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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE ELEKTRA A NÁBYTKU

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

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

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
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.

UBYTOVÁNÍ A PROHLÍDKY NA ZÁMKU RAČICE
UBYTUJTE SE V NETRADIČNÍM ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ OD 330 KČ/NOC
+420 515 555 549 • www.zamekracice.cz • info@zamekracice.cz
Užijte si dovolenou na zámku v malebném prostředí mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem.
– turistické ubytování od 330 Kč/os/noc
– nové RETRO-LUX apartmány s vlastní
terasou od 1 000 Kč/os/noc
Prohlídky zámku jsme rozšířili na dva
atraktivní prohlídkové okruhy a unikátní
panelovou výstavu s vizualizacemi zámku.
Jako dárek máme pro návštěvníky publikaci Zámek Račice – Ilustrované dějiny.
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Eva Samková
Díky partnerovi
hraju ve ﬁlmu,
on díky mně
sportuje
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Bek, jenž předběhl dobu
Jan Suchý
SVĚT REKORDŮ

Nevidomý Pavel Kubíček
rekordně krájel nudle ...str. 7

* 10. října 1944
✝ 24. srpna 2021

VOLBY 2021

Rozhovory s lídry: Majerová
Zahradníková a Šlachta ...str. 10a11
FOTO | LUBOŠ VÁCHA

Zemřel legendární hokejista Jan Suchý. Nezískal
zlato na mistrovství světa ani nehrál NHL, přesto byl
podle mnohých nejlepším obráncem své generace.
JAN SALICHOV
EVA STREICHSBIEROVÁ
HAVLÍČKŮV BROD | Ve věku nedožitých 77 let zemřel v úterý legendární hokejový obránce Jan Suchý. Vítěz prvních dvou ročníků ankety Zlatá hokejka,
stříbrný medailista z olympiády 1968
a držitel šesti cenných kovů z mistrovství světa byl nejproduktivnějším obráncem v historii československého hokeje.
„Zemřela legenda brodského hokeje,
Janu Suchému se těžko někdo jiný vyrovná. Ale beru to jako fakt, nedá se
s tím nic dělat,“ povzdechl si člen výkonného výboru havlíčkobrodského klubu David Kozlík starší. „Poslední rok
jsme se neviděli, protože byl covid. Co
jsem věděl, už o návštěvy nestál.“

Havlíčkobrodský rodák, který v sezoně 1968/69 jako jediný obránce dokázal
vyhrát bodování československé ligy,
je neodmyslitelně spjatý s nedalekou
Jihlavou. Ve červeno-žlutém dresu armádní Dukly dokázal získat sedm titulů
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titulů získal s Duklou
Jihlava legendární
obránce Jan Suchý.

mistra republiky, společně se svými kamarády Jaroslavem a Jiřím Holíkovými
patří k největším ikonám klubu z Vysočiny.
V Jihlavě legendární „Souška“ odehrál šestnáct sezon, v závěru kariéry působil v Rakousku a Německu. V roce
2008 byl vybrán do Síně slávy českého

hokeje, o rok později jako šestnáctý český hráč do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace.
„Osud mu nedopřál zlato ze světového šampionátu ani angažmá v NHL,
přesto patří ke zlatým generacím našeho hokeje. Svým stylem hry, odvážným
blokováním střel i neuvěřitelnou produktivitou předběhl dobu o několik desetiletí a stal se vzorem pro následovníky doma i v zahraničí,“ uvedl v reakci
na hokejistovo úmrtí prezident Českého
hokeje Tomáš Král.
Někteří šli v superlativech ještě dále.
„Odešel nejlepší obránce na světě. Tím
je řečeno všechno,“ prohlásil bývalý generální manažer hokejových klubů z Jihlavy a Havlíčkova Brodu Augustin Žák.
„Jan Suchý byl výjimečný. Byli jsme
spolu v Havlíčkově Brodě dvacet let
a on ještě s panem Chytráčkem k brodskému hokeji patřil. Je to to nejhorší, že
oni dva nejsou. Byly to legendy, které
zůstaly brodskému hokeji věrné,“ podotkl Žák.

LETNÍ SERIÁLOVÉ RETRO

Hrdiny byli kuchař Kuřátko
i prodavačka Anna
...str. 12

3D KUTILOVÉ

Šikovní Češi kouzlí
s 3D tiskárnami

...str. 14 a 15

David Hofbauer

Dan Hofman

Alice Hofmanová

„David Hofbauer bude muset být
nebývale zodpovědný, dostal na
starost primariát. Snaží se vklínit
do nového organismu. Já jsem
rád, že David Hofbauer přetekl
do 1. MISE. Já sám jsem na vojně nebyl, jsem první ročník, který
utekl povinné vojenské službě.
Přemýšlel jsem o tom, jestli bych
neměl jít, ale divadlo mě drilu naučilo.
Myslím, že vojna chlapa z kluka
neudělá, i když někteří zelení by
možná nesouhlasili.“

„Hofman je lékař, který má za úkol
vycvičit frekventanty pro vojenskou misi. Naším úkolem je z adeptů vybrat ty nejlepší. Budou podrobeni fyzickým i psychologickým
testům. Baví mě to, mám na sobě
uniformu – vůbec poprvé v životě.
A díky seriálu jsem měl možnost si
zastřílet, bylo to rozhodně zajímavé, ale myslím si, že sám bych se
výcviku účastnit nechtěl.“

„Alice je vrchní sestra a manželka plukovníka Hofmana, kterého
hraje Honza Dolanský. Alice zatím
vypadá, že je moc fajn. Ale tak
vypadají všechny moje postavy,
a pak se s nimi vždycky něco stane. Je pravda, že v minulosti měly
nějaký škraloup už na začátku, to
Alice nemá, tak si říkám, že určitě
něco přijde…“

Marek Němec

JEN
SILNÍ
PŘEŽIJÍ

Jan Dolanský

Kristýna Leichtová

neděle

2015

neděle 2015

Eva, Ester, Jana, Marika, Lenka a Renata
Jsou mladé, jsou krásné a jsou nebojácné. Šest mladých lékařek, každá je jiná, ale jedno je spojuje: odvaha, odhodlání a touha pomáhat v extrémních podmínkách. Má některá z dívek šanci získat místo v elitní jednotce vyslané na
vojenskou misi?

František, Ivan, Honza, Ondřej, Vladimír a Luděk
Také šestice mladých lékařů svede boj o místo ve čtveřici nejlepších, kteří dostanou šanci zúčastnit se vojenské mise.
Poperou se nejen s extrémními podmínkami, překonat ale budou muset i sami sebe. Kdo uspěje, a kdo skupinu opustí?
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Kraj Vysočina

„Plošné restrikce nejsou možné“
Lídrem České strany
sociálně demokratické
v Kraji Vysočina je znovu
lékař a bývalý hejtman
Jiří Běhounek.

Poslancem jste od roku 2013. Co se
vám za tu dobu podařilo prosadit?
Ve Sněmovně jde hlavně o kolektivní
práci. Jsem spokojen se zákony, které
jsme přijali v sociální i zdravotnické oblasti. Myslím, že úspěchem bylo zvládnutí koronavirové krize. To, že se pandemický zákon ne úplně povedl, bylo o diskusích i o přístupu koalice a opozice. Já
se zaměřuji především na oblast zdravotnictví. Trápí mě horší dostupnost praktiků, pediatrů a zubařů. Řešili jsme i otázku sociálních služeb. Jsem rád, že jsem
mohl prosadit, aby školy, zdravotnická
a sociální zařízení mohly kupovat potraviny a jiné komodity přímo – bez výběrových řízení.

VOLBY

A naopak co vás mrzí, že se nepodařilo prosadit?
Mrzí mě, že jsme nedokázali dát dohromady zákon o dostupném bydlení. To je
věc, která společnost tíží a musí ji řešit.
Mrzí mě i text stavebního zákona – ten
se mi tedy vůbec nelíbí.

ILONA ZELNÍČKOVÁ
PELHŘIMOV | Křeslo v Poslanecké sněmovně se letos opět pokusí obhájit jednička ČSSD na Vysočině, místopředseda strany, poslanec, lékař a do loňského
roku i vysočinský hejtman Jiří Běhounek. I v následujícím volebním období
by se chtěl devětašedesátiletý politik
z Pelhřimova, který byl v minulosti kritizován za souběh funkcí, věnovat především oblasti zdravotnictví.
V roce 2017 jste řekl, že je dobré
z politiky odejít na vrcholu a že
o kandidatuře v krajských ani sněmovních volbách neuvažujete. Co
vás přimělo jít loni do krajských
a teď i do sněmovních voleb?
V obou případech jako jednička.
Ke kandidatuře jsem byl vždy osloven
ČSSD. Nikdy jsem si o místo na kandidátce neřekl. V krajských volbách jsem
chtěl ČSSD pomoci. Bylo mi jasné, že
dvanáct let ve funkci hejtmana je zlomové období a šance, že by sociální demokraté znovu sestavovali krajskou radu,
byla nereálná. Tak se i stalo. Předpokládal jsem, že se prosadí 8 či 9 subjektů
a že bude obtížné sestavit koalici. Věděl
jsem, že hejtmanem znovu nebudu, a věděl jsem, že nemohu pokračovat ani
jako náměstek či být na jiné pozici.
Je tu ještě jedna změna. Dlouhá léta
jste kandidoval za ČSSD jako nestraník. Letos jste se rozhodl do strany
vstoupit a stal jste se i jejím místopředsedou. Co vás k tomu vedlo?
Někdy v roce 2012 jsem prohlásil, že až
na tom bude ČSSD špatně, tak jsem připraven do ní vstoupit. Teď, když je
ČSSD v poměrně výrazné krizi a různí
lidé ji opouštějí, tak jsem si řekl, že na-

Lídrem sociálních demokratů na Vysočině je Jiří Běhounek.
stal čas pro vstup do strany. Obrátili se
na mě kolegové jak z Vysočiny, tak
z Prahy. Takže jsem se stal členem a rozhodl se, že budu kandidovat i ve sněmovních volbách. Každý hlas se počítá a já
věřím, že si obyvatelé Vysočiny ještě pamatují, že jsme pro Vysočinu podle
mého soudu udělali dost a nemáme se za
co stydět.
V krajských volbách neměla vysočinská ČSSD v porovnání s ostatními
kraji špatný výsledek. Vy jste navíc
dosáhl největšího počtu preferenčních hlasů, byť jste neobhájil
hejtmanské křeslo. Věříte si i pro letošní volby?
Kdybych si nevěřil, tak nekandiduji. Ve
svém věku ale neočekávám nějaké zázraky. Nemyslím si, že jsem ten, kdo má hýbat zeměkoulí. Myslím, že jsem celou
dobu poctivě pracoval. I v průzkumech
je na tom sociální demokracie na Vysočině stále velmi dobře. Bohužel trpíme

FOTO | ARCHIV

tím, že je zde obyvatel ve srovnání s jinými kraji méně. Ale každý hlas je důležitý a sociální demokracie by měla za každý hlas bojovat.
Předvolební průzkumy ale zatím nejsou pro vaši stranu příliš příznivé.
Dokonce některé hovoří o tom, že
byste se do Sněmovny nemuseli vůbec dostat a přeskočilo by vás i SPD.
Jste připraveni na takovou variantu
a kdo by za takový výsledek měl
nést odpovědnost?
Výsledek určí až volby. Nyní je nezbytné učinit vše, aby voliči pochopili, že
bez ČSSD bude Poslanecká sněmovna,
a tudíž politika na nejvyšší úrovni o levicový subjekt ochuzena. To se velmi rychle projeví jak na vládní, tak i na poslanecké úrovni. Já osobně jsem připraven, pokud by sociální demokracie nedosáhla
na pět procent, vyvodit závěry a svou
stranickou funkci dát k dispozici. Myslím, že tak uvažuje většina členů vedení.

Pokud opět zasednete v Poslanecké
sněmovně, jaká regionální témata
byste chtěl řešit?
Určitě by to opět byla oblast zdravotnictví a sociálních věcí. Pokud bych do
toho mohl mluvit, tak bych chtěl ovlivnit otázku vysokorychlostní železnice
a rychlostních komunikací. Samozřejmě
tady je i školství, učňovské obory a také
vzdělávání středního zdravotnického
personálu. Školy na Vysočině musí udělat maximum, protože do deseti let bychom tu neměli zdravotní sestry.
Jak by měla vláda postupovat při
zhoršení epidemické situace? Jste
pro plošné restrikce?
Jsem přesvědčený, že plošné restrikce
nejsou možné, pokud by tedy nenastalo
takové drama jako na jaře, kdy nemocnice byly před kolapsem. Intenzivně by se
měly zapojit hygienické stanice a více
trasovat. Jsem přesvědčený, že i díky
tomu, že je 50 procent obyvatel proočkováno, nebudeme muset další lockdown
vyhlašovat. Ale nějaká regionální opatření po krajích či třeba okresech si představit dovedu.
Týdeník 5plus2 představuje
před sněmovními volbami lídry
stran a hnutí v jednotlivých krajích.
Pořadí určil výsledek posledních
sněmovních voleb a u těch,
které v nich tehdy nekandidovaly,
průzkumy veřejného mínění.
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„S velkým nožem krájím potmě“
Šestačtyřicetiletý
nevidomý kuchař
Pavel Kubíček
z Miroslavi u Znojma
předvedl v Pelhřimově
rekordní výkon
v rychlokrájení nudlí.
TOMÁŠ BLAŽEK
PELHŘIMOV | Nudle z půl kilogramu
těsta nakrájel nedávno v Pelhřimově Pavel Kubíček za dvě minuty a třicet vteřin. Unikátní na tomto výkonu je fakt,
že šestačtyřicetiletý kuchař z Miroslavi
u Znojma je nevidomý. Svým rychlokrájením nudlí bez pomoci zraku vytvořil
nový český rekord. Zapsalo jej pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit.
Základem Kubíčkových nudlí je kvalitní mouka a domácí vajíčka, kterých
dává do kilogramu mouky až deset,
tedy dvojnásobek obvyklé dávky.
„A k tomu komplet ruční práce,“ poznamenal Kubíček.
Výroba nudlí je časově náročná. „Přípravy a krájení trvají panu Kubíčkovi
dvě hodiny, pak nudle 15 hodin schnou.
To si člověk při jejich pojídání ani neuvědomí, jak pracný je to výrobek,“ podotkl Josef Vaněk z Agentury Dobrý
den, pod niž muzeum patří.
Nový rekordman prý nudle, jak v žertu říká, krájí potmě. „A to proto, že
mám tak velký a ostrý nůž, že ho nemůžu ani vidět. Navíc nesnáším pohled
na krev. Když se při krájení říznu, musím nudle zdražit, protože hovězí je drahé,“ smál se.
A jak vlastně Kubíčkovo rychlokrájení vzniklo? To prozradila jeho dlouhole-

Půl kila za dvě minuty a třicet vteřin! To je hodnota nového tuzemského rekordu v rychlostním krájení nudlí, který
nedávno v Pelhřimově vytvořil nevidomý kuchař Pavel Kubíček z Miroslavi.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (2x)
tá kamarádka Dana Kaiserová. „Protože je pro přátele často dělal na poslední
chvíli, musel chvátat, aby to stihl,“ vtipkovala.
Pavel Kubíček je všestranný: coby nevidomý si pěstuje jako koníčka nejen vaření podle vlastních receptů, ale má i kapelu, s níž o víkendech hraje na svatbách a hodech.
A není žádným rekordmanským nováčkem – už v roce 2010 přivezl na festival rekordů do Pelhřimova pětadvacetikilovou topinku o rozměrech 157 krát
57 centimetrů. „Nakrájeli jsme ji účastníkům festivalu a ti ji snědli,“ vzpomněl
si Vaněk.

INZERCE

NABÍDKA PRÁCE:
Řidič/ka nákladního automobilu a tahače
nad 12 tun s HR:
Firma PETRA spol. s r.o patří mezi největší tuzemské firmy ve svém oboru. Zabývá
se těžbou dřeva jako suroviny a s tím souvisejícími činnostmi – zejména přeprava
dříví na území ČR, EU a od roku 2019 i mimo území EU. Do svých řad hledáme
spolehlivé, flexibilní řidiče, a to na několik lesních správ po republice:

Požadujeme:

• řidičský průkaz sk. C, E, profesní průkaz, karta řidiče
• spolehlivost a časovou flexibilitu
• trestní bezúhonnost
• dobrá fyzická kondice
• praxe na HR nutná (strojní průkaz na hydraulickou ruku)
• organizační schopnosti

Nabízíme:

• pracovní smlouvu na HPP
• pravidelná výplata (nadstandartní finanční ohodnocení)
• motivační prémie
• zázemí stabilní společnosti, která je na trhu již od roku 1992
• nástup možný ihned
Celá ČR (nutně sháníme na tyto lokality: Ledeč nad Sázavou, Nové Hrady,
Český Rudolec, Třeboň, Telč, Pelhřimov, Nové Město na Moravě, Františkovy Lázně)

Kontakt:
Berger Adam +420 702 081 981 email: berger@firma-petra.cz

Pavel Kubíček je všestranně aktivní, i když nevidí. Umí to třeba s kytarou.
Ostatně má svou kapelu, s níž o víkendech hraje na svatbách a hodech.
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Zkusit si film a stát vedle pana
Snowboardistka Eva Samková si v poslední době
vyzkoušela spoustu věcí – třeba maličkou roli
v komparzu filmu Poslední závod nebo tenisovou
exhibici. Teď už se soustředí na zimní olympiádu
a přeje si, aby se po covidu vrátilo ke sportu co
nejvíc dětí. „Bude to bolavé, ale v životě nejsou
jen skvělé chvíle. A pak musí přijít odměna,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Snowboardistka Eva Samková je
stále v jednom kole – sportuje, cestuje,
nedávno moderovala Minuty z Olympijských festivalů a v současné době se připravuje na zimní olympijské hry
v Pekingu. Veškerý volný čas věnuje
svému příteli, herci Marku Adamczykovi, s nímž žije už více než tři roky. Společně tvoří sympatický sportovně-herecký pár, který se díky rozdílným profesím vzájemně obohacuje.
Vy profesionální sportovkyně a váš
přítel Marek Adamczyk herec - sportujete spolu?
Můj přítel je poměrně velký sportovec.
Na to, že není ze sportovní rodiny, tak
teď se mnou chodí na tréninky, na atletiku, do posilovny, jezdíme společně hodně na kole. A díky tomu můžeme spolu
trávit více času. Vlastně by se dalo říct,
že když zrovna není zavalený nějakou jinou prací, tak chodí každý den něco dělat.

moc fajn. Premiéra by měla být v únoru
2022. Teď už na tom pracují v postprodukci.
Takže se ovlivňujete tak nějak navzájem…
To určitě. A ještě k filmu – celý štáb měl trenéra a konzultanta na klasické lyžování a na běžky, a to byl můj učitel
a trenér ze základky
z Krkonoš, v nichž se
odehrává celý příběh.
Bylo krásné, že Marek
poznal blíž a na delší
dobu moje Krkonoše, které si chráním a opěvuju. To
je totiž moje rodné místo.

Jste spolu přes tři roky, jezdíte
na společné dovolené?
Jezdíme, ale naše dovolené jsou vesměs
sportovní. Nedávno jsme se vrátili z Rakouska, kde jsme jezdili na kolech.
Také často vyrážíme sami nebo s přáteli
na pěší túry. Takže jsme cestovatelé –
turisti, kolo a pěší túry. Ale pro letošní
rok už máme vybráno, máme za sebou
dva týdny společné dovolené. Bylo nám
fajn.
V současné době rezonuje ve společnosti téma návratu
dětí ke sportu, byla
jste odmala sportovní dítě?
Asi jsem byla,
ale
zároveň
jsem neměla jinou šanci. Moji
rodiče nebyli
ambiciózní
sportovní rodiče, ale chtěli,
abych se hýbala. A tím to
všechno začalo.
Takže jsme chodili bruslit, protože
jsem
z Vrchla-

bí, tak jsme chodili na lyže, na koně, jezdila jsem na kole, tancovala jsem, vyzkoušela jsem většinu sportů. Ale ne
ve výkonnostním smyslu, spíš abych
měla pohyb a byla zdravá.
Bylo něco, co vás nebavilo?
Určitě plavání. S tím bojuju dodnes.
Já jsem jednu dobu chodila celý rok,
možná dva na plavání, ale bylo to pro
mě utrpení. Takže jsem přestala.
Ovšem teď toho trochu lituju.
Jak byste motivovala děti, aby sportovaly?
Je to hrozně těžký, ale myslím, že zásadní pozici mají rodiče, kteří musí umět
dětem sport zpříjemnit, a nejen je drilovat. Pak mají děti vyhráno. Také je důležitá škola a kroužky. Tady zase nastupují trenéři, kteří mají na děti často velký
vliv a buď je pro sport nadchnou, nebo
také odradí. A myslím si, že dnes hlavně musí děti překonat nějaké to počáteční nepříjemno. Rok nic nemohly dělat
a teď je ten návrat ke sportu trochu bolavý a nepohodlný. Ale musí se přes to
přenést, ony v tom životě nejsou jenom
skvělé chvíle. Teď jsme rok zaspali
a musíme v klidu, plynule, občas si sáhnout na dno a občas nějakou odměnu –
nějakou zmrzlinku, klidně. Já se samozřejmě také odměňuju. (smích)
A jak se odměňujete?
No dám si právě nějakou tu
zmrzlinku, což je výjimka,
protože normálně si sladké
věci nedávám. Nebo že si
třeba pustím další díl seriálu. To je moje odměna po sportu.

Sledujete jeho práci? Víte, co právě
teď natáčí?
Samozřejmě! Na konci zimy dotočili
film Poslední závod, příběh o Hančovi
s Vrbatou a také o Emerichu Rathovi –
pro Čechy slavný příběh dvou běžkařů,
co zemřeli při závodě v horách. To je
velký film a ten bude v únoru. Teď zkouší v divadle, připravují divadelní akce.
A na jaře běžely v televizi Kukačky.
Když on s vámi sportuje, zahrála
byste si s ním na oplátku v nějakém
filmu?
Už jsem byla v komparzu právě ve filmu Poslední závod, hrála jsem tam rekreantku ROH v 50. letech. Můj Marek
tam hraje Emericha Ratha v roce 1913
a pak tam Oldřich Kaiser hraje Emericha Ratha v 50. letech. A já jsem tam někde v téhle fázi. Takže to pro mě bylo
zvláštní, protože jsem najednou stála vedle úžasného herce pana Kaisera
a k tomu mě tam sleduje můj kluk, a dokonce si mě jako rekreantku ROH fotí.
Tak to bylo něco! Ale nezlobila bych
se, kdyby mě vystřihli. (smích) Byla to
super zkušenost a všichni, celý štáb byl
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Kaisera? To bylo prostě úžasné
Nedávno jsem vás potkala na Olympijském festivalu, kde jste se nečekaně objevila na tenisové exhibici
Lucie Šafářové. Vy hrajete tenis?
Nehraju vůbec. Chodila jsem do jedné
školičky přes prázdniny, v příměstském
táboře, když jsem byla ještě malá. A to
bylo všechno. Pak jsem si chodila občas
pinkat, když jsem měla čas. Jinak jsem tenis sledovala jen v televizi nebo občas někde na turnaji. Nejsem nějaká tenisová
odbornice, nicméně pravidlům rozumím.
Akorát mi nezbývá moc času. Ale teď si
říkám, že bych na tom měla zapracovat.
Jak vám to na exhibici šlo s raketou?
Exhibice jenom ukázala, že mě to baví,
ale že jsem furt strašně špatná. Bála
jsem se, abych tu akci nezkazila, ale
myslím, že to docela fungovalo. Všichni byli moc milí a podpořili mě. Baví
mě dívat se na lidi, co to umí a ještě
u toho vypadají dobře, třeba jako Lucka
Šafářová. A její partner Tomáš Plekanec hrál úplně neskutečně. Musím říct,
že mě vážně překvapil. Ale když podával na mě, tak byl hrozně hodný, evidentně mě šetřil.
INZERCE

OD 28. SRPNA

Někteří hráči měli při hře na sobě mikrofon, aby je diváci mohli poslouchat. Tušíte, proč ho nedali vám?
Oni asi vědí, proč mi ho nedali. (smích)
Já totiž buď dělám jenom skřeky, nebo
říkám sprostá slova. (smích)
Připravujete se na zimní olympijské
hry?
Ano, a doufám, že už budou normální
olympijské hry v únoru 2022 v Pekingu. My jsme minulou sezonu s opatřeními odjezdili a celkem jsme to zvládli.
Nebyly žádné pozitivní případy. Trávili
jsme hodně času na čerstvém vzduchu,
a když jsme byli na hotelu, tak jsme
měli respirátory. Na dobu covidovou si
v tomto směru nemůžu stěžovat. Jsem
hrozně vděčná, že jsme ty závody mohli
odjezdit i přes pandemii.
Co vás čeká v nejbližší době?
Pomalu mi začínají soustředění. Ještě
v létě se pokusíme vyjet na nějaký ledovec, jižní polokoule asi nevyjde, ale od
září máme plné zimní nasazení. Momentálně probíhají letní soustředění nebo
tréninky, takže jsem v zápřahu šest dní
v týdnu.

Se zlatou olympijskou medailí ze
Soči 2014. FOTO | MAFRA A HERMINAPRESS

Eva Samková

S partnerem Markem Adamczykem
na karlovarském festivalu.

