k.s. Precision Ball Bearings):
Současná situace na trhu práce je ovlivněna vládními zásahy na více úrovních. Nejen že některé obory jsou zcela zmražené, ale i programy jako Antivirus ovlivňují to, jak se pandemie na trhu práce podepisuje. U nás jako u výrobce vysoce precizních kuličkových ložisek zatím k velkým změnám nedošlo. Díky stabilitě firmy, mezinárodnímu přesahu naší společnosti a širokému spektru koncových zákazníků plánujeme na letošní rok růst obratu a tím i navyšování počtu zaměstnanců ze současného stavu 200 zaměstnan-

KATEŘINA SAMKOVÁ REINFURT-ČR, K.S.
PRECISION BALL BEARINGS

ců o 20 %. Uplatnění u nás najdou nejenom specialisté v technických oborech,
ale i šikovní spolehliví zaměstnanci v precizní ruční montáži. Na přelomu března
a dubna nás čeká velký milník – smontujeme u nás v Prachaticích 100milionté ložisko.

INZERCE

Würth Elektronik iBE CZ s.r.o.
České Budějovice

1991 - 2021

Elektrotechnický výrobní závod Würth Elektronik iBE CZ s.r.o. České Budějovice působí na trhu již 30 let.
Od roku 2005 je součástí nadnárodní skupiny Würth Elektronik iBE z celosvětově působícího koncernu
WÜRTH. Specializujeme se na výrobu odrušovacích tlumivek pro automobilový průmysl podle speciﬁckých
požadavků našich zákazníků.

Hledáme nové kolegy na pozice:

Mechanik seřizovač • Manipulant

Personální oddělení – Bc. Michaela Šváchová, tel.: 603 889 570, e-mail: michaela.svachova@we-online.com
U Vodárny 25/1, 370 01 České Budějovice, www.we-online.com/iBE
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zvládáme, zní z firem
Personalistka Michaela Šváchová (Würth Elektronik iBE CZ): Naše společnost
působí v oblasti automotive. Tato oblast
byla zasažena začátkem pandemie koronaviru zejména v první polovině roku
2020, což mělo za následek razantní snížení objemu zakázek. Na to jsme zareagovali omezením agenturního zaměstnávání a menšími organizačními změnami. Od třetího čtvrtletí 2020 však naopak
zaznamenáváme růst objemu výrobních
zakázek. Personální potřebu k tomu zatím pokrýváme agenturními zaměstnanci. Pouze u odborných pozic, jako např.
mechanik seřizovač, jsme přistoupili k
náboru nových kmenových zaměstnanců.

Personální ředitelka Barbora Schelová
(Robert Bosch): Z pohledu minulého
roku jsme zaznamenali výrazný propad
zakázek v prvních měsících pandemie.
V té době jsme čerpali vládní dotační
program Antivirus a domluvili jsme se se
všemi zaměstnanci na zkrácení pracovní doby. Přibližně od poloviny roku 2020
šly objednávky zákazníků opět výrazně
nahoru, a tak jsme v druhé polovině
roku intenzivně nabírali nové operátory
výroby. V podstatě nepřetržitě bez ohledu na pandemii obsazujeme odborné
pracovní pozice ve vývojovém centru.
V tomto roce v tom pokračujeme a pro
vývojové centrum budeme nabírat více
než 100 dalších absolventů technických
škol, především vývojových inženýrů,
konstruktérů nebo vedoucích zákaznických projektů. V oblasti digitalizace a dataminingu nabízíme atraktivní uplatnění také programátorům. Naši IT experti
pracují na zajímavých projektech, vyvinuli např. softwarové produkty, o které

mají zájem i zahraniční lokality koncernu Bosch.

Personální ředitelka Veronika Kofroňová (ZVVZ): Systematicky se zaměřujeme
na posilování a další rozšiřování našich
technických kompetencí a vzhledem
k příležitostem, které na trhu vidíme,
také stále hledáme aktivní, šikovné, jazykově vybavené obchodníky, ideálně
s technickým portfoliem. Vzhledem k naplněnosti výroby v současné době a očekávanému objemu výroby v dalším období se již delší dobu zaměřujeme na tradiční profese, jako jsou zejména zámečníci
a svářeči, o ty máme zájem i v návaznosti
na věkovou strukturu našich core kompetencí ve výrobě. Trvalá stabilizace personálu, rozvoj jeho kompetencí a vytváření
zastupitelnosti klíčových pozic jsou vedle bezpečného pracovního prostředí a
ochrany zdraví jednou z našich hlavních
priorit pro letošní rok. Z tohoto pohledu
se situace na trhu příliš nezměnila, stále
je obtížné získat zkušené řemeslníky a
techniky nebo technicky zaměřené obchodníky s dobrou jazykovou vybaveností. Na našich webových stránkách naleznete v současné době širokou nabídku
uplatnění jak pro dělnické profese – zámečník, svářeč, klempíř, operátor NC
strojů, obráběč/soustružník, obsluha
ohraňovacího lisu, tak i pro techniky –
projektant vzduchotechniky, strojní, elektro, konstruktér i elektrokonstruktér anebo obchodník a key account manager. V
našem závodě tradičně absolvovali svoji
praxi učni milevského Středního odborného učiliště, kteří pak ve firmě zůstali.
Současná doba obecně příliš učňovskému školství nepřeje, není vnímáno jako
atraktivní, ale my perspektivu a kariérní

růst mladým absolventům stále nabízíme. Máme své vlastní středisko praktického vyučování, vlastní svářečskou školu,
spolupracujeme i se středními technickými školami. Tady vidíme velkou budoucnost.

VERONIKA KOFROŇOVÁ PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA ZVVZ

INZERCE

ÚSPĚŠNÁ KARIÉRA
ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Kde jinde to dokážete
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Umíme pracovat online, ale
Každá firma musela v minulém, ale i tomto roce mnohokrát reagovat na nejrůznější vládní
nařízení a omezení. Jak se s tím vypořádaly, popisují ve druhém tématu online fóra MF DNES.
Respirátory, roušky a pravidelná dezinfekce kritických míst jsou prakticky samozřejmostí.

JAK MOC KORONAVIRUS
OVLIVNIL PROCESY SPOJENÉ
S FUNGOVÁNÍM FIRMY? JAK
JSTE NA TO MUSELI REAGOVAT?
Personální ředitel Martin Toman (Schwan Cosmetics CR): Předpokládám, že
koronavirus zasáhl všechny firmy. Nejvíce nás samozřejmě zasáhla opatření, která se týkala zdraví zaměstnanců – nošení
roušek, omezení pohybu zaměstnanců
po areálu, omezení vstupu do areálu, zvýšená hygienická opatření atd. Největší
problémy nám však způsobují nesystematická a chaotická vládní opatření.
HR manažer David Dědič (ENGEL strojírenská): Koronavirus denně ovlivňuje
chod firmy a některé procesy zásadně
změnil. Máme zavedeno mnoho preven-

tivních opatření. Naše vláda přidává další a další povinnosti na bedra firem, které
není jen tak jednoduché ze dne na den zavést a dodržovat. Máme 1 000 zaměstnanců a týdenní testování je jak logisticky,
tak i finančně náročné. Museli jsme omezit osobní kontakt s našimi závody v Rakousku na minimum, jen na nejnutnější
servisní výjezdy. Situaci komplikují i příjezdy externích techniků do naší firmy.
Pohled na home office se také poměrně
výrazně změnil a již nebude, dle mého
názoru, nikdy takový jako před touto pandemií.
Generální ředitel Jindřich Krejčí (Mondi Bupak): Naše firma samozřejmě musela, a i nadále musí reagovat na vývoj pandemické situace a přizpůsobit každodenní fungování firmy nejen všem vládním

nařízením, ale především základní prioritě naší společnosti – zajištění bezpečného pracoviště pro všechny naše zaměstnance za všech okolností. Přijali jsme
tedy řadu opatření – od povinného nošení ochrany dýchacích cest, časté dezinfekce všech kritických míst, úpravy směn
přes nastavení bezpečného podnikového stravování a pobývání ve společných
prostorech až po plošné testování všech
zaměstnanců přímo v prostorách závodu, přesně dle nařízení vlády ČR. Administrativní zaměstnanci byli dovybaveni
firmou tak, aby mohli pracovat z domova. Nicméně v našem případě není toto
řešení až tak účinné, neboť jsme klasický
výrobní závod, kde více jak 75 % našich
zaměstnanců pracuje přímo ve výrobě.
Tam bohužel nic takového nepřipadá v
úvahu.
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ZVVZ GROUP, a.s.

Jsme strojírenský holding ZVVZ GROUP se skupinou šesti společností soustředěných
pod tradiční značku ZVVZ, jejíž historie sahá až do roku 1948. Mezi naše klíčové
činnosti patří vývoj, výroba a servis řešení v oblasti čištění spalin, dodávek
pro jaderné elektrárny, výroba ventilátorů pro průmyslové provozy, tunely i metro,
výroba přepravníků a služby s tímto oborem související.
Naše společnosti holdingu zaměstnávají téměř 600 lidí a využívají synergického
efektu při tvorbě a realizaci řešení pro klienty.
Centrála holdingu se nachází v Milevsku, máme kanceláře v budově Crystal v Praze,
naše dceřiné společnosti jsou v Polsku, Kazachstánu, Rusku a Ukrajině.

KOHO PRÁVĚ HLEDÁME?
• ZÁMEČNÍK
• SVÁŘEČ
• KLEMPÍŘ
• OPERÁTOR NC

• OBCHODNÍK S AJ/RJ
• REALIZÁTOR ZAKÁZEK
- PROJEKTOVÝ MANAŽER
• MANAŽER CONTROLLINGU

Aktuální nabídku obsazovaných pozic najdete na www.zvvz.cz/cs/kariera

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
• příjemné pracovní prostředí
• práci na moderních technologiích
• možnost spolupracovat na vývoji
a výzkumu
• možnost učit se od zkušených
řemeslníků (zámečník, svářeč)
• možnost zvyšování kvalifikace,
odborný rozvoj a profesní růst –
máme vlastní svářečskou školu

• dotované závodní stravování
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na penzijní připojištění
• výhodné tarify ve firemní telefonní síti
(možnost i pro rodinné příslušníky)
• finanční benefity
• týden dovolené navíc
• široký výběr zaměstnaneckých
benefitů formou cafeterie a další

Bližší informace:
Ing. Hana Klukáčková, personalistka, tel.: 382 552 705, kariera@zvvz.cz, www.zvvz.cz

POJĎTE S NÁMI ZLEPŠOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
VYRÁBĚT VENTILÁTORY PRO AERODYNAMICKÉ
TUNELY, SERVISOVAT JADERNÉ ELEKTRÁRNY
A JEŠTĚ DALEKO VÍC!
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osobní kontakt nelze nahradit
Rektor Vojtěch Stehel (VŠTE v Českých
Budějovicích): Fungování naší školy bylo
ovlivněno významným způsobem. Zpočátku si nikdo nepředstavoval, že dojde k přerušení kontaktní výuky na tak dlouhou
dobu. Museli jsme vytvořit nové „virtuální
učebny“ a vybavit naše akademické pracovníky potřebnou technikou pro distanční výuku. Díky zpětné vazbě od studentů
víme, že i přes některé počáteční komplikace se nám daří držet úroveň výuky na vysoké úrovni. Částečně nám situaci ulehčil
fakt, že studium na vysoké škole je z podstatné části založené na samostudiu a velkou část materiálu měli studenti k dispozici v elektronické podobě již před začátkem epidemie. Část zaměstnanců, především z řad akademických pracovníků, se
přesunula na alespoň částečný home office. U zahraničních zaměstnanců pak zpravidla není žádný problém s jejich zapojením do online výuky.
Jednatel Jaroslav Kopp (Kern – Liebers
CR): Využívání home office je pro výrobní firmu možné jen ve velmi omezeném

rozsahu, přesto jsme zpřístupnili tuto
možnost i pro pozice, u kterých jsme si to
dříve nedokázali představit. Osobní
schůzky, porady a některá školení se přesunuly do online prostoru. V určitých
ohledech jsou rychlejší a efektivnější,
nicméně osobní kontakt nelze nahradit.
Koronavirus, který přímo i nepřímo způ-

HOME OFFICE JSME
ZPŘÍSTUPNILI I PRO
POZICE, U KTERÝCH JSME
SI TO DŘÍVE NEDOKÁZALI
PŘEDSTAVIT.
sobuje zvýšenou absenci, pro nás znamená těžkosti v plnění zákaznických požadavků. V Kern Liebers CR trvá zaškolení
nových zaměstnanců poměrně dlouho,
takže hlavním negativním jevem je přetěžování těch, kteří do práce chodit mohou.
Naštěstí naprostá většina kolegů situaci

chápe, vycházejí nám vstříc a za to bych
jim chtěl i touto cestou poděkovat. Zahraniční zaměstnance využíváme dlouhodobě, takže tady změna nenastala.
Vedoucí personálního oddělení Monika
Grešová (Budějovický Budvar): Epidemická situace zasáhla naše firemní procesy stejně jako ostatní. Zdraví našich zaměstnanců je na prvním místě, a proto se
snažíme od počátku pandemie situaci nepodceňovat. Zaměstnanci, kterým to povaha práce dovoluje, v současné chvíli pracují ze svých domovů a už od února jsme najeli na pravidelný systém testování. V areálech jsou rozmístěny dezinfekce, zaměstnancům poskytujeme respirátory i antigenní testy. Situaci neustále monitorujeme a
vedení pivovaru každý týden zasedá na
pravidelných poradách, aby vyhodnotilo,
která opatření fungují a kde je potřeba ještě tzv. přidat. Musím říct, že je úžasné, jak
skvělou práci naši zaměstnanci i v těchto
složitých dobách odvádějí, jak se všichni
dokázali přizpůsobit a táhnout za jeden
provaz. Toho si velmi vážím.

>
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Zaškolíme a pomůžeme Vám se zapracovat.
Pravidelně zlepšujeme pracovní prostředí.
Jsme otevření a oceňujeme zpětnou vazbu.
Zajišťujeme pravidelné odborné vzdělávání.

