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Vánoční pohádka uprostřed Zlína
PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Tipy, jak si co nejvíc užít
adventní období ...str. 21 až 44

DECHBEROUCÍ PROMĚNY
Delší vánoční trhy, divadelní i hudební vystoupení a spoustu zábavy pro děti i dospělé nabídnou během adventu na
zlínském náměstí. Bohatý program začíná už zítra, v sobotu 30. listopadu.
FOTO | MĚSTO ZLÍN

Jak se z Huby stal Masaryk
a z Neužila Zátopek
...str. 4

Vášeň zvaná „blešák“

Burzy a bleší trhy jsou v kurzu. Lákají vášnivé sběratele i praktické spořivce
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Stoly zaplavené odznáčky, malými autíčky, figurkami, ale
i nádobím, noži a všemožnými udělátky
má řada lidí spojené s nostalgickou
vzpomínkou.
Bleší trhy byly fenoménem. Obcházet jednotlivá stanoviště, zkoumat, vybírat a natahovat se s prodejci patřilo ke
koloritu. Zdá se ale, že tuto specifickou
atmosféru si lidé přejí vychutnávat
i dnes. „Blešáky“ a nejrůznější burzy
jsou v kurzu. Není jich sice tolik co
dřív, ale ty úspěšné lákají zájemce
z okruhu stovek kilometrů.
To je i případ Holešova. Uplynulou
neděli tu završili sezonu bleších trhů.
Pořadatelé už předem věděli, že akce
bude mít úspěch. „Minimálně jsme vě-

děli, že sál bude plný prodejců. Jen ve
velkém sále bylo všech 44 stolů rezervováno,“ řekl vedoucí provozní zámku Michal Novotný. „S návštěvností je to různé. Nejlepší to bylo v létě, kdy bylo
i 1 200 lidí. Je ale pravda, že jde především o starší ročníky,“ dodal.
V Holešově bleší trhy pořádají čtyřikrát do roka. Před čtyřmi lety vzkřísili
tradici mimořádně oblíbených akcí, které hostilo nádvoří zámku. A už si udělali jméno. „Máme třeba pravidelného
účastníka, který sem jezdívá prodávat
až z Prahy,“ zmínil Novotný.
Vyhlášených burz, bazarů a bleších
trhů je v kraji hned několik. A pravidelně vysoká návštěvnost ukazuje, že jsou
víc než jen nostalgickou vzpomínkou.
Na auto-moto burze, kterou pořádají
dvakrát ročně v Březolupech, se pokaž-

dé vystřídá okolo pěti tisíc lidí. „Sami
se tomu divíme. Návštěvnost je pořád
obrovská. Máme za sebou víc než šedesát ročníků. Původně jsme měli jednu
akci za rok, kvůli velkému zájmu lidí ji
teď chystáme dvakrát ročně,“ popsal jeden z pořadatelů Josef Mizera z místního autoklubu. Připouští, že nabízené
zboží už dávno neodpovídá jen motoristické tematice. V nabídce jsou nejrůznější moto doplňky, ale třeba také stará
auta, motocykly či traktory. „Pozvolna
se to ale zvrtlo spíše v takový jarmark,
kde lidé prodávají poklady, co našli na
půdě,“ líčí.
Podobné je to i na dalších motoristických burzách. Pořadatelé si však přece
jen ponechávají právo rozhodovat, kdo
na jejich akci prodávat může a kdo ne.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

REGINA ŘANDOVÁ

Český hlas Angeliny Jolie
či Demi Moore
...str. 6 a 7

SOCIALISTICKÁ AKTA X

„Bolševický čaroděj“ řídil
výzkum senzibilů
...str. 8 a 9
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Rytířská cesta
vedoucí k hradu
se uchází o titul
Alej roku
BUCHLOVICE | Zhruba půlkilometrový úsek javorovým stromořadím
nabízí jednu z nejkrásnějších procházek v okolí Buchlovic. Rytířská cesta k hradu Buchlov nyní chce získat
titul Alej roku. V soutěži, kterou už
podeváté pořádá spolek Arnika, je jediným zástupcem ze Zlínského kraje.
„Je to historické místo. Na začátku
20. století alej vysadili tehdejší pánové z hradu Buchlova z rodu Berchtoldů,“ řekl Martin Tomešek za buchlovické ochránce přírody. Právě místní
spolek se o alej už sedm let stará, čistí ji od náletových dřevin a vysazuje
nové stromy.
„Jen za letošek jsme vysadili třináct nových stromů, protože vlivem
sucha tady některé dřeviny zchřadly.
Díky této péči je dnes stromořadí ve
výborném stavu,“ doplnil Tomešek.
Nejčastějším stromem na Rytířské
cestě je javor klen, občas se vyskytne i javor mléč. Nejstarší stromy
mají přes sto let. Místo je důležitým
prvkem pro zdejší faunu. V dutinách
stromů hnízdí lejsci, brhlíci, strakapoudi a další ptáci, zimují tu kolonie
netopýrů a k vidění jsou rovněž vzácné druhy hmyzu.
Díky tomu, že se při obnově alej
dostatečně prosvětlila, se tu znovu
objevilo i mnoho zajímavých rostlin,
například orsej, blatouch bahenní, prvosenka nebo orchidej bradáček vejčitý.
A stromořadí také platí za krásné
místo pro návštěvníky. „Díky turistické trase je alej velmi navštěvovaná, projde jí tudy prakticky každý,
kdo míří z Buchlovic na hrad,“ zmínil Tomešek. Lidé mohou pro alej
hlasovat až do 7. ledna na webové
stránce www.alejroku.cz.
(oh)
INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

500
až až
1500,1500KčKč

Fenomén „blešáků“.
Chodí tisíce nadšenců
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Například takzvané hadráře, kteří jezdívají prodávat levné oblečení, sem nepouštíme,“ podotkl Mizera.
Na Hobby burze, která bude 8. prosince v Otrokovické Besedě, byli ještě důraznější. „Prodejce s jakoukoliv veteší tam
nepouštíme,“ upozornil pořadatel Dan
Čagánek, který je nadšeným sběratelem
hmyzu. Burzu poprvé zorganizoval před
pěti lety a po slabších začátcích ji vypracoval v jednu z nejvyhledávanějších akcí
svého druhu u nás.
Hlavní výhodou burz je, že si zájemci
mohou zboží prohlédnout na vlastní oči
a osahat si jej. Dalibor Bednář, jenž letos
pořádal bleší trhy v baťovském areálu ve
Zlíně, zase vyzdvihuje možnost nákupu
praktických věci za nízké ceny.
„Princip je jednoduchý. Prodávající najdou tyto věci na půdě či ve sklepě a chtějí se jich zbavit. Ať jde o nádobí, jízdní
kola, nebo třeba housle. A věci, jako jsou
staré smaltované kýble, už ani jinde nekoupíte,“ míní muž, který chtěl letos ve
Zlíně navázat na tradici prodejních akcí
pod Velkým kinem. To se mu ale nejspíš
nepovede. „Bohužel trvá, než si lidé zvyknou. A s velkými náklady na pořádání se
to nevyplatilo,“ přiznal Bednář, který poslední burzu musel zrušit. Ponechal si ještě pořadatelství takzvaných vinyl burz
v hradišťském klubu Mír. Nejbližší se
koná 8. prosince. Lidé tu koupí staré gramodesky, cédéčka i přehrávače.

Lidé na bleší trhy chodí nakupovat věci, které by jinde tak levně nesehnali.
Prodejci nabízejí všemožný sortiment.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

„Figurky stojí i 2 tisíce eur“
OTROKOVICE | Hobby burzu, kterou
v Otrokovicích pořádá Dan Čagánek,
navštěvují i sběratelé ze zahraničních
států.
Čím to, že máte takový úspěch?
Začátky byly těžší, ale lidé si na tuto
akci zvykli. Pro Slováky, Němce i Poláky jsme někde na půl cesty, takže se
tu všichni rádi potkají. A navíc se profilujeme jako akce pro opravdové sběratele, prodejce veteše sem nepouštíme.
Zkoušejí se k vám dostat?
Zkoušejí, většinou pak obklopují okolí

Otrokovické Besedy, kde se burza
koná. Ale my jsme
chtěli mít pověst solidní sběratelské
akce.
Za čím sběratelé nejčastěji jezdí?
Jednou jsme napočítali 970 různých
sběratelských komodit. Ty nejběžnější
asi budou známky, mince nebo odznaky. Laik by se možná divil, že starořímské mince tu dostane koupit za pár korun a česká pětikoruna z třicátých let
se tu nabízí za desítky tisíc. Ale sbírat
se dá opravdu všechno.

Vzpomeňte nějakou perličku...
Viděl jsem tu například figurky z kindervajíček, které se prodávaly za 2 tisíce eur kus. Měly nějakou výrobní
vadu a byly asi jen tři na světě. Kdo je
chce, ty peníze dá. Sběratelé jsou
v tomto ohledu velmi vášniví.
Proč vlastně jezdí k vám a neshání
raději věci na internetu?
Jednoznačná výhoda je, že každou věc
tu mají fyzicky před sebou. Mohou si
přímo otestovat její pravost. Ti zkušení už se domlouvají dopředu a vědí, za
kým zajít. Na internetu nikdy takovou
jistotu nemáte.
(oh)
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Zlíňané si sami proměňují město
O opravách, zlepšeních či třeba nových stavbách
mohou rozhodovat sami obyvatelé v rámci projektu
Tvoříme Zlín. Hlasování končí 8. prosince.
PETR SKÁCEL
ZLÍN | Malované hřiště, pítko u cyklostezky či anketní koš, který upozorňuje
na podceňovaný problém toxických cigaretových nedopalků. K třem hotovým
projektům, které navrhli sami obyvatelé
Zlína, nově přibyly další dva.
Jsou jimi zpevněná stezka pro pěší na
Kocandě na největším městském sídlišti Jižní Svahy a čítárna v ulicích, která
se nachází v Univerzitním parku.
Jde o hmatatelné výsledku projektu
Tvoříme Zlín, speciální platformy, která umožňuje o investicích města rozhodovat přímo lidem, kteří v něm žijí.
„Do konce roku by měly být v případě příznivých klimatických podmínek
dokončeny ještě další dva návrhy,“ naznačila koordinátorka projektu Kamila
Gamalová.

Osvěžovač vzduchu,
vyhlídka či opravená kaple
Tvoříme Zlín je projekt participativního
rozpočtu, v němž investice navrhují i vybírají přímo obyvatelé města. Magistrát
jej připravil také pro letošní rok a rozdělovat se v něm bude pět milionů korun.
„Projekt představuje aktivní zapojení
občanů do politického rozhodování na
lokální úrovni. Tím se do plánů rozvoje

města včlení aktuální potřeby a přání
obyvatel,“ vysvětlila Gamalová.
V nabídce je celkem šestnáct návrhů.
Například stavba odpočinkové vyhlídky v horní části Gahurova prospektu, rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na
Zlínských Pasekách, vybudování osvěžovače a zvlhčovače vzduchu, oprava
dětského hřiště v místní části Podvesná
IX či dokončení obnovy zastávky MHD
Česká.
Z menších projektů se jedná o rekonstrukci veřejného osvětlení na chodníku
mezi ulicí Broučkova a Zborovská, stavbu hřiště na Letné, hřiště na pétanque
v Centrálním parku a na Podhoří či
vznik florbalového sportoviště.
Nechybí ani snaha o vybudování servisního cyklostojanu, komunitní kompostárny v ulici Vodní, pracovny v Univerzitním parku nebo pouliční galerie
mezi náměstím Míru a ulicí Zarámí.
Lidé mohou hlasovat i pro rekonstrukci schodů v ulici Sokolská směrem na
Vršavu, výstavbu dětské lanovky a terénní skluzavky na Podhoří. Navržených projektů bylo původně ještě více,
některé ale neprošly. Podle radnice nejsou uskutečnitelné. Jednalo se například o úpravu podchodu u náměstí Práce, kultivaci zastávek MHD Dlouhá
a Broučkova nebo stavbu hradu pro děti
na Hradisku.

Díky projektu Tvoříme Zlín vznikla před nedávnem čítárna v ulicích, která se
nachází v prostorách Univerzitního parku.
FOTO | JAN SALAČ
„Důvodem vyřazení byla většinou
velká finanční náročnost, kdy rozpočet
překročil maximální stanovenou hranici,“ konstatoval mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Častým důvodem byly
majetkové potíže a rozpory se strategickými plány města. Tedy že projekt autoři navrhli v místě, které nepatří městu,
nebo tam, kde je naplánována rozsáhlá

rekonstrukce a konečná podoba prostoru musí být řešena jako celek,“ dodal.
Se všemi návrhy je možné se seznámit na webu www.tvorimezlin.cz nebo
na facebookové stránce. Veřejné hlasování potrvá do 8. prosince na webové
stránce projektu. Výsledky budou známé 20. prosince a jednotlivé projekty
mají být hotové v roce 2020.

INZERCE

Kovtranz Zlín - Marek Dynka

Autovrakoviště Kvasice
Tel.: 603 972 558

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků.
certiﬁkát o ekologické likvidaci
Vám vystavíme na místě ZDARMA

Za váš autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč

Objednejte si
týdeník 5plus2

KLUČENÍ
starých vinic

RIGOLACE

do hloubky až 110 cm

www.5plus2.cz/schrankovne

www.pemag.cz

PEMAG, spol. s r.o.
Gagarinova 1240/3
692 01 Mikulov

Ing. Ondřej Havran
tel.: 728 880 621
e-mail: ondra@pemag.cz
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Česká republika

Dechberoucí proměny
Přijdou o vlasy, potřebují se naučit správně běhat nebo naopak pořádně
ztloustnout. Aby herci vypadali v rolích slavných osobností co nejvěrohodněji, musí
zkrátka něco obětovat. Týdeník 5plus2 vybral nejpovedenější proměny.
Text: Veronika Strejcová, Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz

TATÍČEK NÁRODA V PODÁNÍ MARTINA HUBY
Slovenský herec Martin Huba inspiroval tvůrce díky své vizáži a talentu hned dvakrát, aby
jej obsadili do role prvního československého prezidenta. Jako Tomáš
Garrigue Masaryk se poprvé objevil v cyklu České století. Už tehdy
ohromil fantastickou podobností, která vynikla díky obarveným
vousům a krátkému sestřihu. Podruhé se jako Masaryk ukázal
ve snímku Hovory s TGM a i tentokrát byla jeho podoba s prezidentem téměř dokonalá.
Přitom sám Huba váhal, zda
tak významnou historickou
postavu před kamerou vůbec
ztvárnit. „Můj herecký egoismus
ale zvítězil, stejně jako lidská zvědavost. Věděl jsem totiž, že
se asi dozvím mnohé, co
jsem nevěděl,“ nechal
se slyšet Huba.

VÁCLAV NEUŽIL JAKO EMIL ZÁTOPEK
To, že si Václav Neužil kvůli roli Emila Zátopka po čas natáčení filmu o legendárním běžci nechal vyholovat hluboké
kouty na hlavě, nebyla ta nejzásadnější část jeho transformace v rámci této role. Na nejrůznějších akcích přitom pak
svůj prazvláštní sestřih často maskoval kšiltovkou. „Na place
to pak ale vypadá skvěle, protože Emil Zátopek měl ustupující vlasy. Díky tomu, že mám v civilu odholené čelo, mi
pak maskérka může dobře přilepit onen ústup a vypadá
to reálně,“ vysvětloval. Zásadnější příprava však probíhala
na atletickém oválu. „Stal jsem se běžcem. Trénuji od ledna
s Honzou Pernicou na Strahově. Musel jsem také zhubnout
asi sedm kilo, abych vypadal jako atlet,“ líčil v průběhu
letní části natáčení Neužil, který podle svých slov běhu
propadl.