Narodila se 28. dubna 1993 ve Vrchlabí.
Od sedmi let jezdí na snowboardu, dotáhla to až ke zlaté olympijské medaili
ve snowboardcrossu na olympiádě v Soči v roce 2014. Na následující olympiádě
získala bronzovou medaili.
■ Má velký smysl pro humor, jejím poznávacím znamením na závodech je namalovaný
knírek.
■ Jako moderátorka se představila v cestovatelské sérii České televize Českem nejen
za sportem, kterým provázela společně s mnohonásobným mistrem světa
ve skicrossu Tomášem Krausem, který je zároveň jejím manažerem.
■ Žije s hercem Markem Adamczykem, se kterým se seznámila na přenosu koncertu
Světlo pro Světlušku na podporu nevidomých dětí.
■ Nedávno se musela vyrovnat s náročným životním obdobím, kdy jí v rozmezí dvou let
zemřeli oba rodiče.
■
■
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Konečně zastavíme rozkrádání
Robert Šlachta (Přísaha) chce v Česku zachovat
současné daně. Výjimkou budou zahraniční firmy.
Nemálo voličů strany stále rozděluje na pravolevé škále. Máte vy sami
jasno, kam se řadíte?
Hnutí Přísaha se definuje jako spravedlivý střed. To znamená, že například
v otázkách školství nebo zdravotnictví
nás můžete zařadit nalevo, v otázkách
bezpečnosti ale napravo. Máme jeden
hlavní přístup k veřejným financím,
a tím je zastavit rozkrádání naší země.
Stát nemůže po lidech požadovat vyšší
daně, dokud není schopen zajistit efektivní nakládaní s tím, co už má.
V programu uvádíte, že nechcete
do roku 2022 zvyšovat daně. To je
hodně krátkodobý výhled. Kde tedy
získáte peníze pro rozpočet a co považujete za prvořadé investice?
Určitě nebudeme zvyšovat daň z příjmu
fyzických osob, budeme požadovat její
ponechání na úrovni 15 procent. Nebu-

VOLBY
5x o sobě Zuzana
Majerová Zahradníková
Kdybyste měla čistě pro sebe 24 hodin
volna na cokoliv, jak byste je strávila?
Se svou rodinou (manžel, 2 synové
a táta) a našimi zvířaty (4 kocouři, 2 psi).
Za co utrácíte nejvíce peněz?
V současnosti za nic, vše dávám do
práce a voleb. Jinak jsem po mamince
zdědila dvě krásné neřesti. Miluji umění
a boty. Tam si vždy umím udělat radost.
Co pokládáte za svůj největší profesní
úspěch?
Jsem docela pyšná na to, jak jsme
s Trikolorou vybrali tu nečekanou
„zatáčku“, když post předsedy ze dne na
den opustil Václav Klaus mladší. A to přes
to, že to pro dost lidí zvenčí, a bohužel
i zevnitř, byl startovní výstřel k házení
klacků pod nohy. Na co neměli „koule“
za Václava, zkoušeli na mě. Neuspěli, tak
„s pompou“ odešli. Stále platí, co tě
nezabije, to tě posílí. A já se nevzdávám.
Vaše nejoblíbenější místo v Česku?
Logicky domov v rodné Olomouci
a Jeseníky, kde máme chatu.
Vaše oblíbená kniha nebo film?
Nejvíc asi Jonathan L. Racek od
Richarda Bacha, vše od Exupéryho.
Z filmů Přelet nad kukaččím hnízdem
a z českých filmů Postřižiny.

deme zvyšovat ani daně z příjmu právnických osob. Peníze do rozpočtu
máme v plánu získat bojem proti daňovým rájům a k tomu místo zavedení digitální daně, což je polovičaté řešení, navrhujeme zdanění příjmů dle země původu tržeb. Jinými slovy pokud Google
vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice.
Toto řešení budeme prosazovat i na
úrovni EU a OECD a podpoříme už
vznikající mezinárodní dohodu o minimální patnáctiprocentní dani pro tyto firmy. Také prověříme stávající daňový
systém, efektivitu daní podle poměru nákladů na výběr a inkasa a na základě výsledků analýzy daňový systém přenastavíme tak, aby byl moderní, funkční
a efektivní. Naším cílem bude co nejnižší daňové zatížení lidí a jejich práce.
Říká se vám „hnutí policajtů“, označují vás i za stranu jednoho muže. Jak
chcete zabránit tomu, aby Přísaha nebyla v případě úspěchu výtahem
k moci pro různé lokální kmotry, jako
tomu bylo třeba u Věcí veřejných?
Myslím, že je poměrně zvláštní označit

hnutí, ve kterém k dnešnímu dní funguje
více jak čtyři tisíce dobrovolníků, za stranu jednoho muže. Každopádně máme
několikakolový systém prověřování
všech, kteří chtějí vstoupit k nám do hnutí a také máme roční čekatelskou lhůtu.
Navíc vzhledem k mé minulosti, ale i minulosti lidí, kteří za nás kandidují, jako
je například lovec mafiánů Karel Tichý,
mám vážnou pochybnost o tom, že by se
k nám snažili dostat lokální kmotři.
Co považujete za svůj předvolební
trumf, který vám může získat hlasy
i nerozhodnutých voličů?
Svoji třicetiletou práci pro stát, kterou
za mnou můžou lidé vidět.
Které tři konkrétní programové návrhy a
sliby vnímáte jako
nejdůležitější?
Prošetření všech
covidových státních zakázek,
nepřipuštění
privatizace páteřní sítě nemocnic a digitalizaci
státní správy.

Suverénní a svobodné
Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora Svobodní
Soukromníci) odmítá zvýhodňovat očkované lidi.
Mezi vašimi hesly je, že bojujete za
„normální život“. Kdo podle vás stanovuje, co je normální? Před pár desítkami let bylo normální, že ženy neměly
volební právo, Afroameričané v USA
museli využívat v MHD jen vyhrazené
vozy a homosexualita byla označována za nemoc, která se dá léčit...
Normální je především to, co přispívá
k zachování lidského rodu, ať už se to
týká sexuality či uspořádání vztahů. Právě proto všechny společenské i náboženské systémy nějakým způsobem preferují
soužití muže a ženy, protože právě v takovém svazku zcela přirozeným způsobem
probíhá lidská reprodukce. Dodáváme ale
také, že normální je rovněž být tolerantní
k lidem, kteří to ve svých životech mají
trochu jinak. To ale neznamená, že je potřeba naskakovat na všechno, co si kdekdo vymyslí. Jestliže v EU nelze pomazánkové máslo nazývat máslem, je proti
vší logice, abychom manželstvím, už kvůli samotné etymologii toho slova, nazývali cokoli jiného než svazek muže a ženy.
Patřili jste ke kritikům vládních restrikcí spojených s bojem s pande-

naší volební formace Trikolora Svobodní Soukromníci je stínovým ministrem
školství. Klaus senior je stále naším garantem pro zahraniční politiku. Ani na
tom se nic nezměnilo. Žádné jeho vyjádření, ve kterém by do voleb explicitně
podpořil jakoukoli politickou stranu, neexistuje. Takže si počkejme. Je to pouze
na rozhodnutí pana prezidenta, zdali
se před volbami nějak vysloví. Mimochodem, tuhle jsem někde četla, že prý
jsem byla jedinou předsedkyní či předsedou nějaké politické strany, které se
dostalo pozvání na oslavu Klausových
80. narozenin. Nijak se tím nechlubím,
pouze to v reakci na vaši otázku konstatuji.

mií. Zároveň jste zdrženliví k propagaci a tlaku na to, aby se co nejvíce
obyvatel naočkovalo proti covidu.
Jak tedy chcete bojovat proti dalšímu šíření nemoci a zároveň udržet
život v Česku rozvolněný?
To není přesné. Jediné naše oficiální stanovisko je, že očkování proti covidu
musí být za všech okolností dobrovolné, zvláště pak, pokud očkovací látky
jsou stále pouze experimentální. Nesmíme připustit, aby tu vznikli lidé dvou kategorií. Ti, kteří se nechali píchnout,
a proto něco mohou, a pak ti druzí, kteří
něco nesmějí. To je cesta do pekel, která v sobě ukrývá obrovská nebezpečí.
Naše stanovisko ke covidu je také jednoduché: ohrožené chránit, nemocné léčit,
zdravé nechat žít.

Co považujete za svůj předvolební
trumf, který vám může získat hlasy
i nerozhodnutých voličů?
Trumfy se několik týdnů před termínem
voleb neprozrazují.

Byli jste považovaní za „klausovskou stranu“. To už ale neplatí – Václav Klaus mladší jako lídr skončil, exprezident Klaus se k Trikoloře nijak
výrazně nehlásí. Kým sílu těchto tváří nahradíte?
Klaus junior nikam neodešel, členem
Trikolory je stále, ba dokonce v rámci

Které své tři konkrétní programové
návrhy a sliby vnímáte jako nejdůležitější?
Původní tři hesla, se kterými vznikla Trikolora, není třeba měnit. Za prvé: Bráníme normální svět. Za druhé: Bohatství
vzniká z práce, ne z dotací či dávek.
A za třetí: České zájmy na prvním místě.
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Co rozhodne letošní volby? Aktuální covidová situace, ekonomická témata, marketingové schopnosti?
Na co se v horké části kampaně budete soustředit vy?
Jako vždycky je zcela jasně rozhodnou
lidé. Marketing volby nevyhrává.
To, jestli vám lidé můžou věřit, když
jim podáte ruku a díváte se jim do očí,
to je rozhodující.
Můžete už nyní jasně říct, s kým pro
vás nepřichází povolební spolupráce v úvahu a koho považujete za svého přirozeného koaličního partnera?
Jak tak v posledních týdnech sleduji politickou situaci, tak by mě spíš zajímalo,
kdo je ochotný jít do koalice s námi. Protože to spíš působí, že všichni mají
strach z toho, že Přísaha chce prověřit
naprosto netransparentní nákupy z nouzového stavu.
(mb)

Kdybyste měl čistě pro sebe 24 hodin
volna na cokoliv – jak byste je strávil?
S našimi dobrovolníky na stánku, někde
doma na Moravě.
Za co utrácíte nejvíce peněz?
Momentálně za benzín, protože jezdím
na debaty po celé republice. Ale jinak
nemám nákladný život. Deset řízků
nesním. A ani v pěti domech najednou
bydlet nebudu. Hodně ale běhám, takže
často kupuji běžecké boty.
Co pokládáte za svůj největší profesní
úspěch?
To, že jsme byli schopni vytvořit elitní
policejní útvar, který se nebál jít ani po
těch „nedotknutelných“ v české politice.
Jaké je vaše nejoblíbenější místo
v Česku?
Mám rád Moravu. Tam jsem se narodil
a tam i žiji.
Jaká je vaše oblíbená kniha nebo film?
Jednoznačně Policajt nebo rošťák
s Belmondem a také mám rád
bondovky.
■

Týdeník 5plus2 startuje předvolební
sérii rozhovorů s lídry významných
stran. Dnes se představují dvě hnutí,
která před 4 lety nekandidovala, ale
průzkumy jim dávají šanci. V dalších
dílech se představí parlamentní
strany v pořadí podle minulých voleb.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
26. 8. – 1. 9. 2021
12

MAX.

Jakou bude Česko zemí v roce
2025, pokud uspějete a budete čtyři roky u vlády?
Česká republika bude zemí, kde platí
stejný metr na všechny a stejná spravedlnost pro všechny, kterou si nemůže nikdo koupit jenom proto, že má víc peněz.

5x o sobě
Robert Šlachta

ks

osoba/den

KÁVA TCHIBO
GOLD
SELECTION
různé druhy,
instantní
200/180 g

100 ml 7,96 Kč

71,90
179,90

6

60

Jakou bude Česko zemí v roce
2025, pokud uspějete a budete čtyři roky u vlády?
Bude zcela jistě více suverénní, více svobodné
a méně byrokratické.
Co rozhodne volby? Covidová
situace, ekonomická témata, marketing? Na co
se v horké
části kampaně budete
soustředit
vy?

%

19,90
37,90

60%

**94,90

Žádný univerzální recept na úspěch neexistuje. Politika je o drobné každodenní práci a o důvěryhodnosti toho, co říkáte, i toho, kdo to říká. A sliby se plní,
to je moje zásada.
Můžete už nyní jasně říct, s kým pro
vás nepřichází povolební spolupráce v úvahu a koho považujete za svého přirozeného koaličního partnera?
Naším naprostým ideovým i politickým protipólem jsou jak
komunisté, tak Piráti. To jsou
novodobí digitální bolševici,
jejichž šílené nápady hrozí
přivedením naší země do
další totality, zvláště když
k tomu mají oporu v čím
dál socialističtější EU.
Jsou o to nebezpečnější, že
vypadají jakoby nově
a neokoukaně a že
svoji pravou podstatu často ukrývají pod mladický
neotřelý
vzhled. (mb)

20%

24,90

TATARSKÁ OMÁČKA,
MAJONÉZA HELLMANN’S
625 ml | 100 ml 6,06 Kč

ks

osoba/den

Česko je náš cíl
V covidové době jsme ještě přidali heslo
čtvrté: Máte právo žít! Ne jen přežívat.

SMETANA
KE ŠLEHÁNÍ
250 ml

100 g 35,95/
39,94 Kč

MAX.

země

PIVO
EXCELENT 11
světlý ležák
0,5 l
1 l 23,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

Qjed

VEPŘOVÁ KÝTA
bez kosti, ve vakuu
cena za 1 kg

89,90

11,90

29%

16,90

HROZNY RÉVY
VINNÉ BÍLÉ
bezsemenné,
balené
500 g
100 g 5,98 Kč

29,90
49,90

ilustrační foto

40%

**Doporučená prodejní cena výrobce.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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1) Rozpaky kuchaře
Svatopluka
2) Žena za pultem

Letní seriálové retro

3) Přejděte na druhou stranu
FOTO | ČSFD.cz/ČT

Kuřátkovi diváci radili
zhasínáním, Žena
za pultem dráždila
Zachytit reálně a přitom
zábavně životy lidí
ze specifických profesí je
filmařsky složité. Zvlášť
když jde třeba o výrobce
radiátorů. Kuchař Kuřátko
či Žena za pultem ale baví
dodnes. I když po svém.
MARTIN BRABEC
ČR | Inženýrská odysea přibližovala práci
na vývoji nových tkalcovských stavů, Zákony pohybu vyprávěly o strastech lidí z fabriky na litinové radiátory a Plechová kavalerie zase s typicky „socialistickou romantikou“ líčila trable kombajnérů a traktoristů
nejen při žních. Před rokem 1989 vznikla
řada seriálů, které měly přibližovat nejrůznější profese. Některé zajímavě, jiné z dnešního pohledu spíš bizarně. Vzpomínání na
ně by vydalo na knihu, v 5plus2 si ale připomeneme tři, které byly něčím ojedinělé.
Vybavíte si úvodní znělku v podání
Waldemara Matušky, v níž zní „Kuchař je
umělec a psycholog a stratég“, zatímco se
na obrazovce kmitají kuchtíci a číšníci
s nejrůznějšími dobrotami? Začínal tak dodnes často opakovaný seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka, který v roce 1984 nato-

čil režisér František Filip podle scénáře Jaroslava Dietla. Autoři tento seriál, který
by jinak co do děje i hereckých výkonů zapadl do průměru, ozvláštnili principem
takzvaného kinoautomatu. O co šlo?
Každá nová epizoda se vysílala souběžně s přímým přenosem z televizního studia, v němž několik desítek diváků mohlo
hlasováním pro jednu ze dvou možností
rozhodnout, jak má děj v daném momentu
zastavený pokračovat. Zda třeba má hlavní postava v podání Josefa Dvořáka jít do
konfliktu s nadřízeným, nebo takticky
ustoupit. Princip diváky bavil, a tak se
brzy mohli zapojit i ti doma, a to zhasínám
světla ve svých domácnostech. Na energetickém dispečinku pak byla sledována výchylka ve spotřebě elektřiny v celé republice. Interaktivita daná tehdejšími technickými možnostmi byla ale tak trochu „potěmkin“, protože jak s odstupem mnoha let
prozradili techničtí pracovníci, zhasínání
či rozsvěcení světel, byť ve stovkách tisíc
domácností, prý prakticky nešlo relevantně zaznamenat. Hra to ale byla zábavná.

„Nesocialistická“ Anna
O životě prodavaček vyprávěl jeden z nejznámějších seriálů předlistopadové éry –
Žena za pultem. V současnosti jej historikové označují za „podprahovou propagandu“, protože ukazoval prodejnu každý den
doslova napěchovanou lahůdkami i exotic-

kým ovocem. V polovině 70. let, kdy vznikal, ale takto bohatě zásobený obchod
abyste pohledali. Tvůrci později vzpomínali, že do seriálové prodejny byly pochutiny sváženy z různých míst Prahy, aby se
vytvořil dojem přeplněného obchodu. Diváky to pochopitelně štvalo, protože takovou prodejnu ve skutečnosti ve svém okolí

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej a spol. aneb
Fenomén bílých plášťů
16. července: České televizní fantasy?
Návštěvníci, ale i Křeček v noční košili
23. července: Nuda až trapno. Vyjma
„rodinky“ a Comebacku Češi sitcomy neumí
30. července: Ve jménu strany. „Major
Zeman“ i další falšovali dějiny
6. srpna: Od Vacátka po malý pitaval.
Krimi zaujalo vždy
13. srpna: Otočit prstenem, poklepat si
na buřinku. A dějí se kouzla
20. srpna: „Písaře“ zasáhla smrt,
F. L. Věka drtila cenzura
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.

neměli, ovšem na druhou stranu seriál jako
takový byl velmi populární.
Jeho vznik přitom nebyl tak přímočarý,
jak by se dalo očekávat. S námětem přišli
do televize režisér Jaroslav Dudek a sce-

3
nárista Jaroslav Dietl, avšak narazili. Komunistickému vedení se nezdálo, že by
byl seriál dostatečně angažovaný. Trvalo
proto na tom, aby hlavní roli dostala Jiřina
Švorcová, známá aktivistická komunistka. „Můj manžel si přitom vysnil do role
maminky s dvěma dětmi, která pracuje
v lahůdkářství, Janu Hlaváčovou. Té psal
roli na tělo,“ prozradila deníku Aha! manželka spisovatele Magdalena Dietlová.
Tvůrci zvažovali i Jiřinu Bohdalovou,
ale pod tlakem nakonec museli ustoupit
a obsadit Švorcovou. To zamíchalo i s dalšími rolemi, protože partnerem hlavní hrdinky Anny Holubové měl být původně Josef Abrhám, který však svým stylem hraní
ke Švorcové příliš nepasoval. Role tak připadla přirozeně zemitějšímu Petru Haničincovi. Právě známá postelová scéna
Švorcové s Haničincem vyvolala kritiku
strážců normalizační morálky i některých
diváků. Hlavní hrdinka se prý chová „nesocialisticky“, protože je rozvedená, sama
vychovává dvě děti a ještě vede „nevázaný
sexuální život“ s novým mužem.

Pokus o první satiru
Připomeňme ještě jeden seriál, jehož název už asi většině čtenářů nic neřekne –
Přejděte na druhou stranu. Natočen byl
v roce 1988 s Jiřinou Bohdalovou v hlavní
roli a unikátní je tím, že šlo o první pokus
o dobovou satiru tehdejších poměrů.
Vypráví o strastech lidí, kteří se povětšinou marně snaží domoci různých oprav
bytů spravovaných tehdejším Obvodním
podnikem bytového hospodářství. Místy
zcela bizarní příběhy sice z dnešního pohledu působí možná podobně trapně jako
nedávný pokus o politický sitcom Premiér (ne, zase tak hrozně ne!), ve své době
šlo ale o ojedinělý pokus satiricky zkritizovat socialistickou nepružnost.

INZERCE

NESKUTEČNÉ

Jsme obchod
s nejlevnějším zbožím
na trhu. Přesvědčte
se sami v našich
prodejnách nebo na
eshopu.

CENY

AKTUÁLNÍ ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA A BÍLÁ TECHNIKA
SE SLEVOU AŽ

levnoshop.cz

-30%
K dispozici
na eshopu

Z NEJNIŽŠÍ CENY NA INTERNETU

Volnočasový
batoh
Dakar

49

90

běžně 299,UŠETŘÍTE

83

%

Dámské a pánské džíny
Vigoss, různé druhy a barvy

Keramický
trpaslík

AKCE TÝDNE

23×10 cm

4990 80

UŠETŘÍTE

49

90

Platnost cen a nabídky od 26. 8. do 5. 9. 2021
nebo do vyprodání zásob v prodejnách
LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

%

běžně 249,-

Noční
světýlko

4990 75

Rex
London
Cloud

UŠETŘÍTE

běžně 199,-

%

4990

49

90

běžně 1 599,-

běžně 149,UŠETŘÍTE

97

%

4990 87

UŠETŘÍTE

Moderní dámská
kabelka 41×34×10 cm

běžně 399,-

%

UŠETŘÍTE

Parfém pro ženy
ve tvaru srdce
Flor de Mayo

67

%

A další tisíce produktů za super ceny
v našich kamenných prodejnách.
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To by Přemek Podlaha zíral, co
Celosvětově se rodí pomocník, který by za několik
let mohl být ve většině domácností. Je to 3D
tiskárna. S velkou přesností si doma sami vyrobíte
petlici na vrata i ztracenou šachovou figurku.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Kdyby žil Přemek Podlaha, guru
všech českých kutilů, jistě by si do svého Receptáře pozval hosty, kteří rozumí
technologii zvané 3D tisk. Věděl by, že
mezi Čechy jsou tisíce zručných řemeslníků, kteří umí opravit téměř cokoli, od
rozbité cukřenky po domácí sluneční
elektrárnu. Také by věděl, co každého
šikulu na jeho kutilské kalvárii trápí –
mít ty správné součástky. Věděl by,
jaký problém bývá je sehnat a že je občas potřeba velmi velmi improvizovat.
Věci „na míru“ ale umí dnes vyrobit
velký pomocník, který se už pár let ve
světě rodí – 3D tiskárna.
Ty nejmodernější za miliony dolarů
dokážou „tisknout“ umělé klouby či
komponenty do vesmírných lodí, Přemek Podlaha by si ale zřejmě povídal o
těch nejlevnějších za pět či 10 tisíc korun. Nechal by si vyprávět, jak si „kutil
21. století“ ve své dílně za chvíli vyrobí
petlici na vrata, ztracenou šachovou figurku, držák na hadici, kryt na cukřenku či úchyty na nářadí, nebo jak manželce před Vánoci vymyslí formičky na vykrajování cukroví nebo jí vytiskne ulomené madlo k myčce.

spoustu skvělých věcí, ale ne vždy se podaří sehnat přesně to, co by potřeboval
právě on.
Kdo si koupí 3D tiskárnu, přijde mu
„stavebnice“, kterou si doma sám poskládá podle návodu. „Složit náš nejlevnější model zabere laikovi
asi sedm hodin, samozřejmě umíme poradit. Umíme
dodat i složenou, tam si ale
zákazník připlatí,“ vysvětluje Mikoláš Zuza z Prusa Research, největšího výrobce

3D tiskáren v Česku. Když už je tiskárna složená, přichází hlavní úkol – jak si
něco navrhnout a vytisknout. Dejme si
jednoduchý příklad – šachovou figurku,
například „věž“.
Stejně jako pro napsání dopisu potřebujete program typu „Word“, pro vytvoření figurky potřebujete program typu
„CAD”– tedy zjednodušeně grafický
program pro projektování používaný
místo rýsovacího prkna. Je jich celá
řada, studenti techniky velmi dobře znají AutoCAD, nebo i bezplatnou verzi
FreeCAD.
Kdo ale v
těchto poměrně složitých programech nikdy nepracoval,

i konstrukce jednoduché figurky ho
brzy odradí. Proto byl vytvořen prostý
program vhodný pro běžné smrtelníky,
tzv. TinkerCAD. „Ten bych doporučil
pro úplné začátečníky. Během tří hodin
si člověk prohlédne instruktážní videa a
pak už si figurku sám v počítači vymodeluje,“ radí Mikoláš Zuza. „Šachovou
věž včetně cimbuří lze mít nakreslenou
za půl hodiny. Tisk je pak otázkou asi
hodiny,“ dodává expert.

Model petlice za 10 minut
Nebo taková petlice na vrata. „Ta je hodně jednoduchá, model lze zvládnout za
10 minut. V TinkerCADu si navrhnu
kvádr, do něj pak vyříznu válce o stejném průměru,jaký má kovová trubka na
vratech,“ vysvětluje Zuza zjednodušeně. Tisk petlice zabere asi čtyři hodiny.

Šachová figurka
Usměvavý 3D kutil by to nedělní dopoledne v televizi mohl třeba vykládat, jak
si u 3D tisku volí velikost a barvu, jak
mu odpadly zdlouhavé cesty do železářství a hobby marketů, kde sice mají

Návrh petlice na vrata (nahoře) je hotový za 10 minut, tiskne se asi čtyři hodiny. Do plastu, pokud si člověk nastaví
větší tvrdost, se dá i vrtat. Dole model Mini+ od českého výrobce Prusa Research, vyjde na 11 tisíc korun.
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Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
Hlavní partneři:

Pod záštitou:
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si kutil 21. století vytiskne doma
A jak samotný tisk ve skutečnosti vypadá? Dřevěná či kovová figurka se dodnes vyrábí zejména na soustruhu či fréze, kde je blok materiálu opracován do
kýžené podoby.
3D tiskárna ale figurku sestaví, může
k tomu využít různé materiály. Chemickou reakcí či zahřátím jsou stroje schopné figurku vyrobit například z kovového prášku či jemných dřevěných pilin,
drtivá většina běžných 3D tiskáren ale
využívá termoplast. Ten se do tiskárny
dodá jako kotouč s namotanou plastovou nití, podobnou struně do sekačky.

Stovky vrstviček
Tiskárna nit roztaví a zahřátou měkkou
hmotu pak tryskou nanáší po jednotlivých, několik setin milimetru silných
vrstvách, pěkně jednu na druhou. Vrstviček jsou stovky, každá má své přesné

INZERCE

rozměry a po nanesení tuhnou – tak se
postupně rodí předmět, který je třeba vytisknout. Na závěr jedna rada: Vytištěné
předměty mají často nerovný povrch,
který lze ještě vyhladit.
„Jedna z variant je dát na houbičku
aceton a zavřít s tím figurku do zavařovací sklenice, výpary nerovnosti ohladí.
Funguje to ale jen u některých materiálů,“ radí Mikoláš Zuza s tím, že figurku lze také postříkat tmelem a lehce
přebrousit šmirglem. Větší modely se
zase kytují tmelem na auta.
Komunita uživatelů 3D tiskáren se
každým dnem rozrůstá a většinu toho,
co bychom doma chtěli vyrobit, už někdo stvořil. Internetová fóra a weby výrobců jsou tak plné už navržených modelů, stačí si je stáhnout, někdy lehce
upravit, a je možné hned tisknout. „Tisk
cizích modelů je to, čím 3D tiskaři začínají,“ uzavírá Mikoláš Zuza.

Nit termoplastu z kotouče
(vlevo dole) se v tiskárně
zahřeje, přetaví
a tiskem upraví například do
podoby držáku na hadici (foto
nahoře). Dole návrh
vánoční formy zpracovaný
v programu TinkerCAD. FOTO
| PRUSA RESEARCH
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Zelenina, co odbourává stres
5plus2
■ V KUCHYNI

Cuketa je nesmrtelná.
Snadno se pěstuje a
v kuchyni z ní připravíte
cokoli. Třeba pokrm
z cukety a bulguru. Tady
je recept na její
chutnou úpravu.

ČR | Kdo si cukety jednou pustí do zahrádky, už se jich nezbaví. Pěstují se velmi snadno a pěkně plodí. Každopádně
jsou jen dvě skupiny lidí: Jedni nad cuketami ohrnují nos, protože jim připadají
bez chuti. Druzí je zbožňují a dokážou z
nich připravit cokoli, od řízků až po dort.

Konzumace cuket ovšem prospěje
každému, a u koho si najde místo v kuchyni, bude zdravý. Cuketa totiž pomáhá s hubnutím i diabetem. Proslulé jsou
jako součást redukčních a diabetických
diet: Mají totiž nízký glykemický index, minimum cukrů a kalorií, ale zato
hodně vody. A navíc podporují spalování tuků a detoxikují. To ovšem zdaleka
není všechno. Konzumace cuket také
pomáhá snižovat krevní tlak i choleste-
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Elektrické vozíky
a skútry

rol, posilovat kardiovaskulární systém a
jaterní funkce, čistit ledviny a močové
cesty, zlepšovat trávení a odplavovat
škodliviny z těla. Vedle toho podporuje
paměť a činnost mozku, uklidňuje a odbourává stres.

Lehký oběd s bulgurem

SLEVA 37 %
SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h

Připravte si cuketu s bulgurem jako nízkoglykemický oběd. Potřebovat budete
150 gramů bulguru, 4 menší nebo 2 větší cukety, 10 stonků povařeného pórku,
80 g ricotty vhodné na strouhání, svazek bazalky, svazek máty, 100 gramů
krůtího masa, extra panenský olivový
olej, pepř a sůl.
Bulgur uvařte podle návodu a zakápněte olejem. Cukety nakrájené na nudličky orestujte, osolte a ochuťte mátou a
bazalkou. Krůtí maso nakrájejte na
kousky a opečte, povařený pórek nakrájejte na kolečka. Vše promíchejte, dochuťte pepřem a solí podle chuti a nakonec přidejte strouhanou ricottu.