Mzdu máte vždy v termínu na účtě.
Dostanete příspěvek na stravování.
Budete moci telefonovat se zvýhodněným tarifem.
Užijete si 5 dnů dovolené navíc.
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Umíme pracovat online, ale

> HR manažerka Michala Raganová (Zee-

landia Česká republika): Od začátku
jsme se k celé situaci snažili přistupovat
zodpovědně. Zavedli jsme opatření, abychom předešli případnému šíření nákazy
mezi našimi zaměstnanci a ochránili tak
jak zdraví jich samotných, tak i jejich blízkých, a zároveň minimalizovali potenciální ohrožení fungování firmy. Kolegové ve
výrobách a skladech si museli zvykat na
práci v oddělených směnách a striktní používání ochranných pracovních prostředků, které je při fyzickém výkonu omezují.
Na administrativních a manažerských pozicích jsme se v maximální možné míře
snažili využívat práci z domova. Ve všech
ohledech jsme zkrátka začali uplatňovat
úplně nové způsoby dosud zažitého režimu. Pro nikoho to nebylo a není příjemné, ale doba si to žádá. Myslím, že v drtivé většině zaměstnanci chápou, že opatření jsou potřeba. Všechno už ale trvá
moc dlouho a z práce, ale i života v těchto podmínkách jsou všichni unavení. O
to větší dík jim od nás za jejich nasazení
patří.
Personální ředitelka Veronika Kofroňová (ZVVZ): Samozřejmě tento faktor
vstoupil do procesů spojených s fungováním firmy významným způsobem. Ovlivňuje dlouhodobě všechny. Na jaře 2020
a znovu pak v září 2020 byl ustaven krizový štáb, který zahrnuje zástupce klíčových oblastí napříč celým holdingem
včetně odborové organizace, pravidelně
se schází (nyní již několik měsíců online), vyhodnocuje rizika a okolnosti, na
které chceme nebo musíme včas reagovat. Změny se vždy snažíme také s předstihem komunikovat (interně), aby kolegové věděli, co je čeká. Jednou ze společ-
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až 5000 Kč

na očkování pro čtyřčlennou rodinu

Přihlaste se k nám do
31. března 2021

ností holdingu je ZVVZ ENERGO, s.r.o.,
která vyrábí a rozvádí tepelnou energii
nejen pro náš areál, ale také pro město
Milevsko. Zde jsme museli velmi brzy a
velmi přísně nastavit režim fungování
tak, aby nebyly dodávky tepla obyvatelům města ohroženy. Mezi našimi kolegy
jsou třeba montéři, kteří dlouhodobě působí v jaderných elektrárnách. Tam jsou
samozřejmě trvale dodržována velmi
přísná bezpečnostní pravidla také. Ale i
přímo v našem závodě jsme od září 2020
soustavně trasovali a po zavedení testování se u nás prokázalo méně než 1 % pozitivních případů v prvním týdnu. Jsme výrobní firma – home office lze uplatnit
pouze pro některé funkce. I technici,
jako jsou projektanti nebo konstruktéři,
potřebují pro svoji práci vybavení, které
není snadné „přenést“ domů. Kde to
bylo a je možné, home office samozřejmě využíváme. Naučili jsme se také využívat ve větší míře než před rokem online
schůzky. Například pravidelná výrobní
porada je online, stejně tak jako porady
managementu. Spíše nás okolnosti koronaviru spojené s cestováním omezují za
účelem obchodních jednání. Obchod se
dělá nejlépe se zákazníkem osobně, to je
zlaté pravidlo každého úspěšného obchodníka.
Jednatel Michael Kostrba (Greiner Perfoam): Začnu poslední částí vaší otázky.
Zahraniční zaměstnance máme pouze
„domestikované“. Tedy takové, kteří se
rozhodli natrvalo žít v České republice
a mají zde již své zázemí. Vyhnuli jsme se
tedy v této době situaci, že by nám zaměstnanci odcestovali do své vlasti a už
nemohli přijet zpět. Co se týká home office, není to u nás tak jednoduché. Jsme vý-

MICHAEL KOSTRBA JEDNATEL GREINER PERFOAM

robní firma a manažeři na všech úrovních musí mít přehled o momentálním
dění a často se přizpůsobovat situaci
takřka z minuty na minutu. To se samozřejmě z home office dělat nedá. Samozřejmě tam, kde je to možné, umožňujeme lidem pracovat z domova. Snad nejvíce nám komplikují život zmatená a často
neefektivní vládní opatření. Největší
újmu však vidím v neustálém systematickém prohlubování strachu a nejistoty
v každém z nás. Lidé, tedy i naši zaměstnanci, jsou tímto strachem velice ovlivněni a to se již začíná negativně projevovat
v mezilidských a potažmo i v pracovních
vztazích.
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osobní kontakt nelze nahradit
Personalistka Michaela Šváchová (Würth Elektronik iBE CZ): Koronavirus ovlivnil každého zaměstnance naší společnosti. Učíme se situaci zvládat, jak se říká,
„za pochodu“. Od začátku pandemie
jsme zaváděli velké množství opatření,
abychom co nejvíce ochránili zdraví našich zaměstnanců a zajistili plynulý chod
naší společnosti. Jednou ze změn také je,
že jsme s našimi zaměstnanci začali více
využívat elektronický způsob komunikace tak, aby se ke všem zaměstnancům
včas dostaly veškeré potřebné informace. Zejména v souvislosti s četnými změnami vládních nařízení, na které musíme
vždy rychle reagovat. U pozic, kde to povaha práce umožňuje, jsme zavedli práci
formou home office. Naši zaměstnanci
se na tuto novou formu práce velice rychle adaptovali, a vše tak funguje dle potřeb a vzájemného očekávání. Otázka zaměstnávání zahraničních zaměstnanců
je u nás stále aktuální, ale spolupráce se
samozřejmě proměnila v návaznosti na
celkovou situaci, kdy je složitější cestování.

HR manažerka Kateřina Samková (Reinfurt-ČR): Principy ochrany zdraví zaměstnanců u nás platily vždy, i proto
jsme s nástupem covidu-19 byli schopní
rychle a flexibilně reagovat v souladu
s nejnovějšími poznatky a nařízeními.
Stále sledujeme aktuální situaci, vývoj
pandemie a krizový štáb pravidelně vy-

VŠICHNI ZAMĚSTNANCI,
KTEŘÍ PRODĚLALI COVID, SE
VRACEJÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ
AŽ PO NEGATIVNÍM
VÝSLEDKU PCR TESTU.
hodnocuje zavedené procesy, jejich dopady a účinnost. Od začátku jsme
v ochraně zaměstnanců byli o krok dál,
než předepisovala vládní nařízení. Pro
své zaměstnance jsme již na jaře 2020
plošně zajistili roušky, nyní dáváme
2 roušky na den. Kromě standardních
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HLEDÁME
ELEKTROMECHANIKA
ZN. LÁSKA K PIVU VÝHODOU
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 30 000 KČ
-

férová mzda až 35 000 Kč
čtvrtletní bonusy
nadstandardní příplatky za přesčasy
obědy a večeře za 25 Kč
příspěvek na dovolenou 6 000 Kč
20 litrů našeho ležáku měsíčně
...a mnoho dalších výhod

Nabíráme také kolegy do výroby, logistiky
a brigádníky
prace@budvar.czI387 705 355
budejovickybudvar.jobs.cz

opatření se ještě navíc ve společných
prostorech vzduch čistí přes noc ionizátory, všichni, kdo přicházejí do areálu,
projdou kontrolou teploty. V průběhu
minulého roku jsme několikrát plošně
otestovali celý závod PCR testem, nyní
od března antigenními testy každý týden. Jako motivace zaměstnanců podstupovat testy bylo to, že pokud byli odhaleni nebo vytrasováni u nás, byl jim doplácen i ušlý zisk při čerpání nemocenské
do 100 procent. Všichni zaměstnanci,
kteří prodělali covid, se vracejí do zaměstnání až po negativním výsledku
PCR testu. Všechna tato opatření mají
společně s pečlivým trasováním zajistit,
aby bylo naše pracoviště bezpečné místo pro naše zaměstnance. A musím říct,
že se nám to zatím daří. Pozitivně testovaných námi je v současné době méně
než 1 procento, a navíc neevidujeme žádný přenos nákazy na pracovišti. Za to
bych chtěla poděkovat našim zaměstnancům, protože je vidět, že pokud dodržují všechny zásady a pravidla, nemusí
mít strach chodit do práce.
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Platy na jihu Čech loni rostly

Mzdové tarify o deset procent zvýšili v českobudějovické nemocnici veškerému personálu. Pro zaměstnance byl odměnou také třináctý plat. „Je to zcela
mimořádná odměna za svědomitou práci,“ přiznává ředitel Michal Šnorek.
FOTO | MAFRA

Firmy přidávaly napříč
všemi obory. V roce
2020 činila průměrná
hrubá mzda v regionu
32 661 korun, což je
meziroční nárůst
o 5,6 procenta.
JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Ani koronavirová pandemie v loňském roce nezabránila jihočeským firmám v přidávání. I
díky tomu si kraj připsal v procentech
druhý nejvyšší nárůst průměrně mzdy
napříč Českou republikou. Ukazují to
nejnovější údaje Českého statistického
úřadu (ČSÚ). Podle nich si obyvatelé regionu přilepšili o více než 1 700 korun.
„V roce 2020 činila průměrná hrubá
měsíční mzda v Jihočeském kraji 32
661 korun, což je meziroční nárůst o 5,6
procenta,“ upřesňuje Petra Dolejšová z
Krajské správy ČSÚ v Budějovicích.
Polepšili si například pracovníci Jaderné elektrárny Temelín. O přidávání

tam již několik let rozhodují kolektivní
smlouva a vyjednávání. „V roce 2020
mzdy zaměstnanců odměňovaných tarifním platem vzrostly o pět procent,“ vysvětluje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
Přidával i největší zaměstnavatel v regionu, jímž je se zhruba 3 700 pracovníky Robert Bosch České Budějovice.
„Na základě výsledků kolektivního vyjednávání jsme pro rok 2020 navýšili
mzdy o 4,1 procenta. Navíc jsme zvýšili
objem benefitů, které může zaměstnanec čerpat v rámci kafeterie, a zvýšili
jsme odměny za pracovní výročí,“ zmiňuje vedoucí oddělení korporátní komunikace Pavel Roman.
Přidávalo se také ve firmě Hauser,
která u Kaplice na Českokrumlovsku
vyrábí chladicí zařízení. Pracuje pro ni
přibližně 500 lidí. „Naposledy jsme zvyšovali mzdy všem našim zaměstnancům od 1. října 2020 a jednalo se o navýšení v průměru o více než šest procent.
Celkem jsme během roku obsadili přes
80 volných míst a i na příští rok plánujeme další růst a nábory,“ líčí personalista
Michal Kropáček.
Alespoň z pohledu statistik tak pandemie přidávání v kraji výrazně neovlivni-

la. „Nejvyšší nárůst průměrné měsíční
mzdy v absolutních hodnotách byl v Ústeckém kraji (+1 916 korun), naopak
nejnižší v Libereckém kraji (+1 125 korun). V relativních hodnotách si nejvíce
polepšil Ústecký kraj (+6,1 procenta),
nejméně hlavní město Praha (+3,1 procenta). V hlavním městě však stále zůstávají nejvyšší mzdy. V roce 2020 to
bylo 43 675 korun,“ popisuje za statistiky Dolejšová s tím, že v relativních hodnotách byl jih Čech na druhém místě.

Prémie jako poděkování
Z reakcí firem se zdá, že by mělo přidávání pokračovat i v roce nadcházejícím.
S ohledem na složitou situaci spojenou
s koronavirovou pandemií se ale očekává, že se tento trend zpomalí. To se ukazuje třeba na temelínské elektrárně. Vyjednávání mezi zástupci společnosti
ČEZ a odbory tam skončilo na konci minulého roku a jeho výsledkem je nakonec nárůst o čtyři procenta ve srovnání
s loňskými pěti. Aktuálně v Temelíně
pracuje 1 287 zaměstnanců. Více než
polovina jsou vysokoškoláci a většina
má minimálně středoškolské vzdělání.
V již zmíněném českobudějovickém

závodě firmy Robert Bosch je nárůst
mezd letos ve srovnání s loňským
rokem o jedno procento nižší. Firma ale
kromě jiného vyplatila prémii jako poděkování za zvládnutí obtížného roku.
To se rozhodli udělat i další zaměstnavatelé.
S letošním lednem pak šly nahoru odměny třeba i v českobudějovické nemocnici, kde navýšili mzdové tarify
o deset procent celému personálu. I tam
pak vyplatili 13. mzdu. „Celkem na tyto
odměny vynaložíme 150 milionů korun. Přestože jsme ekonomicky zdravou nemocnicí, i pro nás je tato forma
poděkování našim zaměstnancům
všech profesí za jejich svědomitou práci ve prospěch našich pacientů zcela mimořádnou událostí, která se neděje každý rok,“ přiznává ředitel Michal Šnorek.
V některých podnicích nicméně začínají obchodní roky na jaře či v létě, kdy
se také řeší případné přidávání. To platí
například pro vimperský závod německé firmy Rohde & Schwarz, která vyrábí mimo jiné měřicí přístroje. I tam mají
kolektivní smlouvu, která zaručuje pravidelný růst. Zatím platí pro období let
2019 až 2022.
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v průměru o 1 700 korun
„Při poslední úpravě došlo k růstu tarifních mezd o šest procent a s obdobnou úpravou počítáme také v roce letošním. Skutečná výše tohoto nárůstu k 1.
červenci 2021 se bude odvíjet od výše
meziroční inflace podle ČSÚ,“ hodnotí
personalista Milan Černý.
„Na společném ujednání ohledně růstu mezd a dalších benefitů nechceme i
přes složitou situaci zapříčiněnou pandemií koronaviru nic měnit,“ ujišťuje
s#tím, že průměrná mzda se tam pohybuje okolo 36 tisíc korun.