VIKTOR DVOŘÁK PODRUHÉ VÁCLAVEM HAVLEM
I bez maskérských triků lze říct, že Viktor Dvořák je typově Václavu Havlovi svým způsobem podobný. Pokud si ale přimyslíte delší kučeravé vlasy, nezbytné znaménko a zásah mistrů maskérů,
je na světě proměna, ze které až mrazí. Dvořák se na svou roli poctivě připravoval, i pokud jde
o samotný Havlův projev. „Četl jsem, díval jsem se na záznamy, ptal jsem se lidí, kteří Václava
Havla zažili. Také jsem doma přes léto ráčkoval,” prozradil. Kvůli roli v části natáčení obětoval
i své vlasy. Ty si přitom musel nejprve nechat dlouho růst, aby přesně odpovídaly podobě Havlových kadeří v dobách jeho disidentských let. V připravovaném snímku se navíc Dvořák jako
Václav Havel neobjeví poprvé. Menší prostor už dostal ve filmu Pražské orgie Ireny Pavláskové.

LUKNÁROVA PLEŠ PO VZORU JANA MASARYKA

AŇA GEISLEROVÁ PRVNÍ VOLBOU PRO OLGU HAVLOVOU

Z nabídky na ztvárnění někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka
ve filmu Toman byl slovenský herec Roman Luknár naprosto nadšený.
„Je pro mě čest ztvárnit někoho, kdo v našem prostoru něco
znamenal,” prohlásil tehdy. Neodradila ho ani nutnost
poměrně radikální změny zevnějšku.
Zpočátku si maskéři vystačili s umělou pleší, ale později herci nakonec
stejně vyholili temeno. Podstatně
drastičtější zásah ale musela podstoupit jeho postava. „Trošku jsem přibral, nějakých pětadvacet kilo, aby
mě nemuseli vycpávat,“ přiznal.

Ve snímku Havel ztvárňuje postavu Olgy Havlové ostřílená Aňa Geislerová. Ta nadchla režiséra Slávka Horáka
nejen svým talentem, ale i vizáží. „Anna Geislerová byla
moje instinktivní první volba
a o nikom jiném jsem ani neuvažoval, jen jsem doufal, že
to se mnou bude chtít dělat.
Přišla mi úplně přesná, povahově i typově, zázemím, chováním, životním postojem,“
popisuje její obsazení režisér
filmu Slávek Horák.

Jubileum! Ceny jako před 10 lety!
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

10 let s CK NIKAL - oslavte to s námi!

8 dní

Včetně
letu!

!
é
v
No

4 990
namísto 19 980 Kč

od

Kč

Vč. letu + snídaní
v 4* a 5* hotelech!

KAPPADOKIE
❚ Poznejte úchvatnou krajinu Kappadokie!

❚ Včetně letu z Prahy!
❚ Osobně vybrané 4 a 5 hvězdičkové hotely!
Cena zájezdu zahrnuje:

Včetně
✔ Zpáteční let z Prahy
letu!
do Antalye
✔ Transfer letiště – hotel – letiště
✔ 7x ubytování v dobrých 4* a 5*
hotelech
✔ 7x snídaně – formou bufetu v hotelu
✔ Česky mluvící NIKAL průvodce
✔ Výletní program
Klimatizovaný a komfortní cestovní
autobus Vás poveze od jednoho cíle
k druhému.

freskami (součást kulturního dědictví UNESCO). Zde příroda popustila uzdu své fantazii, krajina je tvořena skalními
stěnami, tufovými pyramidami a kužely, které jsou proděravěny jako mraveniště. Poté pojedeme do Simeonova údolí,
které je známé také jako „Údolí mnichů“ nebo pod názvem
„Komíny víl“. S úžasem budete pozorovat krajinu tohoto
údolí, která je jedinečná originalitou a dokonalostí svých
tufových kuželů, vysokých přes 10 metrů a rozesetých ve
skupinách i jednotlivě všude kolem. Nakonec si zvenku prohlédneme nejvyšší skalní útvar v Uchisaru. Přes den navštívíme tradiční gobelínku, kde se dozvíme vše od získávání
surovin, hedvábí, bavlny a vlny přes výrobu až po dokončení tkaného produktu. Přenocování v okolí Kappadokie.

4. den: Kappadokie – působivá tufová krajina
Snídaně. Oblast Kappadokie připomíná fantastickou měsíční scénu, kterou zdůrazňují tufové lomy, s vnitřními
jeskynními útvary a různými rezidencemi. Tvůrcem těchto
úžasných scenérií byla sopka, která během opakovaných
1. den: Let do Antalye
výbuchů katapultovala v okolí obrovské množství tufu.
Váš průvodce bude s Vámi již od příjezdu a srdečně Vás Během první poloviny dne navštívíme tuto nádhernou
přivítá v hotelu při osvěžujícím nápoji. Přenocování v okolí scenérii a v druhé polovině dne se můžete zúčastnit voliAntalye.
telného výletu. Přenocování v okolí Kappadokie.
2. den: Klášter Mevlana – Kappadokie
Snídaně. Jízda do města Konya, bývalého hlavního
města raně středověké Seldžucké říše. Navštívíte klášter Mevlana – dnes je muzeem islámského umění
a pokladnicí tureckých uměleckých řemesel. Poté bude
cesta pokračovat do Kappadokie. Přenocování v okolí Kappadokie.

5. den: Kappadokie – Antalya
Snídaně. Opustíme Kappadokii a pojedeme navštívit slavný seldžucký karavanseráj Sultanhanı. Poté bude cesta
pokračovat překrásnou krajinou pohoří Taurus zpět do Antalye, ve které strávíte poslední 3 noci.

6. den: Antalya – vodopád Karpuzkaldran
Snídaně. Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst turec3. den: Göreme
ké riviéry. Ve skrytu mohutných hor se dobře daří bohaté
Snídaně. V Göreme navštívíte jeskynní chrámy zdobené vegetaci. Kromě jiného uvidíte symbol města, „flétnový“
Vaše luxusní hotely jsou víc, než jen ubytování
např. 5* hotel Belek Beach Resort

minaret Yivli Minare. U Kalekapisi, brány do pevnosti, se
nacházejí hodiny na staré věži městského opevnění. Při
procházce městem se nabízejí možnosti nákupů, zejména
šperků a koženého zboží. Poté bude následovat návštěva
vodopádu Karpuzkaldran. Přenocování v okolí Antalye.
7. den: Volný čas nebo možnost fakultativního výletu
Snídaně. Vychutnejte si pohodlí Vašeho hotelu nebo se zúčastněte fakultativního výletu. Přenocování v okolí Antalye.
8. den: Cesta domů
Snídaně. S nezapomenutelnými zážitky nastoupíte do
letadla do Prahy.

Termíny + cena 2020

Ceny za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji
Let z Prahy

Termíny
zájezdu

Běžná
cena

Speciální
cena

03.03. – 10.03.

19 980 Kč

4 990 Kč

10.03. – 17.03.

20 980 Kč

5 990 Kč

17.03. – 24.03.

21 980 Kč

6 990 Kč

24.03. – 31.03.

22 980 Kč

7 990 Kč

31.03. – 07.04.

23 980 Kč

8 990 Kč

07.04. – 14.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

14.04. – 21.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

21.04. – 28.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

Možnost také letu z Vídně - zavolejte nám!

Vaše doplňkové služby na přání:
• Balíček výletů a požitků:
3 990 Kč
• 7 x večeře formou bufetu v hotelu
+ všechny vstupy v rámci okružní cesty dle programu
• Příplatek za jednolůžkový pokoj
od 3 290 Kč
• Komplexní pojištění vč. storna zájezdu
od 490 Kč

Klášter Mevlana

• Případné městské nebo hotelové poplatky hradí klient na hotelu
Fakultativní výlety během 4. a 7. dne si můžete zarezervovat na
místě.

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 220 901 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 19 5PL 112
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Někdy slyším v televizi svůj hlas,
Jejím hlasem mluví hollywoodské krásky Angelina
Jolie či Demi Moore, ovšem tvář herečky a dabérky
Reginy Řandové mají čeští diváci spojenou
především s rolí Jolanky ze slavné rodinné komedie
Bota jménem Melichar. „Pořád se mi ještě stává, že
za mnou někdo přijde a řekne, že jeho osmileté dítě
se na Botu rádo dívá. To je přeci fajn,“ říká držitelka
prestižní dabérské Ceny Františka Filipovského.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Mezi nejčastěji obsazované české
dabérky patří Regina Řandová už dlouhé roky, přesto ji ta nejnáročnější práce
potkala teprve před pár lety při dabování Angeliny Jolie ve snímku Zloba –
Královna černé magie. „Americká produkce vyslala supervizorku, která na
český dabing dohlížela. Každý vzdech,
každá věta, každý výkřik se musel dělat třikrát čtyřikrát,“ líčí peripetie. Vedle filmů a seriálů však hlas Reginy Řandové
zní také z některých reklam.

Stává se vám, že se občas zaslechnete v televizi a překvapí vás to, protože
si už ani nevybavujete, že jste danou
věc natáčela?
Dokonce se mi stává, že sama sebe slyším
a vůbec si neuvědomuju, že jsem to já.
Hlas je totiž mnohdy zkreslený, takže
vám to dojde až po nějaké chvíli. Filmy se
v televizích totiž neustále opakují a často
se také předabovávají, takže snadno ztratíte přehled. Například film s Angelinou Jolie Lara Croft – Tomb Raider jsem dabovala třikrát v průběhu pěti let.
Může se herec díky dabingu zdokonalit v cizím jazyce? Ulpí některé fráze
v paměti nebo se zlepší slovní zásoba?
Naštěstí jsem jako dítě chodila na jazykovou základní školu, takže jsem se učila anglicky a německy, a musím říct, že mi to hodně pomáhá. Navíc si díky práci
cizí jazyky neustále oživuju. Nikdy jsem
z toho nevypadla,
což je hlavní důvod, proč lidé zapomínají, co se naučili ve škole.
Díky dabingu
jsem
pořád
schopná
se

dobře domluvit, což jsem si znovu uvědomila, když jsem byla letos na poměrně
dlouhé cestě po jižní polokouli.
Například seriál Spravedlnost v krvi,
který běží každý všední den na Primě,
dabujete už desátou sezonu. Jako laik
bych hádala, že se svou postavou už
jste musela za tu dobu strávit ohromné množství času. Jak je to ale reálně
časově náročná záležitost?
Většinou to bývá tak, že v jednom roce se
dabuje jedna řada. Pokud se k nám tedy
s nějakým zpožděním nedostane víc řad
najednou. Reálně je to práce na nějakých
pár měsíců, protože díly k nám do Česka
chodí postupně podle toho, jak se v zahraničí natáčejí. Konkrétně tenhle seriál točím dva tři měsíce jednou za čtrnáct dní,
a to třeba pět dílů dohromady.
Dnes už dabingoví herci netočí společně se svými kolegy, jako tomu bylo
dříve, ale jste ve studiu osamocení.
Není vám při práci trochu smutno?
Ano, dříve jsme to dělali tak, že se celý díl
nebo film točil postupně podle reálného
času v ději, a podle toho jste přišel na
řadu. Teď už je to spočítané tak, že si ve
studiu berou čas jenom na vás a vaši postavu. Smutnější to určitě je, protože s kolegy se potkáváme jenom, když se míjíme
ve dveřích. Dřív to byla větší zábava a taková větší společenská událost. Ale tak to
je, člověk si na změny musí zvykat. Už
v tomhle režimu jedeme řadu let.
Za svůj výkon ve snímku Zloba - Královna černé magie jste dostala Cenu
Františka Filipovského. Nechala jste
se slyšet, že šlo o nejnáročnější práci
ve vaší dabingové kariéře. Čím bylo
tohle natáčení jiné?
U amerických filmů, které sem jdou z velkých produkcí, jako je Disney a tak dále,
se tady z jejich strany na dabing dohlíží.
V tomhle případě sem produkce vyslala
svou supervizorku, která má na starosti
zdejší region, a ta seděla u celého natáče-

ní, vše kontrolovala a popřípadě nám dávala své připomínky. První díl jsme točili natřikrát. Nebrala jsem žádnou jinou práci,
protože víc už jsem nemohla. Každý
vzdech, každá věta, každý výkřik se musel dělat třikrát čtyřikrát. Určitě to byl jeden z nejtěžších dabingů, které jsem dělala. Letos jsme už natočili pokračování, takže jsem opět hlasem Angeliny Jolie. I tentokrát ale předem můj hlas museli poslat
produkci ke schválení.
V posledních letech máte opět na hereckém kontě řadu televizních seriálů. Berete to jako určitou protiváhu
k dabingu?
Určitě. Vždycky říkám, že si tím trošku
bystřím mozek zase jiným způsobem.
V dabingu musíte být pořád ve střehu, protože jedete spatra, bez zkoušek a je to
o maximálním soustředění. Při natáčení
oproti tomu máte čas, při učení textů trénujete paměť… Je to příjemná, jak říkáte,
protiváha.
Navíc nejste při práci tak osamocená
jako v tmavém studiu se sluchátky.
To ano. Na druhou stranu občas v uvozovkách narážím na jiné věci. Já sama jsem
zvyklá pracovat strašně rychle, protože dabing rychlý je. Zato klasické natáčení, to
je jiná. Než natočíme jeden obraz seriálu,
mám nadabovaný pomalu celý film.
(smích)
Zmínila jste, že máte za sebou dalekou cestu. Byla to pracovní záležitost,
nebo dovolená?
Říkám tomu pracovní dovolená, protože jsem dostala nabídku od rodiny našich velmi blízkých přátel, jestli bych
s nimi nejela na cestu po jižní polokouli. Potřebovali k sobě parťáka, který by
jim byl schopný pomoct s dětmi. Na rozhodnutí jsem měla krátkou dobu, navíc
jsem v té době točila seriál Krejzovi, ale
nakonec mi produkce vyšla vstříc. Poskládali jsme to tak, že jsem mohla na téměř šest týdnů odcestovat.

Regina Řandová

Narodila se 21. září 1967 v Praze.
Vystudovala Pražskou
konzervatoř.
■ Od čtyř let chodila na klasický
balet, později zpívala ve sboru
a docházela na dramatický
kroužek.
■ Coby dospívající zazářila
ve slavné komedii Bota jménem
Melichar či v seriálu My všichni
školou povinní. Objevila se také
v několika televizních filmech.
■ Později se ovšem začala věnovat
především dabingu, v němž
propůjčuje hlas například Demi
Moore či Angelině Jolie.
■ V posledních letech hraje opět
v seriálech (Krejzovi, Ohnivý
kuře, První republika atd.).
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

Česká republika

29. listopadu 2019 7

přitom ale nepoznám, že jsem to já
Bylo to jen tak tak. V den, kdy jsem odlétala, jsem ještě do dvanácti hodin točila
a ve čtyři už jsem seděla v letadle. Byla to
skvělá cesta, a navíc se mnou letěl i můj
syn. Viděli jsme úžasná místa jako Singapur, Sydney, pak jsme se přemístili k Velkému bariérovému útesu, na Nový Zéland,
nakonec na Bora Bora. Myslím, že mám
nacestováno na hodně dlouho dopředu.