Trojkoncert
Megashow Queen
Relived startuje.

0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
A
Hydraulické kotoučové
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek
10x delší životnost
baterie za příplatek
Soběslav

Vlašim

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

CYKLOŠVEC, Na Potoce 225,
tel.: 317 844 116, 603 879 634

Třebíč - Trnava

START Zelený, nám. Svobody 254,
tel.: 567 216 388, 777 743 410

Autobaterie Kopečný s.r.o.,
Trnava 215,
tel.: 724 319 325, 568 823 537

Brtnice
Kolín

Traktory Kolín, K Vinici 325,
tel.: 608 265 749

Další nejbližší prodejny: Havlíčkův

Brod, Praha,
Brno, Jihlava a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

ČR | Po roce a půl se pražská O2 arena
rozjede zostra: Česká skupina Queenie
představí svou megashow Queen Relived za desítky milionů korun, která snese srovnání s koncerty největších zahraničních hvězd.
Koncert si diváci užijí hned třikrát, a
to 3., 4. a 5. září. Výjimečná show s
ohromnou výpravou se ponese v duchu
oslav nedožitých 75. narozenin Freddieho Mercuryho, které připadají přímo na poslední termín trojkoncertu, i
velké radosti z toho, že se show uskuteční. „Ani nedokážu vylíčit, jakou máme
obrovskou radost, že se koncertů v O2
areně po roce a půl konečně dočkáme –
my i naši fanoušci. Queen Relived byla
od začátku plánovaná jako monstrózní
show. Navíc dlouhý kulturní půst jí dodává úplně jiný rozměr. Slogan The
Show Must Go On tímto nabývá nového významu. Jsme nadšení, že právě
Queenie mohou být těmi, kdo O2 arenu
znovu otevřou, a odstartují tak celou
řadu úžasných akcí. Show musí pokračovat!“ zve na koncerty frontman skupiny Queenie Michael Kluch.
(re)

T
S
O
N
C
Á
M
O
D
É
N
D
Á
Ž
V

I?

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Co by nemělo chybět

Maximální
účinnost na potíže
s prostatou

Pálí, svědí, bodají?
STOP hemoroidům!

T

Hemoroidy postihují až tři ze čtyř lidí. Příčinou jejich
vzniku je především nedostatek pohybu, sedavé
zaměstnání, nadváha, ale také těhotenství nebo
nadměrný stres. Máte s hemoroidy problém i vy?

U

levte si od potíží a zajděte si do lékárny
pro skvělého parťáka No-Prostal Strong.
Jedná se o nejsilnější doplněk stravy
na trhu na potíže s prostatou* díky maximálnímu
obsahu extraktu Saw palmetta (latinsky Serenoa
repens), který pomáhá udržet správnou funkci
prostaty a močového ústrojí. Díky přidanému
vitaminu E také chrání buňky před oxidativním
stresem. Účinné složení tohoto přípravku slouží k udržení zdravé prostaty, redukuje noční
močení a podporuje silný a nepřerušovaný
proud moči.
*nejvyšší obsah Saw palmetta – srovnáno s doplňky stravy
na lékárenském trhu, duben 2021
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refou do černého je nejprodávanější gel na hemoroidy
HemoStop Gel Max – zdravotnický prostředek z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe vera a dalších devíti bylin působí
Hemostop® již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku). Díky Aloe vera
má Hemostop® zklidňující účinek při podráždění a svědění
v oblasti konečníku. Boswellie je využívána především
pro své protizánětlivé účinky. Je vhodný také pro těhotné
a kojící ženy. K dostání v lékárnách.

Nedovolte, aby vaše sebevědomí podkopávaly
nepříjemné pocity kvůli potížím s močením
a vyřešte palčivý problém silou osvědčeného
a tradičně užívaného extraktu Saw palmetta.

50 m

g

M E T TA

Zastavte cholesterol
konopím

Vysoká hladina cholesterolu a špatný stav kardiovaskulárního systému mohou mít fatální následky. Přesto tyto obtíže často zanedbáváme. Zastavte cholesterol včas. Pomoc přináší dlouho tabuizované
konopí!

H
AKTIVNÍ
KO N O P Í

Revoluční, maximálně účinné přípravky
CannamediQ využívající aktivní konopí
najdete ve své lékárně.

ladinu cholesterolu, triglyceridů i celkový stav kardiovaskulárního
systému lze řešit přírodní cestou bez vedlejších účinků. Revoluční
doplněk stravy Cholestmizin spojuje sílu konopí s osvědčeným
účinkem monakolinu a zeleného čaje, který napomáhá snížit zvýšenou
hladinu cholesterolu i triglyceridů a poskytuje potřebnou ochranu pro
srdce a cévy. Složení přípravku je navíc obohaceno o silymarin zajišťující
ochranu a regeneraci jaterních buněk.

Zapařená pokožka? Máme řešení!

Zapařená pokožka se projevuje jako zarudnutí nejčastěji v oblasti vnitřní strany stehen a genitálií,
pod prsy či v záhybech kůže. Tyto svědivé mokvající opruzeniny dokážou pořádně znepříjemnit
život každému dospělému jedinci. Na tento intimní problém existuje osvědčené řešení z lékárny!

V

saďte na přípravek IntimComfort®, který předchází a mírní projevy opruzené
nebo zapařené pokožky. Obsahuje speciální roztok určený k boji proti opruzeninám. Přípravek je rovněž doplněný o výtažek z heřmánku, který má skvělé dezinfekční, regenerační a zklidňující účinky. Díky tomu tlumí projevy svědění pokožky
a udržuje ji mikrobiálně čistou. Přípravek je k dostání ve dvou variantách: jako vlhčené
ubrousky nebo ve spreji.
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I přes brutální téma stahování
z kůže obraz není zvlášť násilný
Dílo malíře Tiziana,
italského mistra
renesance, s názvem
Apollo a Marsyas je
nejvzácnější obraz
v Česku.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když před 445 lety, přesně 27. srpna 1576, umíral v Benátkách během morové epidemie italský renesanční mistr
Tizian, cítil zadostiučinění. Jednak se
už mohl těšit na „setkání“ s milovanou
manželkou Cecílií, která zemřela před
lety po porodu dcery, jednak se dožil vysokého věku a zároveň se mu podařilo
dokončit jedno z jeho posledních děl –
Apollo a Marsyas. Malíř coby milovník
náboženských a mytologických výjevů
byl na obraz hrdý.
„Tizian byl velmi vzdělaný, znal a
maloval příběhy inspirované Ovidiem
či antickou i renesanční filozofií,“ vysvětluje Miroslav Kindl, kurátor expozice Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde je obraz vystaven. Právě z Ovidiových Proměn příběh výtvarného díla vychází.
Legenda praví, že když se satyr Marsyas potuloval po lesích, nalezl flétnu.
Nástroj do mechu předtím odhodila bohyně Athéna (někdy se říká, že Héra).
Hrála ráda, ale když zjistila, že jí při hře
nafouknuté tváře znetvoří obličej, zlostně flétnou mrštila. Satyr začal cvičit a
brzy se velmi zdokonalil. Když ho
INZERCE

všichni chválili, zpychl a v domýšlivosti vyzval k soutěži ve hře samotného
boha Apollóna. Ten, Marsyovou troufalostí rozzloben a uražen, výzvu přijal.
Vymínil si ale, že vítěz smí poraženého
stáhnout zaživa z kůže. Bůh hrál na lyru
a zpočátku byly síly vyrovnané. Když
však začal Apollón božským hlasem zpívat, což Marsyas nedokázal, bylo rozhodnuto. Bůh pak pověsil Marsya na borovici a stáhl ho zaživa z kůže. „Tizian
se sám na obraz s největší pravděpodobností namaloval. Svou tvář muže v pozdním věku dal králi Midasovi, který na obraze o Apollónovi a satyrovi přemýšlí,“
vysvětluje kurátor scénu pravděpodobně nejvzácnějšího obrazu v Česku. Jeho
hodnota je závratná, pojištěn byl na jednu miliardu a dvě stě milionů korun.

Plátno osudem kurátora
Miroslav Kindl viděl dílo poprvé během univerzitního studia dějin
umění v Olomouci. „Pocházím z
Chomutova, takže jsem se na Moravu a k obrazu osobně dostal až
na vysoké škole. S kamarádem
jsme se do Kroměříže vydali v říjnu 2002. Když jsme přijeli, bylo po
sezoně a zavřeno. Správci se nás ale
zželelo, tak nás dovnitř pustil a nechal nás obraz o samotě prostudovat.
Takže mé první osobní setkání bylo velmi soukromé,“ vzpomíná kurátor. Netušil, že ho plátno bude brzy provázet
mnoho dalších let, když se stane jeho
správcem. „Coby kurátor mám takové
privilegium se k obrazu třeba na čas posadit a v klidu si ho prohlížet,“ podotýká s úsměvem. Takto se do díla naposled ponořil před pár měsíci. „Má obrovskou hloubku a dá se velice dobře číst,
stejně jako dobrá kniha. Obraz sám vy-

bízí k meditaci a přemýšlení, například o filozofii či mytologii,“ dodává s tím, že
divák by se mohl soustředit na jev, latinsky zvaný „horror vacui“, tedy děs před
prázdnotou. „Jakoby se Tizian bál volného prázdného prostoru,“ upozorňuje
Kindl. „Na rozdíl od prchlivého Michelangela se o Tizianovi říkalo, že byl povahy milé. To čiší i z obrazu, který není,
i přes poměrně brutální téma stahování
Marsya z kůže, nijak násilný,“ dodává.
Kroměřížský zámek se právě opravuje. „Obrazárna je svěšená a připravuje
se zejména nové osvětlení, které Apolló-

Tizian: Apollo a Marsyas, olej
na plátně, rozměry 220×204 cm.
Tizian namaloval dílo mezi lety
1570 a svou smrtí v roce 1576.
V kroměřížské sbírce je od roku
1673, kdy jej koupil olomoucký
biskup Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu.
FOTO | WIKIPEDIE
na a Marsya zásadně pozmění. Použijeme totiž nejmodernější osvětlovací metody, které se teď ve světě užívají, a věřím, že z barev vytáhneme to nejlepší.
Lidé si budou plátno moci prohlédnout
na jaře 2022,“ uzavírá kurátor.

VOLBY- KOMERČNÍ PŘÍLOHA
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Odmítáme experimenty na dětech
Dítě je zázrak, ne pokusný králík, říká lídr VOLNÉHO Bloku Lubomír Volný
Proč jste proti očkování dětí?
Pozor! My jen nesouhlasíme
s vnucovanou vakcinací experimentální vakcínou proti nemoci
COVID-19.
Nejsem lékař. Jsem táta. A sháním
si informace, abych ochránil svého devítiletého syna. Například
profesor Masarykovy univerzity
Michálek nedoporučuje očkování dětí proti Covid 19. Totéž
říká rektor Karlovy univerzity
profesor Zima. Proti vakcinaci
dětí se vymezuje i řada významných institucí a osobností medicíny. Já jako dospělý chlap se mohu
o vakcinaci experimentální vakcínou rozhodnout sám za sebe.
Za syna však nesu odpovědnost
do jeho osmnácti. Nijak mě neuklidňuje, že třeba dcera premiéra
Babiše se neočkuje, protože prý
má protilátky. A občanům se
očkování pro děti vnucuje.

vystaveny třem šíleným experimentům. První je povinné nošení
roušek a respirátorů. Přitom
vědecká studie uvádí, že dlouhodobé nošení respirátorů způsobuje bolesti hlavy a snížení
rozpoznávacích schopností. Další
studie dokládá, že dítě se zakrytou tváří je vystaveno trojnásobnému množství oxidu uhličitého.

Dobře, ale to, že cítíte odpovědnost za syna, ještě neznamená,
že můžete přirovnávat vakcinaci proti covidu k Mengeleho
pokusům na dětech.
Nejen, že mohu, ale musím!
Děti byly v posledním roce a půl

A třetí experiment?
Ten hrozí teď – „dobrovolně
povinná“, tedy vynucená vakcinace experimentální vakcínou.
Doposud se účinnost roušek
zkoušela na křečcích. Nechci, aby
z mého syna dělal stát pokusné-

To jsou roušky. A co ty druhé
dva experimenty?
Vadí mi, že se vláda vůbec nezajímá o bezpečnost testů, které pro
naše děti za naše peníze kupuje.
Skandály firmy Randox ukazují,
že testy se ne vždy vyrábějí a balí
ve sterilním prostředí. Vláda
i výrobci samotestů, kterými se
děti musí ve školách testovat, přesouvají odpovědnost za případné
následky na uživatele, tedy na
dítě, respektive na nás, rodiče.

Festival
svobody

DATUM:

ČAS:
MÍSTO:

ho králíka. Nechci, aby se mému
synovi dostala do těla látka,
o které nemáme dost informací.
Jako kantor jsem vedl děti ke kritickému myšlení, k obezřetnosti
k tomu, že se mají vyhýbat chemickým látkám. Ostatně, britská
vláda v létě rozhodla neočkovat
proti covidu-19 děti a mládež do
18 let, dokud nebude k dispozici
více informací. Pokud není vakcína dost dobrá pro britské děti,
má být snad dobrá pro děti české?
Bojíte se o děti?
Nebojím se skoro ničeho, ale
o syna strach mám. Dítě je zázrak,
je úžasné vidět, jak vyrůstá. Totéž
říká kolega poslanec Marián Bojko, otec pěti dětí a dědeček osmi
vnoučat. VOLNÝ Blok je vlastně
vůbec plný dětí. I proto v sobotu
28. srpna pořádáme velký Festival svobody na Letné. Bude to
oslava svobody, na které poskytneme rodičům odborná doporučení a vybavíme je formulářem,
díky kterému nebudou moci být
děti kvazivakcinovány třeba ve
škole bez souhlasu rodičů. Moc
se na Letnou těším a všechny
srdečně zvu.

W W W .VO L N Y B LO K .C Z

Flákanec. Tak zná
poslance a výrazného
bojovníka proti povinné
covidové vakcinaci
Lubomíra Volného
česká veřejnost. Jak
se podle celostátního
lídra VOLNÉHO Bloku
experimentuje na dětech?

Sobota 28. srpna 2021

Od 10:00 do 18:00
Letná, Praha

Program pro rodiny s dětmi plný zábavy.
Těšit se můžete na: Ilona Csáková, Tomáš Ortel
Roman Horký, Hana Lounová, a další...
Poradíme, jak zabránit vakcinaci dětí proti Covid 19, pokud si ji rodiče nepřejí.
zadavatel/zhotovitel Volný blok

INZERCE

STARTUJEME MIMOSEZONNÍ CENY

Tel.: +420 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz

Užijte si wellness pobyt s programem all inclusive.
Výhodné welllness balíčky s neomezenou konzumací vína a piva.
Těšíme se na Vás ve vnitřním i venkovním wellness centru.

www.hotelkamzik.cz

historie i současná výroba • individuální prohlídky
• interaktivní
prvky • retro kino • bezbariérový vstup
•
• otevřeno 7 dní v týdnu

Prožijte svůj SEN
v Jeseníkách!
Čistý vzduch, krásná příroda, úžasné
výhledy, nevšední zážitky, aktivní
odpočinek a relaxace, technické
i kulturní památky.

https://jeseniky-rodina.cz
https://www.facebook.com/RodinneJeseniky

Penzion a restaurace u kormidla
Nachází se v těsné blízkosti
vodní nádrže Slezská Harta.
Z prostorné terasy máte krásný
výhled přímo na její zátoku. Zde si
můžete vychutnat českou kuchyni
i speciality naší restaurace. Je
možno zajistit ubytování a zájezdové
stravování, které u nás bývá spojeno
s vyjížďkou na elektrolodi Harta.

plavecký areál
Zá bř eh

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce u Bruntálu
tel.: 602 723 682, 725 85 65 45
ukormidla.leskovec@seznam.cz
www.slezskaharta.cz
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Příběh Zátopka i protektorátu

Obohaťte knihovnu svých studujících potomků učebnicí i příběhem nejlepšího světového běžce všech dob
Příprava na přijímačky na SŠ
Práce s textem

Římské báje

Kronika protektorátu

Vytrvalost

Lucie Filsaková

Valeria De Tommaso

Dvojjazyčná
kniha pro začátečníky.
V knize najdete celkem 7 pověstí z římské
historie. Byly
zpracovány
pro začínající
čtenáře, kteří si
chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem
v italštině. Úroveň jazyka v publikaci je
vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. Český zrcadlový překlad
umožní čtenáři obratem zkontrolovat,
zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Na konci knihy jsou cvičení pro
ověření získaných znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3, na které legendy vypráví rodilý mluvčí, je zdarma
ke stažení na webu.

Jiří Padevět

Rick Broadbent

Zvládněte přijímací zkoušky
na střední školu levou zadní!
Čekají vás přijímací zkoušky z českého
jazyka na střední školu? Základem úspěchu je práce
s textem – umět se v něm orientovat,
chápat souvislosti, odhalovat různé
mluvnické a gramatické jevy. Proto
jsme pro vás připravili 30 testů, díky
nimž všechny uvedené dovednosti procvičíte. Budete vyhledávat větné členy,
pravopisné chyby, určovat věty hlavní
či vedlejší a mnoho dalšího. Správná řešení najdete v klíči na konci publikace.
104 stran,
nakladatelství FRAGMENT

80 stran, nakladatelství EDIKA

Během šesti let
protektorátu se
změnily nebo
skončily miliony lidských osudů. Někdo zahynul, někdo přišel
o blízké či o majetek, někdo našel odvahu a někoho pohltil strach. Česká rezistence,
nacistická i protektorátní represe, holokaust českých a moravských Židů, genocida Romů a takzvaných asociálů, bojové operace americké, sovětské, ale i rumunské armády měnily osudy lidí, včetně těch, kteří se do poslední chvíle domnívali, že zůstanou stát na okraji historické katastrofy a nic se jim nestane.
Kniha Kronika protektorátu se snaží
den po dni přiblížit alespoň některé
z těchto osudů.
872 stran, nakladatelství ACADEMIA

Pozoruhodný život
a doba Emila Zátopka
Tato kniha je první
zahraniční biografií,
která dokumentuje
nevšední vzestup,
pád a rehabilitaci
muže, který byl prohlášen za „největšího běžce všech dob“. Je to také příběh zlatého věku sportu, který se odehrával
na pozadí paranoidních ohavností studené války. Z londýnské olympiády v roce
1948 do českých vězeňských lágrů, toto
je trýznivý a současně povznášející příběh o přežití. Zatímco Zátopek stoupal
k vrcholu své světové slávy, jeho bývalého trenéra zatkli a mučili. Jejich rozdílné
cesty odhalují, jak nevypočitatelná je sláva, aby se v čase, kdy se Zátopkův svět
zhroutil, opět zkřížily. Oběma zbývalo
vydržet a zůstat pevný.
312 stran, nakladatelství Slovart

INZERCE

Z ářijové
módní číslo

a dvě různé
obálky
právě v prodeji
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234 076 029
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Prodáváte svůj vůz?
ZVOLTE JISTOTU A NEJVYŠŠÍ
MOŽNOU VÝKUPNÍ CENU!

POHODLNĚ
vše vyřídíme za vás, rychle, kdykoli
VÝHODNĚ
peníze okamžitě na ruku
BEZ STAROSTÍ
za váš starý vůz vezmeme veškeré záruky
MOŽNOSTI
protiúčet může snížit cenu nového vozu,
případně zaplatit akontaci,
přinést další cenovou výhodu až 50 tisíc!

WWW.AUTOESA.CZ /  800 555 555

ORDINACE
V RŮOVÉ
ZAHRADĚ 2
od 2. září
VOYO.CZ

Praha / Brno / Ostrava / Pardubice / Olomouc
České Budějovice / Karlovy Vary / Plzeň / Chomutov / Hradec Králové
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Předzvěst parodontózy:
zanedbaný zánět dásní
Zarudlé dásně, krvácení
při čištění zubů, zápach
z úst. Příznaky, které
není radno podcenit.
ČR | Takřka všichni noví pacienti, kteří
přijdou poprvé do ordinace dentální hygienistky, mají zánět dásní. Gingivitida,
jak se nemoc odborně nazývá, je běžná
jak u dospělých, tak dětí. Když se neléčí, může přerůst v parodontitidu.
Zánět dásní je považován za nejčastější zánět v lidském těle a v naprosté většině případů je vyvolán zubním plakem,
tedy špatnou zubní hygienou. „Kromě
toho může být zánět vyvolán také některými bakteriálními, virovými nebo kvasinkovými infekcemi, a známe také tzv.

hormonální gingivitidu,“ říká Tereza
Svobodová, dentální hygienistka pražského Zubního centra Ořechovka.
Dásně u gingivitidy nemají přirozeně
růžovou barvu, ale jsou zarudlé až nafialovělé a zduřelé. „Typickým projevem
zánětu dásní je krvácení při čištění
zubů, při doteku sondou nebo při zavedení mezizubního kartáčku do mezizubního prostoru. Při zánětu dásně většinou
nebolí, někdy ale mohou být citlivé,“ dodává odbornice.
Krvácení dásní pacienti často podceňují. Neuvědomují si, že zánět dásní
není pouze místní problém, ale že bakterie způsobující gingivitidu produkují toxické látky, které mají vliv na celý organismus. Zánět dásní je také častá příčina
zápachu z úst.
„Je považován za předstupeň parodontitidy, která postihuje hlubší tkáně

a může vést až ke ztrátě zubů,“ upozorňuje Tereza Svobodová. Léčba zánětu
dásní spočívá v pečlivém odstraňování
zubního plaku, tedy v pravidelném a důsledném provádění ústní hygieny. Vhodná je také návštěva dentální hygienistky
spojená s instruktáží o správném čištění
zubů včetně používání mezizubních kartáčků, s profesionálním očištěním zubů
a také s pravidelným odstraňováním
zubního kamene.

Návštěva u zubní
hygienistky nebolí
Pokud o návštěvě zubní hygienistky teprve uvažujete, možná přemýšlíte o
tom, co všechno vás v její ordinaci
čeká. Tak tedy: Při první návštěvě vás
odbornice podrobně vyšetří a zjistí, jaké
máte hygienické návyky a jaké typy po-

Správnou péčí o zuby předejdete
problémům.
FOTO | MAFRA
můcek používáte. Vysvětlí vám příčiny
vašich problémů, nacvičí s vámi správné metody čištění zubů a vybere vhodné
dentální pomůcky včetně mezizubních
kartáčků, případně zubní nitě.
Dále provede základní odstranění
zubního kamene, vyleštění povrchu
zubů a eventuálně i lokální fluoridaci
v místech, kde vám odstranila zubní kámen. Pokud je třeba, domluví se s vámi
na počtu dalších návštěv. Z ordinace budete určitě odcházet spokojeni. Ošetření
je příjemné a nebolí. Další péče je však
zase jen a jen na vás.
(ask, iDNES.cz)
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Zápach z úst ohlašuje
Parodontitida
představuje
zánětlivé onemocnění dásní
a závěsného aparátu, které
nás po zubním kazu trápí nejvíce. Onemocnění vzniká působením
bakterií, které produkují agresivní kyseliny, ty
rozpouštějí tvrdou vápníkovou a fosfátovou minerální matrici zubní skloviny a přitom uvolňují
sirovodík, jenž zapříčiňuje zápach z úst. Bakterie
mají za následek vznik zánětu, který se nejprve
usadí na dásních, později však i na systému, který plní funkci pevného ukotvení zubů. Zánět se
rozvíjí a způsobuje bolest, pocit tlaku a brnění.
Mezi zubem a dásní se vytvářejí prostory, vačky,
které mohou byt naplněné hnisem. Krčky zubů se
odhalují, zuby se rozestupují a ztrácejí pevnost
ukotvení.
Dlouhodobý zánět oslabuje imunitní systém,
který pak hůře odolává závažnějším onemocněním. Podle statistik mají pacienti s parodontitidou dvojnásobně větší riziko onemocnění srdce
a čtyřnásobné nebezpečí srdečního infarktu.
Obzvlášť ohroženi jsou, podle odborníků, pacienti s cukrovkou, osteoporózou nebo plicními one-

parodontózu

a dále podle potřeby, a nebo až za měsíc. Běžné
mocněními. Experti odhadují,
uplatnění je vhodné v souvislosti i s používáním
že
záněty dásní by mohly být
zubních náhrad, či rovnátek. Uplatnění přípravků
zo d povědné za 18,2% všech
Chytrá houba Pythie Bio Plus se osvědčilo i u lidí
předčasných porodů.
terapii
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docházeBakterie si na běžné chemické přípravky
lo v ústecch
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o-k přemno
udržet přirozenou mikroflóru v dutině ústní není
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či opary.“
„Do lékáren dodáváme ústní vodu v šumivých tabletkách,“ říká výzkumník Radim Klimeš. „Chytrá
houba Pythie Bio Plus se ředí do pitné vody a provádí se klasické
výplachy dutiny ústní.
Tam Chytrá houba
Přípravky s Chytrou houbou
příznivě působí,
- Pythium oligandrum dostanete
pokud má člove své lékárně.
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Bolí zuby? Trápí vás jiná nemoc
Bolest zubů může být
signálem začínající
dysfunkce nějakého
orgánu. Před čím vás
varuje osmička nebo
třeba špičáky?
ČR | Bolest zubů je bolest, kterou cítíte
v zubu či kolem něj. Je nejčastěji známkou toho, že se zubem nebo dásněmi
není něco v pořádku. Někdy však může
znamenat i to, že ji způsobují problémy
jinde v těle. Upozornit může třeba na srdeční onemocnění i rakovinu plic. V některých případech může být varovným
signálem infarktu.
„Nemyslím si, že se dá na zuby v tomto směru stoprocentně spolehnout,
avšak například při krevních onemocněních je často pozorováno krvácení z dásní či popraskané ústní koutky. U onemocnění trávicího traktu zase bývá různě zbarvený povlak jazyka, vznikají

Při krevních
onemocněních
často krvácí dásně.