Průměrná mzda
v roce 2020

Někde ještě vyjednávají
Růst pocítí také v závodě společnosti
Engel u Kaplice na Českokrumlovsku. I
tam ale budou teprve jednat. O kolik se
bude přidávat, bude jasné až po vyjednávání s odborovou organizací.
„Zaměstnanci i přes pokles zakázek
v minulém obchodním roce dostali v
lednu 2021 k již v roce 2020 vyplacenému 13. a 14. platu ještě mimořádnou
prémii, obdobnou jako v minulých letech,“ přidává David Dědič, personalista firmy, která na jihu Čech zaměstnává
skoro tisíc lidí. Jedním dechem pak do-

Na zvýšení platu se mohou těšit také pracovníci společnosti Engel v Kaplici
na Českokrumlovsku.
FOTO | MAFRA
plňuje, že navýšení pokryje nejméně inflaci.
Podle ředitele Jihočeské hospodářské
komory Luďka Keista se bude v letošním roce případné přidávání peněz odvíjet hlavně od oboru, v němž daná firma
působí.
„Dobře je na tom například potravi-

nářství. Naopak daleko těžké časy zažívají dodavatelé do automobilového průmyslu, kterým loni spadly zakázky o
zhruba dvacet procent. Teď je mají, protože se jejich zákazníci snaží předzásobit, ale pořád pro ně ta situace není jednoduchá. Vím, že některé podniky nemají finance na velké přidávání či pré-

Praha 43 675 Kč
Středočeský kraj 36 260 Kč
Jihomoravský kraj 34 597 Kč
Plzeňský kraj 34 513 Kč
Královéhradecký kraj 33 447 Kč
Ústecký kraj 33 303 Kč
Liberecký kraj 32 837 Kč
Kraj Vysočina 32 710 Kč
Jihočeský kraj 32 661 Kč
Olomoucký kraj 32 435 Kč
Moravskoslezský kraj 32 325 Kč
Pardubický kraj 32 095 Kč
Zlínský kraj 31 644 Kč
Karlovarský kraj 31 180 Kč
Zdroj: ČSÚ

mie. To se jen tak nezlepší,“ hodnotí
Keist. Toho údaje z loňského roku překvapily. „Pravděpodobně to zvedala
právě ta odvětví, kterým se dařilo. Přidávalo se také například v oblasti zdravotnictví. Osobně výraznější růst mezd letos neočekávám,“ dodává.
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Jste zruční a máte
technické myšlení?
společnost Schwan Cosmetics CR
v Českém Krumlově hledá

SEŘIZOVAČE
nabízíme adekvátní ohodnocení
a náborový příspěvek 20 000 Kč
telefon: 380 708 143 | bezplatná linka: 800 050 220
e-mail: alena.kratochvilova@schwancosmetics.cz
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Po pořádné praxi má student
jistou práci, tvrdí rektor
Českobudějovická
Vysoká škola technická
a ekonomická cílí hlavně
na praktickou výuku.
I díky tomu se uplatní až
98 procent absolventů.
MICHAL BĚLSKÝ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Řada velkých
firem na jihu Čech sáhne právě po nich.
Zpravidla dobře znají prostředí na pracovišti těchto společností a orientují se i
v portfoliu nabízených služeb.
Budoucí absolventi Vysoké školy
technické a ekonomické (VŠTE) totiž
ještě v době studií často navštěvují při
praxích jejich výrobní provozy a získávají tak bohaté zkušenosti. Z velké části
tak po státnicích do těchto firem zamíří.
„Praktická část výuky je z našeho pohledu velice důležitá. Pro studenty je neocenitelné, když si mohou znalosti získané na přednáškách vyzkoušet v praxi.
V našem kampusu to probíhá formou
nejrůznějších cvičení v našich laboratořích,“ vysvětluje rektor školy Vojtěch
Stehel.
Zároveň připomíná, že po dobu studia mají mladí technici možnost zapojit
se do celé řady soutěží a projektů, které
je po odborné stránce posouvají výrazně dál.
Největší měrou se ale studenti zdokonalují právě díky dlouhodobé praxi ve
firmách, která trvá 520 hodin a je zasazena do posledního semestru studia.
„Díky této délce, která prakticky odpovídá standardní zkušební době při nástupu do zaměstnání, mají studenti mož-

„Díky délce praxe 520 hodin, která prakticky odpovídá zkušební době při nástupu do zaměstnání, mají studenti možnost se reálně zapojit do dění v dané firmě,“ říká rektor Vojtěch Stehel.
FOTO | MAFRA
nost se reálně zapojit do dění v dané firmě. Nezřídka pak naši absolventi nastupují do zaměstnání právě tam, kde svoji
praxi plnili,“ dodává dále Stehel.

Míří do Budvaru, Kovosvitu
nebo Motoru Jikov
Nejsou to ale jen velcí hráči na trhu, kteří se ucházejí o tyto absolventy. V tuto

chvíli má škola podepsanou více než tisícovku rámcových dohod o spolupráci.
Často se týkají umisťování studentů na
dlouhodobou praxi, ale i spolupráce na
specializovaných projektech.
Nejčastěji však studenti míří do společností jako Motor Jikov, Kovosvit,
Budějovický Budvar nebo TKP Geo.
Nejen díky škále možností spolupráce s
regionálními podniky se tak škola může

zaměřovat na řadu studijních programů.
Vzdělání nabízí jak v technických, tak
v ekonomických programech jako například strojírenství, pozemní stavby, technologie a řízení dopravy, podniková
ekonomika nebo řízení lidských zdrojů
na bakalářském stupni.
Pro magistry nabízí program logistika, podniková ekonomika a navazující
pozemní stavby.
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https://www.jika.cz/nase-spolecnost/o-nas/kariera
My, LAUFEN CZ BECHYNĚ, výrobce sanitární keramiky,
jsme připraveni přivítat v našich řadách:

• VÝROBNÍ DĚLNÍKY
• ELEKTRIKÁŘE
VÝDĚLEK DLE POZICE AŽ 38 000 KČ MĚSÍČNĚ
POŽADUJEME:
* výuční list * fyzická zdatnost * manuální zručnost * dobrý zdravotní stav *
* motivaci k dlouhodobé spolupráci * zodpovědný přístup k práci

NABÍZÍME:
* stabilní práci ve výrobě v nepřetržitém provozu * možnost zajistit ubytování *
* závodní stravování ve všech směnách * masáže * rehabilitace * pět týdnů dovolené *
* příspěvek na dovolenou * penzijní připojištění * životní pojištění
* prodej zboží za zaměstnanecké ceny a další zaměstnanecké výhody

BLIŽŠÍ INFORMACE:
LAUFEN CZ s.r.o.,
provozovna Bechyně
Na Libuši 717, 391 65 Bechyně
Ivana Vachtová - tel.: 381 400 212
e-mail: ivana.vachtova@cz.laufen.com
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Výhodu má VŠTE i díky tomu, že je
dlouhodobě jedinou vysokou školou
technického zaměření v Jihočeském kraji. I z tohoto důvodu je velká část studijních programů tak trochu jedinečná. Zájem o absolventy je totiž i díky relativně
velkému počtu firem stabilně vysoký.
„Samozřejmostí je tak program strojírenství nebo stavitelství. Za zmínku ale
rozhodně stojí také technologie a řízení
dopravy, na něž pak navazuje program
logistika, který je jediným svého druhu
a je zcela unikátní. Logistiku zde vyučují odborníci přímo z praxe, předávají studentům své poznatky,“ doplňuje mluvčí
VŠTE Petr Oros.
Studenti mají podle něho možnost se
v budoucnu v pracovním prostředí lépe
uplatnit a využívat nejnovější informace a postupy. „Logistika se přitom ve
větší či menší míře vyskytuje ve většině
firem,“ připomíná Oros.
Škola se zároveň pyšní i vysokou mírou uplatnitelnosti, kterou zároveň vnímá jako klíčové téma.
„Považujeme to za důležitý faktor
každé úspěšné vzdělávací instituce.
Dlouhodobou strategií VŠTE je nabídka studijních programů, které reagují na
poptávku z řad zaměstnavatelů v regionu. Jsme velmi rádi, že zejména v posledních letech je uplatnitelnost mimořádně vysoká a pohybuje se okolo 95 až
98 procenty,“ potvrzuje mluvčí školy.

Velmi vysoké šance najít si odpovídající zaměstnání tak mají studenti již zmíněných programů technologie a řízení
dopravy nebo logistika, o něž mají firmy stabilně vysoký zájem.

O logistiku je mezi
studenty trvalý zájem

VŠTE s rektorem Vojtěchem Stehelem je dlouhodobě jedinou vysokou školou technického zaměření v Jihočeském kraji.
FOTO | MAFRA

„Velmi nás těší, že ze strany uchazečů
o studium je o tyto programy přetrvávající zájem. Jsou to značně perspektivní
programy už jen z toho důvodu, že se firmy o absolventy doslova přetahují. Zaměstnavatelé o ně zkrátka mají nouzi,“
potvrzuje rektor Vojtěch Stehel a připomíná, že absolventi si v těchto oborech
přijdou i na zajímavé finanční ohodnocení.
Pro příští akademický rok však škola
nepřipravuje žádné nové studijní programy a momentálně se soustřeďuje na sbírání ohlasů na první ročník bakalářského programu řízení lidských zdrojů, který je stejně jako logistika jediným v republice.
I z tohoto důvodu byla hned první rok
po programu velká poptávka. „Byli
jsme zájmem překvapeni, rozhodně
jsme neměli problém program hned napoprvé naplnit,“ vysvětluje Oros s tím,
že vyššímu zájmu pomohl i garant programu Jan Urban, který je velkou kapacitou v oboru.
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REINFURT-ČR
VÝROBCE VYSOCE PRECIZNÍCH KULIČKOVÝCH LOŽISEK

ROZTÁČEJTE S NÁMI SVĚT!
NOVÉ PRACOVNÍ POZICE V PRACHATICÍCH
-

Pracovník / pracovnice v montáži
Seřizovač
Provozní elektronik - elektromechanik
Referent personálního oddělení
Vedoucí technologie a konstrukce
Vedoucí oddělení ruční montáže

kariera@reinfurt.cz

Tel.: 725 110 166

www.grw.cz
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Žen v jaderné energetice
v posledních letech přibývá
LUKÁŠ MAREK
JIŽNÍ ČECHY | Jsou profese, ve kterých se jen zřídka objeví žena, nebo naopak muž. V jaderné energetice by možná mnozí také čekali především pány.
Jenže stejně jako v jiných oborech se i
tady rozdíly stírají.
Za posledních pět let tak počet žen, které pracují v českých jaderných elektrárnách, stoupl o více než dvacet procent. Aktuálně jich je zaměstnaných v Temelíně a
Dukovanech 286 a další navíc působí v dodavatelských firmách. Celkově jejich počet v původně silně mužském prostředí překročil deset procent.

Jaderné fyzičky,
manažerky i ekonomky
Specialistky, manažerky, jaderné fyzičky nebo třeba ekonomky. Zaměření žen
pracujících v jaderných elektrárnách je
velmi pestré.
„Pohlaví nebo věk nerozhodují o
tom, zda člověk u nás získá práci a rozvíjí kariéru. Klíčové jsou znalosti a schopnosti. A je jen dobře, že se ženy dokážou prosadit v našem oboru. Současně
registrujeme i rostoucí zájem například
v rámci jaderných maturit či letních univerzit,“ upozornil Bohdan Zronek, člen
představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Hned jedenáct temelínských specialistek působí v chemických laboratořích,
kde mají na starosti kontroly veškerých
technologických vod v elektrárně Temelín.
„V praxi ověřujeme kvalitu vody používané v systémech elektrárny. Tyto
kontroly jsou hodně o chemii, analyzujeme složení vody z hlediska čistoty, pH
nebo vodivosti,“ říká Petra Verzichová,

Aktuálně je zaměstnaných v Temelíně a Dukovanech 286 žen a další navíc působí v dodavatelských firmách. Potvrzuje to trend, že žen v jaderné energetice v posledních letech přibývá.
FOTO | ČEZ
vedoucí skupiny radiochemické laboratoře.
Manipulaci s jaderným palivem už několik let z pozice vedoucí oddělení správa a kontrola jaderného paliva řídí Marta Soukupová. „Mimo jiné zodpovídá-

me i za správné zavezení jaderného paliva do reaktoru,“ zmiňuje.
Celkově v Temelíně pracuje 1 287
lidí, z toho napočítáme 154 žen. Více
než polovina zaměstnanců jsou vysokoškoláci a drtivá většina, více než 90 pro-

cent, má minimálně středoškolské vzdělání. I letos ČEZ do Temelína přijme téměř stovku nových lidí. Půjde o pokračování standardní generační obměny a
vykrývání běžných personálních potřeb.
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FAJNPRÁCECB.CZ

PŘESNÉ STROJÍRENSKÉ
VÝROBKY NEJVYŠŠÍ KVALITY
www.kern-liebers.cz

info@kern-liebers.cz

Lidé jsou to,
co nás posouvá dál.
více na

www.fajnpracecb.cz

+420 389 608 071
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Práci hledá více Jihočechů
V Jihočeském kraji chybí
firmám hlavně řidiči
a pracovníci v oblasti
strojírenství. Zaměstnání
nejčastěji hledají lidé
ve věku 55 až 59 let.
Průměrný věk uchazeče
o práci je 42,6 roku.
JAKUB BARTOŠ
JIŽNÍ ČECHY | I přes nepříjemnou situaci spojenou s koronavirovou pandemií
na jihu Čech přibývá volných pracovních míst. Potvrzují to údaje Českého
statistického úřadu (ČSÚ) za letošní
únor. Z nich se zdá, že trh práce v kraji
nezažil výrazný otřes. Podíl lidí bez zaměstnání je 3,6 procenta. Ten Jihočeský
kraj řadí na páté místo napříč všemi regiony v České republice.
Hodnoty se ale v některých okresech
výrazně liší. „Nejvyšší podíl jsme evidovali v okrese Český Krumlov s 5,5 procenta. Nejnižší byl na Písecku a PrachaINZERCE

ticku, 3,1 procenta,“ shrnul ředitel odboru nezaměstnanosti českobudějovického úřadu práce Jiří Beran.

Turismus výrazně oslabuje
Uplatnění v databázi úřadu k poslednímu únoru hledalo 15 698 lidí. To je o
stovku více než předchozí měsíc. Ve
srovnání s rokem 2020 je to nárůst o bezmála čtyři tisíce osob. „Ke konci února
jsme evidovali 708 uchazečů o zaměstnání z řad absolventů a mladistvých. To
je o 31 méně než předchozí měsíc, ale o
206 více ve srovnání s předchozím
rokem,“ zmínil Beran.
S druhým měsícem v roce pak vzrostl
počet volných míst, která firmy v kraji
nabízely. Těch přibylo 129 a celkem
jich tak je 19 058. „Ve sledovaném období jsme zaznamenali největší zájem o
řidiče aut, převážně v dálkové nákladní
dopravě, a pracovníky v kvalifikovaných i nekvalifikovaných strojírenských profesích,“ vysvětlil Beran.
Práci nejčastěji hledali lidé ve věku
55 až 59 let, těch bylo 2 300. Nejmenší
podíl pak tvořili mladí Jihočeši do 19
let, statistici jich napočítali 539. „Prů-

Zejména strojírenské firmy v kraji
hledají pracovníky.
FOTO | MAFRA

Zeelandia
SPOLEHLIVÝ PARTNER
PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ

Naším oborem je pekařina a cukrařina. Obor, který nás baví, obor, ve kterém chceme inspirovat. A tak se každý
den vydáváme na cestu objevování
nových surovin, postupů a receptur.
Vyvíjíme produkty, které naším zákazníkům usnadní výrobu.
V našich jihočeských výrobních závodech
vzniká široká paleta produktů. V Chelčicích u Vodňan, kde vaříme ovocné náplně a cereální zápary, voní práce po ovoci.
V Malšicích mícháme suché směsi pro
cukrářské i pekařské provozy. Z naší táborské výroby vycházejí vysoce ceněné
kvasové a fermentované výrobky.