Regina Řandová jako Jolanka
ve filmu Bota jménem Melichar režiséra Zdeňka Trošky. FOTO | ČSFD.cz

ci a v ní byla zapíchnutá stříbrná kozačka,
takže bot bylo v mé sbírce opravdu dost.
Jenže když k nám občas na chalupu přijedou nějaké děti a řeknou: Teto, ukážeš mi,
prosím, ty svoje stříbrné hromnice? Tak
občas, když vidím, jak těm malým holčičkám svítí oči, jeden pár sundám a věnuju
jim ho. Takže musím říct, že sbírka už se
tenčí. Hromnice mi docházejí! (smích)

Vraťme se ještě k vaší práci. Už se stalo, že by se některý váš rozhovor obešel bez zmínky o vaší nejslavnější roli
ve filmu Bota jménem Melichar?'
Ne. To se nestalo. (smích)
Proto by mě zajímalo, jestli máte tenhle film ještě vůbec ráda.
Mám. Zrovna nedávno jsem se dívala na
svou filmografii na ČSFD a říkala jsem si,
podívej, kolik nejrůznějších projektů máš
za sebou, s kolika zajímavými a úžasnými
lidmi ses před kamerou potkala, a přes to
všechno je tenhle film vždycky pro všechny na prvním místě. Pořád budu Jolanka
z Boty jménem Melichar. Vlastně mě to
ale těší, protože je to krásný film. Pořád se
mi ještě stává, že za mnou někdo přijde
INZERCE

a řekne, že jeho osmileté dítě se na „Botu“
rádo dívá. To je přeci fajn.
Ještě pořád máte doma sbírku stříbrných hromnic? Prý je už roky dostáváte darem.
Popravdě z té své sbírky už trochu ubírám. Když jsem měla třicátiny, čtyřicátiny, padesátiny, tak jsem pokaždé dostávala hromnice. Nebo jsem třeba dostala kyti-

Máte vystudovanou konzervatoř,
kam jste se sice dostala až na druhý
pokus, ale nastoupila jste rovnou do
druháku. Byla to i ve vašem případě
hodně divoká léta, jak vzpomínají
mnozí jiní herci?
Byla to divoká léta, ale tím, že nejsem z herecké rodiny a neměla jsem bohémství vyloženě v krvi, tak jsem mu tak úplně nepropadla. Do školy jsem vlastně chodila straš-

ně ráda. Když se tam dostanete na druhý
pokus, tak si toho logicky vážíte. Samozřejmě, když šli všichni za školu, tak jsem
šla také. Nebyla jsem žádný šprt. Ale je
pravda, že jsem si říkala, jestli to není trochu přes čáru. Navíc mě i ty obyčejné
předměty, jako byla angličtina nebo čeština, na které právě ti bohémové necítili potřebu chodit, bavily.
Během školy už jste celkem běžně točila. Nebylo někdy na hraně skloubit
natáčení se studiem?
Taková situace nastala, když jsem napodruhé udělala zkoušky na konzervatoř.
V té době jsem studovala na gymnáziu
a bylo nutné, abych tam úspěšně dokončila první ročník. V té době jsem ale už točila Botu jménem Melichar a měla jsem individuální plán. Na všech předmětech
jsem chyběla, nebavila mě fyzika, matika,
chemie a vypadalo to, že vůbec neprojdu.
Rodiče kvůli tomu museli do školy a nakonec jsem musela dělat opravné zkoušky.
Tehdy jsem měla opravdu strach, protože
jsem věděla, že jestli to nezvládnu, můžu
na konzervatoř zapomenout. To se naštěstí nestalo, takže se mi splnil sen.
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„Bolševický čaroděj“ řídil v Praze
Byl to takový český
projekt Akta X. Desítky
vědců i senzibilů
zkoumaly od 60. let
fenomény jasnovidectví
či proutkaření.
Schopnost myšlenkou
ovládat tajemné energie
se měla stát i zbraní ve
studené válce. Proutkaři
dokonce pomáhali při
důlních pracích.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Dnes už to ví jen málokdo, ale byli to
českoslovenští vědci, kteří pro paranormální aktivity jako předvídání budoucnosti,
proutkaření, telepatii či využívání „mentální energie“ v roce 1967 celosvětově zavedli označení psychotronika. Československo bylo tehdy jedním ze světových center
výzkumu těchto vědou neprobádaných fenoménů, které se měly stát i trumfem při
měření sil mezi Východem a Západem.
Bádání v oblasti paranormálna se tehdy
v Československu věnovaly desítky vědců a několik výzkumných pracovišť. Asi
nejvýznamnější byla PEL, tedy Psychoenergetická laboratoř, která patřila pod
Vysokou školu chemicko-technologickou
a sídlila v jednom z oprýskaných domů
ztracených v uličkách pražské Letné.

Ministr „mentální energie“
Srdcem i hlavou laboratoře byl bývalý ministr školství František Kahuda. Člen
KSČ, poslanec, matematik a fyzik, který
působil v čele ministerstva v letech 1954
až 1963, se věnoval také přírodním vě-

dám a výchově mládeže. Po
politické dráze se vrhl na výzkum. A ne ledajaký.
Profesora Kahudu zaujal
tehdy populární objev, že
rychlost myšlení se dá měřit.
Nastudoval veškerou dostupnou literaturu a syntézou
mnoha poznatků nakonec
přišel s odvážným tvrzením.
To spočívalo v tom, že učení, zejména u dětí, ovlivňují
vědě dosud neznámé, neverbální mentální faktory, které
je nutné podrobit výzkumu.
Tak vznikla jeho teorie
„mentální energie“, která byla chápána
jako neznámá síla s netušenými možnostmi. Ministerstvo školství spustilo projekt

Biogenerátor, který znepokojil americké špiony
Velkou, leč utajovanou senzací byl v československém výzkumu psychotroniky vývoj takzvaných
biogenerátorů. Stál za ním někdejší vedoucí jednoho textilního závodu Robert Pavlita, jehož
tajným pracovištěm se staly Pyšely u Prahy. Pavlita tvrdil, že lidskou bioenergii, která se vyvolá
například soustředěním, lze akumulovat a následně vyslat tam, kam je zapotřebí. Takový tok
energie jednoho člověka dokáže podle Pavlity zesílit či snížit klíčivost semen, ale také na půl
metru zabít mouchu. Co by tedy mohly udělat tisíce lidí... Dále tvrdil, že každý člověk zanechává
specifickou biostopu jedinečnou jako otisk prstu, kterou jeho přístroje dokážou na 100 metrů
lokalizovat. Jenže Pavlita mluvil hodně, často a všude a stalo se to, co nikdo nečekal. Dozvěděly
se o něm americké tajné služby, a propukla panika. Američané dostali strach, že Čechoslováci
vyvinou přelomovou zbraň a okamžitě spustili podobný projekt Stargate, v překladu Hvězdná
brána. Jejich úvahy se ubíraly směrem, že když Čechoslováci zabijí pohledem mouchu, tak USA
rovnou kozu. Jenže to mělo háček - ani v Československu, ani v USA nebyla při výzkumu zabita
silou myšlenky ani moucha, natož koza. Také StB byla na vážkách, na jednu stranu si vedle
Pavlitovy laboratoře postavila svou vlastní, kde pokusy ověřovala, na druhou mu příliš nevěřila.
Nakonec do Československa zavítala tajná delegace z Moskvy a sovětští fyzikové celý výzkum
ukončili s tím, že Pavlita je buď podvodník, nebo bláznivý snílek – nákladné a přesné testy
totiž fungování biogenerátorů nepotvrdily.

První snímek je z dlouho utajovaného
armádního filmu Na hranici skutečnosti z roku 1967. Znázorňuje člověka, který soustředěním přenáši bioenergii na
kondenzátor, nabije ho a tato síla je pak
schopná na půl metru zabít mouchu.
Druhý obrázek znázorňuje fungování
telepatie. Armáda tuto schopnost chtěla využívat a s pomocí bioenergie přenášet myšlenkové pochody, což znázorňuje zlatá matička. Na fotografii je
František Kahuda, šéf výzkumného
projektu.
ZDROJ | REPRO FILM, WIKIPEDIA

zvaný „Mentální energie a její využití
v praxi“ a byla založena zmíněná laboratoř
PEL. Kolem ní se vytvořily další skupiny
a podskupiny fyziků a matematiků, lékařů,
geologů či senzibilů, pracujících na dílčích
výzkumech. Tehdy se dostavily první výsledky Kahudova bádání – byly to údajné
částice mentální energie, které nazval
„mentiony“. „Jsou podobné elektronům
v atomech,“ popsal základní stavební kameny neznámé síly a zbytek života věnoval získávání důkazů jejich existence.

Souboj psychotroniků
Kahuda pracoval s obrovským nasazením. „Byl strašně nadšený. Vyhledával
lidi s určitými schopnostmi a zval je do laboratoře,“ vzpomíná Vlastimil Bažant,
předseda České psychoenergetické společnosti (ČEPES), což je nástupce v roce
1991 zaniklé laboratoře PEL.

Ale nepředbíhejme. František Kahuda
měl, stejně jako dnes, mnoho kritiků, kteří
házeli jeho výzkumu klacky pod nohy.
Shazovali jej tak, až chování kolegů často
hraničilo se šikanou. Tehdy také dostal
přezdívku „bolševický kouzelník“.
Doba ovšem psychotronice fandila.
Kromě Československa se jí zabývaly
mnohé jiné státy včetně USA a SSSR.
„Důvodem byla atmosféra studené války.
Skrz železnou oponu pronikaly různé divoké zprávy o tom, že jedna či druhá strana dělá pokroky v psychotronickém výzkumu a nikdo nechtěl zůstat pozadu,“ vysvětluje Leoš Kyša, spisovatel, publicista
a zároveň člen skupiny skeptiků zvané Sisyfos. „Jen si to představte, co by to znamenalo, kdyby nepřítel našel způsob, jak
pomocí psychotronicky nadaných jedinců
lokalizovat jaderné ponorky nebo se dostat do hlavy nositelům největších tajemství,“ dodává.
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výzkum paranormálních jevů

„

„

zaslepeném experimentu selhali,“ oponuje člen Sisyfa Leoš Kyša.

Vedoucí výzkumu
Laboratoř plná štěnic StB
paranormálních jevů
Největšího rozmachu dosáhlo studium psyFrantišek Kahuda chtěl začlenit
chotroniky v 80. letech, kdy vzniklo někopsychotroniky do socialistického
lik dalších tajných pracovišť, například ve
Pyšelích, kde Robert Pavlihospodářství. Vlastimil Bažant středočeských
ta vyráběl takzvané biogenerátory. Tedy

přístroje údajně schopné kumulovat lidskou bioenergii a následně ji využít, například k růstu květin, ale i zabíjení živočichů.
Jenže postupně se od celého odvětví výzkumu psychotroniky začaly odklánět důležité
instituce, důkazem bylo i to, že Kahudovi
zakázaly publikovat některé jeho práce.
Když v roce 1987 František Kahuda náhle zemřel, přebral opratě PELu Valdemar
Grešík, dnes jeden z nejznámějších výrobců léčivých čajů v Česku. „Důkazů, že psychotronika funguje, jsem zažil mnoho, ať už
šlo o diagnostiku lidského či zvířecího organismu, či měřitelné biologické procesy u klíčících semen rostlin při působení senzibila
v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,“ tvrdí bylinkář.
„Program měl určitě význam, počítalo
se s dalšími výzkumy, PEL byl bohužel na
začátku 90. let zrušena, a pokud vím, od té
doby se v Česku, na rozdíl od zahraničí,
žádný seriózní výzkum neprovádí,“ dodává Grešík. Laboratoř měla ještě jeden důležitý úkol. Poskytovala určitou ochranu
svým členům, které sledovala StB. „Když
byla PEL na Letné zlikvidovaná, vysypalo
se z ní spoustu štěnic, určených k odposlechu,“ uzavírá Bažant, který zde také několik let působil.

Skrz železnou oponu
pronikaly zprávy o tom, že
jedna či druhá strana dělá pokroky
v psychotronickém výzkumu a nikdo
nechtěl zůstat pozadu. Leoš Kyša
Právě skeptici v čele se Sisyfem v existenci Kahudovy „mentální energie“ nevěří,
podle nich ji není možné dokázat.

Senzibilové v uhelné pánvi
Kolem PELu se soustředilo stále víc lidí
a laboratoř potřebovala finance na pokusy
i na nové vědce. „Kahuda chtěl začlenit
psychotroniky do socialistického hospodářství. Podařilo se to v těžebním průmyslu,“ pokračuje Vlastimil Bažant s tím, že
PEL podepsal několik smluv, například se
Severočeskými doly, kam vyslal své telestetiky čili proutkaře. Ti prý zjišťovali,

kde jsou zásoby uhlí, kudy vedou staré
chodby nebo jaká jsou rizika propadů,
čímž se podíleli na bezpečnosti práce.
„Tam si také mohl své nápady a teorie
ověřovat,“ míní Bažant s tím, že v archivu
ČEPES jsou dodnes smlouvy dokazující
práci proutkařů v socialistickém těžkém
průmyslu. „Výzkum proutkařství probíhal v 80. letech také kriticky a bylo prokázáno, že na domnělých schopnostech
proutkařů nic není. Ostatně Český klub
skeptiků Sisyfos v rámci Paranormální výzvy nabízí odměnu přes tři miliony korun
lidem za důkaz, že proutkařství funguje.
Ti, co to tvrdí, zatím pokaždé ve dvojitě

„Proutkaři“ čekají,
jestli jim stát dá šanci

Když byla v roce 1991 zrušena laboratoř
PEL (Psychoenergetická laboratoř),
mnoho vědců chtělo v práci na zkoumání
paranormálních jevů pokračovat. Byla
proto založena Česká psychoenergetická
společnost ČEPES, ta ale rozsáhlý výzkum,
podobný tomu z 60. až 80. let, neprovádí.
Společnost je ale aktivní třeba ve výchově
a bádání na poli telestézie, tedy
proutkařství. „Čekáme, zda nám
Ministerstvo zemědělství vydá povolení,
abychom mohli mít autorizované osoby
pro zkoušky z proutkařské profese,“
popisuje předseda Vlastimil Bažant.

INZERCE

Každá půjčka od

Za pevný úrok

právě teď a pouze do konce týdne

| 800 449 999
Toto je reprezentativní příklad půjčky ve výši 300 000 Kč s úrokovou sazbou 4,99 % p.a., RPSN 5,73 %, dobou splácení 84 měsíců, měsíční splátkou
ve výši 4 325 Kč, výší poslední splátky 4 248 Kč a jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky ve výši 6 000 Kč. Celkově zaplatíte 363 223 Kč.
Tato akce je časově omezena. Více informací najdete v pravidlech akce Black Friday na www.zonky.cz/black-friday.
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Chybí nám noblesa i vlastenectví
Ačkoliv Stanislava Jachnická hraje v divadlech či
v populárním seriálu Ulice, diváci znají spíš její hlas.
To je zkrátka osud úspěšných dabérů. V létě se ale
díky divadlu proměnila ve slavnou mecenášku umění
Medu Mládkovou. „Je to drobná osůbka s velkým
elánem. Jsem na ni hrdá,“ skládá Jachnická poklonu.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Několik měsíců Stanislava Jachnická zářila v alternaci s Tatianou Dykovou
v roli sběratelky umění Medy Mládkové.
Mecenášky, která ani po desítkách let
v exilu neztratila zájem a touhu po rodné
vlasti. „Myslím, že dnešní mladí lidé nemají ten silný vlastenecký pocit. Jeden
známý mi řekl, že se cítí být spíš než Čechem kosmopolitou,“ říká Stanislava
Jachnická v rozhovoru pro 5plus2.
Máte za sebou derniéru hry Meda, kde
jste ztvárnila slavnou českou mecenášku Medu Mládkovou. Jak se díváte
na ženu, která Česku odkázala svou
vzácnou sbírku umění?
Sleduji ji s velkou radostí, protože díky
tomu teď můžeme obdivovat ucelenou sbírku děl českých autorů, kteří nebyli podporováni komunistickým režimem a u kterých
ona cítila potenciál a koupila je. Jsem hrdá
na paní Medu, drobnou osůbku s velkým
elánem. Češku, která dokázala dát dohromady tak velkou sbírku, na kterou se teď
do Prahy jezdí dívat lidé z celého světa.
Musela jste se do její postavy vžít, tak
byste mi možná mohla odpovědět,
jaký má podle vás tato dáma, coby
stoletá vlastenka, vztah k Česku?
Paní Meda si v exilu v sobě udržovala velké vlastenectví a touhu po domově. Obklopovala se českým uměním. Do svého bytu
ve Washingtonu zvala české umělce. Nejen výtvarníky, ale i spisovatele, novináře.
Založila nakladatelství Edition Sokolová
(podle rodného příjmení Medy Mládkové,
pozn. red.), kde vydala například sbírku
Toyen, básně Ivana Blatného. Nevynechala žádnou příležitost, aby mohla ve světě
svou rodnou zemi a české umělce představit. Myslím, že dnešní mladí lidé nemají
ten silný vlastenecký pocit. Jeden známý