FOTO | ARCHIV MAFRA

afty a signálem bývá i zápach z úst,“
říká zubní lékařka Jana Karbusická.
Bolest řezáků horní a dolní čelisti
může naznačovat, že se v těle rozvíjí
bakteriální zánět ledvin, močového měchýře či zánět středního ucha. Pokud pociťujete dlouhodobou bolest špičáků, je
dost možné, že trpíte žloutenkou typu
A, B nebo C. Alternativní medicína uvá-

dí spojitost také s akutním zánětem žlučníku. Jestliže se bolest objevuje v zubech mezi stoličkami a špičáky, může
jít o nerovnováhu střevní mikroflóry,
zápal plic nebo kolitidu. Obecně jsou
špičáky velmi specifické zuby, které
jsou hojně spojené s očním systémem.
Říká se jim oční zuby, protože když rostou, bolest může vystřelovat až do očí.
Bolest v dolních šestkách může být
projevem arteriosklerózy a jiných problémů s cévami nebo artériemi. Oproti
tomu horní šestky upozorňují na možný
zánět lícních dutin, mandlí, onemocnění hrtanu, prsních žláz, na potíže se štítnou žlázou či na zánět vaječníků a sleziny. Při bolesti horních šestek může jít
také o zánět nosních dutin a hltanu.
Jestliže vás dlouhodobě trápí osmič-

ky neboli zuby moudrosti, jde o signál
vysílaný přímo od srdce – a to doslova.
V osmičkách se totiž zrcadlí kardiovaskulární potíže.
Ačkoliv pro to neexistuje odborný
průzkum, v praxi se poměrně často stává, že při déletrvajícím onemocnění tlustého střeva se to nepříznivě projeví na
dolní stoličce. Pravděpodobná je prý
také anémie, žaludeční vředy či chronický zánět slinivky.
Zubní lékařka Jana Karbusická k
tomu však dodává, že to neplatí paušálně. „Bolavý či jinak nemocný zub nemusí být vždy předzvěstí onemocnění
nebo špatného orgánu. Navíc to může
fungovat i obráceně. Například při některých kožních, očních či revmatologických onemocněních se pátrá po ložiscích zánětu v ústech, která by tyto nemoci mohla způsobit,“ upozorňuje zubní lékařka a odborná garantka značky
SPLAT. Na závěr dodává, že zdraví
chrupu a celého těla závisí na tom, jak
se o ně staráme, a především na našem
celkovém životním stylu.
(pet)
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Jak se vyhnout plynatosti?
své stravovací návyky. Na jídlo si udělejte čas, jezte pomalu, pořádně žvýkejte a nepřejídejte se. Navíc přidejte ke
každému jídlu porci zeleniny, omezte
sladké a příliš slané pokrmy a uvidíte,
že se budete cítit výrazně lépe,“ radí Jiří
Stabla z Kanabigerol.cz.

2
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ČR | Stydíte se za to, že na vás jdou větry a vy si potřebujete ulevit? Nemusíte.
Je to běžný fyziologický jev.
U zdravého jedince se tvoří až dva litry střevního plynu denně. Když se ale
plynů vytvoří více a ty se přestanou
vstřebávat, pak mluvíme o plynatosti.
Za nadměrnou plynatost neboli meteorismus stojí zpravidla potraviny, které obsahují zkvasitelné sacharidy. Do
této skupiny patří například fazole, čočka, cibule, kapusta, banány, ale i jablka.
Příčinou však může být také alergie
na některý druh potravin, intolerance
laktózy či lepku, narušená střevní mikroflóra nebo stres, ale i například kouření či žvýkání žvýkaček, které vedou k
polykání vzduchu.
Pokud nadýmání nevyvolávají tyto
příčiny, je lepší obrátit se na lékaře.
Jak se těchto obtíží zbavit? „Změňte

litry střevního plynu
denně se tvoří
u zdravého jedince.

Obvykle se radí nekonzumovat potraviny, které nám nadýmání způsobují.
Stanislav Petříček z bistRAWveg však
radí opak: Potraviny zařaďte, ale v malých porcích a správně upravené. „Když
si pravidelně a v malých dávkách dopřejeme fazole nebo brokolici, naše tělo si
na ně zvykne a tento typ potravin přestane dělat paseku v našem trávení,“ říká.
Střevní mikroflóru můžete také podpořit konzumací živých jogurtů či doplňků stravy s obsahem probiotik a prebiotik. Tyto látky pomáhají udržovat zažívání v rovnováze a působí tak preventivě proti nadýmání.
Střevní mikroflóra je tvořena miliony různých bakterií, které jsou našemu zdraví prospěšné. Mimo nich však
střeva hostí také mikroorganismy, které v případě přemnožení mikroflóru naruší a v důsledku toho dojde k zažívacím problémům. Častou příčinou přemnožení bývá užívání antibiotik, nezvyklá strava třeba na dovolené, stres
(kam)
a také alkohol.

NOVINKA

Nadýmání?
Křeče? Bolesti?
Cíleně se
uvolňuje až
ve střevě

– silný a šetrný při zažívacích potížích
ulevuje při nadýmání, křečích, bolestech a diskomfortu
v oblasti břicha
enterosolventní tobolky jsou šetrné k žaludku a zajišťují přímý
účinek tam, kde potíže vznikají, tedy ve střevě
kombinuje osvědčené a vědecky ověřené přírodní látky ve
vysokých dávkách: silice máty peprné a kmínu
Gaspan® enterosolventní měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz
www.gaspan.cz

Schwabe
Czech
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CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Až se mi začnou třást ruce, skončím

P

řed necelými dvěma měsíci skončil
Jan Pirk po 25 letech v čele kardiocentra pražského IKEM. I když ho
odvolání z funkce trochu zaskočilo, s novou situací už se vyrovnal. V 73 letech tak
stále operuje, na klinice mu zůstala stejná
kancelář i sekretářka. V pořadu Interview
na CNN Prima NEWS prozradil, že stále
zvládá kolem 200 operací ročně. A o konci kariéry zatím nechce ani slyšet.
„Rozhodně nemám z konce ve funkci
žádné trauma. Mám dokonce klidnější spaní, protože mi každou noc nezvoní telefon. Když chci dovolenou, vezmu si ji
a nemusím mít starosti, jak centrum funguje. Je to vlastně tak trochu úleva,“ prozradil Pirk ve vysílání CNN Prima NEWS.
Ve funkci Pirk skončil k 1. červenci.
„Bylo to těžké rozhodování. Pan profesor
je nesmírný odborník, živá legenda. Myslím, že IKEM mu hodně dluží za to, co
pro něj udělal. Po 32 letech ale můžeme
začít novou etapu výstavby. Musím garantovat státu to, co plánujeme. A protože
tyto investice budou v řádu 10 až 15 let,

musí být podloženy exekutivním a stabilním vedením,“ vysvětlil v květnu ředitel
IKEM Michal Stiborek.
Pirk před 15 až 20 lety zvládal dvě operace denně a kolem 330 za rok. „Teď se
snažím jen o jednu, zbytek přebírají kolegové a moji žáci, kteří svou práci dělají
dobře. Každý učitel musí vědět, že žáci budou jednou lepší než on. Jinak by na světě
neexistoval pokrok,“ chválil.

„102 schodů vybíhám stále“
Nejen ve světě zdravotnictví je Jan Pirk
známý jako vášnivý sportovec. „Výtah nepoužívám, každé ráno pravidelně vybíhám 102 schodů do kanceláře. Časy na závodech, které běhám už 30 let, jsou stále
horší. Člověk se musí smířit s tím, že výkonnost jde dolů. Ale na schodech do
IKEM jsem to naštěstí zatím nepoznal,“
dodal s úsměvem. I když už kardiocentru
nešéfuje, kancelář mu zůstala i včetně oblíbené sekretářky. Přesto už v 73 letech ví,
kdy s operováním skončí. „Se stářím se za-

čnou třást ruce a zhoršuje se zrak. Jsem domluvený s kolegy, že až to na mně uvidí,
upozorní mě. Může to nastat za měsíc
nebo klidně až za rok,“ konstatoval.
Přesto své práci věnuje tolik času, že ho
doma skoro nevidí. „Manželka říká, že
jsem doma méně než jindy. Je to hlavně
kvůli uvolnění opatření. Často jezdím na
zahraniční kongresy, ale žena mě upozorňuje, abych toho už nechal,“ prozradil.
S ohledem na trvání jeho kariéry může někomu připadat až neuvěřitelné, že si Pirk
stále nesplnil všechny své sny. „Vychoval
jsem mnoho kardiochirurgů, ale nepodařilo se mi vychovat ženu kardioložku. Teď
ale máme talentované studentky, tak snad
se zadaří,“ doufá.
A kam se může jeho obor ještě vyvinout? „Dnes zachraňujeme běžně životy lidem, kterým jsme před desítkami let nemohli pomoci. Před 60 lety zemřelo na
první infarkt 60 procent lidí, dnes jsou to
dvě procenta. Lidé totiž přežijí klidně tři
infarkty, takže přibývá srdečních selhání,
protože mechanické čerpadlo už ve vyso-

kém věku nestíhá. Jsem přesvědčen, že
celé čerpadlo jednou zašijeme do člověka.
Vždyť první kardiostimulátor byl velký
jako lednička. Odhaduji to do dvou až tří
let a doufám, že u toho budu,“ předpověděl v Interview Jan Pirk.
(ms)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.
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ELEKTROMECHANIK, až 38 000 Kč,
Kladno, ÚSO/ SO - obor elektromechanik,
vyhláška 50/1978 Sb. §6, uživatelská
znalost práce na počítači, SAP výhodou,
zkušenosti s opravami, nastavením strojů a
zařízení, znalost mechaniky, hydrauliky,
orientace v technických výkresech. E-mail:
info@grafton.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/WMJQH4

záštita

IT - prodej a služby

Grafton
Rec ruitment
Praha

Zemědělství, lesnictví

18 000 Kč / měsíc40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
Pracovník ve smíšeném hospodářství
Více na www.jobdnes.cz

23 000 - 25 000 Kč / měsíc

Operátor výroby 24 000 - 26 500 Kč !

24 000 - 26 500 Kč / měsíc

Mistr svařovny

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - montáž autosedaček

24 000 - 34 000 Kč / měsíc

IT B i
A l t
Více na www.jobdnes.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Nadšený zemědělec se zkušeností s osevem(40…
Pomocní lesní dělníci

Operátor výroby - 2 směnný provoz - liberec

16 800 Kč / měsíc
19 320 - 20 000 Kč / měsíc

Operátor/ka call centra (i zkrácený úvazek)

20 000 - 38 000 Kč / měsíc

Vedoucí účetního oddělení

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Osobní bankéř/bankéřka|28 000 - 40 000 Kč

28 000 - 40 000 Kč / měsíc

Koordinátor starostlivosti o zákazníkov v Grécku
Více na www.jobdnes.cz

1 100 - 1 400 Kč / měsíc

NárodNí
dEN BEZ
KOUŘE

HUDEBNÍ IMPULSY

Z Hanspaulky Hejmův
Žlutý pes zavítá do Doupěte
JOSEF VLČEK

ského života. Po celou tu dobu pracoval
na sólové desce Dáreček, kterou si
opravdu daroval na začátku letošního
roku ke svým sedmdesátinám. Výbornému a pohodovému albu, které natočil
s novou a mladou sestavou muzikantů
vévodí úspěšná Evropanka Blanka.
Brzy po vydání Dárečku Hejma znovu aktivoval Žlutého psa s vyhlášenými
kytaristy Janem Martinkem a Petrem
Roškaňukem. Živáááák pro posluchače
Rádia Impuls z hudebního klubu Doupě
bude jedním z prvních vystoupení pražské rockové legendy po znovuobnovení
jejich činnosti. Můžeme se těšit
na všechny jejich slavné hity a možná,
že kapela přidá i něco nového. Proslýchá se totiž, že pracují na novém albu.
Tak si ho nenechte 1. září na Impulsu
ujít. Stream můžete sledovat také
na YouTube a Facebooku Impulsu.

FOTO | TOMÁŠ FRAIT, MAFRA

N

ejen nový školní rok začíná ve
středu 1. září, tentýž den ve
20 hodin odstartuje na Rádiu Impuls v přímém přenosu další díl koncertního cyklu Živáááák. Tentokrát se
v něm představí po delší pauze probuzená legenda českého rocku Žlutý pes.
Žlutý pes vznikl v roce 1978 v okruhu pražských muzikantů, kteří se scházeli v hanspaulské hospodě U Tyšerů,
přezdívané Houtyš. Bylo to prostředí,
které dalo české hudební scéně Yo Yo
Band, Bluesberry, Krausberry, Ivana
Hlase a řadu dalších kapel. Právě Ivan
Hlas byl jedním ze dvou zakladatelů
skupiny, která se původně pojmenovala
Yellow Dog. V době, kdy bylo neúnosné mít anglický název, se musela skupina přejmenovat. Vyměnila několik názvů, aby se nakonec vrátila k českému
překladu toho původního. Když Hlas
odešel na sólovou dráhu, stal se šéfem
souboru druhý zpěvák Ondřej Hejma.

Závan jižanského rocku
Žlutý pes se od začátku orientoval
na žánr, kterému se říká jižanský rock.
To proto, že od sedmdesátých let vznikla
na jihu USA svérázná varianta rocku, která se snažila spojovat černé blues, bílou
country a rock do kompaktního celku, postaveného na vynikajících výkonech muzikantů. Jeho domácí obdoba navíc stavěla na českých textech, a to i přesto, že Ondřej Hejma byl vynikající anglista.
Muzikantské kvality Žlutého psa
byly tak silné, že kapela přes velkou nepřízeň režimu vydala ještě před listopa-

dem 1989 svůj debut. Obsahoval i jejich první velký hit Dýmka míru. Vrcholnou éru však Žlutý pes zažil až v devadesátých letech, kdy se mu podařila celá řada úspěšných hitů, z nichž nejslavnější je Sametová z roku 1994. Rádia ovšem s potěšením hrála i jejich další hity Tráva, Zůstaň klidná nebo Modrá (je dobrá).

Dáreček k sedmdesátinám
Po vydání alba Stroj času v roce 2014 se
Žlutý pes na určitou dobu odmlčel. Ondřej Hejma absolvoval operaci srdce
a věnoval se různým jiným aktivitám.
Má jich víc než dost – na svém kontě
má několik knih, je vynikající moderátor a v poslední době i glosátor společen-
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Mezinárodní
hudební festival
Český Krumlov
4 / 9 Plácido Domingo

PŘIPRAVTE SVOU

IMUNITU

10 / 9

Billy Cobham

17 / 9

Adam Plachetka

18 / 9

Leticia Moreno

NA PODZIM!

Hlavní partneři

Nakupujte on-line

www.alpik.cz

Zavolejte nám

774 775 777

Kamenná prodejna

30. dubna 3128/2b, Ostrava

Oficiální partneři

Partner koncertu

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Festival se koná za laskavé podpory

Prodejce vstupenek

30 27. srpna 2021

Česká republika

Nelítostný boj

Prostřeno! se soupeři z Moravskoslezského kraje
ČR | Prostřeno! na severu Moravy bude
stát za to. Boj o výhru se chystá nelítostný. Kdo vyhraje 60 tisíc korun? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17:50 hodin.
Invalidní důchodce René (54 let) uvaří v pondělí u dcery. Jedna žije v Šenově, druhá ve Švýcarsku. Králíka bude
mít domácího a jako zábavu si pro své
soupeře připraví vyjížďku kočárem. Jen
to vlastní pivo, kdyby si všude nenosil.
Řidič autobusu Michal (29) naplánuje na úterý lososový tatarák, masový vývar, steak z hovězí svíčkové třikrát jinak. Nerozhodí ho ani René, který si
pivo přinese opět vlastní.
Pečující maminka Andrea (44) miluje grilované maso, to se ale v jejím
menu neobjeví. Pivo pro Reného mít připravené bude, ovšem ten by jí nejraději
poslal se džbánkem… Je to legrace,
nebo to René myslí vážně?
Student Vojtěch (21) chce ve čtvrtek
oslnit bramboračkou a pak přijdou
lasagne. Není to moc jednoduché? Jak
Vojta unese kritiku?
Automechanik Jakub (30) zakončí
INZERCE

soutěž v pátek falešnou dršťkovou polévkou z hlívy i steakem z tuňáka. Jenže
co má být teplé, bude studené.
Těšte se na páteční pokličky, nad kterými bude vše odhaleno!
(kot)
Králík na šalvěji s fazolovými lusky,
šťouchané brambory
Ingredience:
1 kilogram celého vykostěného králíka,
50 g přepuštěného másla,
15 listů šalvěje, vývar, hladká mouka,
1 citron, 1 bobkový list, 300 g fazolových lusků, 70 g anglické slaniny, 1 kg
brambor, jarní cibule, sůl, pepř. Postup:
Králíka osolíme, opepříme, obalíme v
mouce a pečeme na přepuštěném másle,
přidáme šalvěj, bobkový list a dusíme
doměkka, dle potřeby podléváme vývarem. Po upečení omáčku zahustíme
kouskem másla a podáváme se šťouchaným bramborem. Brambory uvaříme v
osolené vodě doměkka, poté slijeme,
rozšťoucháme a přidáme jarní cibuli.

Zleva Andrea Miloševičová, Vojtěch Bartek, Jakub Juřica, Michal Naivert a
René Kludka nad poklicemi ukrývajícími výhru 60 tisíc.
FOTO | FTV PRIMA
Steak z tuňáka, batátovo-bramborové pyré a grilovaná zelenina
Ingredience:
5 steaků z tuňáka, 1 citron nebo
limeta, čerstvý
rozmarýn, olivový olej, kousek
másla, sůl, pepř. Batátovo-bramborové pyré: 1 batát, brambory podle potřeby, máslo, mléko nebo smetana, sůl. Grilovaná zelenina: 1 paprika, 1 cibule,
1 cuketa, olivový olej, bylinky podle
chuti, sůl, pepř. Postup: Tuňáka osolíme, opepříme a pokapeme citronovou
šťávou. Dáme odležet do lednice minimálně na dvě hodiny, nejlépe na 24 hodin. Poté vytáhneme a necháme chytit
pokojovou teplotu. Rozpálíme pánev,

dáme trošku olivového oleje, tuňáka osušíme papírovou utěrkou, znovu trochu
osolíme a opepříme. Do pánve přidáme
větvičku rozmarýnu. Vložíme na pánev
a z obou stran prudce opečeme. Před
koncem pečení přidáme kousek másla.
Následně steaky necháme chvíli odpočinout v alobalu. Batátovo-bramborové
pyré: Batát a brambory očistíme, nakrájíme na kostičky a dáme vařit do osolené
vody doměkka. Poté scedíme a přidáme
pár plátků másla. Necháme máslo rozpustit a pošťoucháme. Poté přidáme podle potřeby mléko nebo smetanu a rozmixujeme. Dochutíme solí. Grilovaná
zelenina: Zeleninu nakrájíme na nudličky. Rozpálíme pánev, dáme olivový
olej, zprudka opečeme zeleninu, osolíme a opepříme. Přidáme bylinky.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. srpna 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Looney Tunes: Úžasná show (5) 7.15
Kačeří příběhy (81, 82) 8.00 O Rampelníkovi
9.45 Muzikál ze střední 2 11.55 Volejte Novu
12.35 Loskuták na výletě 13.00 Výměna
manželek XI 14.25 Španglicky snadno a rychle
16.55 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Mstitel Blade (1) 6.35 Čapí příběhy (13)
7.00 Autosalon.tv 8.05 Cyklosalon.tv 8.40
Policajt nebo spratek (3) 9.55 Máme rádi
Česko 11.50 Vraždy podle Agathy Christie
(7) 13.55 Nebezpečná rychlost 2: Zásah.
Akční film (USA, 1997). Hrají S. Bullocková,
J. Patric, W. Dafoe, T. Morrison, C. Campová,
L. Chilesová, J. Hotz. Režie J. de Bont 16.30
Jarčin profesor. Filmová komedie (ČR, 1937)
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 6.30 Top Gear speciál (2) 7.35
Pevnost Boyard (3) 10.15 Re-play 10.50 COOL
e-sport 11.15 Ajťáci IV (6) 11.50 Ajťáci: Přichází
internet 12.55 Simpsonovi IX (12-15) 14.55
Nezastavitelný 17.05 Odkaz budoucnosti aneb
Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy
(1, 2) 18.10 Simpsonovi X (15, 16) 19.10 Simpsonovi
X (17) 19.40 Simpsonovi X (18) 20.15 Kingsman:
Zlatý kruh 23.05 Mike i Dave shánějí holku

20.10 Slavnostní zakončení MFF
Karlovy Vary 2021
21.20 Všechnopárty
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Čekání na vraha
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1998). Hrají B. Cremer,
M. Baslerová, C. Duparfait,
S. Briquet. Režie P. Bérenger
23.50 Komisař Montalbano
Rovné možnosti. Krimiseriál
(It., 2005)
1.25 Banánové rybičky
2.05 Hra o jablka
2.30 Kuchařská pohotovoost
3.00 Bydlení je hra
3.20 Chalupa je hra
3.45 Zahrada je hra
4.10 Pod pokličkou
4.30 Zkus mít vkus
4.55 Po stopách
5.15 Etiketa

Joj Family
SOBOTA 6.25 Krimi 6.50 Noviny 7.35 Policisté

v akci 8.35 Policisté v akci 9.40 Policisté v akci
10.40 Nová zahrada 11.35 Na chalupě 12.35 Nové
bydlení – Design 13.35 První oddělení 14.25 IQ
TAXI 15.35 Konec dětských lásek (3) 17.05 Nová
zahrada 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 30 případů
majora Zemana (22) 0.10 První oddělení

NEDĚLE 6.55 Prázdniny 2 (9) 8.00 Prázdniny

2 (10/10) 9.05 Záchranáři v akci 10.00 Záchranáři
v akci 10.55 IQ TAXI 13.15 Bučkovi 2 – Slunce, seno,
vesnice 14.55 Motiv pro vraždu 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Konec dětských lásek (3) 21.40
Inženýrská odysea (10/13) 23.00 Záchranáři v akci
23.55 Záchranáři v akci 0.30 Extrémní případy

PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 10.45 Policisté

v akci 11.45 JSEM MÁMA 2 (14) 12.45 Prázdniny 2
(10) 13.50 Soudní síň 16.55 První oddělení 17.15
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dr. Ludsky (1) 21.35 Motiv pro
vraždu 23.35 První oddělení II 0.20 Nové bydlení
0.50 JSEM MÁMA 2 (14)

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ
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ČT1
8.40 Bez ženské a bez tabáku (4) 9.35 Toulky
Českem budoucnosti 10.05 Návrat Sherlocka
Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby – letní speciál 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle 14.00 O zrzavé
Andule 15.10 Jak přijít o život 16.30 Recept na
rozloučenou 17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
SOBOTA 20:20

20.20 Ant-Man a Wasp
Akční dobrodružná komedie
(USA, 2018)
22.35 S. W. A. T. – jednotka rychlého
nasazení
Thriller (USA, 2003)
0.55 Španglicky snadno a rychle
Komedie (USA, 2004)
3.30 O Rampelníkovi

ÚTERÝ 11.05 Policisté v akci 12.05 JSEM MÁMA
2 (15) 13.05 První oddělení II 14.00 Soudní síň 16.00
Soudní síň – cz 17.00 První oddělení 17.20
Záchranáři v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (22)
22.00 Nemocnice (1) 23.00 První oddělení II
STŘEDA 10.55 První oddělení 11.30 Záchranáři

v akci 12.15 JSEM MÁMA 2 (16) 13.10 První oddělení
II 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (10) 21.45 Doktor z vejminku (1) 22.45 První
oddělení II 23.40 Nové bydlení 0.10 JSEM MÁMA 2

ČTVRTEK 11.20 Policisté v akci 12.20 JSEM

MÁMA 2 (17) 13.10 První oddělení II 14.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 První oddělení 17.30
Záchranáři v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dr. Ludsky (2) 21.25 Nemocnice
(2) 22.30 První oddělení II 23.25 Nové bydlení

PÁTEK 10.20 Soudní síň 11.20 Záchranáři v akci

12.00 První oddělení 12.30 JSEM MÁMA 2 (18) 13.30
První oddělení II 14.15 Soudní síň 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Smrt si vybírá 22.20 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice 23.55 Nové bydlení 0.25 JSEM MÁMA 2

20.15 Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají P. Hřebíčková, O. Vetchý,
M. Táborský, J. Langmajer. Režie
T. Hoffman
22.25 Dnes zemřeš
Akční film (USA, 2005).
Hrají S. Seagal, A. Criss,
M. Morrowová, S. Buxtonová.
Režie D. E. FauntLeRoy
0.25 Rudá volavka
Thriller (USA, 2018). Hrají
J. Lawrenceová, J. Edgerton,
J. Irons, Ch. Ramplingová. Režie
F. Lawrence
3.15 Policajt, nebo spratek (3)
Jizva. Krimiseriál (Rus., 2014).
Hrají P. Prilučnyj, D. Ševčenko,
K. Razumovskaja
4.30 Jak se staví sen
Rady, tipy, triky a k tomu design!
Uvádí P. Cejnar
5.40 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 7.25 Esmeralda 8.20 Esmeralda
9.20 Novotný za humny 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Vášnivý polibek 16.55 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55 Hotel Herbich
20.55 Vášnivý polibek 21.55 Vášnivý polibek
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Esmeralda

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

PONDĚLÍ 8.20 Esmeralda 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top
Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Vášnivý polibek
16.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.50 Znamení čtyř 7.10 Tři muži a nemluvně 9.10
Můj přítel Monk VI (1, 2) 11.15 Pocahontas 12.45
Medvídek 14.45 Raubíř Ralf, animovaný film (USA,
2012) 16.40 Tarzan, animovaný rodinný film (USA,
1999) 18.15 Divoká stvoření, komedie (VB/USA,
1997) 20.00 Raubíř Ralf a internet, animovaný film
(USA, 2018) 22.05 Princ a pruďas, komedie (USA,
2011) 0.05 Zelená zóna, válečné drama
(VB/Fr./Šp./USA, 2010)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.25 Chlupatá rota (26)
6.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (22, 23)
8.40 Vrať se mi 11.10 Simpsonovi ve filmu, animovaný film (USA, 2007) 12.55 Duch, romantický film
(USA, 1990) 15.40 Zelená jako smaragd, fantasy
film (N, 2016) 17.50 Doly krále Šalamouna, dobrodružný film (USA, 1985) 20.00 Hvězdný prach,
fantasy film (USA, 2007) 22.40 Kingsman: Zlatý
kruh, akční film (VB/USA, 2017)

ÚTERÝ 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Vášnivý polibek 21.55 Vášnivý
polibek 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Vášnivý polibek 20.55 Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Novotný za humny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 19.55 Vášnivý polibek 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
370
ČÍSLO 369

neděle 29. srpna 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.55
17.00
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.39
21.40
22.55
23.40
0.50
1.20
1.55
2.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Jak přijít
o život. Krimifilm (ČR, 1974) 7.45
Hlavní výhra. Komedie (ČR, 1982)
8.35 Všechno, co mám ráda 9.05
Úsměvy Josefa Langmilera 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Stín
Cyprián a bezhlavý
prapradědeček
Pastýř a princezna
Ohnivé ženy se vracejí
Zdivočelá země (16, 17)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Chalupáři (10, 11/11)
Výsledky losování Šťastných 10
Rána z milosti
Případy detektiva Murdocha XII
Manéž Bolka Polívky
Na houby
Banánové rybičky
Sváteční slovo herce Jiřího Sedláčka
Malá farma

Nova
6.00 Spongebob v kalhotách IX
(23, 24)
6.55 Looney Tunes: Úžasná show (6)
7.25 Kačeří příběhy (83)
7.50 Popelka
Pohádka (N, 2011)
9.05 Lišáci, Myšáci a Šibeničák
Komedie (ČR, 1970)
10.45 Auta 3
Animovaný film (USA, 2017)
12.40 Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
14.30 Co ste hasiči (8)
15.40 Kameňák
16.55 Dědictví aneb Kurvahošigutntag
Komedie (ČR, 1992)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 3Bobule
Komedie (ČR, 2020)
22.10 Hanebný pancharti
Válečný film (USA/N, 2009)
1.15
Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
2.55 Loskuták na výletě
3.45 Popelka
Pohádka (N, 2011)
4.45 Novashopping