V loňském roce jsme oslavili třicáté výročí naší historie působení na českém trhu.
Naším cílem je být skutečným partnerem
pekařů a cukrářů. Pochopit jejich potřeby, podílet se na jejich činnosti, pomoci
jim dodávat vysoce kvalitní výrobky, zvýšit jejich produktivitu a rozšířit sortiment
výrobků. Věříme, že za úspěchem zákazníků stojí i práce našich zaměstnanců.
Jsme významný regionální zaměstnavatel, pro kterého je důležité, aby se zaměstnanci v práci cítili dobře a chodili
do ní s radostí. Dbáme na přátelskou rodinnou atmosféru. Jsme pevně zakotvení
v potravinářství a i v této době nabíráme
nové zaměstnance. Ti u nás mohou počítat se mzdou ušitou na míru, individuálním přístupem, prací bez nočních směn,
s většinou víkendů volných, dotovaným
stravováním a pěti týdny dovolené.

měrný věk uchazeče o zaměstnání byl
42,6 let,“ přidala Pavlína Kubíková z
Krajské správy ČSÚ v Budějovicích.
Jakým směrem se bude situace ubírat, se s ohledem na pandemii těžko
předpovídá. „V březnu předpokládáme,
že by další vývoj nezaměstnanosti mohlo pozitivně ovlivnit postupné zahajování sezonních prací. Situaci však nepříznivě ovlivní i současná pandemická situace. Poptávka po nových zaměstnancích se bude zřejmě rozšiřovat,“ reagoval Beran.
Zatím to ale vypadá, že jih Čech nezasáhne výrazné propouštění napříč obory. Řada firem si uvědomuje, jak těžké
by bylo případné znovunabírání posil.
Před nebezpečným odlivem zkušených
lidí z oblasti turismu varuje třeba Jihočeská centrála cestovního ruchu
(JCCR). Podle ní totiž tuto oblast za rok
pandemie opustilo pět tisíc osob.
To se může projevit na kvalitě služeb. „Pro region může být problém s obsluhou, která zamířila do jiných odvětví. Dlouhodobě totiž bojujeme o kvalitu
těchto služeb napojených na cestovní
ruch,“ varoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.
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Ubude fyzická námaha, ale
mentálně bude práce dřina
Jaký bude mít vliv digitalizace v průmyslové výrobě
na svět práce, jsme se ptali generální ředitelky
ManpowerGroup ČR a prezidentky Asociace
poskytovatelů personálních služeb Jaroslavy Rezlerové.
BOHUMIL BREJŽEK
V české ekonomice je největším zaměstnavatelem sektor průmyslu, a
to především výroba automobilů.
Přinese postupující robotizace nárůst nezaměstnanosti?
Zabýváme se tím, jak roboti berou lidem práci, ale to nejdůležitější neřešíme. Roboti v roli pracovní síly přibývají, ale lidé také. Podle našeho průzkumu
Revoluce dovedností zatím firmy celosvětově předpokládají, že budou v nejbližších letech spíše zvyšovat počet zaměstnanců v souvislosti s digitalizací a
robotizací, protože si od toho slibují
nové příležitosti a rychlejší rozvoj. V
České republice jsou firmy o něco pesimističtější, protože máme v ekonomice
vysoký podíl montážních závodů a tam
se předpokládá, že rutinní úkony nahradí automatizací a v přechodném období
bude více lidí ztrácet práci.
V jakých oblastech vzniknou naproti tomu nová místa?
Technologická revoluce vytváří nejvíce
nových pozic v technické oblasti. V kurzu
jsou IT specialisté, technici, mechanici
nebo elektrotechnici a poptávka po nich
do budoucna ještě poroste. Pozorujeme,
že v průměru nahradí robotizace ve výrobě deset dělníků čtyřmi specialisty pro
údržbu, seřizování, programování a řízení
procesů. Pokles zaměstnanosti ve výrobě
bude doprovázený rozvojem sektoru slu-

„

Digitalizací
se mění
způsob kompletace
výrobků i jejich vývoj.
žeb. Tam všude vzniknou nová pracovní
místa. Nové pozice ale vzniknou i v sektorech, kde celková zaměstnanost klesá.
Podle studie Světového ekonomického fóra 65 procent pracovních pozic, na kterých bude generace dnešních školáků pracovat, dosud ani neexistuje...
Průlom v mobilním připojení, internet
věcí, umělá inteligence, robotika, 3D
tisk a pokročilé materiály – to vše v horizontu pěti až deseti let radikálně změní
výrobu a výrobní systémy. Analýza ManpowerGroup a Digital Manufacturing
Institute definovala budoucí pracovní
pozice v digitální výrobě a přináší seznam 165 datově orientovaných pracovních pozic a dvaceti klíčových výrobních pozic budoucnosti, a to jak v oblasti samotné fyzické výroby, tak také v oblasti analýzy dat, řízení, zákaznickém
servisu, vývoji produktu a služeb, řízení
dodavatelských řetězců a dalších rolí
spojených s výrobou. Digitalizací se nemění pouze způsob kompletace výrobků, ale také jejich vývoj, mění se způsob
řízení výroby a poprodejních služeb.

Prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb a generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.
FOTO | MANPOWERGROUP
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Seniorcentrum v Českých Budějovicích nabízí k pronájmu malometrážní
byty 1+kk a 2+kk a vše co senioři potřebují pod jednou střechou:


prak cký lékař  pneumolog  psychiatr  dermatovenerolog
pečovatelská služba 24 hodin denně  služby recepce  domácí péče 24 hodin denně
 kulturní akce  jídelna s domácí kuchyní v objektu

JAKO BONUS ZDARMA NA 3 MĚSÍCE: obědy + rehabilitace jednou týdně
socialni@seniorcentrumcb.cz

773 377 065, Husova Třída 1651/125 B, C, 370 11 České Budějovice

www.alzheimercentrum.cz/seniorcentrum-cb
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Je lidí na nové pozice na trhu práce
dostatek?
V potřebném množství zdaleka ne. Podle
zprávy Světového ekonomického fóra se
očekává, že téměř polovina pracovních
pozic ve výrobě (49 procent) se bude muset v následujících třech až pěti letech v
důsledku digitalizace a automatizace
změnit, což bude mít za následek potřebu
celkového zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace u 54 procent zaměstnanců.
Studie předpokládá, že pozice 35 procent
zaměstnanců budou vyžadovat dodatečné školení v délce šesti měsíců, devět procent bude vyžadovat přeškolení trvající
šest až dvanáct měsíců a u deseti procent
bude potřeba školení delší než jeden rok.
To ale předpokládá i větší zapojení
samotných firem.
Přesně tak. Jsme uprostřed Revoluce dovedností, kde nové technologie přeměňují výrobní průmysl a automatizace ovlivňuje větší potřebu pokročilých pozic. V
době rekordního celosvětového nedostatku talentů už firmy nemohou být pouhými spotřebiteli práce. Je potřeba, aby co
nejdříve začaly rozvíjet své zaměstnance – učit a rozvíjet takové dovednosti,
které budou potřebovat k tomu, aby zůstali co nejdéle zaměstnatelní.
Jak tedy bude vypadat naše práce
v příštím desetiletí?

Jaroslava
Rezlerová (57 let)
Vystudovala češtinu
a francouzštinu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy
a na univerzitě v Lille získala
titul DESS. Od roku 2012 je
generální ředitelkou největšího
zprostředkovatele práce
v České republice, amerického
ManpowerGroup, a zároveň
působí jako prezidentka Asociace
poskytovatelů personálních
služeb.

„Stejně jak se nedávno zrušily pracovní soboty, je reálné, že se zruší pracovní pátky,“ tvrdí Jaroslava Rezlerová.
FOTO | MANPOWERGROUP
Ubude fyzická námaha, ale mentálně
bude každá práce mnohem větší dřina,
protože téměř všude bude potřeba kombinace více technických, ale i více měkkých dovedností. Technologie pravděpodobně přes všechny přechodné kom-

plikace přinesou více bohatství pro většinu lidí, kteří už nebudou chtít vydělávat více, ale budou si více vážit volného
času. Stejně jak se nedávno zrušily pracovní soboty, je reálné, že se zruší pracovní pátky. Nebo budeme pracovat

méně hodin denně, ale naproti tomu je
již teď zřejmé, že technologie vedou
k většímu prolínání pracovního a soukromého života. Čeká nás méně pevné
pracovní doby, více práce na dálku a
tím pádem méně dojíždění. Světlé zítřky ale nebudou pro každého a zvýší se
nerovnosti mezi lidmi. Lidé se schopností se rychle učit a přizpůsobovat se
změnám se budou ekonomicky a kulturně vzdalovat těm, kterým „ujede vlak“.
Vzroste míra extremismu a sociálního
napětí. Za řešení situace budou muset
být mnohem více zodpovědné firmy,
aby umožnily lidem přizpůsobit se novým podmínkám.

INZERCE

Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2021/2022:
Aktuální novinka: přijetí ke studiu pro školní rok 2021/2022

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat u všech oborů pouze bude-li zájem o studium vyšší, než je stanovený počet žáků pro příjetí ke studiu.

Pozor novinka - studenti denního studia mají možnost získat prospěchové stipendium!

Všechny nabízené obory denní formy studia lze na naší
škole studovat dle stanoveného individuálního plánu. Výuka probíhá v menších třídních kolektivech. Pedagogové
se tak mohou věnovat jednotlivým studentům např. v rámci podpůrných opatření a IVP.
Neustále se pedagogové snaží podněcovat zájmy studentů
a připravit je tak na jejich profesní dráhu.
V naší škole panuje rodinná atmosféra se snahou o efektivní výuku všech oborů.

Denní forma studia pro absolventy základních
škol a absolventy středních odborných učilišť:

Gymnázium čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, skladba předmětů je všeobecně zaměřena, individuální
přístup ke studentům, možnost studovat dle IVP. Studium je
skvělou přípravou na vysokoškolské studium
Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou. Zaměření si student vybírá od třetího ročníku.
Toto studium má tato zaměření:
Cestovní ruch, toto studium je zaměřeno na zvládnutí odborných kompetencí a dovedností z oblasti domácího i zahraničního cestovního ruchu. Absolvent zvládá profesionální
přístup k řešení problémů v oblasti cestoního ruchu.
Veřejná správa a právo, toto studium je dalším prestižním zaměřením. Absolvent zvládá specializované činnosti
právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy,
obecních úřadech, na úřadech obcí s rozšířenou působností, ale také na soudech a v advokátních kancelářích. U tohoto
oboru je rozšířena výuka předmětů právo a administrativa.
Provoz diplomatických služeb, jedná se o velice zajímavé
zaměření, které představuje určitou prestiž. Absolvent vy-

konává specializované obslužné a organizační činnosti na
zastupitelských úřadech, úřadech EU a na úřadech státní
správy. Výuka je rozšířena o předměty diplomatický protokol, rétorika a třetí cizí jazyk.
Počítačová graﬁka, studium je zaměřeno na aplikaci dnes
čím dál více využívaného oboru IT a je vhodné pro zájemce,
kteří rádi pracují s výpočetní technikou.
Kominík, tříleté denní studium. Absolvent zvládá odborné
dovednosti, například kominické práce, technické kreslení
a výpočty. Teoretické vyučování probíhá ve škole, odborný
výcvik na smluvně zajištěných pracovištích. Studium je zakončeno záverečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor lze studovat
formou čtyřletého dálkového studia nebo zkráceného 2 letého dálkového studia. Uchazeč o zkrácené studium musí
předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
U čtyřletého studia probíhá výuka všeobecně-vzdělávacích
předmětů a odborných pedagogických předmětů.
U dvouletého studia probíha výuka odborných pedagogických předmětů. Studium je vždy zakončeno maturitní
zkouškou.
Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy

Podnikání dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých
učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii výučního listu z tříletého oboru. Probíhá výuka všeobecných
i odborných, zvláště ekonomických předmětů.

Dálková forma studia v rámci dalšího vzdělávání
dospělých: výuka probíhá zásadně o sobotách.
Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou jednotlivá zaměření:
Cestovní ruch výuka dle shora uvedených informací.
Veřejná správa a právo dle shora uvedených informací
Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium zakončené
maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii
výučního listu z tříletého oboru.

Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
Kontakty: www.beanstankov.cz,
bastlova@bean.cz, tel. 773 971 313
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Část Jihočechů kvůli pandemii
ztratila práci u bavorských firem
Německým podnikům chybí zaměstnanci z jihu Čech.
Někde kvůli tomu museli dokonce pozastavit výrobu.
Do Dolního Bavorska dojíždí až pět tisíc lidí z kraje.
JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Koronavirová
pandemie a s ní spojená omezení výrazně ovlivnily i podnikání v sousedních
zahraničních regionech. Dotklo se to i
Bavorska, pro které jsou kvalifikovaní
lidé z Čech důležití. Někteří už ale o práci v Německu přišli.
Podle Obchodní a průmyslové komory Dolního Bavorska tam přitom doposud jezdí za prací přibližně pět tisíc
osob.
„Tito lidé působí ve všech hospodářských odvětvích. V největší míře se to
však týká průmyslu, stavebnictví, hotelnictví a gastronomie či dopravy,“ vysvětluje její ředitel Thomas Leebmann.
Podle něj v minulých letech poptávka
po pracovní síle v Bavorsku rostla a s jejím uspokojením pomáhali právě Češi.
Těm se ale cesty za výdělkem kvůli pandemii neustále komplikují. „V této situaci se tak výrazně ukazuje, jaký význam
mají pendleři jako kvalifikovaná síla,“
uvědomuje si Thomas Leebmann.
Na složitou situaci musely reagovat
i firmy, které Jihočechy v Německu zaměstnávají. Týká se to především lokalit v bezprostřední blízkosti hranic. „Podle aktuálního průzkumu naší obchodní
a průmyslové komory propustilo dvacet
procent podniků české pendlery. Omezení, kterým jsou aktuálně zaměstnanci
z Česka vystaveni, vedou v části odvětvích k tomu, že dolnobavorské firmy již
nemohou plnit své závazky,“ pokračuje
Thomas Leebmann.
INZERCE

Dolnobavorská komora si kvůli stávající situaci udělala i speciální průzkum.
Ten potvrzuje, jak velký dopad mají
opatření na ekonomiku obou sousedních regionů.
„Vyplývá z něj, že 63 procent podniků se cítí značně zasaženo negativními
důsledky přísných pravidel při překračování hranic. V příhraničních okresech
to je dokonce 71 procent,“ zmiňuje Thomas Leebmann.