Stanislava Jachnická

mi řekl, že se cítí být spíš než Čechem kosmopolitou. A co dnešní lidé už nemají
a paní Mládková ano? Například noblesu
a étos první republiky.
Co vy a umění, tedy kromě herectví?
Ráda si zajdu na operu na výstavu nebo na
balet. Dříve jsem se aktivně věnovala výrazovému tanci. Tančila jsem ve Vysokoškolském uměleckém souboru UK. A různé formy tance mě v rekreační formě provázejí dodnes.
Známá jste ale hlavně díky svému
krásnému hlasu, který propůjčujete
dabingu. Jak často dnes dabujete?
Dabuji tak dvakrát do týdne. Poslední velká role byla v seriálu Drápy na HBO. Dabovala jsem korpulentní sexy černošku,
majitelku nehtového studia, které se nedaří žít pokojný život, protože se vlivem různých okolností vždy spojí s nějakým zločinem. Je to natočeno s nadhledem a humorem, takže i práce na tom byla zábavná.
Musí dabérka nějak pečovat o svůj
hlas podobně jako třeba zpěvačky?
Musíte si dávat pozor na nachlazení, překřiknutí.
Prý vám v tomto ohledu pomáhá kryokomora.
Pomáhá. Při překrvených hlasivkách
nebo při náznaku virózy dám tři návštěvy
a vše je v pořádku.
Před několika lety se řešila krize českého dabingu. Herci dostávali špatně zaplaceno, šlo o to rychle film nadabovat. Kdysi prý bylo nějaké studio dokonce schopno namluvit film někde
„ve sklepě“ komplet za tři tisíce korun. Co si o tom myslíte?
Za tři tisíce si to možná v dřívějších dobách sám nadaboval, ozvučil i narežíroval majitel videopůjčovny. Dneska nadabování filmu podléhá přísnějším kritériím. Na velké role se dělají castingy.
A než jde film či seriál do vysílání, tak

Narodila se 18. srpna 1965 v Praze.
Vystudovala střední ekonomickou školu a herectví na DAMU.
■ Působila v řadě divadel, například ve Východočeském divadle v Pardubicích
či v pražském Rokoko, v Řeznické či ABC.
■ Z televize je známá hlavně její postava z nekonečného seriálu Ulice, účinkovala ale také
v Policii Modrava, Atentátu či ve Svatbách v Benátkách.
■ Diváci však znají především její hlas, je vynikající a často obsazovanou dabérkou.
Její asi nejslavnější dabérskou rolí je postava poněkud střeštěné Phobe ze slavného
komediálního seriálu Přátelé, kterou ztvárnila Lisa Kudrow.
■
■

ho pro většinu kanálů či televizí zhlédne
komise, která ho zkontroluje a občas i vrátí k předabování některých pasáží.
Pamatujete si svou první dabingovou
roli?
Začínala jsem na DAMU, kde jsme měli
dabingový kurz s paní Olgou Walló. Dabovala jsme poloutonulou dívku, která
vzdychala, plivala vodu a řekla: „Děkuji.“
Herci dříve měli při práci v dabingu
více času na přípravu, mohli si dopředu přečíst texty. Je to velký rozdíl
oproti dnešku?
Záleží na přístupu. Já třeba přijdu do studia, a protože už nějaký ten pátek dabuji,
tak nepotřebuji text předem. Zběžně ho
prohlédnu až těsně před natáčením, přečtu
si nahlas obtížná slova jako třeba názvy německých ulic a poté, co mi režisér řekne
stručný obsah filmu a charakter mojí postavy, jsem schopná bez větší přípravy dabovat.

Ale nebylo to tak vždycky. V začátcích
jsem chodila do studia dřív a vždy si roli
přečetla a podtrhala předem. I dnes, pokud jde o těžký film, je možné si nechat
poslat text předem a připravit se na dabing
doma. V některých studiích se ale čte text
z obrazovky nebo z notebooku.
Co nejhoršího se vám ve spojení s dabingem přihodilo?
Pro mě je absolutně nejhorší, když přijdu
o hlas. Vždycky doufám, že mikrofon
bude milosrdný a něco ze mě zachytí, ale
to nevyjde pokaždé. A pokud se dabing
nedá přehodit na jiný den, protože jde třeba druhý den do vysílání, musí holt za vás
někdo zaskočit.
Nevím, zda se mohu ptát, ale zajímá
mě, jakou odměnu dostane herec-dabér za to, že namluví jeden díl seriálu?
Záleží na mnoha faktorech, od kterých se
odměna odvíjí. Hlavní je délka dílu a počet replik, vět. Od 200 do třeba 1500 korun. Pokud dabujete film do kina,
tak je odměna vyšší než do televize
a je posuzována opět počtem
replik.
Vnímáte některé role v dabingu jako prestižnější
než jiné?
Samozřejmě, že si vážíte
a těšíte se na dabing seriálu, který má světovou popularitu. Já například
dodnes nepřestávám
být vděčná, že jsem
byla obsazena do seriálu Přátelé.

FOTO |
HERMINAPRESS

Adventní Zlín
Vánoční atmosféru
industriálního baťovského města můžete
příjemně strávit na
tradičním vánočním
jarmarku na náměstí
Míru a zároveň můžete navštívit řadu výstav, koncertů a atraktivit, které i v zimě
mají své kouzlo.

v zahraničí, ledoví sochaři předvedou svou zručnost a ohromí
nás Andělé na chůdách. K tomu
nebude chybět dobré jídlo, pití,
tradiční vánoční sortiment, řemeslné výrobky a drobné zboží.
Pokud se během vánočních
svátků chystáte na procházku
po městě, zastavte se na náměstí a využijte občerstvení
v několika stáncích, které zde
zůstávají v provozu až do 1. ledna 2020.
A kam můžete v prosinci zajít
kromě náměstí?
Kongresové centrum Zlín si
pro vás připravilo několik vánočních koncertů. V pondělí 2.
prosince vystoupí MARPO &
TROUBLEGANG, 4. prosince
zazpívá Lenka Filipová a BRNO
STRINGS, 16. prosince ﬁnská
zpěvačka TARJA a 20. prosince
oblíbený HRADIŠŤAN.

Vánoční jarmark s názvem
„Adventní Zlín 2019“ začíná
30. listopadu a potrvá až do
24. prosince. Připraven je bohatý kulturní program, v rámci
něhož vystoupí čeští i slovenští
interpreti, jako např. NO NAME,
Michal HRŮZA, VOXEL, Thom
ARTWAY, Peter JUHÁS, VESNA, Martin CHODÚR s kapelou
Mach, ale také řada místních
umělců.
Vánoční program bude připraven i na dalších místech ve
Slavnostní rozsvícení vánoč- Zlíně, např. ve 14|15 BAŤOVĚ
ního stromu na náměstí Míru INSTITUTU. V sobotu 30. lisproběhne 1. prosince v 17.45 topadu se můžete přijít podívat
h. Samotnému rozsvícení před- na draní peří, výrobu vizovickéchází vystoupení CM VS Kaša- ho pečiva, paličkování, předení
va od 15.00 h. Na závěr vystou- na kolovratu a další rukodělná
pí ANNA K. s kapelou.
řemesla. Až do 10. ledna 2020
zde bude k vidění valašský betKromě kulturního programu, lém řezbáře F. Vrzalíka vyřezakterý naleznete na www.ic-zlin. ný podle návrhu malíře Jana
cz/adventni-zlin-2019, je při- Kobzáně. Do 6. ledna 2020 se
praven také ten doprovodný. přijďte podívat na výstavu přibliDěti se mohou těšit na vánoční žující období adventu a Vánoc,
tvořivé dílničky, dětské kineč- která bude doplněna zapůjčeko, Ježíškovu poštu, vánoční nými plstěnými betlémy z proexpres, kolotoč, čerty či Miku- dukce Ivy Langrové.
lášskou diskotéku. V třídenním
programu „Starobylé Vánoce“ Na svátek sv. Štěpána 26. prosi připomeneme vánoční zvyky, since se před kostelem sv. Filipa
projdeme se vánoční stezkou a Jakuba ve Zlíně odehraje Živý
„Letem vánočním světem“, na Betlém - znovu uvidíme příběh
nichž poznáme vánoční tradice o narození Ježíše Krista, při-

Inzerce

čemž jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci z místní farnosti. Hudební doprovod a zpěv
zajistí farní schóly složené z řad
dětí a dospělých.
Prodejní stánky se 7. prosince
objeví i na hradě Malenovice,
kde v kouzelné atmosféře zimního hradu proběhne tradiční
jarmark s milými drobnostmi,
které potěší pod stromečkem
a setkání u betléma.
Pokud si chcete užít trošku spirituální atomosféry, určitě zavítejte do skleněného krystalu
-Památníku Tomáše Bati. Památník patří k vrcholným dílům
zlínského funkcionalismu a vyjadřuje osobnost Tomáše Bati –
jeho velkorysost, jasnost, vzlet,
optimismus, poctivost, pravdivost a prostotu.
Obdivovat město z ptačí perspektivy můžete z 21. budovy,
která v sobě skrývá unikátní
technickou památkou - pojízdnou kancelář. Snad každý zlíňák
ví, že ve 30. letech 20. století
to byla druhá nejvyšší budova
v Evropě, a proto je označována jako zlínský mrakodrap.
Takže se stačí teple obléci, nechat se vyvézt až do nejvyššího
patra a pokochat se výhledy na
zimní Zlín.
Přejeme krásné vánoční svátky, splněná přání a v novém
roce vše nejlepší!
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Šlitrův fanda
byl i Werich
Skladatel, klavírní virtuos, zpěvák, herec
a výtvarník Jiří Šlitr. Známý parťák Jiřího Suchého a
zakladatel divadla Semafor zemřel před 50 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Na svátek sv. Štěpána roku 1969
vyhasl život Jiřího Šlitra. S mladou milenkou se patrně nešťastnou náhodou
otrávili svítiplynem. Několik věcí se o
Jiřím Šlitrovi tolik neví. Například, že
chtěl na Broadwayi v Americe prodat
svůj muzikál, že vystudoval práva nebo
že byl vášnivým lyžařem.
A také malířem. Kreslil vše, co mu
přišlo pod ruku. New York, Wericha i
své mladé přítelkyně. Tatínek z něho
chtěl mít ale vzdělaného a váženého
právníka. „Byl takový poslušný syn, na
přání rodičů práva vystudoval, pak přišel za tatínkem, odevzdal mu diplom a
oznámil, že s právy právě skončil,“ vy-

Erotická kresba Jiřího Šlitra.
Dole jeho obrázek New Yorku.

práví Daniela Kramerová, kurátorky výstavy Šlitr Šlitr Šlitr, která právě
dnes představí známé i nikdy nevystavené obrazy
českého umělce v pražské
Ville Pellé. Kvůli diplomu a hře na klavír se Šlitrovi často říkalo Doktor
Klavír, na nástroj hrál
opravdu výjimečně a už
během studia měl brigádu, která v dnešní době zanikla. „Hrou a improvizací na klavír doprovázel v
Praze různé filmové projekce, třeba i němé filmy,“ říká kurátorka.

Se skicákem
chtěl dobýt svět
Kromě hudby to byla malba, která Šlitra provázela celý život. „Jak hudbou,
tak výtvarným uměním chtěl doslova
dobýt svět. Všude chodil se skicákem a
co ho zajímalo, si kreslil. Obrázky posílal známým a přátelům jako dárky, ale
také ilustroval knihy, například Nerudovy Povídky malostranské, nebo dětské
časopisy.“
Další celoživotní umělcovou láskou
bylo cestování. Dávalo mu pocit tolik
potřebné svobody. V roce 1958 vystupoval na světové výstavě Expo v Bruselu.
„Právě v Bruselu uspořádal svou první
zahraniční výtvarnou výstavu. Později
vystavoval i v USA a Kanadě, kde byl
zase na Expu 1967,“
podotýká
Kramerová. A právě v tomto roce

Jiří Šlitr byl umělcem, ale i skvělým lyžařem (vlevo).
Ve svém ateliéru pracoval na řadě kreseb (nahoře).
Zvládal i karikatury, svědčí o tom třeba
obrázky herce Jana Wericha (vlevo dole)
či Jiřího Suchého (vpravo dole), parťáka z divadla
Semafor.
FOTO | KAREL ENGLICH, JIŘÍ ŠLITR, MAFRA

se rozhodl uspět i
na největší divadelní a umělecké scéně, na newyorské
Broadwayi, bulváru plném divadel a
muzikálů.

Dobře placená procházka
Po Expu v Montréalu, kde československá výprava zaujala představením Kinoautomat, při němž si diváci sami vybírali ze dvou možností, jak bude příběh
pokračovat a podle jejich rozhodnutí
byla puštěna připravená varianta, vyrazil Šlitr do New Yorku. „Měl pocit, že
jeho a Suchého muzikál Dobře placená
procházka bude mít úspěch nejen doma,
ale i ve světě. Nechal ho otitulkovat do
angličtiny, na Broadwayi pořádal pro
americké producenty promítání
a všude ho velice pěkně přijímali. Ale tím to skončilo,
Američany nezajímal muzikál z
pro ně neznámé země kdesi
v Evropě,“ vypráví kurátorka. Pro ambiciózního
umělce to tehdy bylo obrovské zklamání. Kromě umění byl Jiří Šlitr velkým sportovcem.
Miloval zejména sníh a lyže.
„Tím, že se narodil v Zálesní
Lhotě v Podkrkonoší, odmalič-

ka lyžoval. A velmi dobře, takže se stal
členem závodního oddílu Armádního tělovýchovného klubu,“ podotýká kurátorka s tím, že mladý umělec později jezdil i do švýcarských Alp.

Smutek Jana Wericha
„Také strašně rád jezdil autem, a to rychle, proto si pořizoval s oblibou vozy ze
západní Evropy,“ dodává.
Z jeho častých cest vznikly ilustrované cestovní deníky. Ty, ale i mnohé, často erotické, obrazy, vystavuje Villa Pellé až do 15. února příštího roku.
K vidění bude i karikatura Jana Wericha, který po Šlitrově smrti napsal velmi krásný dopis: „A já sám mám od
něho obrázek, který jsem dostal poštou
loni k Vánocům. Bylo to den po tom,
kdy jsem se dozvěděl, že Šlitr umřel.
Otevíral jsem vánoční poštu a mezi ní
jsem našel od Šlitra obrázek takového
vousatého pána v buřince, vousy mu
jdou až na podlahu, sedí na kanapíčku,
a pod tím bylo napsáno a stále je napsáno: Všecko nejlepší, pane Wérich (s
dlouhým é). Šlitr. A tu už byl... to už
tady nebyl, když jsem tohle otvíral.
Bylo mně moc smutno, protože jsem
byl na Šlitra fanda, když hrál, tak jsem
se mu vždycky smál, tomu jeho nehybnému obličeji.“

Z VAŠÍ LÉKÁRNY PRO VÁS

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Husté složení,
hustý výsledek

Nejste spokojeni se stavem svých vlasů?
Znepokojuje vás jejich nadměrné vypadávání
nebo řídnutí? Neklesejte na mysli, máme řešení.
Vsaďte na inovativní přípravek Vlasové hnojivo,
který obsahuje unikátní kombinaci látek potřebných
pro správný růst a kvalitu vlasových buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku a síry, jež je známá jako
minerál krásy, Vlasové hnojivo rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání vlasů, podporuje jejich růst
a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku stravy najdete
vysoké dávky aminokyselin, vitaminů a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.

Dejte STOP rýmě!

Zase vás s příchodem chladného počasí přepadla rýma? Trápí vás
Za
ob
obavy
z dlouhodobého užívání běžných nosních sprejů a mořské
vo vám nezabírají? Pak na nic nečekejte, vsaďte na sílu léčivých
vody
ro
rostlin
a zastavte rýmu hned teď!

Vy
Vyzkoušejte
účinný RymaSTOP® Dr. Weiss, vyráběný podle původní švýca
carské receptury, obsahující unikátní kombinaci 10 standardizovaných bylinný
ných extraktů HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou.
vo Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou úlevu od ucpaného
nosu,
no šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních
účinných
látek je možnost přípravek využívat dlouhodobě a bez obav z veúč
dlejších
nežádoucích účinků. Veškeré přírodní látky jsou navíc v bezpečných
dle
ko
koncentracích,
a proto nepředstavují riziko alergické reakce!