6.15
6.45
7.10
7.50
8.10
9.20
9.55
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.40
16.35
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.50
1.45
2.20
4.25

Prima

Nova Cinema

Mstitel Blade (2)
Pirátova rodinka (1)
M.A.S.H (144)
M.A.S.H (145)
Hitlerovi bodyguardi (13)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (9)
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
1. MISE (1)
Vybíjená
Komedie (ČR, 2015)
Agent z Hongkongu
Akční komedie (HG, 2001)
Cyklosalon.tv
Vraždy podle Agathy Christie (7)
Hitlerovi bodyguardi (13)

5.05 Lidé z předměstí 6.35 Mambo 8.00 Tarzan
9.35 Raubíř Ralf 12.00 Divoká stvoření 13.50
Raubíř Ralph a internet 15.50 Atlantida: Tajemná
říše) 17.40 Dannyho parťáci 3 20.00 Captain
America: Návrat prvního Avengera, akční film
(USA, 2014) 22.40 Muž taiči 0.40 S. W. A. T. –
jednotka rychlého nasazení, thriller (USA, 2003)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 Pevnost Boyard (4) 9.20
Autosalon.tv 10.35 Cyklosalon.tv 11.10 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (1, 2) 12.15 Simpsonovi IX (16-19) 14.15
X-Men: Budoucí minulost 17.05 Odkaz budoucnosti
aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy
(3, 4) 18.10 Simpsonovi X (19-22) 20.15 X-Men:
Apokalypsa 23.20 Kingsman: Zlatý kruh

Prima Max
6.10 Mstitel Blade (1) 6.40 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (23, 24) 8.25 Jarčin profesor 10.40
Nezastavitelný 12.40 Zelená jako smaragd 14.55
Den nezávislosti: Nový útok, akční sci-fi film (USA,
2016) 17.20 Hvězdný prach, fantasy film (USA,
2007) 20.00 Pod povrchem, mysteriózní thriller
(USA, 2000) 22.45 Dnes zemřeš, akční film (USA,
2005) 0.30 Vybíjená, komedie (ČR, 2015)

pondělí 30. srpna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe 9.55
Návrat Sherlocka Holmese 10.50
Doktor z vejminku (7/7) 11.40
Bohemia Incognita

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (39)
13.25 Já a Karel
13.50 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.00 Český Robinson (2/3)
16.05 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města
(15/15)
21.10 Reportéři ČT
21.50 BILANCE: Zaplatíme bitcoinem?
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Stín smrtihlava
23.45 Velké sedlo (8)
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.45
14.05
15.00
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
1.00
1.40
3.00
3.40
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4095)
Kriminálka Anděl III (1)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (1020)
Odložené případy IV (2)
Můj přítel Monk VI (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4096)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (136)
Specialisté (42)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (4)
Můj přítel Monk VI (3, 4)
Odložené případy IV (2)
Specialisté (42)
Na lovu
Ordinace v růžové zahradě 2 (1020)
Novashopping

Prima
6.12
6.15
7.00
8.15
8.50
9.55
11.25
12.30
13.35
14.35
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15

21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.05
4.05

Primáček
Mstitel Blade (3)
Nový den
M.A.S.H (146)
Přešlapy (13)
1. MISE (1)
Walker, Texas Ranger III (13)
Jake a Tlusťoch (11)
Policie Hamburk VII (12)
Komisař Rex V (11)
Prostřeno!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Hvězdy nad hlavou (1)
Nový seriál z venkovského prostředí vyprávěný s nadhledem
a laskavým humorem
První večeře
Tlouštíci
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (11)
Jake a Tlusťoch (11)
Policie Hamburk VII (12)

Nova Cinema
6.05 Raubíř Ralf a internet 8.00 Pocahontas 10.00
Muzikál ze střední 2 12.35 Dannyho parťáci 3 15.00
Captain America: Návrat prvního Avengera 17.30
Dědictví aneb Kurvahošigutntag 20.00 Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, dobrodružné
fantasy (USA, 2017) 22.30 Vraždy na domácí půdě,
thriller (VB, 2013) 0.25 Hanebný pancharti

Prima cool
12.05 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (3, 4) 13.10 Simpsonovi IX (20-23) 15.00 Hvězdná brána (19, 20)
17.05 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (5, 6) 18.15 Simpsonovi X (23) 18.45 Simpsonovi XI (1-3) 20.15
Prima Partička 21.05 Partička 22.10 Teorie velkého
třesku XII (16, 17) 23.05 Re-play

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (24) 7.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (1) 8.05 Moje sestřenice Rachel 10.20
Už tam jsme? 12.20 Den nezávislosti: Nový útok
14.45 Pomsta Růžového pantera 16.50 X-Men:
Apokalypsa 20.00 Jak ztratit kluka v 10 dnech,
romantická komedie (USA, 2003) 22.25 Psanci,
western (USA, 1980) 0.30 Pod povrchem

úterý 31. srpna 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe 9.55
Bez ženské a bez tabáku (4) 10.55
Malý pitaval z velkého města (15/15)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 To jsem z toho jelen (1, 2/6)
13.25 Rodinné šperky
13.50 Jsou hvězdy, které nehasnou
14.55 Český Robinson (3/3)
16.00 Na krok od nebe
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (21/22)
21.05 Sanitka 2 (10/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Příběhy slavných... Saša Rašilov
22.55 Zpátky se Sobotou
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.45
14.05
15.00
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.35
0.30
1.20
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4096)
Specialisté (136)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1021)
Odložené případy IV (3)
Můj přítel Monk VI (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4097)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Souboj na talíři
Víkend
Můj přítel Monk VI (5)
Můj přítel Monk VI (6)
Odložené případy IV (3)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (4)
Na lovu

Prima
6.12
6.15
7.00
8.10
8.40
9.15
10.35
11.40
12.40
13.45
14.45
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.05
4.15

Primáček
Mstitel Blade (4)
Nový den
M.A.S.H (146)
M.A.S.H (147)
Hvězdy nad hlavou (1)
Seriál (ČR, 2020)
První večeře
Walker, Texas Ranger III (14)
Jake a Tlusťoch (12)
Policie Hamburk VII (13)
Komisař Rex V (12)
Prostřeno!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (119)
Tři kulky. Seriál (ČR, 2020)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (12)
Jake a Tlusťoch (12)
Policie Hamburk VII (13)

Nova Cinema
5.40 Muzikál ze střední 2 7.35 Můj přítel Monk VI
(3, 4) 9.10 Auta 3 11.35 Captain America: Návrat
prvního Avengera 14.40 Lišáci, Myšáci a Šibeničák
16.10 Rodinka 18.05 3Bobule 20.00 Star Wars:
Epizoda VI – Návrat Jediho, sci-fi film (USA, 1983)
22.40 Pěsti ze železa, akční film (USA/HG, 2012)
0.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Prima cool
13.10 Simpsonovi IX (24, 25) 14.10 Simpsonovi X
(1, 2) 15.00 Hvězdná brána (21, 22) 17.05 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (7, 8) 18.15 Simpsonovi XI (4-7)
20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (1, 2) 21.00 Show Jana
Krause 22.10 Lovci prokletých pokladů (9) 23.10
Těžká dřina 23.45 Simpsonovi XI (4-6)

Prima Max
6.15 Mstitel Blade (2) 6.45 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XI (2) 7.40 Titanic 11.45 Simpsonovi ve
filmu 13.40 Pomsta Růžového pantera 15.45 Spolu
až na věčnost, thriller (USA, 2016) 17.40 Jak ztratit
kluka v 10 dnech, romantická komedie (USA, 2003)
20.00 Jack Ryan: V utajení, akční thriller (USA,
2013) 22.10 Lunapark hrůzy, horor (USA, 2021)
23.55 Psanci, western (USA, 1980)

středa 1. září 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe 9.55
Moře nikdy neuvidím. Komedie (ČR,
1986) 10.35 První republika (21/22)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 To jsem z toho jelen (3, 4/6)
13.30 Všechno, co mám ráda
14.00 Ohnivé ženy se vracejí
15.05 Velké sedlo (9)
15.55 Na krok od nebe
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky
(12/26)
21.00 Domina
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Hercule Poirot
23.40 Komici na jedničku
0.30 Kolo plné hvězd
1.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.35
9.35
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.40
22.55
23.50
1.40
2.25
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4097)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (5)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1022)
Odložené případy IV (5)
Můj přítel Monk VI (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4098)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Výměna manželek XI
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (5)
Můj přítel Monk VI (7, 8)
Odložené případy IV (5)
Krok za krokem IV (5)
Na lovu

Prima
6.12
6.15
7.00
8.15
8.50
10.10
11.30
12.40
13.45
14.45
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.05
4.05
5.40

Primáček
Mstitel Blade (5)
Nový den
M.A.S.H (148)
Slunečná (119)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger III (15)
Jake a Tlusťoch (13)
Policie Hamburk VII (14)
Komisař Rex V (13)
Prostřeno!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
1. MISE (2)
Příliš úspěšná praxe. Seriál
(ČR, 2020)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (13)
Jake a Tlusťoch (13)
Policie Hamburk VII (14)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Tarzan 7.00 Atlantida: Tajemná říše 8.45 Můj
přítel Monk VI (5, 6) 11.00 Lišáci, Myšáci a Šibeničák 13.05 Španglicky snadno a rychle 15.35 Star
Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho 18.10 Honey 3:
Tanec v krvi 20.00 Ant-Man a Wasp 22.15 Prci, prci,
prcičky: Nahá míle, komedie (USA, 2006) 0.15 Pěsti
ze železa, akční film (USA/HG, 2012)

Prima cool
13.10 Simpsonovi X (3-6) 15.00 Hvězdná brána II
(23, 24) 17.05 Odkaz budoucnosti aneb
Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy
(9, 10) 18.10 Simpsonovi XI (8-11) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Osobní řidič Míra Hejda (1) 21.55
Moto(s)poušť aneb Moto cestou necestou 22.25
Narcos: Mexiko II (9) 23.35 COOL e-sport 0.05
Simpsonovi XI (8, 9)

Prima Max
6.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (2, 3) 8.00
Lék na zármutek 9.45 Gejša 12.45 Spolu až na
věčnost, thriller (USA, 2016) 14.40 Jarčin profesor,
filmová komedie (ČR, 1937) 16.50 Díky za vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018) 20.00
Vrtěti ženou, komedie (VB/Fr./N/Luc., 2011) 22.05
Neprofesionálové, krimidrama (USA, 2013) 23.55
Lunapark hrůzy, horor (USA, 2021)

čtvrtek 2. září 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe 9.55
Věštkyně 10.25 Skok 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 To jsem z toho jelen (5, 6/6)
13.25 Než poznáš první úsměv
Drama (ČR, 1989)
14.40 Profesionálové
15.35 Na krok od nebe
16.30 Cestománie
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (22/22)
21.00 Sanitka 2 (11/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Komisař Montalbano
23.50 AZ-kvíz
0.15 Banánové rybičky
0.55 Malá farma
1.15
Kuchařská pohotovost
1.40 Přes nový práh
2.05 V kondici

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
22.10
23.40
1.25
2.10
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4098)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1023)
Odložené případy IV (6)
Můj přítel Monk VI (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4099)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Můj příběh
Nedělej Zagorku!
Můj přítel Monk VI (9, 10)
Odložené případy IV (6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (5)
Na lovu
Ordinace v růžové zahradě 2 (1023)
Novashopping

Prima
6.12
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.35
11.45
12.40
13.45
14.45
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
1.05
2.00
3.05
4.15

Primáček
Mstitel Blade (6)
Nový den
M.A.S.H (148)
M.A.S.H (149)
1. MISE (2)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger III (16)
Jake a Tlusťoch (14)
Policie Hamburk VII (15)
Komisař Rex V (14)
Prostřeno!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (120)
Láska za milion. Seriál (ČR,
2020)
Inkognito
Přešlapy II (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (14)
Jake a Tlusťoch (14)
Policie Hamburk VII (15)

Nova Cinema
5.25 Honey 3: Tanec v krvi 6.55 Auta 3 8.45 Můj
přítel Monk VI (7, 8) 11.00 Star Wars: Epizoda VI –
Návrat Jediho 13.35 Teleshopping 14.05 Tři muži
a mladá dáma 16.05 3Bobule 18.05 Mickovy modré
oči 20.00 Dokonalý trik, mysteriózní drama
(USA/VB, 2006) 22.35 Život po životě, mysteriózní
drama (USA, 2010)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána II (23, 24) 12.05 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (9, 10) 13.10 Simpsonovi X (7-10)
15.00 Hvězdná brána II (25, 26) 17.05 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (11, 12) 18.15 Simpsonovi XI (12-15)
20.15 Partička XXL 21.45 Nečum na mě show
22.20 Krvavý sport 0.15 Simpsonovi XI (12, 13)

Prima Max
5.00 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
8.10 Mstitel Blade (3, 4) 9.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XI (3, 4) 11.05 Tajemné křížovky 12.50
Díky za vzpomínky 15.55 Doly krále Šalamouna
18.05 Sestřička z hor: Odvaha nade vše 20.00
Jáchyme, hoď ho do stroje! 21.55 S ledovým
klidem, akční thriller (USA, 2012) 23.50 Neprofesionálové, krimidrama (USA, 2013)

pátek 3. září 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe 10.00
Stalo se jedné neděle 10.35 První
republika (22/22) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Ať žijí rytíři!
14.15 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Saša Rašilov
16.35 Půjčka
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Osada (1/13)
21.10 13. komnata Patrika Eliáše
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.25 Objektiv
1.50 Rajské zahrady

Nova
5.55
8.15
8.30
9.30
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
22.40
0.50
2.25
3.25
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4099)
Jménem krále
Historické drama (ČR, 2009)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1024)
Odložené případy IV (7)
Můj přítel Monk VI (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4100)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ženy v pokušení
Komedie (ČR, 2010)
Millerovi na tripu
Komedie (USA, 2013)
Můj přítel Monk VI (11, 12)
Víkend
Na lovu
Ordinace v růžové zahradě 2 (1024)

Prima
6.12
6.15
7.00
8.15
8.50
10.20
11.25
12.40
13.45
14.45
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15

Primáček
Mstitel Blade (7)
Nový den
M.A.S.H (150)
Slunečná (120)
Inkognito
Walker, Texas Ranger III (17)
Jake a Tlusťoch (15)
Policie Hamburk VII (16)
Komisař Rex V (15)
Prostřeno!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Česko Slovensko má talent
Souboj talentů v nejúspěšnější
světové show podeváté v Česku
a na Slovensku!
22.00 Máme rádi Česko
23.45 Ano, šéfe!
0.55 Policie v akci
1.55 Komisař Rex V (15)
2.55 Jake a Tlusťoch (15)
4.00 Policie Hamburk VII (16)
5.35 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Honey 3: Tanec v krvi 6.50 Mickovy modré oči
8.45 Můj přítel Monk VI (9, 10) 11.00 Múza 13.25
Vidláci 15.45 Dokonalý trik 18.15 Život brouka,
animovaný film (USA, 1998) 20.00 Toy Story 4:
Příběh hraček, animovaný film (USA, 2019) 21.55
Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA, 2013)
0.45 Můj příběh, romantické drama (ČR, 2019)

Prima cool
12.05 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (11, 12) 13.10
Simpsonovi X (11-14) 15.00 Hvězdná brána II (27, 28)
17.05 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (13) 17.40 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka (1) 18.10
Simpsonovi XI (16, 17, 18, 19) 20.15 Tomb Raider
22.45 Žraločí jezero 0.40 Simpsonovi XI (16)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Mstitel Blade (5) 9.40
Mstitel Blade (6) 10.05 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (4, 5) 11.55 Sestřička z hor: Odvaha nade
vše 13.55 Zelená jako smaragd 16.15 Svatební
pochod, romantický film (Kan., 2016) 18.05
Tajemství malé mořské víly, rodinný film (USA,
2017) 20.00 Nejdelší den, válečné drama (USA,
1962) 23.50 Krvavý sport, akční film (USA, 1987)
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„Svět se změnil. A práce hasičů
s ním. Musíme je podpořit“
Svůj dosavadní profesní
život Drahoslav Ryba
zasvětil hasičům. A velmi
úspěšně. Nyní za ně i za
svůj kraj chce bojovat
v Poslanecké sněmovně
jako jednička kandidátky
hnutí ANO na Vysočině.

Drahoslav Ryba
Narodil se v Novém Městě na
Moravě v roce 1962.
■ Vystudoval techniku požární
ochrany a bezpečnosti průmyslu
na Hornicko-geologické fakultě
Vysoké školy báňské v Ostravě.
■ Téměř celý profesní život
zasvětil hasičům. Bezmála
dekádu vedl jako generální
ředitel Hasičský záchranný sbor
České republiky. Zasloužil se
o vznik Fondu zábrany škod
i nový zákon o HZS ČR.
■ Hovoří anglicky a rusky. Volný
čas věnuje rodině. Je šťastně
ženatý již 30 let, syn pracuje
v oblasti IT, dcera je učitelka,
nyní na mateřské. Rád si zahraje
tenis, košíkovou či volejbal. Mezi
další záliby patří požární sport,
fotografování a rybaření.
■

Máme za sebou náročný téměř rok
a půl s pandemií covidu. Jak se kvůli
ní změnila práce hasičů?
Nenazval bych to změnou, jde o rozsáhlý nárůst našich výkonů. Základ naší
práce – chránit životy, zdraví, majetek
či životní prostředí, to se s covidem nezměnilo. Ale počty zásahů v roce 2020
ve srovnání s rokem 2019 narostly zhruba o deset procent. Přibyla celá řada nových činností nad rámec běžné práce.
Po celé České republice jsme zajišťovali veškerou distribuci ochranných pomůcek nakoupených v Číně, ať už roušky,
respirátory, jednorázové rukavice a podobně. Naši příslušníci sváželi z evropských destinací Čechy, kteří uvázli v zahraničí, a díky lockdownům se neměli
jak dostat zpět do republiky. Největší
objem práce představovala pomoc zdravotnictví, protože jestli se nějaké oblasti dotkla tato krize nejvýznamněji, tak
to byla právě tahle.
Hasiči pomáhající ve zdravotnictví?
Co si pod tím představit, máte snad
ve svých řadách lékaře?
Ne, to nemáme. Zdravotnictví bylo zejména v té druhé, podzimní vlně roku
2020 extrémně přetížené a hasiči se tak
podíleli na celé řadě činností, které by
za normálních okolností spadaly do výlučné kompetence zdravotníků a lékařů.
Od péče o pacienty na „kovidáriích“ či
v domovech s pečovatelskou službou až
třeba po odběrové týmy, které po celé republice zajišťovaly odběry vzorků pro
PCR a antigenní testování.
Jak jste to zvládali?
Máme v našich řadách zhruba 170 lidí
se středním odborným zdravotnickým
vzděláním, díky kterému mohou provádět i některé výsostně zdravotnické úkony. Kdybychom měli takových lidí víc,
můžeme pomáhat ještě efektivněji, a to
nejen v covidové době, ale také v rámci
běžné zásahové činnosti. Události s větším počtem zraněných osob, jako třeba

vat na výzvy současných i budoucích
krizových situací, které podle všech indicií i názorů řady odborníků budou
klást vyšší a vyšší nároky na činnost
hasičských sborů. Jednou z oblastí, na
kterou musíme být připraveni, je právě
oblast související se zdravotnictvím, respektive se schopností poskytovat zdravotnickou péči, abychom dokázali lépe
pomáhat a zachraňovat lidské životy.
Během své profesionální hasičské kariéry Drahoslav Ryba získal řadu profesních ocenění a státních vyznamenání.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
nedávné tornádo na jižní Moravě nebo
srážka vlaků na Domažlicku, jsou tím
příkladem situací, při nichž by hasiči
mohli pomáhat zdravotnickým záchranným službám ještě lépe než doposud.
Pokud bychom měli více hasičů s příslušnou odborností, nepochybně by to
přispělo k záchraně lidských životů.
Říkáte „kdybychom měli takových
lidí víc“. Kolik zdravotníků by podle
vás bylo u hasičů potřeba?
V současné době máme v Česku sedm tisíc výjezdových hasičů, příslušníků hasičského záchranného sboru. Jejich počty vychází z „plánu plošného pokrytí
jednotkami požární ochrany“, což je
normativ, který bere v úvahu několik
kritérií, podle nichž se ustanovují potřebné počty hasičů pro dané území. Problém je, že tento normativ je starý 20 let

a není bez zajímavosti, že rok 2021 je
prvním v historii, kdy se tyto početní stavy podařilo skutečně naplnit! Za ty dvě
dekády se však svět změnil. A zásadním způsobem se změnila i naše práce,
přibyla nám řada nových kompetencí
a činností, o kterých jsme před 20 lety
vůbec neuvažovali. Pokud chceme udržet bezpečí obyvatel alespoň na současné úrovni, nebo ji ještě zvýšit, je zcela
klíčové zrevidovat tento plán plošného
pokrytí a navýšit naše početní stavy. Navíc je hrozně znát, že hasiči, profesionální i dobrovolní, jsou v Česku dlouhodobě podfinancovaní.
Kolik hasičů je potřeba?
Nové vedení sboru má zpracovanou analýzu, podle níž je nutné v následujících
pěti letech navýšit stavy až o 1 600 zásahových hasičů. A důkladněji je připravo-

Hasiči jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému. Jak se podle vás osvědčil?
Za těch 20 let fungování integrovaného
záchranného systému mohu s klidným
srdcem říci, že je to právě on, díky němuž je Česká republika na předních místech světa, co se bezpečí obyvatel týče.
Policie má jasně danou svoji oblast působnosti, stejně tak zdravotnické záchranné služby. Na vše ostatní jsou zde
hasiči, ať už profesionální, nebo dobrovolní. Každá ze složek ví přesně, jaké
má kompetence a rozdělené činnosti.
Díky tomu nevznikají zmatky a chaos,
jako se tomu často dělo před zavedením
systému. Přesto se čas od času objeví
snahy o návrat před rok 2000, kdy IZS
ještě nefungoval. Přiznám se, že takovým úvahám nerozumím, protože jejich
uskutečnění by v důsledku znamenalo
zbytečné ztráty na životech i vyšší objem způsobených škod.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Česká republika

Náhodné setkání před
pěti lety na poutním
místě nad Českým
Krumlovem dvojici
nadšenců spojilo, denně
se starají o kapli.
5plus2
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Na Křížovou horu vracejí
život za své a díky darům
vým a větším. Do centrální kaple tak
před dvěma lety nechali instalovat nový
zvon, který pochází z dílny známého jihočeského zvonaře Michala Votruby.
„Byl to od začátku můj sen, aby se do
zvonice kaple vrátil zvon, a po 77 letech
se to nakonec díky štědrosti všech našich dárců podařilo,“ usmívá se Uhlíř.
Spolu s Petrovičovou tehdy založili sbírku a oba se shodují, že zájem lidí o to,
aby mohli na zvon přispět, byl ohromný.

■ DOBRÁ ZPRÁVA
FRANTIŠEK LINDUŠKA
ČR | Zatímco Český Krumlov zná kdekdo, o malebném poutním areálu na
příkrém kopci se tolik neví. Jmenuje se
Křížová hora a je odtud krásný výhled.
Osmiboká kaple tam stojí od počátku
18. století, ale na rozdíl od historického
centra Krumlova nespadá pod dědictví
UNESCO. Přesto se areálu v posledních letech začalo opět dostávat pozornosti a vzkvétá díky práci dvou nadšenců. Láká návštěvníky i poutníky. „Za
těch tři sta let tady bylo daleko víc dob
špatných než těch dobrých, areál změnil
několikrát svého majitele. Pod Eggenbergy se mu dařilo, pak chřadl za minulého režimu a po revoluci jej dostala do
své správy církev. Ta jej vlastní dodnes,
ale nedokázala využít jeho krásy a jedinečnosti,“ hodnotí Dalibor Uhlíř.
Před pěti lety se sem vydal na osudovou procházku, při níž se potkal s Věrou Petrovičovou. Oba hodnotí své setkání jako zázrak, a ačkoli jsou už v důchodovém věku, vedou od toho dne téměř denně jejich kroky na Křížovou
horu. Jak se oba shodují, všemi silami
se snaží udržet toto jedinečné místo při
životě. A to, že se jim to skvěle daří, dokazuje fakt, že letos za svou práci získali Cenu města Krumlova. „Vážíme si
toho, ale kvůli tomu tady nejsme. Před
pěti lety jsme se oba nezávisle na sobě
rozhodli vystoupat sem na Křížovou
horu, a od té doby práci tady bereme
jako své poslání,“ zdůrazňuje Dalibor
Uhlíř. Oba chtěli, aby toto místo dostalo
zpátky to, co mu v nedávné minulosti
vzali. „Aby se sem vrátil život,“ doplňuje ho jeho společnice Věra Petrovičová.

„

Byl to od
začátku můj
sen, aby se do zvonice
kaple vrátil zvon. A po
77 letech se to nakonec
podařilo díky štědrosti
všech našich dárců.

Věra Petrovičová s Daliborem Uhlířem zvelebují poutní místo nad Českým
Krumlovem ve svém volném čase už pět let.

Možné jsou také prohlídky

Jen vlastní zdroje a úspory
Poutní místo od počátku opravují svépomocí, za použití vlastních zdrojů a úspor.
„Když jsme sem přišli, tak byl areál
prázdný, zamčený a nedostupný, otevíral
se jen zřídka. Museli jsme to tu kompletně vybavit, donést svými silami, připravit a naaranžovat. Děláme to s radostí, bereme to jako takový svůj odkaz,“ pokračuje Dalibor Uhlíř a dodává, že od města
ani církve podporu nedostávají. „Nestěžuji si, ale někdy by nějaká větší pomoc
přišla vhod,“ poznamenává.
Dnes místo žije. V osmibokém ambitu kolem kapličky je ve výklencích
sedm výstav, které se věnují nejen historii areálu, ale třeba i osudům lidí nebo
duchovnímu životu. A když je hezky,
míří nahoru desítky návštěvníků. Jsou
to rodiny s dětmi, ale i osamělí poutníci,
kteří hledají duchovní zážitek.

„Vybrali jsme peníze opravdu rychle,
byli jsme moc šťastní, že se to povedlo,“
dosvědčuje Petrovičová. Zvon bije každý den třikrát – v 7, 12 a 18 hodin. „V pátek navíc ještě v 15 hodin,“ dodává.
Na vyhlídce se návštěvníkovi otevře
úžasný výhled na historické centrum
Českého Krumlova. Vidět je ale i na
okolní kopce, jimž vévodí nejvyšší vrchol Blanského lesa Kleť, nebo třeba na
nedaleký vojenský újezd Boletice.
„K lepšímu výhledu tady jsou přes den
dva dalekohledy, kterými se lidé mohou
koukat do okolí, na noc je ale vždy uklízím dovnitř,“ vysvětluje Uhlíř.