Trpí i cestovní ruch
Celkem 20 procent firem pak muselo
kvůli zpřísňujícím se pravidlům, která
se týkají cestování pendlerů, podnik
nebo svou výrobu dočasně pozastavit.
To má pak vliv na dodavatelské řetězce
v celém regionu. Řada Jihočechů za hranice jezdí například kvůli službám napojeným na cestovní ruch. I tento podnikatelský segment ale v současné době strádá. „Dolní Bavorsko je, stejně jako jižní
Čechy, významným turistickým regionem, kde se každoročně ubytuje okolo
12 milionů turistů. Ve spolupráci s Horními Rakousy a jižními Čechami se
označujeme jako společný ekonomický
region a to platí i pro turismus,“ ubezpečuje šéf dolnobavorské obchodní a průmyslové komory.
„Faktem je, že naše hotely a gastronomické podniky, hlavně v Bavorském
lese, nemohou opět dosáhnout vysoké
úrovně bez kvalifikovaných sil, pokud
platí omezení spojená s lockdownem,“
uvažuje Thomas Leebmann s tím, že

Dle Thomase Leebmanna krize zasahuje hlavně stavebnictví, gastronomii,
dopravu a průmysl.
FOTO | OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA DOLNÍHO BAVORSKA
podnikům v oblasti cestovního ruchu v
Dolním Bavorsku pak budou chybět
také turisté z Česka. To platí i pro uplynulou zimní sezonu.
Kdy se situace zlepší, se s ohledem
na složitý vývoj těžko předpovídá. Podle Thomase Leebmanna ale pandemie
ukázala, jak moc mají Bavorsko a jižní

Čechy společného nejen z pohledu podnikání. „Vidíme také, jak je na sebe hospodářství vzájemně odkázané. To je na
jednu stranu dobré pro společné fungování, ale zároveň se ukazuje, jak zodpovědně musíme nakládat s ochranou lidí
na obou stranách hranic,“ dodává Leebmann.
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U nás si vybereš!
Přihlášky do 30. dubna

Strojírenství
Stavitelství
Doprava
a logistika
Podniková
ekonomika
Personalistika

www.vstecb.cz

Vysoká škola
technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

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

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

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

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

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

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

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

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

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

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

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)
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HUDEBNÍ IMPULSY

Laskavý svět Zdeňka Svěráka
JOSEF VLČEK

o více než 40 filmových rolích, 34 realizovaných filmových a televizních scénářích
a také o 22 albech písní.
Zdeněk Svěrák je nejvíc spojován s Divadlem Járy Cimrmana nebo s filmovou
tvorbou. Někdy se zdá, že písničky, většinou složené spolu se skladatelem Jaroslavem Uhlířem, jsou proti jeho dramatickým a filmovým projektům jen drobnosti,
ale i takových drobných dílek má na kontě

J

edna z nejuniverzálnějších osobností české kultury – spoluobjevitel
osobnosti Járy Cimrmana, dramatik, scenárista, herec, režisér, spisovatel
a básník Zdeněk Svěrák oslaví 28. března
pětaosmdesátiny. Je až neuvěřitelné, jak
velké dílo za ním zůstává. Statistici mluví
o 14 hrách pro Divadlo Járy Cimrmana,

několik stovek. Mnohá z nich si ve své oblibě nezadají ani s jeho velkými kusy.
Však se také řada z nich ve filmech objevila. Svěrákův text mají například ústřední
píseň z Vratných lahví Ani k stáru nebo
dokonce z nováckého seriálu Hospůdka.
Svěrák se s Jaroslavem Uhlířem poprvé
potkal v roce 1967. V jednom rozhovoru
dával k dobrému, že ho vlastně „ukradl“
svému kamarádovi Miloni Čepelkovi, s

INZERCE

VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

ROTAČNÍ SEKAČKA VARI MP1 554H
/
/
/
/
/
/
/
/

motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
motor HONDA GCV170
variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu
centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
ocelový skelet, rychlospojka na mytí
bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

nímž Uhlíř původně spolupracoval. Jejich
pravděpodobně první společnou písní
bylo Strašidýlko Emílek.

„Anticovidová“ hymna
První opravdu slavnou Svěrákovou písní
ale byl Holubí dům, vydaný na deskách
v roce 1973. Byl to zároveň první hit Jiřího Schelingera. Patří dodnes k nejlépe testovaným písním všech rozhlasových stanic, třebaže je pro společnou tvorbu dvojice netypický. Na většinu Svěrákových textů je až příliš vážný. Svěrák tehdy psal
pod pseudonymem Emil Synek a v supraphonském katalogu je možné ho pod tímto jménem najít rovněž u několika písní
Ivana Mládka. Nejznámější z nich jsou
Láďa jede lodí nebo Mravenci v kredenci.
Další z galerie slavných písní se Svěrákovými texty je Severní vítr. Vznikl pro
film Vrchní, prchni!
(1980). Jaroslav Uhlíř rád vypráví o tom,
že původně skladbu
nabídli Pavlu Bobkovi, ale tomu se do ní nechtělo, tak ji musel Uhlíř nazpívat sám. Bobek přišel o neuvěřitelně úspěšný hit a z Uhlíře se stal zpěvák. Před několika lety testovalo Rádio Impuls přes pět stovek nejznámějších písní, ale jen jednu jedinou dokázali identifikovat úplně všichni – Severní vítr.
Nelze vynechat ani další notoricky známé písně, k nimž napsal slova Zdeněk Svěrák. Například slavný popěvek Není nutno zazněl poprvé v roce 1983 ve filmu Tři
veteráni a po 37 letech se stal hymnou loňského jarního boje s pandemií covidu-19,
když ji 25. března 2020 společně zazpívala, a tím si dodala odvahy, celá republika.

Úsměv jako pohlazení

8 modelů rotačních sekaček od

4 890 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294
/ Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská
2495, T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399 /
Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

V roce 1987 se poprvé objevil televizní pořad Hodina zpěvu, začátek cyklu písničkových pořadů určených původně pro děti.
Svěrákovo textařské kouzlo ale tkví v tom,
že písničky, které píše, dokážou oslovit
děti i dospělé, takže z 31 natočených Hodin zpěvu se brzy stal pořad pro celou rodinu. V jeho rámci se objevily také čtyři dětské miniopery, které se později staly základem pohádkového filmu Tři bratři.
Když na přelomu roku v rámci koncertní série Živáááák vystoupil v Rádiu Impuls Jaroslav Uhlíř s hodinovým pořadem,
složeným ze skladeb na Svěrákovy texty,
položil si mnohý z posluchačů otázku, čím
to je, že jejich písničky zabírají „na první
dobrou“. Těch vysvětlení je samozřejmě
mnoho, ale v první řadě je to laskavost
a pozitivita. Určitě také porozumění lidské
duši, člověčím chybám a drobným radostem. A v neposlední řadě je to úsměv. Nic
třeskutého, jen srdečný a přátelský úsměv.
Úsměv jako pohlazení. Tak ať máte důvod
k úsměvu, pane Svěráku.

POVINNÉ RUČENÍ
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Mýty

o povinném ručení
Stále si mnoho řidičů plete rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinným ručením
a havarijním pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného ručení nebo nevědí, že i staré
auto musí mít povinné ručení.

1)

2)
3)

4)

Česká asociace pojišťoven upozorňuje
na nejčastější mýty o povinném ručení:
Pojištění nepotřebuji, protože nebourám

Povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je dána zákonem. Fakt, že Česká kancelář pojistitelů
(ČKP) každoročně vyplácí z garančního fondu škody způsobené
nepojištěnými řidiči v řádu stovek milionů Kč, svědčí o tom, že
i pro zkušené a dlouholeté řidiče může mít tento předpoklad
fatální důsledky.

Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech, ale
– a nebývají to malé částky – na újmu na zdraví. Z povinného
ručení hradí pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek,
náklady léčení, ztížení společenského uplatnění a další.

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení

Nikoli. Škodu způsobenou na vlastním vozidle kryje havarijní
pojištění, a proto není od věci jej mít sjednané. Povinné ručení –
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje jen ty
škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například
i spolucestujícímu, a dále pak škody na věcech, které má řidič
a spolucestující u sebe.

Pokud s autem nejezdím, případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí

Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je ze zákona povinné a každé vozidlo zapsané v registru
vozidel jej musí mít sjednané. Zákon také stanovuje, že tuto
povinnost musí splňovat každé vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci. Pokud nemáte pojištění sjednané, za každý den,
kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatíte příspěvek do garančního
fondu ČKP. Výši příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí
ČR a rozhodně se nevyplatí nemít vozidlo pojištěné. Pokud
víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat, pak
máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat
na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení
o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí na
veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit pojistné,
ovšem jen za předpokladu, že také dočasné vyřazení oznámíte
své pojišťovně.

5)

Po zániku povinného ručení je odevzdání registrační
značky vozidel dobrovolné

Pokud povinné ručení zanikne, je podle zákona povinností
vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení
vozidla z provozu, a to do 10 dní od změny. Nejde o dobrovolnost, ale o zákonem uloženou povinnost. V případě, že vozidlo
bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto skutečnost
oznámit také, aby ji v evidenci vozidel vyznačil.

6)

U starších vozů se povinné ručení již nemusí a nevyplácí
sjednat
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné, a to jak
pro nové, tak pro starší vozy.

7)

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla

Aby pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
v případě prodeje vozidla zanikla, musí pojistník – původní
vlastník – své pojišťovně oznámit, že vozidlo prodal. Pojištění
tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti o prodeji vozidla
pojišťovně.

Povinné ručení: co
Vás aktuálně zajímá

Odpovídá hlavní analytik České asociace pojišťoven, Petr Jedlička
Ovlivňuje probíhající pandemie
i vývoj škod z povinného ručení?
Vlivem pandemie došlo na jaře
2020 ke krátkodobému poklesu
škodních událostí, který se projevil jak u škod vzniklých v České
republice, tak u zahraničních
škod. U škod vzniklých v ČR byl
zaznamenaný největší pokles ve

Vyšší limity v povinném
ručení se vám vyplatí
Při dopravní nehodě můžete způsobit jinému člověku vážné zranění s doživotními následky. Zákonem stanovený limit povinného
ručení je ve výši 35 milionů korun
na újmy na zdraví a na majetku.
Praxe však ukazuje, že případy,
kdy tato částka nemusí stačit,
nejsou dnes již výjimkou. Je třeba si
uvědomit, že rozdíl mezi skutečnou
výší škody a tím, co pojišťovna
za viníka zaplatí, pak jde k tíži
viníka nehody, který jej musí uhradit
z vlastní kapsy. Pojišťovny chrání své
klienty tím, že nabízí povinné ručení
zalimitované také ve variantách
několinásobně vyšších.
„Víme, že unijní normy uvažují o navýšení minimálních limitů, rozhodli jsme se však, že nebudeme čekat a pro ochranu
našich klientů jsme u naší
inovované produktové řady Autopojištění
Combi Plus navýšili
minimální limity pro
újmy na zdraví
a majetku,“ upozorňuje Miloš
Velíšek, supervizor pojištění
vozidel.
Motoristům ČPP

nabízí celkem tři varianty povinného ručení. „Základní SPOROPOV
nabízíme s limity ve výši 45 milionů
korun pro majetkové a zdravotní
újmy. Střední varianta SPECIÁLPOV
má limity ve výši 100 milionů korun
a u stále více vyhledávané varianty
SUPERPOV jsou limity 200 milionů
korun,“ upřesňuje Velíšek.
Produkty s vyššími limity navíc
obsahují zpravidla i další beneﬁty,
od nabídky širších asistenčních
služeb až po slevu na doplňková
připojištění. „A není třeba se obávat,
rozdíl v pojistném je při sjednání
vyššího limitu v řádu stokorun ročně,“
ujišťuje Miloš Velíšek z ČPP.
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Auto si sami nafotíte, ušetříte
čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění?
Zjistěte si, jestli nabízí
nějaké výhody, třeba
neomezenou asistenci,
nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,”
doporučuje ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě
Aleš Zethner.
V dnešní době se všichni snažíme
omezit osobní setkání, pokud možno
vše řešit on-line, nabízí tyto služby
i Kooperativa?
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv pracujeme již několik
let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní pojištění,
což i s ohledem na epidemiologickou
situaci využívá stále více klientů. Součástí havarijního pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení
je i povinnost vstupní prohlídky, proto
roste i počet vozidel, která chceme
fyzicky zkontrolovat. Abychom celý
proces zjednodušili, připravili jsme
novinku, která klientům umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem
v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Dříve byla nezbytná odborná prohlídka
technikem společnosti Global Expert

a tedy i „fyzický“ kontakt. Následovat
bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné události.
Upravovali jste i další služby nebo produkty v pojištění vozidel?
Každoročně evidujeme nárůst asistenčních zásahů, náš nový unikátní
asistenční program MAX+ proto cílí na
motoristy, kteří v těchto případech nechtějí nic řešit a vše ponechají na pojišťovně. Oproti ostatním asistenčním
programům totiž nabízí bezlimitní asistenci při poruše, havárii, řádění živlu,
vandalismu, částečném odcizení, a to
nejen u nás, ale i v zahraničí. A také
zapůjčení náhradního osobního vozidla v ČR i v zahraničí až na 7 dní či jeho
úschovu až na 15 dní. Ale není to jediná novinka, rozšířili jsme i krytí u pojištění skel. Nově jsem do něj začlenili
i skla v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše, a dokonce i zrcadlová skla
zpětných zrcátek.

srovnání se stejným měsícem
předchozích let 2018 a 2019 (cca
33 %) během dubna a čtvrtinové
poklesy nastaly také v březnu
a květnu. V dalším období se již
počty řešených škod výrazně
nelišily od škod vzniklých ve
stejném
období
předchozího
roku. Navíc během nouzového
stavu
zdaleka
nejméně
klesly počty nehod vzniklých
z důvodu nepřiměřené rychlosti
nebo nesprávného předjíždění
s potenciálně nejvíce tragickými
následky.
V období dalších vln pandemie již
nenastal tak zásadní propad intenzity využívání individuální dopravy. Existuje nadále naopak spíše
tlak na její vyšší využití namísto
veřejné dopravy, tím pádem ale
vzniká i vyšší pravděpodobnost
vzniku škod.
Jak se tvoří cena povinného
ručení a co určuje její vývoj do
dalšího období?
Pojistné se vždy počítá na objem
budoucích škod, které nastanou
během trvání pojištění se všemi
riziky, které z toho vyplývají.
Pokud by nyní došlo k poklesu
pojistného, pak při následném
předpokládaném růstu škod nejen
o aktuálně chybějící škody – ale
i o přirozenou a stále se zvyšující
výši škod – by pojistné bylo naprosto nepostačitelné a spíše by pak
trh čekala velmi silná reakce
v podobě velkého zvýšení ceny
povinného ručení. Bez ohledu na
letošní epidemiologickou situaci
sledujeme pokračující vysokou
inflaci u majetkových i zdravotních škod, která stále dosahuje

velmi vysokých hodnot, kdy
u škod na majetku se jedná o cca
6 %, přičemž tento nárůst souvisí s navyšující se cenou práce
v autoservisech, rostoucí cenou
náhradních dílů, ale také s technicky sofistikovanější, a tím
nákladnější, opravou vozidel. Povinné ručení také nelze posuzovat
optikou pouze plechových škod
spojených zejména s náklady na
opravu vozidel, ale podstatná část
závazků ze škod na zdraví vzhledem k jejich dlouhé době výplaty
při trvalých následcích vychází

Povinné ručení - komerční příloha
na desítky let – hovoříme o ztrátě
na výdělku, nákladech následné
péče, ošetřovatelství, asistenci
zraněnému atd. Tyto náklady také
podléhají vývoji cen těchto služeb
po velmi dlouhou dobu. Je tedy
nutné, aby pojistné z roku dopravní nehody postačilo i na tyto
velmi dlouhodobé a v konečné
výši dopředu nejisté závazky.
Jak často vlastně způsobujeme
nehody?
U osobních automobilů způsobí
ročně škodu průměrně 34 klientů
pojišťoven na 1000 pojištěných

vozidel, škodní frekvence je
tedy 3,4 %. U rizikových klientů
je ale stále výrazně vyšší, téměř
každý pátý motorista ve věku
18 let způsobí během roku nehodu a škodní frekvence tak
u nich dosahuje 19 %, což proti
průměrnému klientovi dosahuje
více než pětkrát vyšších hodnot.
Je stále velký počet nepojištěných
vozidel oproti pojištěným?
Aktuální počet všech pojištěných
vozidel všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,5 mil. kusů,
nicméně v posledním období

26. března 2021 41
výrazně poklesl počet pojištěných
vozidel tahačů (pokles zatím o 4 %)
a autobusů pro dálkovou přepravu
(pokles zatím o 14 %). Tento pokles
je důsledkem přerušení podnikání
v období nouzového stavu a vládních opatření, kdy společnosti,
které nemohou vykonávat činnost
přepravy osob nebo zboží, odhlásily aktuálně nepoužívaná vozidla
z registru po dobu, co omezení
činnosti trvá. Proti tomu stále
narůstá počet pojištěných vozidel
u osobních automobilů zejména
těch v nejmenší kategorii, kam
spadají také elektromobily.