Vlasové
hnojivo
je nově
k dostání
také ve formě
šamponu
pro omezení
vypadávání
a podporu
růstu vlasů.

VYZRAJTE
NA OSLABENOU IMUNITU

Pro
unavené
oči

Pokud jsou vaše oči stále častěji unavené od televize
či monitoru počítače je vhodné začít doplňovat potřebné
látky, které jsou důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným
očím s Ocutein® Brillant
Lutein 25 mg, doplňkem
stravy z prémiové řady
Da Vinci Academi a s maximálním množstvím
luteinu a vitaminem A
pro maximální a dlouhodobý účinek. Jako
jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné
látky, jako je zinek, jenž
přispívá k udržení normálního zraku, a selen a měď,
které přispívají k ochraně
buněk před oxidačním
poškozením. K dostání
v lékárně.

Vlasové hnojivo pomůže navrátit vašim vlasům
přirozenou hustotu
ustotu a kvalitu.

+
Nyní dárek pro vás:
Oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
zdarma

BETAGLUKANY A LAKTOFERIN SPOJILY SVÉ SÍLY
Dětská imunita je v tomto období velmi
citlivá. Stačí malé prochladnutí či pobyt ‚
v dětském kolektivu a nejen vaši nejmenší,í,
ě.
ale i celá rodina může skončit na hromadě.
Jak tedy imunitu účinně posílit?
Vyzkoušejte novinku Imunit®
JACK HLÍVÁK sirup s beJA
tag
taglukany a laktoferinem.
Základem sirupu je unikátníí
Zá
kombinace betaglukanů a lakko
toferinu, kdy betaglukany majíí
tof
pozitivní vliv na lidský orgapo
niz
nizmus
a laktoferin je součástí přirozené imunity. Složeníí
doplňku
stravy je obohaceno
do
také
tak o selen, který přispívá k posílení obranyschopnosti. Sirup
má příjemnou višňovou chuť
i snadnou formu užívání. Je takk
vhodný i pro děti od 1 roku.

NOVINKA
z lékárny
ve formě
sirupu
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Z otloukánka se stal muž válek.
Historie ho zná jako
britského buldoka, který
jako jediný dokázal
v Evropě vzdorovat
Hitlerovi. Začátky
Winstona Churchilla,
od jehož narození uplyne
145 let, jsou ale příběhem
podceňovaného mladíka.

ZÁBLESK
HISTORIE
LONDÝN | Je to paradox, ale jeden z největších evropských státníků, Winston
Churchill, byl v mládí považován za… nepříliš chytrého. Jako dítě na tom nebyl ani
po fyzické stránce nejlépe, navíc koktal
a jeho školní prospěch byl nevalný. „Je zapomnětlivý, nedbalý a lajdácký,“ napsal
jeho matce jistý učitel ve škole Harrow,
kde mladík v osmi letech studoval.

Mladý
Winston
Churchill na snímku z roku 1895.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG
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KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.
Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu
(obvyklý výdělek 40-80 tis. Kč/měsíc), služební auto a další benefity.
Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

POŘIĎTE SI
NOVOU PALUBNÍ
JEDNOTKU VČAS

P
ek
Přivýděle
s
cky hodí
se vždycky
Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní dob
ba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost
Co vás čeká?
azníků
Oslovování nových záka
ajícími
Spolupráce s těmi stáva
Poskytování půjček

Od 1. 12. 2019

Výběry splátek

povinnost nových palubních jednotek
+420 243 243 243
www.mytocz.eu

Zjistěte více na
kariera
ra.provident.cz
a na telefonu
844 744 644
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Kariéru začal Churchill ostudou
Kvůli své tělesné slabosti se stával terčem různých tyranů. Říká se ale, že tato
zkušenost ho vychovala k tomu, postavit
se v době své slávy všem mocným nepřátelům.
Churchillovi, který se narodil 30. listopadu 1874, se začalo dařit až se vstupem
na vojenskou akademii. Dostal se na ni
sice až napotřetí, ale posléze se zapojil do
koloniálních válek britského impéria.
Nejdříve na Kubě, poté v Indii a také
v Súdánu. Zatímco jeho spolubojovníci postupně utrpěli různá zranění nebo dokonce
zahynuli, Churchillovi se nikdy nic nestalo. Když nakonec padl v Africe do zajetí,
podařilo se mu prchnout a přes noc se
z něj stal doma v Británii národní hrdina.
Jenže to největší vojenské fiasko ho teprve čekalo.

„Nářez“ od Turků, ale pak
hradba proti Hitlerovi
Britové si mladého hrdinu zvolili do parlamentu, ve vládě získal vysoké posty a během 1. světové války měl na povel boj
s rozpadající se Osmanskou říší. Churchill měl dobýt Istanbul. Jenže se mu to

nepodařilo, Turci ho v roce 1915 zastavili
v bitvě o Gallipoli, kde zemřelo 200 tisíc
Britů. Poražený muž se s ostudou vrátil
domů a nic nenasvědčovalo, že se z něj za
čtvrt století stane státník, který odolá nacistické třetí říši.
Churchill Adolfa Hitlera a německý nacionalismus z duše nesnášel. Ještě před
podpisem mnichovské dohody v roce
1938 hlásal, že by se SSSR, Británie
a Francie měly na obranu Československa spojit, dokonce požadoval mobilizaci
loďstva – to mu ale parlament nepovolil.
Churchill dál neúnavně bojoval proti pacifistické politice, která ustupovala agresorům, za což se počátkem 2. světové války
dostal do křesla ministerského předsedy
Velké Británie.
Přestože byl jedním z klíčových zachránců Evropy před nacismem, byl během války také obviněn z válečných zločinů. Když
Japonci obsadili v roce 1943 Barmu, Bengálsko ovládané Brity postihl hladomor.
Churchill ale potraviny posílal hlavně na
bojiště, což mělo za následek smrt více než
dvou milionů lidí. S koncem války byl
v Evropě oslavován jako hrdina, v Indii ale
(jos)
platil za válečného zločince.

Pryč s pyžamy a jachta jako nejlepší hračka
aneb Co jste o Churchillovi nevěděli
Byl zásadový, a to i v maličkostech.
„Nikdy v životě jsem neoblékl pyžamo,“
prohlásil kupříkladu.
■ Jako ministr vnitra si na vlastním těle
zkoušel rákosky určené pro tresty
ve věznicích.
■ Co mu udělalo největší radost, když se
v roce 1911 stal ministrem námořnictví?
Admiralitní jachta Enchantress.
„Nejlepší hračka, jakou jsem kdy měl!“
■ Bylo-li to možné, trávil dopoledne
v posteli: telefonoval tam, diktoval,
přijímal návštěvy.
■ Když na něho roku 1912 ultrakonzervativci
ve sněmovně křičeli, že je krysa, zamával jim bílým kapesníkem. Vyprovokoval je
k pokusu o fyzické napadení.
■ Ve funkci ministra vnitra měl moc měnit rozsudky smrti na doživotní tresty.
Ze 43 případů to udělal jedenadvacetkrát.
■ Hluboce obdivoval Johanku z Arku a Napoleona.
■ Byl to Churchill, kdo nominoval Edvarda Beneše na Nobelovu cenu míru. Nobelovský
výbor se však rozhodl vítěze pro první válečný rok 1939 nevyhlašovat.
■ S americkým prezidentem Rooseveltem si v šesti válečných letech vyměnil přes tisíc
osobních dopisů.
Zdroj: Lukáš Hron (Víkend DNES)
■
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Miliardy
ŽIVÝCH
BAKTERRIÍ
JEN
PŘÍRODDNÍ
INGREDDIENNCE

OVVOCE
V DŽEMU
D

S UNIKÁÁTNNÍ
PROBIOTICCKOU
KULTURROU

URČITĚ OCHUTNEJTE NAŠE DALŠÍ SKVĚLÉ PŘÍCHUTĚ
POCTIVÝCH SELSKÝCH JOGURTŮ.
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Sladké vánoční „minihříchy“.
Vanilkové rohlíčky nebo
pracny jsou vánoční
klasikou, ovšem proč
nezkusit rodinu
překvapit i méně
obvyklými druhy
cukroví. Třeba těmi,
které ochutíte likérem.
5plus2
■ V KUCHYNI

Perníkové minimuffinky
Na asi 50 kusů potřebujeme: 150 g medu, 75 g třtinového cukru, 75 g másla, 3 lžíce
mléka, 2 lžičky perníkového koření, 2 vejce, 250 g mouky, 1 lžičku prášku do pečiva,
1 lžíci kakaového prášku, 50 g nastrouhané čokolády, pečicí papír na plech,
barevné papírové formičky na pralinky, moučkový cukr na posyp.
Postup: Do hrnce dáme med, třtinový cukr, máslo
a mléko a za stálého míchání zahříváme, dokud se cukr nerozpustí.
Přidáme perníkové koření a hmotu necháme vychladnout.
Do vychladlé hmoty vmícháme vejce a k medovému základu přidáme
mouku promíchanou s pečicím práškem, kakaem a čokoládou. Troubu
předehřejeme na 180 °C. Na plech položíme pečicí papír. Vložíme vždy
dva papírové košíčky do sebe a postavíme na plech. Naplníme je těstem,
na jeden cca 1/2 lžičky těsta. Pečeme asi 15 minut. Po vychladnutí posypeme
moučkovým cukrem. Zdroj receptů: ONA DNES, Moravskoslezské cukrovary

Kakaovo-kokosové cukroví ze strojku
Potřebujeme: 350 g hladké mouky, 50 g kakaa, 1/2 sáčku prášku do pečiva, 200 g cukru
moučka, 1 vanilkový cukr, 140 g strouhaného kokosu, 100 g strouhaných vlašských ořechů,
250 g másla, 1 velké vejce, rybízovou marmeládu, 200 g čokolády na vaření, 1 lžíce
ztuženého tuku. Postup: Mouku prosejeme s kakaem a práškem do pečiva,
promícháme s cukrem moučkou, vanilkovým cukrem, kokosem, ořechy.
Přimícháme pokrájené máslo a vejce a zpracujeme na těsto, které zabalíme
do fólie a necháme alespoň 2 hodiny odležet. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím
papírem, pomocí mlýnku na maso s nástavcem na cukroví tvoříme z těsta ploché tyčinky, které
pečeme ve vyhřáté troubě asi 8 až 10 minut. Vychladlé uložíme a asi týden před Vánoci naplníme
a ozdobíme. Tyčinky slepíme k sobě vrstvou marmelády a pak namáčíme konce slepených tyčinek
do čokolády promíchané se ztuženým tukem rozehřáté nad vodní lázní. Uložíme do chladu.
FOTO | SHUTTERSTOCK
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MOKRÉÉÉ
DÁRKY
Rozdávej smích vánočními
balíčky na www.koupejse.cz

nový SERIÁL od 22. 11.

DŮCHOD OD A DO Z

JAKÉ DALŠÍ DÁVKY MŮŽETE K PENZI ČERPAT?
www.lidovenoviny.cz/senior
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S oříšky, kokosem i likérem
Ledovky

Amarettové trubičky

Potřebujeme - těsto:
500 g hladké mouky,
300 g másla, 200 g cukru
moučka, 140 g mletých
ořechů, 2 vejce.
Krém: 500 ml mléka,
120 g másla, 100 g cukru
moučka, 30 g hladké
mouky, 20 g cukru
hnědého, 2 žloutky.
Poleva: 140 g cukru
moučka, 2 lžíce rumu, šťávu
ze 2 citrónů, vlašské ořechy, mandle na zdobení.
Postup: Mouku prosejeme, přidáme cukr, ořechy, máslo, vejce a vypracujeme
tuhé těsto. Dáme alespoň na hodinu uležet do lednice. Poté vyválíme plát,
ze kterého vykrajujeme kolečka. Pečeme při 160 °C do růžova asi 10 minut.
Z mléka si odlijeme trochu do hrníčku, zbytek dáme vařit s cukrem. Mouku
smícháme se žloutky a s druhou částí mléka a mícháme tak dlouho, dokud nám
nevznikne hladká kašička. Jak se nám mléko začne vařit, vlijeme do něj
rozmíchanou mouku a chvíli povaříme. Poté stáhneme z ohně a dáme
vychladnout. Než nám hmota vychladne, utřeme si máslo s moučkovým
cukrem. Do této směsi pak opatrně vmícháme vychladlou hmotu. Když máme
upečeno a připravený krém, všechna kolečka krémem slepíme a necháme v
lednici do druhého dne ztuhnout. Další den si připravíme polevu z moučkového
cukru, rumu a citrónové šťávy a slepená kolečka polevou potřeme. Ještě než
poleva zaschne, můžeme kolečka ozdobit vlašskými ořechy či mandlemi.

Potřebujeme: 180 g hladké mouky, 80 g cukru, 1 lžíci kakaa, 1/2 lžičky kypřicího
prášku do pečiva, špetku soli, 70 g másla, 50 g hořké čokolády, 1 vejce, 20 ml
likéru Amaretto, 1 lžíci hrubě mletých mandlí. Na náplň: 150 g marcipánu, 1 bílek,
20 ml likéru Amaretto, 50 g mletých mandlí, 2 lžíce piškotových drobečků.
Postup: V míse smícháme mouku, cukr, kakao, prášek do pečiva a sůl. Přidáme
změklé máslo, rozpuštěnou čokoládu, vejce a likér a vypracujeme tužší vláčné těsto.
Zapracujeme do něj mandle, zabalíme ho do fólie a uložíme v chladu. Marcipán
propracujeme s bílkem a likérem, přidáme mandle s drobečky a prohněteme.
Odleželé těsto rozválíme mezi dvěma fóliemi na plát silný asi milimetr a nakrájíme ho na pruhy široké 6 cm.
Z marcipánové hmoty utvoříme válečky silné jako malíček a dlouhé 6 cm a jeden položíme na kraj pruhu těsta.
Marcipán lehce potřeme vodou a obalíme ho těstem. Pruh těsta překrojíme a stejným způsobem zabalíme i zbylé
válečky. Trubičky rozložíme na plech s papírem na pečení a zprudka pečeme dozlatova při 190 °C.
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Včelí úlky
Potřebujeme - těsto: 160 g rozemletých piškotů,
100 g cukru moučka, 60 g másla, po dvou lžících medu,
kakaa, rumu, cukr moučka na obalení. Krém: 70 g cukru
moučka, 50 g másla, 1 bílek, 1 žloutek. A celé piškoty.
Postup: Z rozemletých piškotů, hnědého cukru, másla, medu,
kakaa a rumu připravíme těsto. Z něj tvoříme kuličky, které
obalíme v moučkovém cukru, vložíme do formičky a prstem
vytlačíme tvar. Jehlou na špízy uděláme v úlku otvor. Na krém smícháme bílek s moučkovým cukrem, zahřejeme
ve vodní lázni a necháme zchladit. Máslo utřeme se žloutkem. Obě směsi o stejné teplotě spojíme a lžičkou
plníme do otvoru v každém úlku. Nakonec uzavřeme piškotem, aby krém nevytekl.

ZDRAVÍ
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Vlhkost je vstupenkou pro plísně
Podceňovat plísně ve svém domově je hazard se
zdravím. Jejich spory mohou vyvolat alergie, ale také
astmatické záchvaty. Problémy způsobuje i prach.