Křížová hora se stává oblíbeným místem turistů nejen z jihu Čech. Možné je
využít také prohlídek areálu se správci.
FOTO 2x | PETR LUNDÁK, MAFRA
„Je tu pro každého něco, návštěvníci
si užívají třeba výhledu na Krumlov
nebo blízkosti krásné přírody. Dnes můžeme říci, že jsme už i turistickým místem. Ti duchovně založení tu zase najdou tiché místo k modlitbě v centrální
kapli,“ nastiňuje Dalibor Uhlíř.
„Je to tu opravdu moc krásné, zejména výhled do okolí, ale i samotné místo

má velmi pozitivní atmosféru, je tu neskutečný klid,“ potvrzuje na místě
Věra, jedna z turistek.
Kromě běžné každodenní údržby, která spočívá především v udržování pořádku, přípravě výstav, sečení trávy nebo
sbírání napadaných větví před areálem,
se Daliboru Uhlířovi a Věře Petrovičové
občas podaří místo zvelebit i něčím no-

Zájemci mohou navíc vyrazit také na vycházkový okruh s 11 zastaveními, který
měří necelé dva kilometry. Není to náročná procházka. Na trase se nachází
i zvláštní lípa s 19 kmeny, kdysi unikátní sáňkařská dráha nebo horská louka se
specifickými květinami.
Poutní areál má webové stránky
www.krizak.ckrumlov.cz, kde se zájemci dozvědí všechny podrobnosti, včetně
kontaktu na oba správce. S nimi si mohou domluvit i prohlídku, a to i mimo
návštěvní dobu.
Ta je oficiálně o víkendech v létě od
10 do 18 a v zimě od 12 do 16 hodin.
Jak ale Uhlíř podotýká, když je zrovna
na Křížové hoře, tak nikomu ve vstupu
dovnitř nebrání.
„Když tu jsem, tak prostě otevřu, takže se stává, že je otevřeno skoro pořád,“
zdůrazňuje. Vstupné je dobrovolné,
přesto je to jediný zdroj příjmů, který je
určený na provoz, vybavení, výstavy a
údržbu celého areálu.

INZERCE

Stora Enso hledá stovku
zaměstnanců, láká na severskou
ﬁremní kulturu a nadstandardní beneﬁty

V

íce stromů zasazených než pokácených. To je ﬁlozoﬁe ﬁrmy Stora
Enso, která hledá 110 nových
pracovníků do budovaného provozu na
výrobu CLT panelů ve Ždírci nad Doubravou. Finsko-švédská společnost
nabízí zaměstnancům nadstandardní
beneﬁty, kromě toho je však známá
i speciﬁckou ﬁremní kulturou. „Dalo
by se říci, že máme podobnou ﬁremní
kulturu jako mají v severských zemích.
Nadřízení se snaží naslouchat svým
pracovníkům, mluví s nimi o jejich práci
a snaží se s nimi řešit případné problémy,“ říká Oldřich Štěrba, zástupce
odborové organizace ve společnosti.
Podle něj panuje ve ﬁrmě také velmi
přátelská atmosféra. Zaměstnanci této
ekologicky orientované společnosti
mohou mít navíc dobrý pocit z toho, že
pracují nejen na budoucnosti své, ale
i celé Země.
Ukázka aplikace CLT panelu.

Rychle a ekologicky
Do nového provozu na výrobu CLT panelů,
který u nás zatím nemá konkurenci, investuje Stora Enso necelé dvě miliardy Kč. Jedná
se o křížem lepené dřevěné panely, které
se využívají při výstavbě domů. Společnost
chce tento konstrukční materiál z masivního dřeva, který se zhotovuje ze tří nebo
více vrstev křížem lepených jednovrstvých
desek, zrovnoprávnit s ostatními stavebními
materiály. „CLT je vhodný pro vnější i vnitřní
stěny, pro stropy i střechy. Lze z něj postavit
vše od rodinného domu přes veřejné budovy, jako jsou školy a školky, až po velké
kancelářské a výškové budovy,“ jmenuje
jednatel společnosti František Vomočil,
který ﬁrmu v Česku zastupuje.

Kariéra pro
lepší klima.
Každý den.
Hledáme zaměstnance
nejen do výroby.
www.storaenso.com/cs-cz/careers
julia.siskova.ext@storaenso.com, +420 720 749 201
eva.chroma@storaenso.com, +420 720 743 222

K hlavním přednostem tohoto materiálu
oproti betonu a cihlám patří obnovitelnost
a krátká doba výstavby. Výhodou je také
nižší hmotnost a úspora až o deset procent obytné plochy díky výhodné tloušťce
CLT desek. „Tento materiál má značný potenciál růstu na trhu, protože nabízí vlastnosti, díky kterým můžeme budovat vyšší,
lehčí, a přesto silnější stavby než kdy dřív.
Chceme tím inspirovat a motivovat stavebnictví k udržitelnější budoucnosti vybudované z obnovitelných materiálů,“ říká
Vomočil.
Patří mezi největší výrobce peletek
V Česku je ﬁrma od konce devadesátých
let zastoupena především divizí Wood Pro-

Zdroj: Stora Enso – Service Legno

O společnosti
Společnost Stora Enso
zabývající se bioekonomikou je
předním globálním dodavatelem
obnovitelných řešení v oblasti
obalů, biomateriálů, dřevěných
konstrukcí a papíru. Zaměstnává
přibližně 23 tisíc lidí a prodává
ve více než 50 zemích světa.
ducts – Produkty ze dřeva. V současnosti
má přes tisíc zaměstnanců, a to ve třech
sídlech – v softwarovém centru v Ostravě,
v závodech v Plané u Mariánských Lázních
a ve Ždírci nad Doubravou. V tuzemsku se
ﬁrma specializuje na výrobu stavebních
materiálů. Jedná se především o boční
a středové řezivo. Kromě toho se u nás vyrábí
také dřevěné peletky využívané především
pro vytápění. „Ekologické palivo vyrobené z obnovitelného zdroje, pilin, je stále
populárnější nejen pro
velkoodběratele, ale
i pro maloobchod
a domácnosti. V
současné době
patříme mezi tři
největší výrobce
v České republice,“ uvádí jednatel společnosti.

ZDRAVÍ NA VYSOČINĚ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

„U nástrojů řešíme funkčnost
i komfort úchopu pro lékaře“
Novoměstská
společnost Medin
vyrábí lékařské nástroje
a implantáty. Jejím
generálním ředitelem
je Miroslav Havlíček.
JANA NEDĚLKOVÁ
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Historie podniku Medin, který patří k tradičním českým výrobcům lékařských nástrojů a implantátů, se začala psát v roce
1949, kdy byla v Novém Městě na Moravě založena továrna s názvem Chirana. Na první vyrobené vrtáčky a zubní
frézy pak navázala produkce chirurgických nástrojů a traumatologických či ortopedických implantátů.
Od roku 1992 už firma funguje pod
názvem Medin. V čele společnosti, která dnes zaměstnává 350 lidí a jejíž výrobky míří do celého světa, stojí od
roku 2020 padesátiletý Miroslav Havlíček. Podle něj firmu nyní nejvíce zaměstnává vytváření produktového portfolia, jež bude vyhovovat novým evropským nařízením.
Jak se povedlo zvládnout společnosti Medin koronakrizi?
Myslím si, že obstojně. Důvodem je, že
Medin vyrábí traumatologické implantáty pro akutní operativu a ta byla omezena pouze v samotném počátku pandemie, jinak jenom velmi málo.
Stoupl s ohledem na pandemii o některé výrobky zájem, nebo je stále
znatelný útlum v provádění neakutních operačních zákroků?
Silný propad máme v oblasti výroby stomatologie, a to jak nástrojů, tak i vrtáčků, brousků a podobně. Na ni koronakrize, alespoň tedy z pohledu naší firmy,
dopadla nejvíce. Částečně to je však
kompenzováno zakázkami OEM, tedy
výrobou pro nadnárodní společnosti
z oblasti medical devices (zdravotnických prostředků – pozn. red.). Dodáváme je takovým zákazníkům, jako jsou
firmy Olympus, Richard Wolf a další.
Vedla u vás koronakrize k nějakým
změnám, například co se týče zaměření na jiné produkty, kterých se
útlum tolik nedotkl? Využili jste
tuto krizi třeba i k nějakým svým interním projektům?

Padesátiletý Miroslav Havlíček stojí od loňského roku v čele novoměstské společnosti Medin, která dnes zaměstnává
350 lidí a jejíž výrobky míří do celého světa.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
Změny v produktovém portfoliu u nás
běží již delší dobu, ale nejsou vyvolány
koronakrizí, nýbrž novou regulatory
s názvem MDR (nařízením Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie, které
je platné od května – pozn. red.). S tím
souvisí rovněž interní projekty, kdy je
třeba se adaptovat na nové legislativní
požadavky Evropské unie. Tomu se věnujeme již poslední dva roky a ještě minimálně čtyři další se věnovat budeme.
S tím se pojí i spolupráce s lékaři
a další odbornou veřejností, na niž
se nyní zaměřujete?
Ano, hlavní novinkou je u nás teď právě
razantní nárůst spolupráce s odbornou
veřejností na přípravě našeho portfolia
pro zmíněnou certifikaci MDR. Velmi
si vážíme vstřícnosti odborníků, s kterou se setkáváme při sběru klinických
dat pro splnění požadavků nových regulí. Jako ryze český výrobce totiž potřebujeme získávat tyto výstupy primárně
v Česku a ochota lékařů a sester z fakultních, krajských i městských nemocnic
je vysoká a pro nás velice potěšující.
Dá se říci, že byste se nyní na některou oblast vašeho působení více zaměřovali? Která ze čtyř produktových skupin, jimiž jsou traumatolo-

gie, chirurgie, ortopedie a stomatologie, je aktuálně nejvíce vytížená?
Věnujeme se všem těmto oblastem
opravdu s maximálním úsilím, nicméně
traumatologie a ortopedie patří do nejvyšší třídy rizika v rámci legislativy,
a proto je objem práce odvedené pro
tyto oblasti vyšší. A co se celkového objemu výroby týče, tak tam nejsou v poslední době žádné významné změny.
Projevují se i v oblasti výroby zdravotnických prostředků trendy, ať již
technické, nebo třeba v designu?
Ani ne tak v oblasti designu, jako spíše
ergonomie. Hlavní pozornost nyní zaměřujeme na jednotlivé nástroje, které
jsou součástí sad pro implantace. Neřešíme pouze jejich funkčnost, ale rovněž
komfort úchopu pro lékaře, praktičnost
uložení do sít a podobně.
Kam vaše produkty míří, kde všude
po světě máte zákazníky? Kolik procent produkce jde na export?
Medin dlouhodobě exportuje 50 procent své produkce. Dominantním trhem
je Evropská unie, následuje Jižní Amerika a Vietnam. V posledních letech se
nám začalo dařit také v Jihoafrické republice a v Tunisku. Mezi nové trhy,
o které usilujeme, patří Mexiko.

Medin
Česká firma s více než
sedmdesátiletou tradicí sídlí
v Novém Městě na Moravě.
Zabývá se vývojem, výrobou
a distribucí lékařských nástrojů
a implantátů.
Portfolio tvoří čtyři hlavní
produktové skupiny:
traumatologie, chirurgie,
ortopedie a stomatologie.
Přes polovinu obchodního obratu
tvoří export, hlavně
do evropských zemí, Latinské
Ameriky a na Blízký východ.
Kromě strategických obchodních
partnerů má společnost tři
dceřiné společnosti – v Rusku,
na Slovensku a v Polsku.
Na vývoji vlastních výrobků firma
úzce spolupracuje s předními
českými i zahraničními lékaři
či výzkumnými pracovníky
významných univerzit.
Medin pořádá i certifikované
semináře, workshopy a kurzy
pro lékaře, zdravotní sestry a další
zdravotnický personál ve školicím
středisku v areálu firmy.
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Zdraví na Vysočině

K fotbalu si
přibral atletiku
a otužování
Někdejší opora FC Vysočina Ivo Koníř pokračuje
v aktivní fotbalové kariéře i ve 45 letech, nyní ho
mohou diváci vídat v jihočeském přeboru. Navíc se
jako trenér věnuje kondiční a atletické přípravě dětí.

Své nejlepší fotbalové roky strávil Ivo Koníř (vlevo) v Jihlavě, s níž se dostal
až do druhé nejvyšší tuzemské soutěže.
FOTO | ARCHIV MAFRA

EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA | Skoro jako by Ivo Koníř našel recept na sportovní dlouhověkost.
Už několikrát sice avizoval, že další fotbalová sezona bude tentokrát už určitě
jeho úplně poslední, nicméně zatím pokaždé našel důvod, proč pokračovat.
„Většinou mě někdo přemluví, že
by byla škoda končit. A jelikož se cítím pořád dobře a fotbal mě baví úplně
stejně jako kdysi, hraju dál,“ usmívá
se pětačtyřicetiletý záložník Sezimova
Ústí, které působí v přeboru Jihočeského kraje.
A nejenže ho fotbal neustále baví, ale
navíc svým mnohdy o generaci mladším spoluhráčům v pohodě stačí. „Pamatuju si, že když jsem byl na vrcholu,
říkal jsem si, že bych mohl vydržet do
osmatřiceti. O věk ale nakonec vůbec
nejde. Když je člověk zdravý a má pořád chuť hrát, není důvod končit,“ má
jasno.
Ačkoliv to zní skoro neuvěřitelně, stále neví, co je to bolest zad či kloubů.
„Musím to zaklepat, ale je to opravdu
tak. Za celou dobu jsem měl vlastně jen
jedno vážné zranění. V Třinci mi na hřišti zlomili holenní a lýtkovou kost. Ale jinak šlo většinou jen o drobnosti. Nic, co
by mi řeklo: Už dost!“ ujišťuje Koníř,
který svoje nejlepší fotbalové roky strávil v Jihlavě, s níž se dostal až do druhé
nejvyšší soutěže v Česku.

Nabídek bylo dost
Vždycky patřil k lídrům FC Vysočina,
byl vidět a nemohl tak uniknout pozornosti prvoligových klubů. Přesto si elitní soutěž nikdy nezahrál.
„Přitom nabídky jsem měl. Těch manažerů, co se ozvalo, a kolik klubů mě
sledovalo... Asi jsem udělal chybu, že
jsem nebyl víc ambiciózní, ale já to měl
prostě v Jihlavě rád. Navíc vždycky to
taky není jen o umění, musíte mít i štěstí,“ zamýšlí se Koníř.
Nikdy však ničeho, k čemu se ve fotbale rozhodl, nelitoval. Dál působil
v nižších soutěžích a radoval se z každého dalšího zápasu. A také z každého
dne, kdy byl v pohybu.

„

Lásku ke sportu předává Ivo Koníř také mladé generaci. Kvůli své dceři se dokonce stal trenérem – v nově založeném
klubu se věnuje kondiční a atletické přípravě dětí.
FOTO | KORELA SPORTS TEAM
„Hýbal jsem se i v covidové době,
kdy to bylo složitější. Jednoduše proto,
že kdybych ve svém věku přestal, tak
bych se pak jen těžko vracel do nějaké
formy,“ ví Koníř. „Vždycky jsem si
říkal, že se s věkem budu na hřišti asi postupně posouvat dozadu, ale zatím nemusím. Pořád ještě hraju uprostřed a běhám po celém hřišti.“
A aby mu tohle tempo vydrželo
opravdu co nejdéle, přidal k už tak značné pohybové aktivitě ještě otužování.
„Někdy loni před Vánoci jsem potkal
kamaráda a ptal se ho, odkud jde. A on,
že se byl koupat. To mi přišlo divné,
když byly kvůli covidu všechny bazény
zavřené. Ale on na to, že chodí na Borovinku,“ zmiňuje Koníř rybník na okraji
Jihlavy.

Pozvání, ať si jde vodu okusit na vlastní kůži, bral zpočátku spíš jako legraci,
vzápětí však hozenou rukavici zvedl.

Hýbal jsem se
i v covidové
době. Jednoduše proto,
že kdybych ve svém
věku přestal, tak bych
se pak jen těžko vracel
do nějaké formy.
„A ve chvíli, kdy jsem do té studené
vody vlezl, jsem zjistil, že je to super.
Když totiž člověk po chvilce vyleze, vy-

plaví se endorfin, kterému se říká hormon štěstí. Opravdu je to paráda,“ rozplývá se rodák z Vysočiny.
O svém novém koníčku pak na jaře
vypravoval také svým spoluhráčům
v Sezimově Ústí.
„A mám k tomu i perličku. Když se
znovu mohlo začít trénovat, odjel jsem
do Tábora a klukům spadl během tréninku míč do Lužnice. Tak jsem pro něj vlezl. Pár jedinců mě potom zkusilo následovat, ale měli vodu sotva po kolena
a mazali ven,“ směje se Koníř.
Lásku ke sportu předává také mladé
generaci. Kvůli své dceři se dokonce
stal atletickým trenérem. „A na jaře
jsme si se dvěma kamarády založili
i vlastní klub. Máme spoustu plánů
a vizí,“ říká.

INZERCE

SOCIÁLNÍ SLUŽEBY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Sociální služby města Velké Meziříčí se v rámci Sociálně aktivizační služby, pobytové odlehčovací služby a pečovatelské služby snaží všem jejich klientům nabízet
rozmanité kulturní zážitky.
,,Snažíme se, abychom našim klientům co nejvíce vynahradili všechny ty nepříjemné pocity, které museli prožívat během celého loňského roku. Myslím si, že si určitě
zaslouží ještě více pozornosti, než bývalo zajištěno běžně v jejich aktivizaci. Osamělí starší lidé oceňují každý
zážitek, který si ve svých srdcích mohou ještě dlouho
po samotném přítomném prožitku uchovat co nejdéle
a nejlépe se ještě dokázat o něj podělit se svými přáteli.
Připomínat si a upínat tak své myšlenky na něco krásného, radostí naplněného.“

dém čísle soutěž, o kterou je velký zájem. Speciálně
na soutěže jsme vyrobili schránku, která slouží na
vhazování odpovědí. Třeba vyluštěných křížovek, osmisměrek nebo kvízů.
Trénování paměti s tabletem
Klienti se učí, jak pracovat s tabletem, jiní využili možnosti doplňování písmen do slov.

Obyvatelé našeho DPS se rozhodli pomoci zvířatům
v nejbližší ZOO a tím je Jihlava. Z celkem 34 obyvatel
se 32 zapojilo a každý individuálně podpořil vybrané zvíře, kterým je KARAKAL. Tím se stali na celý rok
adoptivními rodiči a obdrželi CERTIFIKÁT ADOPCE,
který je umístěn u vchodu do budovy.

,,Do jihlavské ZOO jsem s dětmi, pak i s vnoučaty jezdila každý rok. Děti odrostly, zaběhly se po celé vlasti. Já
zestárla, přišly choroby a tak jsem si po úmrtí manžela,
před 14 lety, podala žádost do DPS. Zde jsem již 11 let.
Jsem tu velmi spokojená a snažím se chodit pomocí vozíčku (chodítka) všude.
Po 17 letech jsem se přihlásila na výlet do ZOO Jihlava.
Syn tam byl před 2 lety a říkal mi, ať jedu, že je to tam
moc hezké. Jelo nás osm a z toho my tři s chodítkem.
Prošli jsme, co se dalo a stálo to za to. Majestátné žirafy,
dovádějící šelmy, lachtani, opičky, adoptovaná kočka
Karakal, která se nám opravdu věnovala a tak jsme se
s ní fotili. Chodili jsme křížem krážem, chvíli poseděli při
kávě. V poledne jsme si dali řízek a hranolky, zazpívali si.
Bylo to krásné a my byli vysmátí a šťastní. Poděkování
patří naší pečovatelce paní J. a řidiči panu L., jak se o nás
po celou dobu hezky starali. Máme spoustu zážitků, na
které budeme ještě dlouho vzpomínat. I ve snu se do
ZOO vracím a klidně tam pojedu znovu a ráda.
Děkuji za všechny. Vlasta K. 77 let.
Vydáváme zpravodaj pro obyvatele Domu pečovatelské služby
Náměty nás zásobují jak jinak, než naši klienti.
Dozví se zde, co v minulém měsíci proběhlo v rámci naší organizace za aktivity. Co se plánuje na měsíc
následující. Kdo má narozeniny a také nechybí v kaž-
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Klienti jsou u nás vedeni paní profesorkou, která je
vhodně vzhledem ke skladbě klientů a jejich zájmu
vede k ztotožnění se s hlavním hrdinou knihy, k prožívání jeho problémů i k jeho vítězství. Někdy hlavní
hrdina není přítomen, u nás v Domě s pečovatelskou
službou jsou to příběhy ze života.
Oslavujeme Den Země
Zasázeli jsme si jahody a jedlé květiny do truhlíku. Teď
budeme o vše dobře pečovat, abychom měly pořádnou úrodu.
Ochutnávka belgické čokolády
Ochutnávka výbornýchf rancouzských a belgických
čokolád. Zájem seniorů byl velký a každý měl možnost ochutnat více jak 10 druhů a následně si třeba
dle své chuťi zakoupit ty, co nejvíce chutnaly.
Zapojením do projektu s třemi příběhy našich pečovatelů.
Jeden příběh oslovil tak, že byl vybrán a prezentován.
Všichni tři pečovatelé obdrželi za své příběhy poděkování v podobě trička.

Jiní si rádi zacvičí anebo také zatančí. Ti zdatnější ve
stoje a komu již nohy tolik neslouží, tak v sedě. Máme
dvě oblíbené písničky, které si zpíváme a při nich cvičíme a tančíme v sedě na židlích. Ale jednou za měsíc
za námi na aktivizaci přichází jedna z klientek, která
velmi ráda hraje na klávesy. Je velmi houževnatá.
,,Hrát na klávesy, které ji pořídila dcera, se naučila paní
V. sama. Musím podotknout, že to bylo během doby
pandemie, bez pomoci učitele hudby a paní V. se v hraní houževnatě velice zdokonaluje. A tak dělá radost
i ostatním, co hudbu mají rádi a přidají zpěv.“

,,Obdivuji cílevědomost našich klientů, neztrácejí chuť
do života a chtějí se učit nové věci,“ říká ředitelka organizace, Jana Jurková.
Nová knihovna ve druhém patře DPS
Jelikož máme opravdu hodně knih, a bylo by škoda
je nemít všechny vystavené a po ruce pro klienty.
Založili jsme další menší knihovnu ve druhém patře,
kde si klienti sami mohou knihu vybrat a po přečtení
ji opět vrátí zpět. Knihovna se stala velmi oblíbenou
a navštěvovanou. My se snažíme doplňovat a obměňovat tituly, aby bylo stále co číst.
Založení nového Literárního kroužku
Pod vedením jedné z našich klientek paní A. P. , bývalé a velmi uznávané paní profesorky vznikl zcela nový
kroužek zaměřený na literaturu. Zájem je veliký. Klienti se scházejí každé pondělí. Hovoří o spisovatelích,
jejich dílech si předčítají.

Zaměstnanci Sociálních služeb města Velké Meziříčí přispěli na Domácí hospic
Stačilo si vybrat výborné jídlo z restaurace a objednat. Přispěli jsme tak na Domácí hospic Vysočina.
Skvělé jídlo a skvělý pocit. Byl to opravdu krásný den.
Panenka Reborn
Realistické miminko Reborn, dělá radost všem seniorům. V rámci aktivizační činnosti si mohou miminko pochovat, přebalit, převléci, povídat si s ním. Už
máme i kočárek. Senioři mohou jít na procházku
a místo svého vozíčku si povezou reborn miminko
v kočárku.

První setkání a pohledy seniorů, byly nádherné. Při
převlékání a chování panenek senioři vzpomínají na
vlastní minulost.
Reborn panenky se používají jako terapie – právě
u starších lidí mají vdechnout energii a radost ze života.
Doteková metoda podporuje vrozenou schopnost
těla uzdravit se, přináší psychickou i fyzickou úlevu
a může řešit řadu zdravotních a psychosomatických
problémů.
Zároveň může být tato terapie i přirozenou cestou
pro zklidnění a uvolnění, pravidelné péče o tělo a vyvolat něžné mateřské vzpomínky, které zcela určitě
velmi dobře zapůsobí v prvé řadě na duši každé ženy.
Vytváříme podmínky pro léčivý proces a to je uvolnění napětí.
Děkuji všem zaměstnancům organizace za jejich snahu a prožití co nejpříjemnějších chvil s našimi skvělými klienty.
Mgr. Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb
města Velké Meziříčí
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Jihlava
Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 lidí a odhaduje se,
že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na dvojnásobek.
Domovů se speciální péčí je nedostatek. Státu pomáhají v péči o nemocné soukromá zařízení.
Společnost Alzheimercentrum má již 14 zařízení po celé České republice i na Slovensku.

JAK POZNAT ALZHEIMEROVU
CHOROBU?

Včasné rozpoznání demence není vždy snadné.
Pacient obvykle poruchu sám nepozná, nebo
se stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy
myšlení a zapomínání jsou často okolím mylně
považovány za přiměřené věku, a to i v případě
závažnějších výpadků paměti.
Narušených schopností si můžete všimnout
nejčastěji při běžném rozhovoru. Indicií můžou
být časté nepřesnosti, logické chyby v odpovědích, obtížné hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událostí a údajů.
Pacienty přivádí k lékaři nejčastěji potíže s pamětí a myšlením. Často ale upozorní na problémy lékaře spíše rodina nebo přátelé. Postupně
může nemoc vést až ke změně celé osobnosti,
přičemž primární poruchou bývá zhoršení poznávání, inteligence a paměti, často dochází ke
změnám emocí a chování.

NEVÍTE SI RADY, ZDA MÁ
VÁŠ BLÍZKÝ ALZHEIMEROVU
CHOROBU ČI DEMENCI?

• Obraťte se na nejbližší Alzheimercentrum,
kde Vám poradí či doporučí kontaktní místo
pro testování paměti.
• Navštivte praktického lékaře, neurologa
nebo psychiatra. Lékař provede vyšetření
a na základě diagnózy předepíše léky, které
dokáží zmírnit nebo zpomalit průběh nemoci.

PÉČE O PACIENTY
S ALZHEIMEROVOU
CHOROBOU JE NÁROČNÁ

V pokročilém stádiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvaliﬁkované pomoci. Sama by
totiž péči nezvládla. U každého pacienta je projev i průběh nemoci jiný, a tak je na pečujícím,
aby zvážil nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen být doma sám a kdy vyžaduje neustálou přítomnost druhé osoby. Někdy nezbývá
nic jiného než 24 hodinová péče, kterou nabízí
ve všech svých zařízeních i společnost Alzheimercentrum. Koncept péče staví na individualizovaném komplexním přístupu, respektu,
úctě a profesionálních dlouholetých zkušenostech. Klientům zde vytváří nový domov, a tomu
odpovídá prostředí i přístup. Ve všech Alzheimercentrech kladou velký důraz na maximální
možnou kvalitu péče a na zapojování klientů
do aktivizačních terapií. Rodinná atmosféra,
bezpečí a pohodlí klientů je stěžejní.
Alzheimercentrum Jihlava má kapacitu 95
klientů. Odborně proškolený personál v péči
a přístupu ke klientům pracuje s konceptem

a prvky bazální stimulace, pestrou nabídkou
aktivizačních programů, které našim klientům
napomáhají zachovávat co nejvyšší kvalitu života a zpříjemňují každý den. Patří mezi ně reminiscenční terapie, snoezelen, procvičování kognitivních funkcí, muzikoterapie, aromaterapie,
taneční terapie a mnoho jiných. Klienti mají
nastavený individuální plán péče zohledňující
jejich aktuální zdravotní stav a potřeby.
Centrum nabízí ubytování v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Pokoje vybavené
polohovacími postelemi s kvalitními matracemi
poskytují dostatek pohodlí k odpočinku i komfortu při vstávání. Každý klient si může přinést
obrázky, fotograﬁe, drobné předměty, zkrátka
to, co měl rád. Tyto věci navodí pocit domova
a také pomáhají při reminiscenčních terapiích.
Velkou pozornost věnujeme i kvalitě stravování.
V centru využíváme vlastní kuchyně. Chceme,
aby klientům chutnalo jako doma. Vaříme jen
z čerstvých surovin, nepoužíváme umělá dochucovadla. Součástí centra je i dětská skupina.