Vedle toho je ovšem 161 000 vozidel bez sjednaného pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla.
Nejvíce nepojištěných škod těmito
vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, naopak
relativně málo nepojištěných škod
vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských
krajích. Nepojištěné újmy na
zdraví a škody na majetku
vyřizuje Česká kancelář pojistitelů
z garančního fondu. Pomáhá
také vyřídit škody způsobené na
území ČR cizozemským vozidlem
a škody českých řidičů v zahraničí.

Ohleduplnost za volantem není slabost.
O vzrůstající agresivitě při řízení je
přesvědčeno 88 % populace
na silnicích chováme. Tento test
už vyplnilo téměř 34 tisíc řidičů.
Jan Matoušek, výkonný ředitel
České asociace pojišťoven, ke kampani říká: „Kampaní o bezpečnosti za
volantem s názvem ,Agresivita zabíjí‘
se zaměřujeme na nebezpečný fenomén současné doby. Agresivita za volantem způsobuje těžší nehody a více
mrtvých a zraněných. Chceme-li tomu
částečně zabránit, potřebujeme, aby
si řidiči uvědomili rizika vlastního
Ukázalo se, že téma agresivní
jízdy ve společnosti velmi rezonuje. Z průzkumů České asociace pojišťoven vyplývá, že
o vzrůstající agresivitě na silnicích
je přesvědčena drtivá většina populace (88 %), ale nevhodné chování
si za volantem připouští málokdo
(5 %). Spouštěčem agresivity je
mnohdy chování jiných účastníků
silničního provozu. Více než
třetina tázaných přiznává, že je
„do varu“ přivede pouhá pomalá
jízda jiných řidičů (pomalí řidiči
36 %, předjíždějící se kamiony
34 %, cyklisté zdržující provoz
15 %, kolona 12 %).

Ukázalo se, že téma
agresivní jízdy ve
společnosti velmi rezonuje.
Z průzkumů České asociace pojišťoven vyplývá,
že o vzrůstající agresivitě
na silnicích je přesvědčena
drtivá většina populace
(88 %), ale nevhodné
chování si za volantem
připouští málokdo (5 %).

Na stránkách www.agresivitazabiji.cz ve spolupráci s dopravními
psychology zveřejnila Česká asociace pojišťoven online test, jehož
pomocí si mohou řidiči nastavit
zrcadlo v tom ohledu, jak se k sobě

nebezpečného chování. Nestačí jen
opakovat, jak se mají řidiči na silnicích
chovat, aby změnili své chování, musíme na ně působit prostřednictvím
silných emocí. Pak si to zapamatují

lépe, dokážou si to promítnout na svoji
vlastní situaci.“
Na projektu spolupracovala Česká
asociace pojišťoven s Policií ČR
a BESIPem. Veškeré aktivity
v rámci kampaní jsou financovány
z Fondu zábrany škod ČKP, kam
pojišťovny odvádí 3 % zpřijatého po-

jistného z pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Takto získané prostředky, které spravuje
Česká kancelář pojistitelů, jsou
následně rozdělovány mezi hasiče,
záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti na silnicích.
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Kérka přes prsa
Prostřeno! ve středních Čechách? Květáku až po uši
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze
a Středočeském kraji. O výhru 60 tisíc
chce hned v pondělí usilovat finanční
analytik Petr (26 let). Nejraději má vepřové výpečky. A ty také pro své soupeře
připraví. Udělá je se špenátem a bramborovými knedlíky. U plotny mu to půjde hezky od ruky.
V úterý uvaří maminka na mateřské
Monika (34). Je celá potetovaná, ale prozradí, že si „kérky“ nechala udělat v
mládí a od té doby se mnohé změnilo.
Jako dezert připraví mrkvový dortík.
Proč se jí někteří nedívají jen do očí?
Středa patří studentu Jirkovi (22).
Rád by se stal moderátorem. Ředkvičková polévka s koprem a smetanou, medovo-hořčičná krkovice na cibulce a černém pivu – to je jeho ambiciózní menu.
A ještě dojde k nečekanému odhalení…
Čtvrteční jídlo Slovenky Zuzany (50)
bude květákové – od předkrmu až po dezert. Poleze soupeřům ušima? Ne každému květák chutná – a ne každému voní.
Invalidní důchodkyně Simona (54)
hosty pozve do rodinného domu se

spoustou manželových hudebních nástrojů. Podávat bude kačera s knedlíkem, se zelím a bramborákem k tomu.
Hodí se to všechno k sobě? Sledujte soutěžní Prostřeno! na televizi Prima každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Pečená kachna, bramboráčky, bramborové domácí knedlíky, červené zelí

Ingredience: 2 menší domácí kachny,
2 jablka, kmín, sůl. Bramborový knedlík: 6 brambor, 2 PL krupice, 1 vejce,
hrubá mouka dle potřeby, sůl. Bramboráčky: 300 g hladké mouky, 1 malá cibule, 250 ml mléka, 4 brambory, 1 vejce, 2 PL strouhanky, drcený česnek, ma-

Květák versus kačer. I k takovému souboji v pořadu Prostřeno! dojde. Soutěžící o 60 tisíc jsou tentokrát z Prahy a Středočeského kraje. FOTO | FTV PRIMA
joránka, špetka kmínu, sůl. Červené
zelí: 1/2 hlávky červeného zelí, 1 cibule, 1 jablko, sádlo, ocet, cukr, sůl. Postup: Kachny umyjeme, dáme dovnitř
jablko, osolíme, okmínujeme, maso pečeme v celku. Doba pečení 3 hodiny na
150 °C, poslední hodinu zvýšíme teplotu na 180 až 200 °C, aby se udělala kůrka. Bramborový knedlík: Uvaříme si
brambory a necháme je vystydnout.
Poté oloupeme a nastrouháme nahrubo,
osolíme, přidáme hrubou mouku, 2 lžíce krupice a vejce. Na vále uděláme těsto. Dle potřeby zahustíme moukou.
Poté vyválíme čtyři válečky knedlíků,
které hned vaříme ve vroucí vodě cca
20 minut. Knedlíky balíme do potravi-

nové fólie a v ní dáváme vařit. Po vyjmutí krájíme na ručním kráječi na plátky. Bramboráčky: Brambory si nastrouháme do mísy, osolíme, přidáme
hladkou mouku, vejce, strouhanku, mléko a nadrobno pokrájenou cibuli – zamícháme. Těsto dochutíme majoránkou,
drceným česnekem, přidáme špetku
kmínu, vše zamícháme. Bramboráčky
smažíme na rozpálené pánvi. Červené
zelí: Zelí pokrájíme, osolíme, okmínujeme, zpěníme si najemno pokrájenou cibulku na sádle. Dále okmínujeme, a
když zesklovatí, přidáme zelí nakrájené
na malé proužky, nastrouháme jablko nahrubo a necháme vařit. Když zelí změkne, přidáme ocet, sůl a cukr dle chuti.

INZERCE

POTŘEBUJETE SI PŮJČIT?
Porovnáme vám nabídky a pomůžeme vybrat tu nejvýhodnější.
RPSN již od 6,06 %.

Víte, že můžete své půjčky sloučit do jedné a ušetřit na splátkách?

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Doprava, logistika

Provozní penzionu (25-30.000 Kč)

Řidič skup. C

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Vedoucí skladu ( 30 - 35.000 Kč)

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Zaměstnanec cestovní agentury
Provozní

22 000 Kč / měsíc

Skladník s praxí (24.000 Kč + bonusy)

24 000 - 27 000 Kč / měsíc

Pomocní kuchaři

16 800 Kč / měsíc

Manipulant s VZV (23 - 24 000 Kč)

23 000 - 24 000 Kč / měsíc

P
í i k h i
Více na www.jobdnes.cz

15 200 Kč /

M i l t VZV (25000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

25 000 25 000 Kč /

ě í

Ekonomika

Státní, veřejná správa

účetní s angličtinou (37 - 44.000 KČ)

37 000 - 44 000 Kč / měsíc

Koordinátor přípravy a realizace staveb

Finanční učetní 32. – 40.000kč

32 000 - 40 000 Kč / měsíc

Vedoucí odboru životního prostředí

Junior financial controller

34 000 - 35 000 Kč / měsíc

Referent/ka oddělení životního prostředí OOŽP

účetní (AŽ 30 000 KČ)

24 000 - 30 000 Kč / měsíc

Pracovník/pracovnice odboru matrik

Více na www.jobdnes.cz

ě í

Více na www.jobdnes.cz

22 000 - 40 000 Kč / měsíc

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. března 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (10) 7.30
Příběhy Toma a Jerryho II (6, 7) 8.20 Tvoje
tvář má známý hlas – Šampioni 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.40 Výměna manželek XIV 15.00
Hádej kdo? 17.10 Dovolená za trest 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Gormiti (10) 6.20 Pirátova rodinka (5)
6.45 Meteor Monster Truck (8) 7.15 M.A.S.H
(249) 7.45 M.A.S.H (250) 8.20 M.A.S.H (251)
8.50 Autosalon.tv 9.50 Cyklosalon.tv 10.15
Hudson a Rex II (5) 11.20 Máme rádi Česko
13.05 Vraždy podle Agathy Christie (14)
15.00 Vraždy pro slečnu Fisherovou (4)
16.55 Eva tropí hlouposti. Komedie
(ČR, 1939) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55
SHOWTIME

5.40 Umění je cool 7.00 Pevnost Boyard 10.20
Re-play 10.55 COOL e-sport 11.25 Futurama VII
(8, 9) 12.25 Simpsonovi XIII (10, 11) 13.25
Simpsonovi XIII (12, 13) 14.25 Bitva u Midway 17.15
Futurama VII (10) 17.45 Futurama VII (11) 18.15
Simpsonovi XIV (16) 18.45 Simpsonovi XIV (17)
19.15 Simpsonovi XIV (18) 19.45 Simpsonovi XIV
(19) 20.15 G. I. Joe 2: Odveta 22.30 Vetřelec:
Vzkříšení 0.45 Simpsonovi XIV (16)

20.10 Tajemství těla
Není nad slzy štěstí a ty od smíchu. A to si představte, že ještě
skrývají neuvěřitelné informace
21.15 Minišou Karla Šípa
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Maigret a muž z lavičky
Detektivka (Fr./Belg./ČR/Švýc.,
1993). Hrají B. Cremer,
M. Duboisová, A. Ferréolová,
J. Jézéquelová, E. Prat.
Režie E. Périer
23.40 Místo činu – Berlín
Pár slov po půlnoci. Krimiseriál
(N, 2020)
1.10 Manéž Bolka Polívky
3.30 Sama doma
Být doma neznamená šeď
a nudu. Móda, zdraví, děti a tipy
na víkend
5.00 Bydlet jako... v domě
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Krimi

7.15 Noviny 7.55 Policisté v akci 10.00 Nové bydlení – Design 10.55 Na chalupě 12.00 Nové bydlení
13.05 Dr. Ludsky (7/10) 14.25 Bambinot (6/6)
15.45 Konec dětských lásek (5) 17.00 Nové bydlení –
Design 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Stříbrná pila
(6/6) 23.30 Dr. Ludsky (7/10) 0.35 Čau, Lujzo!