P

rostředí, ve kterém žijeme, naše
zdraví ovlivňuje víc, než si myslíme. Například černá vlhká zeď či
stěna skříně stojící v rohu ukazuje na jeden
z velmi častých problémů v domácnostech
– plíseň. Zvláště ty viditelné – na zdech či
předmětech – jsou vždy zdraví nebezpečné. Mohou vyvolávat alergie, astmatické
záchvaty a u oslabených osob například po
chemoterapiích by některé druhy mohly
zapříčinit i těžké poškození zdraví.
Z plísní se totiž uvolňují spory, které se
pohybují vzduchem podobně jako prach.
Čím déle člověk v takto zamořeném prostředí pobývá, tím se riziko, že se u něj
alergie projeví, zvyšuje. Dvojnásob to platí u dětí a jinak zdravotně oslabených lidí.
Nechcete-li mít v bytě plíseň, je potřeba
pravidelně krátce větrat a udržovat v bytech a domech nižší relativní vlhkost – ko-

lem 30 až 50 procent. Pokud víte, že je nějaké místo ve vaší domácnosti náchylnější k tvorbě plísní, je důležité zajistit cirkulaci vzduchu a zabránit tak srážení vody.
Když u postiženého místa stojí velký kus
nábytku, nechte mezi ním a zdí odstup
nejméně dva až pět centimetrů.
Teplota v obytných prostorách by se
měla pohybovat v rozmezí od 20 do
24 stupňů, v ložnici ještě o pár stupňů
méně. Dlouhodoběji by teplota nikde neměla klesnout pod 16 stupňů, pak vzniká
nebezpečí kondenzace vody a podpory
tvorby plísní.

Na prach bez koštěte
Nemalý problém může způsobit i prach.
I když není na první pohled vidět, poletuje
všude kolem. Domácí prach je pestrou smě-

Usazování prachu v domácnosti se zabránit nedá, proto je nutné ho odstraňovat
alespoň jednou týdně. Dělejte to vždy vlhkým hadříkem, který prach na rozdíl od
prachovky nerozvíří. Totéž platí o vytírání země. Po použití je nejlépe hadry vyprat, nikdy je nevyklepávejte uvnitř místnosti. Důležité je také vysávání kvalitními vysavači. Zametání koštětem se vyhněte, protože způsobuje víření prachu.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Pomohou speciální filtry

sicí látek a množství alergenů. I když se
v každé domácnosti jejich složení trochu
liší, nejčastějším alergenem, který si doma
pěstujeme téměř všichni, jsou roztoči. Žijí
v prachu, a to nejen v bytech, ale i na pracovištích. Roztoči jsou nejčastější příčinou celoroční alergické rýmy. Milují teplo, vlhko
a živí se odpadlými kožními šupinami.

Sáčky ve vysavači je ale dobré nevyměňovat až tehdy, když jsou přeplněné, a už vůbec je nepoužívat opakovaně. Ideální je
mít doma buď vysavač se speciálním filtrem, který filtruje ze vzduchu i malé částečky, jako jsou roztoči, nebo vysavač,
jenž koberec při čištění namáčí. Odborníci
doporučují centrální vysavač, který veškeré vysávané nečistoty odvádí bez víření dosud nevysátého prachu ihned mimo obytné místnosti. Kvalitu vzduchu v obytných
místnostech můžete zlepšit i používáním
čističky vzduchu. KAMILA HUDEČKOVÁ
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si plíseň plete se sanytrem, což je vysrážený minerál.
Ten poznáme tak, že po setření je z něho suchý, většinou bílý prášek, který neškodí, kdežto plísně při snaze
o setření se mažou, jakoby byly mastné.
I nepatrné plísně při svém růstu, vystřelují do ovzduší
miliony až miliardy spór (semínek), které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, záněty. Horší však
je, že plísně při svém růstu uvolňují mykotoxiny. Ty
napadají především buňky jater, ledvin, plic a nervů,

Alergie
a ekzémy
z plísní
Málo větráme, utěsňujeme domovy a šetříme
za topení. Pak se může stát, že místo odpočinku
večer kýcháme, pálí nás oči, nos máme zacpaný,
či naopak se nám zpustí rýma. Občas bolí hlava,
nebo nás škrábe v krku a někdy se na pokožce objeví i vyrážka a ráno jsme celí polámaní.
Tak, kde je chyba? Zapátrejme i doma.
Plísně rostou na místech pro ně příznivých a kolikrát
stačí nedostatečné větrání, vysoká vlhkost, místo
s tepelným mostem, nebo tam kde zatéká, popřípadě vzlíná spodní voda. Tyto problémy je dobré řešit
především stavebními úpravami. Ale co když to hned
nejde?
Plíseň pozná skoro každý od drobných flíčků po semišové ornamenty na stěnách, za skříněmi, závěsy,
na hranici zdi a koberce. Většinou ji i cítíme. Někdo

endokrinní žlázy a imunitní systém. Proto bychom
s plísněmi neměli kamarádit.
Pro likvidaci je důležité, jaký prostředek použijeme.
Stále více se prosazuje takzvaná chytrá houba – Pythium oligandrum, která je účinnou pomocí. Dlouhodobé praktické testování prokázalo, že použití chytré
houby lidem neškodí, protože nemá žádné vedlejší
účinky.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který napadá a vysává původce nežádoucích plísní. Takový
mikrobiologický upír, jenž svou aktivitou dokáže vymýtit plísně a jejich podhoubí rostoucí v omítkách
i ve zdivu. Chytrá houba v přípravku BioRepel působí,
dokud protivníka zcela nevysaje. Tento způsob likvidace plísní nedává možnost vzniku odolnějších druhů
ani rezistenci (genetické mutaci). Po zlikvidování plísní má chytrá houba výhodu, že se uloží do klidového
stádia a číhá na nové plísně.„Pokud by náhodou takto
ošetřenou zeď olízal pejsek nebo malé dítě, není pro

ně chytrá houba škodlivá “ konstatuje výzkumný pracovník Radim Klimeš.
Aplikace BioRepelu je jednoduchá. Do lahvičky se
sprejem, kde je již přípravek dolijeme 450ml vody protřepeme. 2/3 přípravku nastříkáme na postižené místo a necháme 20 minut působit. Pak narostlou plíseň
omyjeme vodou a po zavadnutí nebo zaschnutí zdi
cca 1 hodina nastříkáme zbytek přípravku na ošetřované místo. BioRepel je vhodné použít i jako prevenci
běžným přidáním do malířské barvy, nebo nastříkáním rozprašovačem na již vymalovanou zeď. BioRepel
můžeme používat i v místnostech, kde aktivně bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet.

Na chřipku antibiotika,
očkování stačí jednou
za pár let a bolest je
nebezpečné znamení.
Podobné mýty se drží
v povědomí mnoha lidí
navzdory tomu, že větší
či menší chřipková
epidemie pravidelně
udeří každý rok.

Očkovat proti chřipce
je potřeba každý rok
FOTO | SHUTTERSTOCK

Bolesti provázející chřipku se mohou
objevit také jako reakce na
nedostatečný příjem tekutin.
To je důvod, proč lékaři zdůrazňují,
že je během nemoci nutné pitný
režim výrazně posilovat.
■ Proč kromě klidu na lůžku pomáhá také
zvýšený příjem vitamínu C? Je důležitý
pro reakce imunitního systému.
■

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | O tom, že nejlepší prevencí chřipky
je očkování, netřeba pochybovat. Řada
lidí se ale domnívá, že očkování, které
podstoupili loni, přeci musí mít dostatečnou účinnost i následující rok. Ovšem
opak je pravdou, přičemž důvod je prostý. „Toto onemocnění se vyskytuje téměř
každý rok v podobě jiných virových subtypů. Původní loňská vakcína tak na nové
viry již nepůsobí dostatečně, nebo dokonce vůbec. Složení vakcín se proto musí
před každou sezonou upravovat,“ vysvětluje lékař Aleš Ducháček z ambulance
SYNLAB.

Tipy na boj s chřipkou

Velkým omylem je také vyžadovat po
lékaři předepsání antibiotik. Ta na chřipku
nemohou zabírat, neboť onemocnění má
virový původ, zatímco antibiotika mohou
pomoci pouze proti nemocím bakteriálního původu. Pokud už chřipkou dotyčný
onemocní, nezbývá mu než dodržovat nezbytný klid na lůžku, posílit pitný režim
a nasadit léky působící na příznaky chřip-

ky. To znamená přípravky proti kašli, na
srážení teploty a také proti bolestem.
Vzhledem k tomu, že v některých případech může chřipka vyvolat těžký zápal plic
a vzácněji také zánět srdečního svalu nebo
zánět mozku, míváme zvýšené obavy, pokud její průběh provází intenzivnější příznaky. „Jedním z nejvýraznějších příznaků
chřipky jsou bolesti – hlavy, svalů a klou-

bů. Ty způsobují pocit slabosti, únavy a vyčerpání,“ říká praktický lékař Michal Lazák. Bolesti se přitom není třeba přehnaně
obávat. Jde totiž o důsledek imunitní reakce, kdy se v těle uvolňují látky, které organismu pomáhají bojovat s infekcí. Ve své
podstatě je tak bolest dobrým znamením
toho, že tělo funguje správně tak, aby si se
zákeřnou chřipkou mohlo poradit.
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Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá
k dlouhodobé ochraně, nutnost
přeočkování nebyla stanovena!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz
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— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.
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Oslavy mrkví,
„lehkých“ žen
i trpaslíků
Kalendář je plný svátků
mezinárodních či
světových dnů.
Kdybychom je měli ctít,
byly by to hodně
absurdní mejdany.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pokud milujete oslavy, při pohledu
na výčet mezinárodních a světových
dnů musíte skákat radostí. Jen minimum dat v kalendáři nenabízí oficiální
důvod si připít. Své mezinárodní dny
má už i mrkev, vítr nebo třeba trpaslíci.

Den pí
Matematici po celém
světě mohou 14. března oslavovat Den pí,
který je připomínkou
Archimédovy konstanty známé jako Ludolfovo
číslo.
Ostatně jaký jiný
den by v případě
Ludolfova čísla
(přibližně 3,14)
mohl přicházet
v úvahu? V
americkém zápisu data se totiž jako první
uvádí měsíc a
až poté den.

Pěkně chroupat
Pokud máte doma králíka nebo
třeba osla, nezapomeňte ho
4. dubna dostatečně zásobit mrkví,
a pokud nejste odpůrce zeleniny, dopřejte si ji i vy sami. Právě toto datum
totiž patří Mezinárodnímu dni mrkve,
který oslavuje blahodárné účinky této
kořenové zeleniny. Vznikl teprve v roce
2003 a populární je zejména ve Francii,
Velké Británii, Austrálii nebo Japonsku.
Tam se její milovníci 4. dubna odívají do
oranžové, popíjejí mrkvové drinky a
chroupají jednu mrkev za druhou.

Nejdřív děti, pak nevěstky
Někdy jdou za sebou svátky v zarážejícím pořadí. Tak například dobře známý
Mezinárodní den dětí, který připadá na
1. červen, střídá hned 2. června Mezinárodní den prostitutek. Prvopočátek
jeho tradice sahá do roku 1975, kdy ve
francouzském Lyonu více než stovka
prostitutek po několik dní protestně okupovala tamní kostel. Cílem sexuálních
pracovnic bylo upozornit na nelidské a
nevyhovující podmínky, ve kterých provozují nejstarší řemeslo.

Světový den větru
O pár dní později můžete za tónů písně
Vítr od Lucie Vondráčkové popřát vše
nejlepší právě větrnému živlu. Už deset
let je 15. červen Světovým dnem větru.
Vznikl z iniciativy Evropského sdružení pro větrnou energii a Světové rady

FOTO | PETR TOPIČ,
FRED PROUSER,
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pro větrnou energii a má být svátkem
všech, kteří se zajímají o vítr jako o obnovitelný zdroj energie.

„Mekáč“ budí vášně
Jste-li odpůrci rychlého občerstvení,
mohl by vás zaujmout Mezinárodní den
akcí proti McDonald’s. Ten je součástí
Světového dne výživy, který vyhlašuje
pravidelně OSN a připadá na 16. říjen.
Populární americký řetězec se do Česka
dostal v roce 1992, kdy 20. března ve
Vodičkově ulici v Praze otevřeli první
pobočku. Na místo přišlo 11 tisíc lidí, jejichž frontu pomocí zátarasů musela koordinovat policie. Už o šest let později
muži zákona naopak restauraci bránili
před davem agresivních demonstrantů
při takzvané Local Street Party. Tehdy
se protestovalo proti „zlému kapitalismu“, ale současný mezinárodní den zaměřuje pozornost čistě na oblast výživy.

Znáte nanologii?
21. červen je jak prvním letním dnem,
tak Mezinárodním dnem trpaslíků. Zapomeňte ale na pohádkové a fantasy postavičky. Řeč je o těch zahradních, kteří
mají velmi dlouhou historickou tradici
a zabývá se jimi i regulérní vědní obor
zvaný nanologie. Mezinárodní den trpaslíků vyhlásila v roce 2002 Fronta za
osvobození trpaslíků. Cíl je jediný –
učit toleranci v zahradní architektuře.
A zkrátka nepřijdou ani zvířata. Želvy, tygři, bahňáci nebo vrabci. Ti všichni mají v kalendáři svůj den. Některé
druhy by dokonce mohly slavit hned několikrát v roce. Tak například rorýsů by
se určitě mohl týkat Světový den divoké
přírody, který připadá na 3. března, ale
také Mezinárodní den zvířat 4. října,
dále Mezinárodní den ptactva 1. dubna
a 7. června mají dokonce svůj vlastní
Světový den rorýsů.
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ZhODnOcení
úSPOr s výnosem

8,3% ročně

Investujte
od 25 000 Kč
Investujte do firemních
dluhopisů. Prostředky z emise
použijeme do výstavby
moderního datového centra
a související infrastruktury

Zajištěný projekt
Datové centrum stavíme
ve vlastní nemovitosti
se schválenou dotací od EU

Úrokový výnos
8,3%
8
3%
Dluhopisy mají
splatnost 3 roky a úrok
je vyplácen 1x ročně

Informace
f
Emisní podmínky
a veškeré informace jsou na
www.dcips.cloud/dluhopisy

Objednávky a informace na www.dcips.cloud nebo na 212 248 875
Datové centrum IPS, s.r.o., e-mail: dluhopisy@dcips.cloud
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CYRILOVY BRAMBŮRKY
ZE SLAVIČÍNA DO CELÉHO ČESKA
Dozlatova smažené bramborové lupínky, křehké a křupavé, s pravou bramborovou chutí, to jsou tradiční Cyrilovy
brambůrky. Chutnají, jako byste si je připravovali doma,
ale vyrábí je rodinná ﬁrma Krajči kousek za městečkem
Slavičín.
Na počátku všeho stál Tomáš Krajči, hlava rodiny, který v roce 1995
začal v pronajaté garáži vyrábět klasické brambůrky. Brambory v pytlích nosil sám na zádech a první zákazníky hledal na severní Moravě.
Když se ﬁrma rozrostla a po poctivých brambůrcích byla poptávka,
přestěhovala se výroba na Podhradí. Z malé vesničky za Luhačovicemi, odkud cesta už dál nevede, se do světa rozběhly sáčky s tradičními brambůrky nebo prvními slanými snacky. Dnes už ﬁrma Krajči sídlí ve Slavičíně, kde má novou výrobní halu a denně vyrábí na
50 000 sáčků brambůrků. Kromě Tomáše Krajči a jeho manželky pracují ve ﬁrmě už i jejich čtyři děti. Firma si zastřešuje sama celý výrobní
proces, počínaje nákupem surovin až po distribuci obchodním partnerům. Každý z rodiny tady má své místo a své povinnosti.
Přestože za téměř 25 let fungování se ﬁrma rozšířila a zmodernizovala, po celou dobu klade velký důraz na to, aby výroba probíhala stále
stejným způsobem, který je postaven na lidech a velkém podílu ruční
práce. Nejdůležitější totiž je nezapomínat na tradiční recepturu a osvědčené technologické postupy, protože jen díky tomu budou brambůrky
chutnat stále tak, jak mají. Stejně tak se drží hesla „v jednoduchosti je
krása“ - základními surovinami při výrobě tradičních brambůrků jsou vybrané odrůdy brambor a český řepkový olej, který dodá lupínkům lepší
barvu, chuť i vůni. Tenké bramborové plátky se hodí usmažit do oleje
a pak už zbývá jen ochutit. Tak jednoduché to je. Tradiční brambůrky
jsou nejlepší čerstvé, a proto je ﬁrma Krajči nevyrábí na sklad, ale zásadně podle aktuálních objednávek obchodních partnerů, protože jen
tak může zaručit, že ze skladu odchází vždy čerstvé zboží.
Rodinná ﬁrma Krajči se dlouhodobě zabývá podporou Nadačního
fondu dětské onkologie Krtek, pro který od loňského roku pořádá ve
spolupráci s Běhy Zlín beneﬁční Mikulášský běh s Cyrilem pro Krtka.
www.krajci.cz
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Adventní Zlín začne dříve,
jeho barvou bude fialová

Vánoční trhy v krajském městě zvou na koncerty známých i místních kapel a bohatý doprovodný
program. Letos potrvají delší dobu.
TEXT: PETR SKÁCEL FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

O

den dříve, než tomu bývalo
zvykem, odstartují vánoční
trhy. Adventní Zlín zahájí
svůj program v sobotu 30. listopadu a trhy potrvají do
Štědrého dne, přičemž část stánků zůstane otevřená až do 1. ledna. „Je to jedna
z letošních novinek, které se město rozhodlo vyzkoušet,“ uvedla Eva Manišová,
vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací zlínské radnice.