Byla Vašemu blízkému diagnostikována demence?
• Potřebujete více informací jak dál?
• Jste pečující osoba o člověka s demencí a hledáte pomocnou ruku, radu,
podporu?
• Hledáte místo, kde je individuální přístup, laskavost a pochopení základem?
• Líbilo by se Vám prostředí, ve kterém se klienti cítí jako doma?

Nabízíme

• Bezplatné poradenství týkající se péče o člověka s demencí.
• Podporu a pomoc v péči o osoby s demencí.
• Řešení v případě zhoršení zdravotního stavu nemocného či změny možností
pečujících.

jihlava@alzheimercentrum.cz 778 494 015
www.alzheimercentrum.cz/jihlava

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
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Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít doma
až do konce života. A to s podporou blízkých, s co nejmenším utrpením, s pocitem přijetí a smíření.
Komu Domácí hospic Vysočina pomáhá?
 Nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, aby mohli strávit poslední chvíle spolu.
 S odlehčením lidem, kteří doma pečují o svého blízkého.
 Zapůjčením zdravotnických pomůcek všem, kdo je potřebují.
 Prostřednictvím zdravotního, sociálního a psychologického poradenství lidem,
kteří se vypořádávají s umíráním.
V současné době dává čím dál více lidí přednost řešení svých zdravotních potíží
v domácím prostředí. Díky službám, které poskytuje Domácí hospic Vysočina, lze
u klienta doma vyřešit ať už různé zdravotnické úkony (odběr krve, výměna katetru,
atd.), tak i terminální stav nemoci.

Služby Domácího hospice Vysočina
Domácí hospicová péče

Domácí hospic Vysočina pomáhá rodině zvládnout péči o nevyléčitelně nemocného
člena rodiny v domácím prostředí. Poskytuje zdravotní péči 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Součástí týmu pracovníků jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
pečovatelé, psycholog a kaplanka. Rodina si může zdarma půjčit vhodné zdravotnické pomůcky, které usnadní péči o umírajícího (polohovatelná postel, antidekubitní
matrace, WC křeslo,...). Lékařka hospice (ve spolupráci s pacientem a rodinou) nastaví plán péče, jehož cílem je ulevit nemocnému od bolesti a dalších nepříjemných
symptomů nemoci. Pracovníci hospice pečlivě zaškolí rodinu v ošetřování, polohování, podávání léků atd. Pečovatelé hospice mohou v případě potřeby pomoci
s hygienou nemocného, případně odlehčit pečujícímu členu rodiny a na chvíli jej
vystřídat. Sociální pracovnice poradí při vyřizování příspěvku na péči či jiných dávek.
Samozřejmostí je v průběhu hospicové péče pomoc psychologa a v případě zájmu
i kaplanky. Po úmrtí klienta zajišťuje Domácí hospic Vysočina péči o pozůstalou rodinu.
“Na DHV nedám dopustit. Strašně jste mi pomohli. Přestala jsem péči o manžela
doma sama zvládat. Děláte tak záslužnou činnost. Říkám si, jestli to pro ty sestřičky není deprimující, když chodíte za člověkem a víte, že to je na chvilku. Všechny
sestřičky byly skvělé. Každá měla úplně jiný přístup a to nám moc vyhovovalo.” říká
o službě jedna z pozůstalých, která v roce 2020 využila domácí hospicové péče pro
svého manžela.

Domácí zdravotní péče

Na základě vystavení poukazu praktickým lékařem klienta zajistí Domácí hospic Vysočina provedení zdravotních výkonů u klienta doma. Jedná se například o aplikaci
injekcí, podání infuzí, odběry biologického materiálu, převazy, apod.

Odlehčovací služby

Pro pečující, kteří se doma o někoho starají, nabízí Domácí hospic Vysočina odlehčení. Pečovatelé či pečovatelky zastoupí v péči například při osobní hygieně, podávání
jídla, oblékání, při kontaktu s okolím - doprovod na procházku, povídání,... Pečující
tak má čas pro sebe - odpočinout si, vyřídit si vše, co je potřeba, zajít si k lékaři,...
Maminka klienta trpí Alzheimerovou nemocí a bylo jasné, že potřebuje celodenní
péči. Pan Brým se obrátil na odlehčovací služby pracoviště ve Velkém Meziříčí.
“Už z toho přístupu mě začalo mrazit. Ta laskavost, ochota a celkově milé chování.
Nyní k nám jezdí pečovatelka - paní Hanka - úžasná. Když jsme navázali spolupráci,
musel jsem před mamkou skrývat slzy - z toho přístupu jsem byl úplně nadšený a dojatý. Jak to může takto skvěle fungovat…”

Půjčovna pomůcek

K dispozici jsou například: polohovací lůžka, antidekubitní matrace, stolky, vozíky,
chodítka, WC židle, koupací vany, koncentrátory kyslíku, odsávačky, lineární dávkovače léků a další. Rozměrné předměty doveze koordinátor půjčovny, sestaví a naučí
klienty s pomůckou zacházet.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. hledá
do svého týmu lékařku či lékaře.
Nabízí kolektiv, kde spolupráce není jen slovo, ﬂexibilní pracovní dobu, služební auto, počítač a telefon. Samozřejmostí jsou supervize týmu každé
dva měsíce a v případě zájmu a potřeby i intervize s psychologem, prostředí
vhodné k dalšímu vzdělání a osobnímu růstu. Očekává se zájem o paliativní
medicínu a dobré komunikační dovednosti. V případě zájmu se ozvěte na:
info@hospicvysocina.cz, nebo telefonicky na 723 752 726.

Poradna Alej

Odborné poradenství v psychosociální oblasti. Ať už v době vážného onemocnění
blízké osoby, či v době po úmrtí je možné využít služeb poradny Alej. Poradenství je
poskytováno zdarma a pomáhá mimo jiné s vyrovnáním se se ztrátou blízké osoby,
s uplatňováním práv, ﬁnancováním sociálních služeb atd. Pracovníci poradny Vám
také mohou pomoci zorientovat se v situaci, kdy se k na péči o svého blízkého
teprve chystáte.

Akce pro veřejnost

Každoročně pořádá Domácí hospic Vysočina Charitativní běh. V sobotu 11.9.
u přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě budou připraveny tři trasy. Jedna
pro děti se zábavou po cestě, druhá, kterou zvládne obejít či oběhnout úplně každý,
a třetí náročnější trasa určená pro ty, co si chtějí dát trochu do těla. Samozřejmostí
je doprovodný program - dílničky pro děti, slacklina, projížďky po vodě v člunech, či
závěrečné vystoupení cvičitelů agility.
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Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem trestných činů
v Jihlavě už 10 let!
Linka
pomoci obětem

116 006

nonstop I bezplatně
Telefonická
krizová pomoc

Nabízíme
• rozhovor s psychologem a právníkem
• srozumitelně podané právní
informace o trestním řízení, právech
obětí, náhradě škody, peněžité
pomoci státu apod.
• praktické rady, morální
a emocionální podporu
• krátkodobou individuální
psychoterapii
• pomoc případového manažera

Poradna Jihlava, Žižkova 13, 586 01 Jihlava
tel.: 606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz

www.bkb.cz

Sdružení ambulantních lékařů Chotěboř s.r.o.
Jiráskova 669
pronájem nebytových prostor – ordinací, sálů
i kanceláří poskytovatelům zdravotních,
sociálních a navazujících služeb
kAtAloG ZDrAvotnÍCH A SoCIÁlnÍCH Služeb
v CHotĚbořI A okolÍ
Zdarma vás přidáme do rozcestníku zdravotních, sociálních a navazujících
služeb, stačí napsat na: sal@poliklinika-chotebor.cz nebo zavolat 569 333 540.
www.poliklinika-chotebor.cz

AktuÁlnÍ nAbÍkA
proStorů k pronÁJmu
www.poliklinika-chotebor.cz/
pronajem-prostor/

Prostor
k pronájmu

WC

Prostor
k pronájmu

Výtah

Prostor
k pronájmu

Služby pro veřeJnoSt
— dětští, praktičtí i zubní lékaři, ORL,
chirurgie, kožní, gynekologie,
ortopedie aj. profese
— rentgen a ultrazvuk, rehabilitace,
péče o tělo i zdravotní pojišťovny
— stomatologická i biochemická
laboratoř – testujeme protilátky
proti COVID-19 i borélii

Služby lékAřům
— prostorné ordinace i sesterny,
zázemí lékaře, parkování, výtah
— laboratoře, digitální sdílení RTG
a UZV snímků, zajištění praní
prádla a další
— zabezpečená optická síť, ochrana osobních údajů, zálohování
dat

TyfloCentrum Jihlava
pomáhá lidem
se zrakovým postižením
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M

obilní telefon začne zvonit a zároveň
říká, že volá syn, hodinky oznamují že
je půl desáté. Chodbou proběhne pes s rolničkou na krku. Je totiž vodící a takto o jeho
pohybu jeho pán ví. Pes si ho obvykle přísně
střeží, ale nyní se vítá s ostatními vodícími
psy. Sociální pracovnice oznamuje začátek
akce a všichni se odeberou ven.
Dnes je ve službě sociální rehabilitace připraveno
cvičení na protažení celého těla, minulý týden zde
zase probíhala muzikoterapie, následně se v rámci
procvičení sebeobsluhy bude vařit. Každý měsíc
se tu pravidelně odehrává vedle individuálních
schůzek i spousta společných aktivit. V této službě se klienti také učí ovládat počítač pro osoby se
zrakovým postižením. Ten má zvětšovací program
nebo hlasový výstup – záleží na typu zrakového
postižení. Mobilní telefon je další speciální pomůcka, která se ovládá dotykem bez kontroly zraku. Má
v sobě speciální programy pro uživatele se zrakovým postižením, kteří na něj kladou větší nároky
než vidící lidé. Pomáhá jim spojit se se světem, být
samostatný a nemuset se vždy spoléhat na pomoc
ostatních. To vše se u nás všichni naučí.
Do TyfloCentra Jihlava, o. p. s. přicházejí lidé v různých fázích svého života, kdy ztrácí zrak. Jsou plni
obav a strachu, mají spoustu otázek, neví, co bude
dál. Co budu dělat a jak budu žít? Jak zvládnu běžné záležitosti? Budu moci ještě pracovat?
TyfloCentrum Jihlava je organizace, která již
18 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Poskytujeme tyto registrované sociální služby:
1. Odborné sociální poradenství
2. Průvodcovské a předčitatelské služby
3. Sociální rehabilitaci

Co můžete očekávat?
Pomůžeme vám především zorientovat se ve vaší
situaci. Nabídneme vám potřebné informace a poskytneme doprovod, kam budete potřebovat. Tým
odborných pracovníků je připraven se vám věnovat.
Pomůžeme vám:
● s příspěvkem na péči a dalšími sociálními dávkami
● s výběrem nebo zapůjčením speciálních kompenzačních pomůcek
● naučíme vás ovládat mobilní telefony pro zrakově postižené
● poskytneme vám individuální výuku na speciálních PC a dalších náročných pomůckách, a to
v základním kurzu, nebo v akreditovaném kurzu
Obsluha osobního PC pro osoby se zrakovým
postižením
● poskytneme vám odbornou komplexní podporu při získání a udržení zaměstnání
● můžete se zúčastnit zajímavých přenášek, besed
a také např. výuky anglického jazyka, tréninku
paměti, a také mnoha sportovních aktivit, jako je
turistika, plavání, bruslení, nebo jízda na tandemovém kole a kurzu sebeobrany.
Mezi naše další činnosti patří i realizace osvětových
přednášek s pomocí klientů, kteří mají vodící psy.

Tyto přednášky pořádáme pro širokou veřejnost
napříč všemi věkovými kategoriemi, a to ve školách a dalších institucích. Naším cílem je odbourávat předsudky o lidech se zrakovým postižením,
a přibližovat jejich svět ostatním lidem.
Máme též akreditovanou dobrovolnickou službu,
a vyhledáváme dobrovolníky, kteří by chtěli nabídnout pomoc zrakově postiženým lidem.
S ohledem na pandemii Covid – 19 je nově mnoho našich skupinových aktivit nyní i online, stačí se
přidat!
Naše centrum je místem setkávání a sdílení lidí se
zrakovým postižením. Přicházíte o zrak a nevíte si rady? Potřebujete naši pomoc? Pro více
informací zavolejte a objednejte si návštěvu.

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
Brtnická 15/754, Jihlava, 586 01
Tel.: 724 865 566, 774 064 330
E-mail: belovova@tyflocentrumjihlava.cz

www.tyflocentrumjihlava.cz
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Občanská poradna Jihlava, z. s.

Žižkova 13, Jihlava
www.obcanskaporadna.cz
e-mail: info@obcanskaporadna.cz
tel: 567 330 164, 739 178 390

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA, z. s.

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA, z. s.

/ člen Asociace občanských poraden / člen Asociace veřejně prospěšných organizací ČR /
/ registrovaný poskytovatel soc. služby /

akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (A0-013-2017)

registrovaný poskytovatel sociální služby

Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (AO-013-2017)

BEZPLATNÉ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
JIHLAVA

(na objednání)

TELČ

(bez objednání)

Žižkova 13, JIHLAVA

Masarykova ul. 330, TELČ

PO 8:00 –12:00 13:00 –17:00

ÚT 08:30 –12:30

ÚT 8:00 –14:00

TERÉNNÍ PORADENSTVÍ (okr. JIHLAVA)

ST 8:00 –14:00

ST 12:00 –14:00

ČT 8:00 –14:00

PÁ 8:00 –13:00

.
Pomáháme s..

i
rodinnýmoč
rozp ty

ekucemi,

ex
návrhy
insolvenčními
sousedskými
spory

rozvody,
výživným
reklamacemi

DLUHY V JIHLAVĚ

Bud te
obezřetní

jízda ačerno
n

rozbitý
spotřebič

život na noze
vysoké

dovolená látky
na sp

půjčka nlea fon
te

vy
podpis smloučtení
ro
p
bez

Při konzultaci společně zmapujeme situaci a navrhneme možné varianty řešení.
Poradenství je bezplatné, diskrétní a nestranné.

výpovědmi,
děděním

Na konzultaci je potřeba se telefonicky objednat

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

tel: 567 330 164, 739 178 390, e-mail: opj@volny.cz, www.obcanskaporadna.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
   
    



Nemocnice Počátky, s.r.o. je zdravotnické zařízení, které disponuje 100 lůžky
následné péče, 20 sociálními lůžky a 30 lůžky domova se zvláštním režimem.

Na lůžkách následné péče je poskytováno
doléčování a rehabilitace pacientů s širokou
škálou onemocnění, jako jsou stavy po proběhlých mozkových příhodách s těžkým postižením, zlomeniny krčků stehenních kostí,
rekonvalescence po dekompenzacích chronických chorob a stavy spojené s pokročilým
věkem, jako jsou syndromy demence a nesoběstačnosti. Poskytujeme i odlehčovací
službu pro rodiny pečující o těžce nemocné
příbuzné a paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům s možností pobytu příbuzné osoby.
Standardní zdravotní péče je plně hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je
poskytována na převážně dvou až třílůžkových
pokojích. Pro náročnější klientelu jsou k dispozici
nadstandardní pokoje, které se svým vzezřením

snaží navodit pocit pobytu v hotelu či domácím
prostředí, než v nemocnici a které jsou vybavené
elektricky ovládaným lůžkem, nočním stolkem,
TV, chladničkou s mrazákem, nábytkem, židlemi,
HIFI mikrosystémem s rádiem a přehrávačem
CD/MP3/USB, varnou konvicí, mikrovlnou troubou a WIFI připojením k internetu.
V nemocnici jsou k dispozici prostředky moderní rehabilitace i léčby jako jsou oxygenátory,
aktivní i pasivní antidekubitální matrace, prostředky na hojení chronických ran, elektroléčba,
infralampa, ultrazvuk, magnetoterapie, motodlahy. Důležitou součástí je i ergoterapie s nácvikem jemné motoriky a sebeobsluhy. Na každé
oddělení za pacienty pravidelně dochází speciální pedagog, který dbá na rozvoj jejich kognitivních funkcí, trénuje paměť a pokud je potřeba, je
poskytována i logopedie.
Velká většina našich pacientů se vrací zpět
do svého domácího prostředí, ke svým rodinám
nebo jsou propuštění do domovů seniorů, s jehož výběrem i podáním žádostí v případě zájmu,
pomáhá naše sociální pracovnice.
Součástí Nemocnice Počátky, s.r.o. je i geriatrická a interní ambulance. V současnosti v nemocnici působí i Očkovací centrum proti Covidu 19, které nabízí rodinnější prostředí i osobní
přístup při očkování, oproti velkým očkovacím
centrům, a je hojně využíváno nejen místními
obyvateli.
Posláním sociálních lůžek ve zdravotnickém
zařízení je zabezpečit kvalitní péči v důstojném

a bezpečném prostředí osobám, které nemohou
žít ve svém vlastním přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti a omezené schopnosti sebepéče a péče o domácnost, do doby,
než je jim zajištěna odpovídající péče či sociální
služba.
Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit podmínky pro prožití klidného, spokojeného a důstojného stáří v příjemném a bezpečném
prostředí. V Domově jsou poskytovány pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy či ostatních typů
demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
www.ldn-pocatky.cz

Domov Jeřabina Pelhřimov zprovozní
v Horní Cerekvi novou službu

pro lidi s autismem

Domov Jeřabina Pelhřimov bude v Horní Cerekvi provozovat
novou sociální službu, kterou bude Domov se zvláštním režimem
pro osoby s poruchami autistického spektra. Jejímu otevření předchází přestavba Denního stacionáře.
Na plné obrátky jede přestavba Denního stacionáře, který v Horní Cerekvi
provozuje Domov Jeřabina Pelhřimov. Tuto službu totiž nahradí více
poptávaná služba, kterou je Domov se zvláštním režimem, kde bude pečováno o osoby s poruchami autistického spektra. „V Horní Cerekvi znásobíme kapacity, jež se týkají péče o lidi s poruchami autistického spektra. Jde
nejen o nedostatkovou službu, ale v náš prospěch hovoří také léta praxe
vážící se ke specifické péči o tyto klienty,“ říká ředitel Domova Jeřabina
Pelhřimov Petr Krčál. Nová služba již dostává jasné obrysy. Klientům bude
k dispozici šest samostatných pokojů, společenská místnost s kuchyní,
sociální zázemí, místnost pro zaměstnance, terasa a sklad. Rozpočet počítá
také s novým vnitřním vybavením, které bude pořízeno na míru pro klienty této služby.„Práce budou zahrnovat také venkovní úpravy, dojde i k rozšíření parkovacích stání,“ doplňuje Krčál. Náklady na vybudování zázemí
pro novou službu činí 7,5 milionů korun. Velká část nákladů bude uhrazena díky dotaci, kterou poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí z programu určeného na rozvoj a obnovu sociálních služeb. Čtvrtina nákladů
půjde za zřizovatelem Domova Jeřabina Pelhřimov, kterým je Kraj Vysočina. Hotovo by mělo být na přelomu října a listopadu, přičemž už nyní probíhá nábor kvalifikovaných pracovníků. Že je Domov Jeřabina Pelhřimov
v péči o klienty s poruchami autistického spektra jedničkou nejen na Vysočině, svědčí zapojení organizace do celostátní kampaně upozorňující na
projevy Parkinsonovy nemoci a poruch autistického spektra, kterou pod
názvem Nejste pro nás neviditelní rozjelo Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Letité zkušenosti využívá také v rámci projektu s názvem Zkvalitnění
péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, do kterého je Domov Jeřabina Pelhřimov rovněž zapojen.
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Domov pro seniory Velké Meziříčí
Domov, který má srdce…

Centrum sociálních služeb Lukavec je příspěvková organizace městyse Lukavec. Nachází se
na Vysočině, nedaleko Pelhřimova.
Zařízení poskytuje odlehčovací pobytovou službu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením
a seniorům od 65 let, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Dočasným převzetím péče
o tyto osoby služba umožňuje nezbytný
odpočinek nebo čas k řešení osobních
záležitostí pečujícím osobám. Při poskytování služby respektujeme konkrétní individuální požadavky a potřeby klientů.
Celková kapacita zařízení je 15 osob.
Délka pobytu je dohodnuta dle potřeb
klienta a pečující osoby, nejdéle však
na 3 měsíce. Službu poskytujeme nepřetržitě v průběhu celého roku. Pro naše
klienty máme připravené jednolůžkové
a dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Celá budova je bezbariérová,

společenská místnost je klimatizovaná.
Budova se nachází v klidném prostředí,
klientům můžeme nabídnout prostornou terasu s krbem, pohodlným posezením pod slunečníkem nebo rozlehlou
zahradu s altánem. Pro klienty je každý
den připraven program, který je individuálně přizpůsoben jejich schopnostem,
požadavkům a potřebám. Nabízené aktivity napomáhají k uchování schopností
a dovedností klientů a dobré psychické
pohodě.
Velmi nás těší spokojenost klientů
a rodin s naší sociální službou, kterou
nám vyjadřují při pobytu u nás a také
sdělují kladné reference svým příbuzným, sousedům a známým. Vážíme si důvěry a dobré spolupráce s rodinami.
www.centrumlukavec.cz

Telefon: ředitelka Petra Jelínková 774 624 008
sociální pracovnice Markéta Němcová DiS. 606 043 798
Adresa: Lukavec 394 26, V Chaloupkách 196

Domov má kapacitu 103 lůžek a poskytuje dvě sociální služby: domov
pro seniory a domov se zvláštním režimem (osoby a chronickým duševním onemocněním-demencí). Od července je v domově nově jmenovaná paní ředitelka Mgr. Renata Horňáková.
Mezi služby domova patří: zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče, ubytování, stravování a volnočasové aktivity.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin, 7
dní v týdnu, je zajištěna zdravotními sestrami a pečovatelkami. Organizace také zprostředkovává odbornou lékařskou péči. Na zajištění kvalitní péče v domově se podílí i provozně technický a sociální úsek. Vlastní
kuchyň zajištuje celodenní stravování v rozsahu 5 až 6 jídel, dle příslušné
diety. Domov má i vlastní prádelnu.
Zařízení disponuje jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Ty jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, nočním stolkem, televizorem,
šatní skříní s nástavcem, stolem s židlemi a lednicí.
Klienti mohou využívat atrium uprostřed domova, terapeutickou zahradu i park, kde mohou trávit čas nejen s rodinami a svými blízkými, ale
účastnit se různých aktivizačních činností či kulturních akcí nebo jen relaxovat a odpočívat na čerstvém vzduchu.
V domově se dbá na individuální přístup ke každému klientovi, na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, na maximální možnou podporu
každého jednotlivého obyvatele, aby byla co nejdéle udržena jeho samostatnost a soběstačnost a tím pádem zachovaná co nejvyšší kvalita
jeho života.
Adresa: Domov pro seniory
Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 2160
594 01 Velké Meziříčí

Kontakt:
recepce@domovvm.cz
Tel.: 561 201 570,
www.domovvm.cz

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 333 150, 728 501 415

www.ddhb.cz

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je
příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, má kapacitu 184 lůžek a zaměstnává téměř 160 zaměstnanců.
Sociální služby poskytujeme zejména
seniorům s trvalým pobytem v Kraji Vysočina, kteří mají sníženou soběstačnost
v základních životních dovednostech,

Husova A

a proto potřebují podporu a pomoc při zajišťování základních životních potřeb. Snažíme se zajistit jejich důstojný a spokojený
život, podporujeme jejich soběstačnost
a udržení kontaktu s okolím a snažíme se
o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí.
Nabízíme nepřetržitou certiﬁkovanou
zdravotní a sociální péči včetně péče pa-

Břevnice

liativní, zajišťujeme rehabilitační a nutriční péči, pracujeme s konceptem bazální
stimulace, validace a nabízíme klientům
bohaté volnočasové aktivity a individuální
přístup.
V zařízení je provozována i jedna třída
mateřské školky s prodlouženým provozem.

Husova B

INZERCE

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava
I

ntegrované centrum sociálních služeb
Jihlava, příspěvková organizace, je zřizovaná Statutárním městem Jihlava. Jsme
registrovaným poskytovatele sociálních
služeb, a to pečovatelské služby, denního
stacionáře, pobytové odlehčovací služby
a od ledna 2020 o domova pro seniory.
Současně jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb.

Kombinace těchto služeb je stále více žádanější
a organizace zaznamenává nárůst klientů, kteří
potřebují pomoc v činnostech, jež sami nezvládají,
a často jsou určitým omezením
a obavou v širší rodině. Jedná se zejména o obavu,
zda stávající situaci zvládnou v domácím prostředí
tak, aby nemuseli např. opustit zaměstnání.
Je všeobecně známou situací to, že v souvislosti se
stárnutí populace, s přibýváním seniorů
a prodlužováním života ve stáří, dochází k potřebě
sociálních služeb pro tuto skupinu obyvatel. Služby
by měly být nastaveny tak, aby došlo k odvrácení
od jednoduchého řešení „stařecká nezdatnost =
ústavní zabezpečenost“. Sociální služby by měly být
nastaveny na podporu v domácím prostředí, individualizaci služeb spojenou s udržením kvality života.
V pečovatelské službě zaznamenáváme od pečujících osob poptávku po odlehčovací službě pobytové formy. Tento druh služby je určen k tomu, aby
pečující osoba měla možnost odpočinku, oddychu,
načerpala síly a současně byla zajištěna péče o jejich blízké. Každodenní péče je velmi vyčerpávající,

i když rodiny využívají např. pečovatelskou službu
3x – 4x během dne, a to po celý týden.
Péče v přirozeném prostředí má stále stoupající
tendenci a je všeobecně vnímána velmi kladně
a je preferována před ústavními zařízeními. I celostátní politika prezentovaná MPSV se ubírá tímto
směrem.
Tento vývoj nás vedl k tomu, abychom požádali
a projevili zájem o využití prostor v objektu Žižkova 106, který je v současné době zrekonstruován
za podpory zřizovatele a evropských fondů. Objekt
je celkově vhodný svojí polohou, je uvnitř zastavěného území, náleží k němu pozemek využitelný pro
pobyt venku, dopravně přístupný.
Okruh osob, ke kterým naše služby směřují, jsou
převážně senioři, osoby s demencí a dalšími onemocněními. Jedná se např. o mladší osoby s roztroušenou sklerózou, o osoby po úrazech, kdy se
staly plně imobilními. Podmínkou je vždy péče
v domácím prostředí.
Optimálním modelem je poskytování služeb v domácnostech lidí, kteří danou službu potřebují. K využití pobytových služeb typu domova pro seniory
by mělo dojít až ve chvílích, kdy není možné jiné
řešení. Změnou prostředí (umístěním do zařízení)
dochází k vytváření dalších handicapů, které člověka poznamenávají. Jedná se zejména o narušení citové a sociální oblasti. Domov, pocit vlastního
soukromí a prostoru je pro každého člověka významnou potřebou, je to místo, kde člověk nalézá
jistotu, svobodu a důstojnost.
Moderní účelná péče o křehké seniory by měla

být charakterizována kombinací lidského přístupu
propojeného se základním ošetřovatelstvím a poskytováním sociální služby, ve spolupráci s neformálním pečujícím prostředím (rodina, přátelé),
které kompenzují určitý deficit a umožňují pobyt
v přirozeném domácím prostředí.
Začínáme se zaměřovat i na pomoc neformálním
pečujícím, zapojili jsem se do projektu České asociace pečovatelské služby, v rámci kterého pořádáme odborná setkání s pečujícími – blízkými osobami našich klientů.
Z těchto důvodů je pečovatelská služba poskytována od pondělí do neděle, včetně svátků, v době
od 7,00 – 20,00 hodin. Denní stacionář je provozován
v pracovní dny od 6,30 do 18,00 hodin. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě po celý
rok. Domácí zdravotní péče má obdobnou provozní
dobu, jako výše uvedená pečovatelská služba.
Domov pro seniory Lesnov má nepřetržitý provoz.
Domov je určen pro osoby, u kterých je péče v domácím prostředí značně náročná, obvykle vyžadující 24 hod. péči. Často je péče pečovatelská spojená
s péčí ošetřovatelskou, kterou zajišťují všeobecné
sestry. Pobytová sociální služba typu domova pro
seniory je skutečně zaměřená na pomoc při řešení
náročných situací spojených s péčí.

www.icss.cz

INZERCE

„Snažíme se, aby naši klienti
mohli setrvávat ve svých
domovech
co nejdelší možnou dobu.“
V ŘÍJNU 2021
OTEVÍRÁME NOVÝ
DENNÍ STACIONÁŘ

●
●

●
●

Podporujeme stávající schopnosti klientů,
samostatnost a nezávislost.
Zajišťujeme aktivizaci s ohledem na schopnosti, přání a potřeby klienta (skupinové
i individuální cvičení, trénování paměti,
podpora kontaktu s přirozeným prostředím,
volnočasové aktivity).
Klienty do stacionáře svážíme a následně
zajišťujeme i jejich dopravu domů.
Rozsah docházky klientů závisí na jejich
přání a potřebách.