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi

6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 9.15 Inženýrská
odysea (2, 3/13) 11.25 V sedmém nebi 13.50
Stříbrná pila (6/6) 14.50 Kouř, muzikál (ČR, 1990)
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dlouhá míle (2) 21.50 Okres
na severu (7/13) 22.55 Dlouhá míle (2), seriál (ČR,
1989) 0.25 Aféry 2, seriál (SR, 2011)

PONDĚLÍ 7.40 Soudní síň 8.30 Soudní síň 9.30

Soudní síň 10.45 Policisté v akci 11.45 Policisté
v akci 12.50 Slunce, seno, slanina 14.00 Soudní síň
15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Kouř 22.20 Nový život II (5) 23.20 Nové
bydlení 23.55 Slunce, seno, slanina 0.50 Krimi

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

ČESKOSLOVENSKÝ NORMALIZAČNÍ SERIÁL

Inženýrská odysea
PÁTEK 20:20

20.20 Aladin
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/Austr./VB, 2019)
22.40 Černá hodina
Horor (USA/Rus., 2011)
0.20 Hádej kdo?
Komedie (USA, 2005)
3.15 Castle na zabití VII (7)
4.25 Volejte Novu

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci 11.50

Slunce, seno, slanina 13.05 Nový život II (5) 14.05
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.15 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Aféry 2 21.00 Stříbrná pila (6) 22.00 Nový život II
(6) 23.00 Nové bydlení 23.45 Slunce, seno, slanina

STŘEDA 9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30 Slunce, seno, slanina 12.50 Nový život II (6)
13.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (7) 21.20 Muž, který nesmí zemřít (1) 22.30
Nový život II (7) 23.30 Nové bydlení
ČTVRTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Slunce, seno, slanina 13.00 Nový život II (7)
14.05 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.10 Konec dětských lásek (6) 22.25
Nový život II (8) 23.25 Delukse 0.15 Nové bydlení
PÁTEK 9.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.40 Slunce, seno, slanina 12.55 Nový život II (8)
13.55 Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (4) 21.25 Inženýrská odysea (5) 22.35
Ďábelské líbánky 0.25 Nové bydlení

INZERCE

ČT1
7.15 O hloupé ženě 7.25 Jak Anče s komtesou k
modrému z nebe přišly 8.40 Hnízdo (12/12)
9.40 Gejzír 10.10 Dobrodružství Sherlocka
Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Tři
princezny tanečnice 13.55 Spravedlivý Bohumil
14.40 Dva týdny štěstí 16.20 Hercule Poirot XI
18.00 Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Polda IV (11)
Zlatý důl. Krimiseriál (ČR, 2020).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Sedláčková. Režie J. Fuit
21.30 Zabiják poldů
Thriller (VB/Fr./USA, 2011). Hrají
J. Statham, P. Considine,
Z. Ashtonová. Režie E. Lester
23.35 Ctihodný občan
Thriller (USA, 2009). Hrají
G. Butler, J. Foxx, V. Davisová,
L. Bibbová, R. Hallová. Režie
F. G. Gray
1.45 Vetřelec 3
Thriller (USA, 1992). Hrají
S. Weaverová, Ch. S. Dutton,
Ch. Dance, P. McGann, B. Glover.
Režie D. Fincher
3.55 Hudson a Rex II (5)
Hra o kosti. Krimiseriál
(Kan., 2019). Hrají J. Reardon,
M. Nguyenová, K. Hanchard

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 9.20 Paní domu 9.50 Úžasňákov 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý
polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55 Ententýky
20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda 23.05 Top
Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý poli-

bek 8.20 Vášnivý polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Esmeralda
16.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda
21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy
23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý
polibek 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.05 Orlové práva 6.50 Zápisník jedné lásky 8.55
Dr. House II (22, 23) 11.15 Drsňák Dudley, komedie
(USA, 1999) 12.35 Čínský zvěrokruh, akční film
(HG/Čína, 2012) 14.25 Není král jako král, animovaný film (USA, 2000) 15.45 Norman a duchové, animovaný film (USA, 2012) 17.20 Aquaman, akční
fantasy film (USA/Austr., 2018) 20.00 King Kong,
dobrodružný film (N/USA, 2005) 23.25 Hadi
v letadle, akční film (USA/N/Kan., 2006)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.50 Gormiti (9) 9.05
Poslední loď IV (6, 7) 10.55 Jedna za všechny,
komedie (USA, 2014) 13.15 Liga výjimečných, sci-fi
film (USA/N/ČR/VB, 2003) 15.25 Tajemství zakázaného lesa, dobrodružný film (USA/Kan., 2016)
17.20 Žít a nechat zemřít, akční film (VB, 1973)
20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti, fantasy film (USA, 2016) 22.40 Něco na té
Mary je, romantická komedie (USA, 1998)

ÚTERÝ 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý
polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Ententýky 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55 Esmeralda
17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 352

neděle 28. března 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.50
14.25
15.10
15.55
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.20
21.49
21.50
23.10
23.55
1.15
1.40

Zajímavosti z regionů 6.25 Chytrý
synek 6.35 Dva týdny štěstí 8.15
Úsměvy Jana Potměšila 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Modrá krev
O loupežníku Olbramovi
O Honzovi a Barušce
Dvě z policejní brašny
Utopím si ho sám
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločiny Velké Prahy (9/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vetřelci a lovci
Případy detektiva Murdocha XIII
V hlavní roli obhájce
Banánové rybičky
13. komnata Ronyho Martona

Nova
6.00
6.10
7.05
7.30
8.15
9.30
11.10
12.55
14.35
17.00
19.30
20.20
22.55
23.25
1.10
2.30
2.50
4.05

Zig a Sharko III
Tlapková patrola III (21, 22)
Looney Tunes: Úžasná show II (11)
Příběhy Toma a Jerryho II (8, 9)
Brémští muzikanti
Beethoven 2
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
Aladin
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/Austr./VB, 2019)
Mary Poppins se vrací
Romantický fantasy film (USA,
2018)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Střepiny
Sousedi 2
Komedie (USA, 2016)
Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
Malý Sheldon III (13)
Specialisté (26)
Brémští muzikanti

6.10
6.25
6.50
7.55
9.05
9.40
10.15
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.20
16.05
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.35
0.50
2.55

Prima

Nova Cinema

Gormiti (11)
Pirátova rodinka (6)
M.A.S.H (251, 252)
Druhá světová válka: Cena říše (4)
Prima SVĚT
Fachmani
Teď vaří šéf!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982)
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Chlap na střídačku
Komedie (ČR, 2020)
Krvavé účty
Thriller (USA/Kan., 2019)
Jako pavouk
Thriller (USA, 2001)
Cyklosalon.tv

5.25 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 6.40 Lego
Scooby-Doo: Strašidelný Hollywood 7.55 Drsňák
Dudley 9.10 Norman a duchové 11.20 Není král jako
král 12.40 King Kong 16.05 Prezidentův syn 17.55
Dovolená za trest 20.00 Need for Speed, akční film
(USA, 2014) 22.25 Oni, horor (USA, 2007) 23.50
Rallye smrti, akční film (N/USA/VB, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.10 Pevnost Boyard 10.25
Autosalon.tv 11.35 Cyklosalon.tv 12.00 Futurama
VII (10, 11) 12.55 Simpsonovi XIII (14-17) 14.55
G. I. Joe 2: Odveta 17.15 Futurama VII (12, 13) 18.15
Simpsonovi XIV (20) 18.45 Simpsonovi XIV (21)
19.15 Simpsonovi XIV (22) 19.45 Simpsonovi XV (1)
20.15 Kurýr: Restart 22.15 Černý orel 0.25
Simpsonovi XIV (20) 0.50 Simpsonovi XIV (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.25 Gormiti (10) 10.35
Poslední loď IV (7, 8) 12.25 Osud mé dcery 14.20
Tajemství zakázaného lesa 16.15 Eva tropí hlouposti, komedie (ČR, 1939) 18.10 Vybíjená, komedie
(USA/N, 2004) 20.00 Frajeři ve Vegas, komedie
(USA, 2013) 22.15 Zabiják poldů, thriller
(VB/Fr./USA, 2011) 0.20 Krvavé účty, thriller
(USA/Kan., 2019)

pondělí 29. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 Kukačky (12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Této noci v tomto vlaku
15.05 Všechnopárty
15.50 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl (4/13)
21.15 Reportéři ČT
21.55 Bilance
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Rudý kapitán
0.15 Koncert Karla Gotta
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.15
23.10
0.00
0.50
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4020)
Specialisté (26)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (914)
Castle na zabití VII (8)
Dr. House II (24)
Dr. House III (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4021)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (123)
Specialisté (27)
Smrtonosná zbraň III (12)
Dr. House II (24)
Dr. House III (1)
Castle na zabití VII (8)
Smrtonosná zbraň III (12)
Střepiny

Prima
6.25
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Gormiti (12)
Nový den
M.A.S.H (252)
M.A.S.H (253)
Osudové léto v jižní Francii
Romantický film (N, 2016)
Walker, Texas Ranger VII (7)
Policie Hamburk XI (20)
Policie Hamburk XI (21)
Námořní vyšetřovací služba XII
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (54)
Postav si sen!
Expert na zločin (6)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(12)
Policie Hamburk XI (20)
Policie Hamburk XI (21)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.55 Hrdina až do konce 7.30 Beethoven 2 9.00
Teleshopping 9.30 King Kong 12.50 Teleshopping
13.25 Hádej kdo? 15.25 Need for Speed 17.40
Aladin, dobrodružný rodinný fantasy film
(USA/Austr./VB, 2019) 20.00 Tully, komediální
drama (USA/Kan., 2018) 21.50 Půlnoční běh, akční
krimikomedie (USA, 1988) 0.10 Aquaman

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (5) 8.35 Flash
(12, 13) 10.25 Hvězdná brána (11, 12) 12.30 Futurama
VII (12, 13) 13.20 Simpsonovi XIII (18-21) 15.10 Hvězdná
brána (13, 14) 17.15 Futurama VIII (1, 2) 18.15 Simpsonovi XV (2-5) 20.15 Simpsonovi XXXII (10) 20.45
Ajťáci IV (1) 21.15 Partička 22.00 Cesty k úspěchu
22.05 7 pádů Honzy Dědka 23.20 Re-play 23.55
Simpsonovi XV (2) 0.25 Simpsonovi XV (3, 4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.50 Gormiti (11) 10.00
Poslední loď IV (8, 9) 11.50 Přes noc třicítkou 13.50
Vybíjená, komedie (USA/N, 2004) 15.50 Luisa
a Lotka, rodinný film (N, 2017) 17.50 Frajeři ve
Vegas, komedie (USA, 2013) 20.00 Letuška 1. třídy,
romantická komedie (USA, 2003) 21.45 Matky na
tahu, komedie (USA, 2016) 23.45 Kurýr: Restart,
thriller (Fr./Belg., 2015)

úterý 30. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Kdo chce kam... 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Utopím si ho sám
16.00 To je vražda, napsala XII
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
20.15 Doktor Martin 2 (8)
21.10 Dobrá čtvrť
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Dabing Street (9)
22.30 Dabing Street (10)
23.00 Komici na jedničku
0.00 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.35
23.35
1.15
1.55
2.55
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4021)
Specialisté (123)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (915)
Castle na zabití VII (9)
Dr. House III (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4022)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (12)
Mise Nový domov III
Víkend
Dr. House III (2, 3)
Castle na zabití VII (9)
Mise Nový domov III
Malý Sheldon III (14, 15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (915)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.20
2.15
3.15

Gormiti (13)
Nový den
M.A.S.H (253)
M.A.S.H (254)
Osudové léto v Dánsku
Romantický film (N, 2016)
Walker, Texas Ranger VII (8)
Policie Hamburk XI (22)
Policie Hamburk XI (23)
Námořní vyšetřovací služba XII
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (92)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(13)
Policie Hamburk XI (22)
Policie Hamburk XI (23)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 Norman a duchové 7.15 Dr. House II (24) 8.05
Dr. House III (1) 8.55 Italské prázdniny 10.40
Teleshopping 11.10 Need for Speed 13.30
Teleshopping 14.05 Lhář, lhář 15.30 Vidláci 17.40
Mary Poppins se vrací20.00 Život je boj, akční
drama (USA, 2009) 21.55 Blok 99, krimifilm (USA,
2017) 0.20 Černá hodina, horor (USA/Rus., 2011)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (6) 8.35
Flash (13, 14) 10.25 Hvězdná brána (13, 14) 12.30
Futurama VIII (1, 2) 13.20 Simpsonovi XIII (22)
13.50 Simpsonovi XIV (1-3) 15.10 Hvězdná brána
(15, 16) 17.15 Futurama VIII (3, 4) 18.15 Simpsonovi
XV (6-9) 20.15 Teorie velkého třesku XII (1, 2) 21.00
Prima Partička 22.15 Vikingové VI (7) 23.15
Všechno je jinak (4) 23.25 Všechno je jinak (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.20 Gormiti (12) 7.40
Poslední loď IV (9, 10) 9.25 Tulipány pro Rose 11.20
Učitelem z nouze 13.40 Luisa a Lotka, rodinný film
(N, 2017) 15.40 Muž ve stínu, thriller (Fr./N/VB,
2010) 18.15 Letuška 1. třídy, romantická komedie
(USA, 2003) 20.00 Den poté, katastrofický film
(USA, 2004) 22.30 Monstrum z hlubin, akční horor
(USA, 2013) 0.10 Matky na tahu

středa 31. března 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Po stopách hvězd 10.10
Všechno, co mám ráda 10.40 Doktor
Martin 2 (8) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tak neváhej a toč speciál
15.05 To je vražda, napsala XII
15.50 Polopatě
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Losování Sportky a Šance
20.15 Hříšní lidé města pražského (13)
21.05 Hercule Poirot XI
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Příběhy slavných... Jiří Adamíra
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.10
1.50
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4022)
Anatomie života (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(916)
Castle na zabití VII (10)
Dr. House III (4, 5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4023)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky
Smrtonosná zbraň III (13)
Dr. House III (4, 5)
Castle na zabití VII (10)
Smrtonosná zbraň III (13)
Malý Sheldon III (16)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
9.10
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
1.00
2.00
3.00
3.55

Gormiti (14)
Nový den
M.A.S.H (254, 255)
Osudové léto v Bavorsku
Romantický film (N, 2017)
Walker, Texas Ranger VII (9)
Policie Hamburk XI (24)
Policie Hamburk XI (25)
Námořní vyšetřovací služba XII
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (55)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (11)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(14)
Policie Hamburk XI (24)
Policie Hamburk XI (25)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.35 Beethoven 2 7.00 Dr. House III (2, 3) 8.40
Prezidentův syn 10.30 Teleshopping 11.00 Vidláci
13.10 Teleshopping 13.40 Dovolená za trest 15.50
Život je boj 17.45 Anna Karenina, drama (VB, 2012)
20.00 Zelená karta, komedie (USA, 1990) 22.00
Sezona zabíjení, akční film (USA/Belg./Bulh., 2013)
23.30 Sousedi 2, komedie (USA, 2016)

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.05 Top Gear 2009 (1) 8.35
Flash (14, 15) 10.25 Hvězdná brána (15, 16) 12.30
Futurama VIII (3, 4) 13.20 Simpsonovi XIV (4-6)
15.10 Hvězdná brána (17, 18) 17.15 Futurama VIII (5)
17.45 Futurama VIII (6) 18.15 Simpsonovi XV (10-13)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00 Holky za
mřížemi III (11) 23.20 COOL e-sport 23.50
Simpsonovi XV (10) 0.15 Simpsonovi XV (11, 12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.15 Gormiti (13) 6.35
Poslední loď IV (10) 7.25 Poslední loď V (1) 8.20
Frida 10.50 Eva tropí hlouposti 12.45 Muž ve stínu,
thriller (Fr./N/VB, 2010) 15.35 Nevyřešená vražda,
thriller (USA, 2016) 17.35 Den poté, katastrofický
film (USA, 2004) 20.00 Akta Pentagon: Skrytá
válka, drama (USA, 2017) 22.25 Kořist, dobrodružný film (USA, 2006) 0.15 Monstrum z hlubin

čtvrtek 1. dubna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Potkal jsem ho v zoo
10.10 O svatební krajce 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Záhada hlavolamu
14.10 Pohádka o mokrosuchém štěstí
15.35 Ztracený princ
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
20.15 Doktor Martin 2 (9)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.10 Objektiv
1.40 Banánové rybičky
2.10 Dobré ráno
4.40 Sváteční slovo ředitelky biskupského gymnázia Jany Vylobové

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
13.00
14.10
15.05
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.10
23.05
0.45
1.25
2.10
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4023)
Malé lásky
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon III (17, 18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (917)
Castle na zabití VII (11)
Dr. House III (6, 7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4024)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1015)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (14)
Dr. House III (6, 7)
Castle na zabití VII (11)
Smrtonosná zbraň III (14)
Malý Sheldon III (17)
Víkend