Name, Anna K., Michal Hrůza s kapelou, Voxel s kapelou, Martin Chodúr s
kapelou Mach a další. Město si dalo do
podmínek, že v určité míře může do
programu také zasahovat a doplňovat
jej. Naším záměrem bylo také dát šanci
místním interpretům nebo uměleckým
školám. Stále se hlásí řada kapel nejen
ze Zlína. Oblíbené slavnostní rozsvícení vánočního stromu je na programu 1.
prosince.

Na které kapely se mohou lidé těšit?
Co se dramaturgie týče, výběrové řízení
vyhrála Agentura Velryba, která ve spolupráci s Marty production zajišťuje
program jak na hlavním pódiu a ve vánoční stodole, tak i doprovodný program. Na náměstí Míru vystoupí No

Co je vaší inspirací při celkové podobě
vánočních trhů?
Řada z nás navštíví při svých cestách trhy
v jiných českých městech či v zahraničí,
takže tipů máme víc. Mně je například
blízké Brno. Odtud také vzešla inspirace
poptávky na prodejce.

>

ADVENTNÍ SUVENÝR EVA MANIŠOVÁ ZE ZLÍNSKÉ
RADNICE UKAZUJE LETOŠNÍ VÁNOČNÍ HRNEČEK.

INZERCE

Berani srdcem

Přijďte se s námi
podílet
na dobré věci...

Z reproduktorů zní koledy, domovy zavoní cukroví a prosvítí vánoční stromeček.
Těšíme se na Tři ořísky a jiné pohádky. Doufáme, že dárky, které jsme vybrali, potěší naše
milované. Těšíme se na úsměvy našich blízkých a společně strávené chvilky na zimním stadionu i mimo něj. To je to pravé vánoční kouzlo.
K té pravé vánoční atmosféře letos
přispěje i hokejový klub PSG Berani
Zlín, který se rozhodl zápas proti vítkovickému týmu věnovat dobrým
skutkům. Utkání se odehraje v předvánočním čase v pátek 20. prosince.
Zlínští hokejisté nastoupí v 3. sadě
dresů, na které je vyobrazeno architektonické srdce města Zlína.
Stejně jako v minulých letech, i letos si fanoušci budou moci tyto dresy vydražit. Z dražby si neodnesou
jenom dres, ale i dobrý pocit, že
pomohli. Výtěžek z dražby klub roz-

dělí mezi dvě nadace, které působí
zejména na území Zlínského kraje.
Posláním Nadace Tomáše Bati je šíření baťovské historie, baťovských
tradic, ale i podpora projektů, které
rozvíjejí hodnoty společnosti. Výtěžek z dražby dresů se Nadace rozhodla použít na obnovu otrokovického pomníku letecké tragédie, při
níž zemřel Tomáš Baťa.
Středisko rané péče Educo zajišťuje
terénní podporu rodinám s dětmi
se zdravotním postižením. Výtěžek

poputuje na zkvalitnění služeb pro
tyto rodiny a na nákup terapeutických pomůcek. Podílet se na dobré věci mohou všichni, stačí přijít
na toto utkání
plné dobrých
skutků. Částka,
kterou nadace obdrží, se
vedle dražby
bude
odvíjet i od počtu
návštěvníků
utkání
proti
Vítkovicím.
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ADVENT VE ZLÍNĚ – PROGRAM
Sobota 30. listopadu
15–15.30 ZŠ Malenovice – dětský sbor
Čamlíci, 16–17.30 F Dur Jazzband
Neděle 1. prosince
15–17.30 CM VS Kašava, 17.45 rozsvícení vánočního stromu, 18–19 Anna K.
Pondělí 2. prosince
16–17 dětské kino, 17–18 Dundee&Friends
Úterý 3. prosince
16–17 přímý přenos koncertu odboru soc.
věcí z obřadní síně, 17–18 vánoční pohlednice z Městského divadla Zlín
Středa 4. prosince
16–17 dětské kino, 17–18 Blue Cimbal
Čtvrtek 5. prosince
15–18.30 tvořivé dílny, 16–16.30 Mikuláš,
čert, anděl a Čerti z Bylnice, 16.30–18 Mikulášská nadílka pro děti, 17–18.30 Standa Hložek a Freda Bittner Band, 18.30–20 Mikulášská diskotéka
Pátek 6. prosince
16–17 dětské kino, 16.30–17.30 Rock & Rollers, 18–20 Dale B Williams
Sobota 7. prosince
15–18 Jazzbook, 15–18 tvořivé dílny, 16 festival vánočních punčů, 18–20 Golden Delicious
Neděle 8. prosince
10–11 Vánoční příběh – MŠ + ZŠ Tečovice,
15–18 dílny + malování na obličej, 15–16

M. Santovjáková Gerlíková & CM Valašsko,
17–18 No Name, 18–20 Avarom Bluesband
Pondělí 9. prosince
16–17 dětské kino, 17–18 Ateliér
Úterý 10. prosince
16–17 dětské kino, 17–18 Velký dechový orchestr Zlín
Středa 11. prosince
16–17 dětské kino, 17–17.45 HŠ Yamaha +
ZŠ Kvítková, 18–18.20 Česko zpívá koledy,
18.30–19.30 Funny Fellows
Čtvrtek 12. prosince
16–17 dětské kino, 17–18 Vesna, 18–20 Outěr & Řezňa (F.R.F.)
Pátek 13. prosince
16–17 Kačes, Dyják a spol., 17–18 Pro tebe,
18.30–20.30 Oldies diskotéka s L. Malárem
Sobota 14. prosince
15–18 Tvořivé Vánoce pro děti s Mojí dílnou, 15–17 Odpoledne s hokejisty PSG Berani Zlín, 15–16 Ledoví sochaři, 16–17.30 The
Only Way, 18–20 Smokie Forever Band
Neděle 15. prosince
10–12 a 14–17 Kouzelné Vánoce s J. Hadašem, 15–18 tvořivé dílny a malování na obličej, 18–19 Michal Hrůza s kapelou
Pondělí 16. prosince
16–16.30 Bartošův dětský folklorní soubor,
17–18 Karel Kahovec George & Beatovens

Úterý 17. prosince
12–18 Starobylé Vánoce, 16–16.30 Foggy
Way, 17–18 80´Factory s M. Peškovou
Středa 18. prosince
10–18 Starobylé Vánoce, 16–16.30 FS Vonička + CM Paléska, 17–18 Poutníci
Čtvrtek 19. prosince
10–18 Starobylé Vánoce, 16–16.30 dětský
FS Trnečka Zlín, 17-18 Legendy se vrací,
18–20 Markéta Vodičková a Filip Vítů
Pátek 20. prosince
16–16.30 Mužáci, 17–18 Voxel s kapelou,
18.30–20 Adam Caha
Sobota 21. prosince
15–18 malování na obličej a tvořivá dílna,
17–18 Thom Artway, 18–20 Kačes, Dyják
a spol.
Neděle 22. prosince
10–11 Vánoční pohádka – Betlém aneb Putování za hvězdou, 15–18 tvořivé dílny, 15–19
Betlémské světlo, 16–17 Peter Juhás,
17–17.30 Trampoty s Ježíškem – Cirkus trochu jinak, Andělé na chůdách, 17.30 Nadace Korunka Luhačovice, 18–19 Martin Chodúr s kapelou, 19–21 DJ Martin Hrdinka
Pondělí 23. prosince
15–17 Avion Big Band Zlín, 17.00 Jazzubs
Úterý 24. prosince
10–14 reprodukovaná hudba
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VÁNOČNÍ
STROMKY
BAČA
z podhůří Hostýnských vrchů
Najdete nás:

• ZlíN
• Kroměříž
• Přerov
• HulíN
• CHomýž
• věžKy
• uHersKý Brod
více na:

www.vanocnistromkybaca.cz

Prodejna kočárků a kojeneckého zboží
ve zlíně, zarámí 89 (vedle VZP)

Nakoupit u nás můžete
pohodlně i s Vaším miminkem
v kočárku – jsme bezbariéroví.
KontaKt:
babyzlin@babyzlin.cz
www.babyzlin.cz
facebook.com/babyzlin.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nakupujte u nás jako hvězdy!

Náš kraj

> V Brně výběr prodejců řeší obálkovou me-

todou, my jsme šli dál a zvolili formu otevřené elektronické aukce. Doprovodný
program se musí především přizpůsobit
podmínkám Zlína. Náměstí Míru je velmi malé, některé atrakce, mezi kterými
může být například ruské kolo, z něhož
by návštěvníci mohli shlédnout celé vánoční trhy, se sem zkrátka nevejdou. Od
loňska jsme aspoň částečně zvětšili prostor pro diváky přesunutím pódia na plochu zeleně.
Vánoční uličku ve směru k zastávce MHD
nechystáte?
V roce 2017 jsme ji vyzkoušeli, ale problém byl v bezpečnosti, ulicí Soudní jezdí auta, která mohou ohrozit nakupující.
Proto jsme od uličky upustili. Loni se pracovalo s myšlenkou na rozšíření trhů
před budovu zámku, kde by mohlo stát
pódium pro lokální kapely nebo ZUŠ,
místo by bylo celkově pojato jako dětská
zóna. Nakonec převládl názor, že program by byl příliš roztříštěný, proto jsme
ho ponechali pouze na náměstí.
Hodně lidí ze Zlína jezdívá na trhy do
Olomouce a jsou nadšení. Dá se najít
nějaký podnět i tam?
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V něčem určitě ano, ale opět se musíme
vrátit k tomu, že zlínské náměstí je daleko
menší a program se u nás neodehrává na
více náměstích jako v Olomouci. Třeba
stánky jsou u nás menší a více natěsno,
aby se sem vešlo dostatečné množství prodejců. Především se snažíme o co nejširší
nabídku produktů pro návštěvníky. U punčů se podařilo docílit toho, že k vyzkoušení
je jich celá řada a lidé si mohou vybrat podle toho, na co mají chuť.
Jak jste spokojeni s loňskou novinkou
v podobě vánoční stodoly?
Návštěvníci si ji chválili, protože si zde
mohli nejen posedět s přáteli, ale zároveň se schovat před sněhem a deštěm.
Proto bude postavena i letos. Pro ty, kteří
si chtějí trhy jen procházet nebo přihlížet
programu na hlavním pódiu, jsou připraveny barové pulty, z nichž je část krytá.
Do stodoly také směřujeme komorněji
pojaté koncerty.
Jak bude vypadat vánoční osvětlení
náměstí?
Návštěvníky čeká krásná, letos opět jiná,
vánoční světelná výzdoba celého náměstí
Míru doplněná osvětlenými stromy podél
třídy T. Bati. Ozdobený bude jak vánoční

strom, tak i pódium, kašna a prodejní
stánky, vše v jednom duchu. Letošní barvou na vánočním stromě bude fialová.
Adventní Zlín bude prvním místem, kde si
město vyzkouší systém vratných kelímků.
Co si od toho slibujete?
Inspirovali jsme se ve zmíněném Brně,
kde vratný systém funguje. Především je
to šetrný krok vůči životnímu prostředí
a také chceme předejít tomu, aby na náměstí nezůstávalo tolik odpadu. Kelímky
ponesou logo „Náš Ježíšek“ a lidé si je budou moci buď nechat, nebo vrátit. Vratná záloha bude 50 korun. Výjimku budou
tvořit kelímky na kávu, šampaňské či
ochutnávku alkoholu.

INZERCE

TEXTILNÍ GALANTERIE

>
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> A jaký je zájem o městské hrnečky, které

INZERCE

Náš kraj

na náměstí prodáváte?
Velký, v předchozích letech jsme se museli dokonce v průběhu jarmarku dozásobit. Nestává se, že by nám nějaké zůstaly.
Letos na podzim jsme vyhlásili soutěž
pro veřejnost týkající se návrhu designu
hrnečků. Uspěla v ní paní Jolana Bařinková s motivem baťovských domečků v zasněžené krajině. Tento návrh se také prolíná i do grafické podoby plakátů a bannerů k Adventnímu Zlínu.

Jaké další akce máte připravené?
Zajímavé budou třídenní Starobylé Vánoce, kde si ukážeme české vánoční tradice, jako je například lití olova. Na místě
bude i dřevěný kolotoč. Nesmí chybět
ani malování na obličej, dětské kinečko,
kolotoč a vánoční expres v podobě vláčku. Na Mikuláše přijedou strašidelní čerti
z Brumova-Bylnice. Dospělé zase může
zaujmout festival vánočních punčů, což
je soutěž o nejlepší punč. Na autogramiádu dorazí extraligoví hokejisté Zlína

Co nabídne doprovodný program
vánočních trhů?
Například umění ledových sochařů. Jejich výtvory budou moci návštěvníci obdivovat vedle pódia. U kašny a ve stodole
umístíme fotostěny s vánočními motivy
a bannery s andělskými křídly. Budeme
rádi, když pak lidé budou sdílet fotky na
sociálních sítích jako loni. Chodníkem
od náměstí ke kašně povede stezka Letem vánočním světem, která je určena
především dětem. Najdou na ní kreslené
obrázky s textem popisujícím, jak jednotlivé země slaví Vánoce, jaké jsou jejich
tradice, kdo u nich nosí dárky a podobně. Tradičně bude pro dětské dopisy připravena Ježíškova pošta.

„KELÍMKY PONESOU LOGO
‚NÁŠ JEŽÍŠEK‘ A LIDÉ
SI JE BUDOU MOCI BUĎ
NECHAT, NEBO VRÁTIT.
VRATNÁ ZÁLOHA BUDE 50
KORUN. VÝJIMKU BUDOU
TVOŘIT KELÍMKY NA KÁVU,
ŠAMPAŇSKÉ
ČI OCHUTNÁVKU
ALKOHOLU.“

a přes náměstí se nad námi projdou andělé na chůdách, kteří zasypou náměstí andělským prachem, což je úchvatná podívaná.
Bude i živý betlém?
Bohužel ne, ale lidé se na něj mohou zajít
podívat na svátek sv. Štěpána 26. prosince k nedalekému kostelu sv. Filipa a Jakuba. Dříve jsme měli živá zvířata, ale kvůli
chování některých návštěvníků jsme od
toho museli upustit. Naší tradicí je dřevěný betlém. Na kejklířském jarmarku řezbáři pravidelně vytvářejí nové sochy pro
náš betlém, a tak se každý rok o něco rozroste.
Trhy končí na Štědrý den po obědě, ale
některé stánky budou otevřené i v dalších
dnech, že?
Ano, to je další novinka, kterou letos vyzkoušíme. Třináct stánků s občerstvením
bude mít otevřeno až do 1. ledna. Lidé,
kteří zamíří mezi svátky na náměstí, si
tak budou moci dát něco dobrého na
chuť nebo na zahřátí a povykládat si.
Jsme jedno z mála měst u nás, které tuto
možnost nabízí. V mnoha městech vánoční trhy buď zkracují, nebo dokonce
ruší pro nezájem návštěvníků.