PRO KOHO TU JSME?
Pro SENIORY a ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
STARŠÍ 27 LET, které vzhledem ke svému věku
či zdravotnímu stavu nechtějí nebo nemohou
být během dne ve svém přirozeném prostředí.
CO DĚLÁME?
Umožňujeme odlehčení péče rodinám.
● Poskytujeme během pobytu ve stacionáři
odpovídající pomoc a podporu v činnostech, které již naši klienti samostatně nezvládají (pomoc s osobní hygienou, dohled
během dne, zajištění stravy, podporu při
pohybu apod.).

KDE?
Denní stacionář se nachází na adrese Na Výšině
3241, Havlíčkův Brod. Zařízení je plně bezbariérové, s přístupem do zahrady přilehlého
domova pro seniory.
KDY?
Každý všední den v čase 6:30 – 17:00 hodin.
ZA KOLIK?
Docházka je hrazená dle platného sazebníku.
Cena se liší v závislosti na míře podpory každého uživatele. Více info viz kontakt.

Nabízíme zkušební pobyt
ZDARMA!

●

Foto: archiv

KONTAKT:
Mgr. Lucie Košmiderová – vedoucí terénních
a ambulantních služeb PO SSMHB
tel.: 724 291 175
e-mail: kosmiderova@ssmhb.cz

Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Zřizovatelem humpoleckého Domova, jako příspěvkové organizace, je Kraj Vysočina. Současná
kapacita našeho Domova je 190 lůžek, služby našim klientům nabízíme ve dvou budovách – jednak v budově nedaleko centra města, na adrese
Humpolec, Máchova 210 a potom v druhé budově, umístěné v klidové části na okraji Humpolce,
konkrétně v lokalitě Lužická 950. Náš Domov poskytuje celkem tři sociální služby – službu domov
pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Služba domov se zvláštním režimem je určena klientům s Alzheimerovou chorobou a je poskytována v obou našich budovách.
V současné době vrcholí dostavba zcela nového Domova v bezprostřední blízkosti budovy
v Lužické ulici. Tento nový Domov staví, v rámci
společného projektu Kraje Vysočina a rakouské
společnosti Senecura, právě společnost Senecura. Od příštího roku pak budeme naše služby
poskytovat právě v tomto novém Domově, ve kterém bude pro naše klienty připraveno 200 lůžek
v komfortních dvoulůžkových pokojích. Cena
za službu bude, jak pro současné, tak pro nové
klienty, totožná jako ve stávajícím Domově
Naše služby nabízíme zejména seniorům z Kraje Vysočina, nicméně v našem Domově rádi pomůžeme klientovi z kteréhokoliv koutu naší republiky, který se ocitl ve svízelné životní situaci.
Tím, co je pro nás při péči o naše klienty nejpodstatnějším, je snaha starat se o naše klienty
jako o své rodiče.

Domov pro seniory Humpolec, p.o. www.ddhum.cz
Tel.: 565 535 630
Máchova 210, 396 01 Humpolec

Email : dduchhumpolec@email.cz
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
kraje Vysočina, o.p.s.

„Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“ Helena Kellerová
Posláním CNN kraje Vysočina, o.p.s. je
podpora osob se sluchovým postižením
při začleňování do běžného života ve společnosti. CNN kraje Vysočina, o.p.s. se snaží
o překonání komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením.
Co nabízíme: Tlumočnické služby, Sociální rehabilitaci, doplňkové služby.
Tlumočnické služby:
Jedná se o sociální službu, kdy je zprostředkován kontakt se společenským
prostředím skrze tlumočníka znakového
jazyka, případně prostřednictvím dalších
komunikačních systémů. Podstatou služby
je pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů či vyřízení osobních záležitostí
na úřadech, u lékařů a v dalších situacích
vyžadujících prostředníka v komunikaci.

potřebných k úředním úkonům. V rámci
služby se zaměřujeme i na rozvoj osobních
kompetencí a upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
Cíl poskytované služby:
1. Cílem Sociální rehabilitace je uživatel,
který samostatně obsluhuje a udržuje
své kompenzační pomůcky.
2. Cílem Sociální rehabilitace je uživatel,
který je nezávislý na druhých osobách
a institucích.
3. Cílem Sociální rehabilitace je uživatel,
který dokáže hájit svá práva a zájmy.
4. Cílem Sociální rehabilitace je uživatel,
který je motivován k aktivnímu řešení
své nepříznivé sociální situace.
5. Cílem Sociální rehabilitace je uživatel,
který porozuměl informacím, které
přispívají k řešení jeho nepříznivé
sociální situace.

Cíl poskytované služby:
1. Cílem Tlumočnických služeb je
uživatel, který si vyřídí své osobní
záležitosti prostřednictvím
komunikačních systémů osob
se sluchovým postižením – poskytnutím znakového jazyka, znakované
češtiny, prstové abecedy a vizualizace
mluvené češtiny.
2. Cílem Tlumočnických služeb je uživatel,
který porozuměl písemnému textu
(tento cíl se vztahuje pouze
k uživatelům, kteří využili překladu
písemného textu).
3. Cílem Tlumočnických služeb je
uživatel, který porozuměl informacím,
které přispívají k řešení jeho nepříznivé
sociální situace.

Doplňkové služby:
V rámci doplňkových služeb zajišťujeme
distribuci příslušenství ke sluchadlům
(baterie do sluchadel, vč. kochleárních implantátů, hadičky k závěsným sluchadlům,
filtry ke zvukovodovým sluchadlům, čistící
pomůcky, vysoušecí tablety aj.), údržbu
sluchadel a zajištění servisu (výměny hadiček a filtrů, čištění sluchadel a tvarovek,
zasílání sluchadel či jiných kompenzačních
pomůcek do servisu a další). Zároveň pronajímáme kompenzační pomůcky osobám
starším 15 let a zprostředkováváme jejich
nákup (příkladem mohou být pomůcky
na poslech televize, světelné signalizace
zvonku, vibrační budíky a mnoho dalšího).

Sociální rehabilitace:
Podstatou Sociální rehabilitace je zejména zvýšení možnosti uplatnění osob se
sluchovým postižením na trhu práce, vč.
podpory při hledání nového zaměstnání. Dále se jedná o nácvik dovedností pro
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování – zahrnut je především
nácvik obsluhy a údržby kompenzačních
pomůcek, obsluhy běžných zařízení i moderních technologií či nácvik dovedností

Formy poskytovaní služeb:
Ambulantní forma – v poradně, která je
registrována podle zákona.
Terénní forma – po předchozí dohodě například v místě bydliště, zaměstnání nebo
vzdělávání uživatele služby.
Telefonická forma – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,
Prostřednictvím on-line služeb (e-mail,
Skype, WhatsApp, Messenger, Viber atd.)
– velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat.

Cílová skupina:
Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří
osoby se sluchovým postižením, kteří se
z důvodu svého postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o skupinu
uživatelů, která je omezena v komunikaci
s většinovou společností a nepříznivou sociální situaci nejsou schopni řešit vlastními
silami. Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány
i lidem z jejich blízkého okolí.
Jedná se o:
• nedoslýchavé uživatele sluchadel,
kteří využívají artikulační tlumočení,
• ohluchlé, využívající k dorozumění
odezírání,
• uživatele kochleárních implantátů,
• prelingválně neslyšící, jejichž hlavním
komunikačním prostředkem bývá
znakový jazyk
• osoby trpící ušním tinnitem,
• osoby s přidruženým postižením.
Adresy a kontakty na poradny:
Havlíčkův Brod: Nádražní 397,
Havlíčkův Brod
Eva Kohoutová – tel.: 604 139 201,
Bc. Pavlína Melounová – tel.: 737 137 613
Jihlava: Úprkova 4340/6, Jihlava
Bc. Ivana Kohoutová – tel.: 732 817 118,
Mgr. Renata Kudrnová – tel.: 601 065 633,
Bc. Radka Cejpková, DiS. – tel.: 607 007 558
Pelhřimov: Slovanského bratrství 1664,
Pelhřimov
Františka Nováková – tel.: 702 022 537
Třebíč: Sedlákova 965/1, Třebíč
Ivana Honsová – tel.: 702 022 541
Žďár nad Sázavou: Dolní 165/1,
Žďár n. Sázavou
Ilona Turková – tel.: 702 022 538,
Eva Kohoutová – tel.: 604 139 201
E-mail: cnn@cnn-vysocina.cz
Web: www.cnn-vysocina.cz

OPOUŠTĚJÍ VÁS
SÍLY, ALE CHCETE
ŽÍT DÁL DOMA?
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POMŮŽE VÁM PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DIANA TŘEBÍČ, která je obecně
prospěšnou společností působící v rámci celého okresu Třebíč (kontakt
na službu info@domacipomoc-diana.cz, 568 808 228, 731 931 923).

Díky stárnutí populace očekáváme postupný nárůst
klientů a zvýšený zájem o tento druh služby. Ten
poroste navzdory tomu, že se jedná o službu place-

nou. Právě návštěvy pečovatele jsou pro mnoho lidí
jedinou možností, jak zůstat i přes nepříznivý zdravotní stav ve vlastní domácnosti. Poskytování služeb je smluvně zaštítěno Smlouvou o poskytování
pečovatelské služby. S placením za pečovatelskou
službu může pomoci Příspěvek na péči. Na něj má
nárok ten, kdo se při zvládání každodenních úkonů
neobejde bez pomoci druhých, ať už vlastní rodiny,
nebo profesionálních pečovatelů. U pečovatelské
služby lze sjednat celou řadu úkonů. Mezi ty základní patří například pomoc s přípravou či podáváním
stravy, pomoc s osobní hygienou či pomoc při zajištění chodu domácnosti. Pečovatelská služba je terénní službou sociální péče, určenou zpravidla pro
seniory, chronicky nemocné nebo zdravotně postižené občany. Posláním je ´přicházet za klientem´ se
službami do jeho domácího prostředí. Umožnit mu
tak setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu,
známé, sousedy, kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Stále častěji se staráme o občany, kteří potřebují větší míru
podpory. Jedná se třeba o klienty na vozíku, klienty

s různými typy demence, zrakově nebo sluchově
postižené. Někdy klienta navštívíme jednou týdně,
jsou ale případy, kdy přicházíme i třikrát nebo čtyřikrát denně. To pochopitelně s sebou přináší i větší
nároky na naše pečovatelky a sociální pracovnice.
Důležité jsou i reference, a to především ty přímo
od uživatelů dané služby. Pro někoho může být při
výběru služby důležité kupříkladu i to, zda si může
zvolit, aby o něj pečovala vždy tatáž osoba, anebo
je-li možné využívat služeb i o víkendu a svátcích.
Naše pečovatelská služba zkouší nové přístupy ke
klientům, aby mohli zůstávat v jejich přirozeném
prostředí. Určitě je ještě spousta práce na změnách
před námi – DOMOV JE DOMA.
Bc. Martina Svobodová, DiS.
ředitelka pečovatelské služby

INZERCE

52 27. srpna 2021

Česká republika

Inkognito: Uhodnete povolání?
ČR | Na světě existuje více než padesát
tisíc profesí! A diváci televize Prima
teď budou mít šanci poznat některé
z nich zblízka. V premiérovém zábavném pořadu Inkognito, jehož princip je
prověřen desítkami let a miliony diváků
po celém světě, budou známé osobnosti
hádat nejrůznější povolání ze všech koutů České republiky.
O skvělou zábavu se postarají hádající Ondřej Gregor Brzobohatý, Petra Nesvačilová, Miloš Pokorný, Jakub Prachař a moderátor Libor Bouček. Inkognito startuje na Primě ve čtvrtek 2. září
ve 21:35 hodin, po seriálu Slunečná.

2.

září ve 21:35 odvysílá
televize Prima premiéru
pořadu Inkognito.

V každé epizodě premiérového pořadu Inkognito přijdou do studia zástupci
třech různých profesí, kterých se bude
čtveřice panelistů ptát na nejrůznější
otázky s možnou odpovědí ano nebo ne.
Cílem je zjistit dané povolání. V případě, že padne dvanáctkrát odpověď ne,
hádající prohrávají a profese je odhalena moderátorem pořadu.

Moderátor Libor Bouček (foto nahoře) vítá diváky nového pořadu
s názvem Inkognito, který televize Prima startuje od 2. září. Nechybí ani hádající Jakub Prachař, Ondřej Gregor Brzobohatý, Petra Nesvačilová a Miloš Pokorný.
FOTO | FTV PRIMA
Diváci se můžou sami rozhodnout,
zda budou hádat, nebo si profesi přečtou v liště na televizní obrazovce, která se objeví vždy na krátkou chvíli po
upozornění moderátorem. Nedílnou součástí každé epizody bude také návštěva

VIP hosta. V tomto případě si panelisté
nasadí na oči masky a hádají stejným
principem jako povolání.
„Inkognito je čistokrevná zábava.
Princip pořadu je velmi jednoduchý a
ve světě se vysílá už od padesátých let.

Je to
ideální program na večer, když člověk
přijde z práce a už chce mít jen pohodu.
Diváci se pobaví, poznají tradiční i netradiční povolání a máme připravených
i několik překvapení v podobě hudebních vystoupení,“ říká programový ředitel skupiny Prima Roman Mrázek.

INZERCE

V Jihlavě jsou znovu
otevřeny oba bazény

P

o požáru sauny, který zapříčinil uzavírku, se znovuotevřela krytá část Vodního ráje. Pára
a sauna však zůstanou i nadále uzavřeny. Po rekonstrukci je v letním režimu v provozu
také krytý bazén Evžena Rošického.
Po požáru saunového srubu a přilehlých
prostor v aquaparku Vodní ráj už je znovu
otevřeno. Celý areál byl právě z důvodu
požáru uzavřen. Otevřena je pro veřejnost
krytá část, ale bez sauny a vodní páry. Venkovní část Vodního ráje by měla být také
otevřena, ale samozřejmě záleží na aktuálním vývoji počasí. Rovněž krytý bazén E.
Rošického v Jihlavě je po pravidelné technologické odstávce opět v provozu. V době
odstávky došlo k vyčištění bazénové vany
a akumulační jímky. Dělníci opravili i akumulační jímku malého bazénu a provedli běžné údržbářské práce
na technologiích obou bazénů. Nejzásadnější akcí byla celková rekonstrukce letitých šaten v prvním nadzemním podlaží, které slouží návštěvníkům tělocvičen. Zásadní bylo postavení nových příček

mezi jednotlivými šatnami a položení podlahové krytiny. Rekonstrukce vyšla zhruba
na jeden milion korun a zaplatil ji majitel
objektu, kterým je město Jihlava. Nyní je
bazén otevřen pro veřejnost v letním provozu do 31. 8. 2021. Otevírací doba je denně od 10:00 do 18:00 hodin. V této době
platí hodinové vstupné 55,- Kč pro dospělé
a 40,- Kč pro děti od 6 do 15 let. Je možné
si také zakoupit celodenní vstupné 70,- Kč
pro dospělé a 50,- Kč pro děti od 6 do 15 let.
K dispozici jsou pro návštěvníky za příznivého počasí i travnaté plochy za bazénem. V tomto období neplatí
permanentky.
Sauna na bazénu E. Rošického je v letním provozu denně od 17:00
do 21:30 hodin.

Kraj Vysočina
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Biatlon konečně opět „naživo“

V Novém Městě na Moravě se jede mistrovství světa na kolečkových lyžích. A k tratím už mohou i diváci
JAN SALICHOV
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Dva
roky po sobě kvůli protikoronavirovým
opatřením mohli fanoušci sledovat
prestižní biatlonové závody v Novém
Městě na Moravě oficiálně pouze prostřednictvím televizních přenosů.
O tomto víkendu se diváci mohou do
Vysočina Areny konečně vrátit.
A mají se na co těšit!
Na mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích startují závodníci
z více než 25 zemí světa. Soutěžit
se bude nejen v tradičním sprintu a stíhacím závodě, ale také v supersprintu.
Nová disciplína, která nahradila smíšenou štafetu, se jede právě dnes.
Domácí reprezentace doufá, že prožije podobně úspěšný šampionát jako
v roce 2018, kdy parta kolem Ondřeje
Moravce, Michala Krčmáře, Tomáše
Krupčíka či Veroniky Vítkové vybojovala hned 13 medailí.
„Věřím, že kluci a holky ukážou,
že jejich výkonnost je vzhledem k olympijské zimě na dobré cestě,“ uvedl šéf
organizačního výboru a prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.
Zároveň doufá, že se reprezentace

Mistrovství světa
v biatlonu na
kolečkových lyžích
Pátek 27. srpna – supersprint
13.05 – ženy, kvalifikace
14.35 – ženy, finále
15.50 – muži, kvalifikace
17.25 – muži, finále
Sobota 28. srpna – sprint
10.15 – juniorky
12.00 – junioři
15.45 – ženy
17.45 – muži

Při mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v roce 2018 čeští reprezentanti (na snímku Ondřej Moravec a Michal Krčmář) v Novém Městě
na Moravě vybojovali třináct cenných kovů.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
v čele s Markétou Davidovou či Michalem Krčmářem bude moct znovu opřít
o tradičně skvělé české publikum.
„Před třemi lety nás velmi potěšil zájem fanoušků, kteří vytvořili na letní zá-

vody nebývalou atmosféru. Proto jsme
se rozhodli i letos ponechat vstup zdarma,“ říká Hamza. „Tento krok zároveň
vnímáme také jako poděkování fanouškům, kteří nás podrželi v posledních

Neděle 29. srpna – stíhací závod
11.15 – juniorky
13.15 – junioři
15.30 – ženy
17.15 – muži

dvou letech, když si v drtivé většině ponechali lístky na Světový pohár v Novém Městě. Moc se těším, že si zase užijeme závody společně,“ poděkoval
na dálku Hamza příznivcům biatlonu.

INZERCE

SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

30. 8. – 1. 9. 2021

Káva Jihlavanka standard originál 150 g

27 37,90

Gouda 48 % plátky 200 g

25 90
35,49 69,90
119 90
180,90

Kuřecí stehenní řízek mražený 500 g
Salám Vysočina 1 kg

MP Krásno

Haberská klobása 1 kg

Centrální výrobna Habry

Švestky 1 kg

90

90

109 164,90
90

25 90
35,90

1 kg/25,90 Kč 1 kg/109,90 Kč 1 kg/119,90 Kč 100 g/9,98 Kč 100 g/12,95 Kč 100 g/18,60 Kč

SÍŤ PRODEJEN COOP DRUŽSTVA HB: HAVLÍČKOBRODSKO, KROMĚŘÍŽSKO, OLOMOUCKO, TŘEBÍČSKO | Seznam všech prodejen na www.coophb.cz.

V letáku mohou být použity ilustrační fotografie. Ceny jsou bez dekorace. Za tiskové chyby neručíme, případná změna
vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej je možný pouze v obvyklém množství pro domácnost.

LINECKÉ TŘENÉ POLOMÁČENÉ 200 g
SVÁTEČNÍ ROHLÍČKY 200 g
ČAJOVÉ PEČIVO 220 g
39,90

- 25 %

29 90

100 g/13,59/14,95 Kč

REBEL ORIGINÁL PREMIUM
0,5 l

14,90

- 34 %

9

90

9

90

OBLAST: SY

12

90

OBLAST: KM

10

OBLAST: HB

1 l/19,80 Kč

HOSTAN HRADNÍ
0,5 l

13,90

OTAKAR 11
0,5 l

16,90

OBLAST: TR

- 29 %

1 l/19,80 Kč

- 24 %

1 l/25,80 Kč

15,50
LITOVEL MORAVAN 0,5 l
ZUBR GRAND 0,5 l; HOLBA ŠERÁK 0,5 l

- 30 %

90

1 l/21,80 Kč
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www.5plus2.cz

Americký ﬁlozof William James: Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá...

Tajenka: … déle než život sám

INZERCE

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

NABÍDKA NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ – SVÁŘEČ

KOVŮ

BEZPLATNÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ

TERMÍN ZAHÁJENÍ – 6.9.2021
Zájemci se mohou hlásit na personálním úseku:
Miloslav Kubíska
Personální ředitel
E-mail:. miloslav.kubiska@agrostroj.cz
Tel.: 565 360 208; 728 871 118

JUDr., Ing. Vlastimil Florian
Zástupce personálního ředitele
E-mail: vlastimil.ﬂorian@agrostroj.cz
Tel.: 565 360 412; 725 292 475

Platí pouze pro zájemce o zaměstnání v AGROSTROJI Pelhřimov, a.s.

SIM s kreditem
200 Kč
a mobilními
daty zdarma!

To jako internet
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

Jihlava, Pelhřimov a H. Brod
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Šel za šancí pravidelně chytat
Český brankář David
Rittich (28) se na rok
upsal Nashvillu. Kromě
dalšího angažmá v NHL
bude v dresu Predators
bojovat také o místo
v nominaci na olympiádu.

mu zajistí 20 milionů dolarů. Smlouva
českého gólmana na 1,250 milionu se
proti tomu jeví jako nuzná. „S mými
agenty jsme měli domluvenou strategii,
při níž jsme vůbec nekoukali na peníze.
Důležitá je ta šance,“ potvrdil Rittich.

Ve hře bude i Peking

JAN SALICHOV
BOHUSLAV STEHNO
JIHLAVA | „Neřešil peníze ani destinaci. Jen hokej.“ Tak mluví Robert Spálenka, agent hokejisty Davida Ritticha, o
novém angažmá osmadvacetiletého gólmana v NHL. Jihlavský odchovanec, se
135 starty v elitní zámořské soutěži, se
první den po otevření trhu s volnými
hráči na rok upsal americkému celku
Nashville Predators.
„David si sám vyhodnotil, že minulá
sezona z několika různých příčin jednoduše nebyla povedená. Jeho přáním tak
bylo takové angažmá, ve kterém by dostal šanci pravidelně chytat a mohl si vydobýt zpět respekt, který ho provázel
v první části angažmá v Calgary,“ prozrazuje jasnou taktiku Spálenka.

Gólman David Rittich v NHL zatím prorazil hlavně v Calgary. Nyní se osmadvacetiletý jihlavský odchovanec přesune do Nashvillu. FOTO | PETR LEMBERK
„Nashville je z tohoto úhlu pohledu
ideální volbou. Kvalitní tým, který bojuje pravidelně o play off. K tomu výborný brankářský tým, ve kterém má
ale David šanci se prosadit a odchytat

slušnou porci zápasů,“ věří Rittichův
zástupce.
Faktem je, že jedničkou Predators
bude Juuse Saros. Šestadvacetiletý Fin
podepsal nový čtyřletý kontrakt, který

Ozvalo se několik týmů, které měly zájem. Rittich, který minulý ročník po výměně z Calgary končil v Torontu, vsadil na Nashville. „Celé to bylo rychlé.
Probírali jsme všechny možné situace,
které by mohly nastat. Nashville nám
vyšel tak, že je tu skutečně velká příležitost a třeba i šance přechytat Sarose,“
předpokládá český gólman.
„Situace mezi brankáři tam bude vyrovnaná. Komu se bude víc dařit, ten
bude prostě chytat,“ věří Rittich, jenž
by se v Nashvillu chtěl poprat také
o místo v nominaci pro olympijské hry
v čínském Pekingu.
„Když bude šance dostat se s národním týmem na olympiádu, budu strašně
rád,“ tvrdí. „Neberu to ale tak, že zrovna letos jsou olympijské hry a musel
bych chytat jako bůh. Chci postupovat
v kariéře, zlepšovat se a neřešit po každé sezoně, jestli budu mít v NHL smlouvu,“ dodává Rittich.

INZERCE

NABÍDKA

VOLEJTE
ZDARMA

SRPEN / ZÁŘÍ 2021

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

KARLOVARSKÁ
KORUNNÍ
bílé hrozny 1,5 l

KARLOVARSKÁ
KORUNNÍ
pomeranč 1,5 l

KARLOVARSKÁ
KORUNNÍ
citron 1,5 l

BIRELL
červený
pomeranč 0,5 l

BIRELL
pomelo &
grep 0,5 l

BIRELLÁDA
bezovka
0,5 l

BIRELLÁDA
ledový čaj
0,5 l
KOFOLA originál 2 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

BIRELL
světlý 0,5 l

BIRELL
zelený ječmen
0,5 l

POŘI Ď
TE

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LEVNĚ JI

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně sycená
1,5 l

OO
IC

JTE

SEMTEX
High 0,5 l

RADEGAST
Ratar 0,5 l

Účtenku s nákupem uschovejte pro
kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně. Akce platí od
1. 8. 2021 do 30. 9. 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
PU

SEMTEX
Originál 0,5 l

VP KOZEL 11
světlý 0,5 l

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 01082021 12345)

S

KLÁŠTORNÁ
Á
KALCIA
sycená 1,5 l

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

BIRELL
hrozno 0,5 l
BIRELLÁDA
citronáda 0,5 l

BIRELLÁDA
cola 0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI

PILSNER
URQUEL
LL
ležák 0,5
5l

BIRELL
malina &
limetka 0,5 l

BIRELL
polotmavý
citrón 0,5 l

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

INZERCE

Chrudim • Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod • Žďár nad Sázavou

SUCHÉ A ČERSTVÉ UHLÍ

LETNÍ
CENY
UHLÍ

DOPRAVA + PÁS ZDARMA
tel. 602 489 489 • www.havelka.cz