Prima
6.25
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Gormiti (15)
Nový den
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1)
Osudové léto na Mallorce
Romantický film (N, 2017)
Walker, Texas Ranger VII (10)
Policie Hamburk XII (1)
Policie Hamburk XII (2)
Námořní vyšetřovací služba XII
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (93)
Mordparta II (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XII
(15)
Policie Hamburk XII (1)
Policie Hamburk XII (2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Anna Karenina 7.10 Dr. House III (4, 5) 8.50
Život je boj 10.40 Teleshopping 11.10 Múza 12.55
Teleshopping 13.25 Mary Poppins se vrací 15.50
Zelená karta, komedie (USA, 1990) 17.45 Hráč,
drama (USA, 2002) 20.00 Divočáci, akční komedie
(USA, 2007) 21.50 Tombstone, western (USA, 1993)
0.05 Tully, komediální drama (USA/Kan., 2018)

Prima cool
5.10 Umění je cool 6.55 Top Gear 2009 (2) 8.25
Simpsonovi XXXII (10) 8.55 Ajťáci IV (1) 9.25 Teorie
velkého třesku XII (1, 2) 10.25 Hvězdná brána
(17, 18) 12.30 Futurama VIII (5, 6) 13.20 Simpsonovi
XIV (8-11) 15.10 Hvězdná brána (19, 20) 17.15
Futurama VIII (7, 8) 18.15 Simpsonovi XV (14-17)
20.15 Ochránci 22.15 Přímý kontakt 0.10
Simpsonovi XV (14) 0.40 Simpsonovi XV (15)

Prima Max
5.10 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
9.10 Gormiti (14) 9.25 Poslední loď V (1) 10.20
Poslední loď V (2) 11.15 G. I. Joe 2: Odveta 13.25
Nevyřešená vražda 15.25 Mia a bílý lev 17.35 Akta
Pentagon: Skrytá válka, drama (USA, 2017) 20.00
Tchán, komedie (ČR, 1979) 21.50 Sběratel polibků,
thriller (USA, 1997) 0.20 Kořist, dobrodružný film
(USA, 2006)

pátek 2. dubna 2021
ČT1
6.00

13.00
14.30
16.00
17.30
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.00
21.30
22.24
22.25
23.45
0.40
1.20
1.45
2.10
2.35
2.55
3.25
3.30

Když hraje klarinet 6.55 Pohádka
o mokrosuchém štěstí 8.15 Cesta do
pravěku 9.40 O Ječmínkovi 10.45
O princezně se zlatým lukem 11.50
Koloběžka První

Roztomilý člověk
Pyšná princezna
Sněžný drak
Tři životy
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Kukačky (13/13)
13. komnata Ivy Frühlingové
Všechnopárty
Výsledky losování Šťastných 10
Rozpuštěný a vypuštěný
Hříšní lidé města pražského (13)
Toulavá kamera
Zajímavosti z regionů
Banánové rybičky
Zahrada je hra
Bydlení je hra
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo místeckého
děkana Josefa Maňáka
Pod pokličkou

Nova
6.10
6.30
7.50
9.00
10.45
12.15
13.55
15.45
17.30
18.30
19.30
20.20
22.05
23.40
1.50
2.35
3.20

Zig a Sharko III
Záchranáři
Pravá nevěsta
Pohádka (N, 2020)
Hop
Animovaný film (USA, 2011)
Lucie, postrach ulice
Rodinná komedie (ČR/N, 1984)
Cesta do hlubin študákovy duše
Komedie (ČR, 1939)
Zootropolis: Město zvířat
Animovaný film (USA, 2016)
Au Pair aneb Slečna na hlídání
Romantická komedie (USA,
1999)
Co na to Češi
Ulice (4025)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Mechanik zabiják
Akční film (USA, 2011)
Smrtící epidemie
Akční drama (USA, 1995)
Specialisté (27)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
6.35
7.05
7.34
9.45
11.45
13.45
15.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.55
1.55
3.55
5.30

Gormiti (16)
Pirátova rodinka (7)
Meteor Monster Truck (10)
Rango
Animovaná komedie (USA,
2013)
Chlapec a pelikán
Rodinný film (Austr., 2019)
Bláznivá školka
Rodinná komedie (USA, 2003)
O zatoulané princezně
Pohádka (ČR, 1988)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Chlapec a pelikán
Rodinný film (Austr., 2019)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Brémští muzikanti 6.40 Vidláci 8.35 Dr. House
III (6, 7) 10.50 U nás na farmě 12.05 Teleshopping
12.40 Zelená karta 14.30 Casanova 16.25 Divočáci
18.10 Promiň, jsi ženatý!, komedie (USA, 1992)
20.00 Princezna a žabák, animovaný film (USA,
2009) 21.45 Náhlá smrt, akční film (USA, 1995)
23.45 Divočáci, akční komedie (USA, 2007)

Prima cool
5.25 Umění je cool 6.55 Top Gear 2009 (3) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána (19, 20) 12.30 Futurama VIII
(7, 8) 13.20 Simpsonovi XIV (12-15) 15.10 Hvězdná
brána (21, 22) 17.15 Futurama VIII (9, 10) 18.15
Simpsonovi XV (18, 19) 19.15 Simpsonovi XV (20, 21)
20.15 Asterix a Olympijské hry 22.45 Smrtící nymfa
0.45 Simpsonovi XV (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Gormiti (15) 8.10
Poslední loď V (2, 3) 10.00 To je vražda, napekla
11.50 Frajeři ve Vegas 14.00 Mia a bílý lev 16.10
Bláznivá školka 18.10 Nechápu, jak to dokáže,
komedie (USA, 2011) 20.00 Muž se zlatou zbraní,
dobrodružný film (VB, 1974) 22.45 Přímý kontakt,
akční film (USA/N, 2009) 0.40 Sběratel polibků,
thriller (USA, 1997)
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Božena Němcová: Písmo sebemoudřejší…

Tajenka: … nenahradí živé slovo.
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Hned jsem
se začala učit
česká slovíčka
Ukrajinská studentka Yelyzaveta Apanovych založila
vlastní ženský basketbalový tým, který v Českých
Budějovicích chyběl. A má s ním velmi smělé plány.
5plus2
■ ROZHOVOR
PAVEL KORTUS
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Chopila se jednoduchého nápadu při silvestrovském
posezení s rodiči a těší se víc než slušnému zájmu. Ukrajinka Yelyzaveta Apanovych (20 let), v Česku zvaná Líza, založila při Vysoké škole technické a ekonomické ženský basketbalový tým, který si před podzimní vlnou pandemie odbyl premiéru už ve druhé lize.
Sport vás přivedl do Česka?
Ano. V roce 2016 jsem byla na mistrovství Evropy, kde jsme hrály proti Slovensku. Po zápase ke mně přišla trenérka soupeřek a ptala se na další moje plány. Prý jestli nechci jít studovat do střední Evropy. To mě zaujalo, přemýšlela
jsem o Slovensku i Česku, které mě nakonec zaujalo víc.
Původně jste chtěla studovat
v Brně. Proč to nakonec nevyšlo?
V Brně se dá studovat specializace trenérství a sportovní management. Jako
druhou variantu jsem měla České Budějovice, které mi řada lidí doporučovala.
Nakonec jsem uspěla na obou a musela
jsem vybírat. Do Budějovic jsem se
hned zamilovala, je to moc příjemné
město s krásným a útulným centrem.
Ale v Budějovicích nebyl žádný ženský basketbalový klub.
Pravda. Věděla jsem, že je ve Strakonicích, ale nejdřív jsem se chtěla zaměřit
na zlepšení češtiny. Do Strakonic jsem
nakonec necelý rok jezdila autobusem,
ale je to celkem daleko, navíc jsem
měla hodně učení. Hlavní pro mě byla
škola a jazyk. Snažila jsem se bavit
a přátelit s Čechy, abych řeč naposlouchala a co nejlépe se ji naučila. Jasně že
by bylo pohodlnější se bavit s Ukrajinci, ale to bych česky tak dobře neuměla.
Mluvíte česky opravdu plynule, až
na drobný přízvuk by to člověk
hned ani nepoznal.
Děkuji. Už v roce 2014 jsme s mamkou
dostaly od táty dárek, kdy jsme jely na

poznávací cestu po Evropě. Byly jsme
dva dny i v Česku, které se mi zalíbilo
nejvíc. Jakmile jsme přijely domů, tak
jsem se začala učit česká slovíčka.
Založila jste vlastní basketbalový
tým. Jak vás to napadlo?
Na přelomu let 2018 a 2019 za mnou na
Silvestra přijeli rodiče a bavili jsme
o basketbalu. Jen pro legraci jsem řekla,
že založím vlastní tým. Jen jsem přemýšlela nahlas a oni mě v tom podpořili. Tak jsem asi týden připravovala
e-mail teď už bývalému rektorovi, panu
Marku Vochozkovi. Představila jsem
mu svůj nápad. Tehdy už fungoval hokejový univerzitní tým Black Dogs, a tak
jsem chtěla něco pro ženy.
Rektora nápad nadchl a podpořil
vás. Může mít basketbalový tým přínos i pro školu samotnou?
Určitě. VŠTE je velmi mladá. Rychle se
rozrůstá a to mám ráda. Škole to tvoří
značku a může to přilákat další studenty. Kromě hokejových Black Dogs už
má i basketbalové Black Cats. A zajímavé to může být i pro celé město. Chceme se posouvat dál a časem založit třeba i mládež.

Yelyzaveta Apanovych je rozehrávačka a měří 170 centimetrů, ale jako handicap to nevnímá. „O to lepší mám dynamiku,“ ví. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
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Pohřební služba
Otýlie s.r.o.
Biskupská 6,
České Budějovice
zajištuje veškeré

pohřební a kremační
služby.

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

Bezplatná nonstop linka:

800 111 002

Stálá služba:
602 443 478, 602 443 475

OVOCNÉ
E
STROMKY A KEŘ
Když zasadíš stromek ještě dnes,
budeš sklízet celý život.

Prodej zahájen
od 10. 3. 2021
Vitice 16 u Vodňan
tel.: 728 885 011
mail: stromkyamed@gmail.com
www.stromkyamed.cz
http://bit.ly/2Q7wh9X
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Ještě nenastal čas složit zbraně
Hokejový brankář Jakub
Kovář prožil v ruské KHL
další povedenou sezonu.
Chybějící týmový úspěch
vyhlíží v asi posledním
roce v zahraničí, pak
plánuje návrat domů.
PAVEL KORTUS
JEKATĚRINBURG | Ještě rok a pak návrat domů do Budějovic? Zdá se to jako
velice reálná varianta. Jihočeský hokejový brankář Jakub Kovář zakončil osmou sezonu v ruské KHL, na velký týmový úspěch však stále čeká. Nedočkal
se ho ani letos, kdy jeho Jekatěrinburg
skončil hned v prvním kole play off.
Pro Kováře to byla na jeho poměry
klasická sezona. Odchytal v základní
části největší porci utkání ze všech gólmanů soutěže (51), držel si skvělé statistiky s úspěšností okolo 92,5 %. Jenže
mužstvu se nedařilo a skončilo až sedmé ve východní konference.
Rychlý konec musel skousnout
i v play off, kdy ho hned v prvním kole
vyřadil Omsk 4:1 na zápasy. „Po takové

Jakub Kovář si užije čtyři měsíce doma, po kterých se vrátí do Ruska na zřejmě poslední sezonu. Po ní vážně zvažuje návrat.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
sezoně se to asi i čekalo, i když jsme se
snažili o opak. Něco nám pořád chybí
k tomu udělat krok vpřed. Poslední dva
roky náš klub dělá spíš kroky vzad,“ připouští 32letý brankář.
Kromě samotného úvodu se v Rusku
odehrála celá sezona s fanoušky v hledištích. V každém regionu je to jinak,
nicméně Jekatěrinburg nastoupil jen

k pěti zápasům před prázdnou halou.
„Je to příjemné. Někde už jsou haly
plné. Fungují restaurace, bary, kavárny,
děti chodí do škol. Rusové chápou, že
se jinak žít nedá. Bojím se, co mě čeká
doma,“ přiznává.
Za rodinou se gólman moc těší. V sezoně byl doma dvakrát na čtyři dny.
„Osm dní za osm měsíců, to je vysoká

daň za rok v KHL. Z nějakého důvodu
letos nedokázali vyřídit víza mojí rodině. S manželkou jsme se rozhodli, že to
vydržíme, i když to bylo strašně těžké.
Teď se těšíme na společný čas,“ jásá.
Za svými nejbližšími domů do Mirotic u Písku Kovář dorazí v těchto dnech.
V Čechách by měl zůstat zhruba čtyři
měsíce. Pak ho čeká návrat do Ruska,
přestože mu tam po sezoně skončila
smlouva. „Kvůli covidu a zájmu o mě
jsme se s rodinou rozhodli, že ještě minimálně rok budu pokračovat. Ještě nenastal čas, abych v KHL složil zbraně,“
velí Kovář, který s Jekatěrinburgem podepsal novou roční smlouvu.
Prozatím se tedy odkládá návrat Jakuba Kováře domů. Až nastane, zájemců
by byla celá řada. Gólmana už nyní oslovilo hned několik klubů, včetně Budějovic. „V únoru jsem byl na jednání, potěšil mě jejich zájem. Dohodli jsme se, že
pokud budu v Česku, budu s nimi mluvit jako s prvními,“ zdůraznil.
Úspěšný brankář na dálku sledoval
i premiérovou sezonu Motoru v extralize. „Úspěšná nebyla, to je jasné. Ale víc
mě mrzelo, že si fanoušci po dlouhých
letech nemohli užít nejlepší české týmy.
Letos nebyl tlak na sestup, příští rok to
bude jiné. Snad se to nás Jihočechů týkat nebude,“ přeje si.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

ÚNOR / BŘEZEN 2021

1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
BIRELL
svě
ětlý 0,5 l

PILSN
NER
URQU
UELL
ležák 0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

RADEGAS
ST
Rázná 10
1
světlé výčep
pní
0,5 l

BIRE
ELL
zelen
ný
ječmen 0,5
5l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

KLÁŠT
TORNÁ
KALCIA
jemně sycená
1,5 l

KLÁŠT
TORNÁ
K ALCIA
sycen
ná 1,5 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

JUPÍ sirup
malina 0,7 l

JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
originál 2 l

VP KOZEL
L 11
světlý 0,5
5l

G
GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
O
svvětlé výčepní
0,,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

MÉNĚ PENĚZ

měsíčně
čně (69 Kč)

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

150
0 MB

199 Kč
1 GB = 299 Kč

P MOBIL A NA

JTE

(1 GB = 89,80 Kč)

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

OO
IC

PU

5 GB

jednorázově
norázově

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01022021 12345)

POŘI Ď
TE

NOVINKA
VÍCE DAT

S

SEMTEX
Originál 0,5 l