Náš kraj
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Bruslit se bude
i přes Vánoce

J

ednou z možností, jak trávit volný
čas, je veřejné bruslení. Města se
snaží vyjít lidem vstříc, i když ledové plochy bývají hodně plné. Ve
zlínské PSG aréně je pro veřejnost
obyčejně vyčleněno 90 minut v sobotu
a v neděli, většinou v podvečer.
„Bruslení bude hlavně o víkendu,
může se ale objevit i jiný termín, podle
toho, jak bude volný led. Jednou denně
by se mělo bruslit během svátků. Na našich internetových stránkách bude rozpis,“ řekl marketingový manažer hokejového klubu PSG Berani Zlín Libor Kožík.
Veřejnost nebude bruslit 28. prosince,
kdy led obsadí hokejisté. „Chtěli bychom
mít bruslení na silvestra,“ uvedl Kožík.
Zájem je ve Zlíně značný. Ovšem více
než jedno bruslení denně o víkendech či
svátcích není podle Kožíka možné s ohledem na obsazení plochy naplánovat.
Vstup stojí 50 korun.

V Kroměříži veřejnost bruslí každé úterý večer a během víkendu, některé soboty a neděle bývají i dva termíny.
„Kolem svátků jsou přerušené hobby
ligy a přichází na řadu veřejnost. Loni
přes Vánoce se bruslilo dopoledne i odpoledne a na silvestra,“ nastínil Daniel Burian, který má v organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže na starost zimní
stadion. Podobné by to mělo být i letos,
jen od 27. do 29. prosince bude stadion
uzavřený kvůli hokejovému turnaji mládeže. V Kroměříži se platí 30 korun.
Stejná cena je i ve Vsetíně, kde je režim
podobný. Veřejnost může na led o víkendu a měla by i přes Vánoce. „Tam, kde
bude prostor, dáme bruslení,“ řekl vedoucí stadionu Lapač Petr Propš. V případě
příznivého počasí bude v provozu i venkovní plocha. Třicet korun stojí bruslení
v Uherském Hradišti. I tam by se mělo
přes Vánoce bruslit.

NA PŘEHRADĚ ŘADA LIDÍ DÁVÁ PŘED KLUZIŠTĚM
PŘEDNOST ZAMRZLÝM VODNÍM NÁDRŽÍM. MUSÍ VŠAK
PŘIJÍT POŘÁDNÉ MRAZY. FOTO: MAFRA

UMĚLÝ LED VE VSETÍNĚ
Během listopadu a prosince budou obyvatelé Vsetína využívat kluziště na náměstí Svobody. Na umělém ledu lze používat
klasické brusle, ovšem měly by být dobře
nabroušené. „Chceme našim občanům
zatraktivnit období před vánočními svátky. Pro všechny bude vstup zdarma, přičemž počítáme s provozní dobou od 9 do
18 hodin,“ přiblížil vsetínský starosta Jiří
Růžička. Kluziště o rozměrech 20 krát 10
metrů si město pronajme prostřednictvím firmy Vsetínská sportovní, která za
to zaplatí 350 tisíc korun. Kluziště je ekologické, nepotřebuje k provozu vodu ani
teploty pod nulou. K bruslení bude ve
Vsetíně do 20. prosince.
(ill)
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Kariéra

Nejmodernější
CNC stroje hledají
svého seřizovače

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

www.ace-tech.cz/kariera
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Plesová sezona se blíží. V módě
Módní salony ve Zlínském kraji už
nabízejí svým zákazníkům
nejnovější trendy pro nadcházející
sezonu plesů a bálů. Zájemci si
vyberou z dlouhých šatů
zdobených třpytivými výšivkami
z kamínků a sáhnout mohou i po
širokých sukních a šatech
s odhalenými zády. Odbornice
doporučují nenechávat návštěvu
na poslední chvíli, kdy už bývá
výběr šatů omezený.

TEXT: JANA FUKSOVÁ
FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

N

ejvhodnější doba na výběr plesových šatů právě začíná.
Přestože do prvních akcí zbývají téměř dva měsíce, doporučení odborníků zní: Přijďte
raději dřív, ať máte z čeho vybírat. Nechávat volbu večerní róby na poslední týden,
je riziko.
„Zákazníci, kteří nás znají, vědí, že
když přijdou teď, mají výhodu širokého
výběru. Postupem času rezervací přibývá
a může se stát, že na daný termín už velikost nebude k dispozici,“ radí Olga Měrková, majitelka kroměřížského salonu
DreamDress.
První plesy v polovině ledna plánují například města Luhačovice a Kroměříž. Ve
stejném termínu se odehraje také 3. reprezentační ples Baltaci ve Zlíně, kde se
na začátek února chystá také Ševcovský
ples. Milovníci tanečních večerů budou
moci vyrazit také na plesy krojové, divadelní, myslivecké, školní, farní, kloboukové, sportovní i retro.
V salonech po celém Zlínském kraji se

INZERCE

www.nikolfoto.cz

PROFESIONÁLNÍ
FOTOSLUŽBY

•
•
•
•

kvalitní tisk fotograﬁí na minilabu
výroba fotoobrazů na plátně
reprodukce obrazů i fotograﬁí
výroba fotoobrazů na kapa desce
s hliníkovým rámem
• velkoformátový tisk
• potisk hrníčků
• ateliérové, produktové
a svatební focení
NIKOL foto

nikolfoto_cz

#nikolfoto

na tyto příležitosti dají šaty půjčit i koupit. Zákaznice mají obvykle na výběr
z mnoha modelů večerních společenských šatů zahraničních značek všech velikostí, vzorů a barev. I v případě, že model úplně nepadne, jsou půjčovny většinou schopné jej upravit tak, aby seděl na
míru.
Samozřejmostí je dnes také půjčování
pánských obleků a různých doplňků včetně obuvi nebo ozdob, šperků do vlasů
a podobně.
Ceny se příliš nemění. Pohybují se v rozmezí od 300 korun do zhruba čtyř tisíc, někdy i více v závislosti na exkluzivitě róby.
Podobné je to s pánskými obleky.
„Úroveň plesů se zvyšuje a my na to
musíme reagovat. Některé mají i dress
code, který je potřeba dodržet, což například znamená, že dáma by měla mít dlouhé šaty a pán smoking. A když jde dáma
na více plesů, tak je vhodné, alespoň tady
v okolí, aby měla vždy jiné šaty,“ upozornila majitelka zavedeného zlínského salonu Dana Svozílková.

Náš kraj
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budou třpytivé kamínky

MAJITELKA ZLÍNSKÉHO SALONU DANA
SVOZÍLKOVÁ NAJDE ŠATY PRO ZÁKAZNICE
VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.

V těchto dnech si v některých prodejnách v kraji vyzvedávají objednané šaty
zájemci, kteří se těší na prodlouženou, taneční nebo maturitní večírek. Ti, kteří se
chystají na plesovou sezonu roku 2020,
už začínají pomalu obhlížet novinky a
trendy. Loňská móda v oblasti společenských šatů se vyznačovala květovými dezény a kytičkami. V nadcházející sezoně
se na šatech objevují také, i když v trochu
jiné podobě.
„Výrazným trendem jsou transparentní živůtky a velmi hluboká záda zdobená
výšivkami vytvořenými z třpytivých kamínků v motivech florálních nebo geometrických, například v podobě hvězdných paprsků. Linie šatů je minimalistická, éterická nebo princeznovská,“ popsala Marcela Juříková, majitelka salonu
Svatka.
Společenské i svatební šaty půjčuje
a prodává v Uherském Hradišti už třicet
let. Pro velký zájem zákaznic i z odlehlých částí republiky bude v blízké době
otevírat pobočku v Brně. I tam nabídne
exkluzivní společenské modely.

>

INZERCE

DOPŘEJTE SOBĚ A SVÝM BLÍZKÝM
POHODU V LUHAČOVICÍCH

First moment sleva
na pobyty
2020
First
moment
sleva
až
22%
na pobyty 2020

sleva
sleva
až 22%

22%
LUHAČOVICE 22%
WELLnESS HOTEL POHODA



Antonína Václavíka 203, 763 26 Luhačovice - Pozlovice
www.pohoda-luhacovice.cz | +420 577 100 811
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> Zákaznice si u ní obvykle nechají poradit,

přestože přijdou s jinou představou.
„Ne každý model se hodí pro dámy
všech velikostí, navíc některá žena je romantická, jiná energická, další zase elegantní. Proto módní tvůrci netvoří jen jeden přísně vyhraněný trend, ale více směrů, takže si každá vybere ten svůj,“ vysvětlila Juříková.
Mezi oblíbenými modely se objevují například květinové motivy na průsvitné látce na zádech, splývavé krajkové materiály, barevné sukně s jednobarevným vrškem nebo úzké hladké šaty, které podtrhnou ženskou postavu. Oblíbené jsou
i šaty s rozšířenou sukní, která může některé tvary naopak potlačit.
„Velmi mne mrzí, když přijde žena
s nádhernou postavou, které by slušely
nějaké výjimečné šaty. Zkusí si je, vypadá
v nich krásně, ale nevezme si je, protože
nechce vynikat a poutat na sebe pozornost. Například vím, že v podobně zaměřeném salonu v Plzni se to nestává. Tady
bohužel ano, nevím, čím to je, ale je to
škoda,“ poukázala Měrková. Podle ní ženám například hodně sluší modely ze třicátých let. „Když tady byl retro ples, tak
jsme měli k dispozici modely, které ženám velmi slušely,“ upřesnila.

INZERCE

LOŇSKÁ MÓDA V OBLASTI
SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ
SE VYZNAČOVALA
KVĚTOVÝMI DEZÉNY
A KYTIČKAMI.
V NADCHÁZEJÍCÍ SEZONĚ
SE NA ŠATECH OBJEVUJÍ
TAKÉ, I KDYŽ V TROCHU
JINÉ PODOBĚ.

Náš kraj

„ÚROVEŇ PLESŮ SE ZVYŠUJE
A MY NA TO MUSÍME
REAGOVAT. NĚKTERÉ MAJÍ
I DRESS CODE, KTERÝ JE
POTŘEBA DODRŽET. A KDYŽ
JDE DÁMA NA VÍCE PLESŮ,
TAK JE VHODNÉ, ABY MĚLA
VŽDY JINÉ ŠATY.“
Odbornice potvrzují, že vkus a nároky
zákazníků se během let změnily. Například už nesahají ke klasické černé a červené barvě, ale volí i netradiční lahvově
zelenou, zlatou nebo tmavě modrou.
„Šaty si půjčují ženy všech věkových kategorií, více to řeší, chtějí být pěkně
a dobře oblečené. Proto máme i šaty pro
nejnáročnější zákaznice, které chtějí luxusní exkluzivní modely, hodně zdobené,
ručně vyšívané, které jsou dražší, ale na
první pohled je vidět, že jsou jiné,“ upozornila Svozílková.
Dnes už také není neobvyklé, že s ženami
INZERCE
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zároveň přicházejí do salonu i muži. Blížící se plesová sezona pro ně nabízí víceknoflíková saka, stojáčky, materiály s různými abstraktními, květinovými a geometrickými motivy nebo vetkanými třpytivými nitkami.
„Už to vůbec není tak, že by muži bylo
jedno, v čem na ples půjde. Naopak,“ prohlásila Měrková.
Muži si hlídají barvu i střih, chtějí, aby
jim oblek přesně padl, aby se v něm cítili
dobře a zároveň, aby odpovídal nejnovější módě.
„Často přijde pár, který chce dámské
šaty sladit s pánským oblekem. Většinou
nás zajímá, jaké mají představy, v čem se
cítí dobře a pak hledáme, co by jim nejvíce slušelo,“ doplnila Juříková.
Obecně platí, že ženě by měly šaty
hlavně dobře padnout. V salonech si
umí poradit s různými problémy a s pomocí krejčové model upravit. I tak si
ženy plesové šaty většinou pouze vypůjčí, aby se v příštím roce mohly ukázat
zase v novém modelu. Salony s tím počítají, jejich zástupci navštěvují zahraniční veletrhy, sledují nejnovější trendy a
svou nabídku každoročně obměňují
a doplňují.

KAM NA PLES

Zlínsko
Ples města Luhačovice
18. ledna, kulturní dům Elektra
Valašský bál Bartošova souboru
25. ledna, Kongresové centrum Zlín
Ševcovský ples
8. února, Kongresové centrum Zlín
Reprezentační ples Continental Barum
22. února, Kongresové centrum
Uherskohradišťsko
29. reprezentační ples města
18. ledna, Klub kultury
Ples Slováckého divadla a Ray Service
14. března, Klub kultury
Kroměřížsko
Reprezentační ples města Kroměříže
18. ledna, Dům kultury
Zámecký party ples
14. března, zámek Holešov
Vsetínsko
Golfový ples
14. února, hotel Eroplán Rožnov pod Rad.
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V zimě mohou lidé vyrazit na p
Hlavní návštěvnická sezona roku 2019 pro turistické cíle ve
Zlínském kraji skončila, úplně zavřené ale nezůstanou. Nabídnou
jednorázové akce i program na celou zimu.
TEXT: PETRA PROCHÁZKOVÁ FOTO: MAFRA

K

dyž na podzim spočítali návštěvnost, shodlo se vedení zlínské
zoo i skanzenu v Rožnově, že za
sebou mají mimořádnou sezonu. Zájem o obě místa ve Zlínském kraji, kam pravidelně míří nejvíce
návštěvníků, roste už několik let v řadě.
Zoo tentokrát překonala hranici 600 tisíc lidí už na konci září. „Znamená to pro
nás potvrzení, že rozvoj zoo jde správným směrem,“ reagoval už dříve ředitel
zahrady Roman Horský. Valašské muzeum v přírodě na konci října evidovalo víc
než 330 tisíc návštěvníků. Zima navíc číslo ještě výrazně posune, akce spojené s
adventem a Vánocemi tradičně lákají desetitisíce zájemců.
Tato místa mají sezonu celý rok a nezavírají tedy ani během zimy. Zoologická

zahrada pouze zkrátila otevírací dobu.
Provoz začíná stále stejně, tedy v 8.30, odpoledne ale zavírají o dvě hodiny dřív
než v létě. Končí tak v 16 hodin. Tento režim platí až do konce února. Výjimkou je
Štědrý den, kdy se zahrada zavře ve 14 hodin, poslední možnost koupit vstupenku
je standardně půl hodiny před zavírací
dobou.
Část zvířat se na zimu stěhuje do veřejnosti nepřístupného chovatelského zázemí, víc je ale těch, která zůstávají ve výběhu. Zároveň je v tomto období nižší vstupné, dospělí zaplatí 80, děti polovinu.
Rožnovský skanzen v zimě čeká takzvaná druhá návštěvnická špička, ožívá vánočními zvyky a tradičními řemesly.
V prosinci se otevírají všechny tři areály
především o víkendech a během akcí.

DO ZOO V LEŠNÉ MOHOU LIDÉ ZAJÍT
CELOU ZIMU, OTEVŘENÁ JE ALE POUZE
DO 16 HODIN.

INZERCE

Renault SUV

#NejlepšíNabídka

Zvýhodnění až 120 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma*
5 let záruka Renault
*Nabídka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Konkrétní výši zvýhodnění na vybraný model vám sdělí v autorizované prodejně RENAULT (https://www.renault.cz/prodejci.
html). Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault KADJAR s naftovým motorem a zahrnuje slevu za model a motorizaci, za výkup vozidla a za ﬁnancování 40 000 Kč PREMIUM KADJAR při využití značkového ﬁnancování Renault
Finance poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 150 000 km pro Renault KOLEOS (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí
kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,5–5,8 (l/100 km), emise CO2 125–132 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–139 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise CO2 143–152 (g/km).
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

Autosalon KROMEXIM Zlín, Kroměříž - Jediný koncesionář vozů Renault ve Zlínském kraji
www.kromexim.cz
autosalon@kromexim.cz
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památky, do skanzenu i zoo
MIKULÁŠ VE SKANZENU
Tou nejbližší bude mikulášská nadílka
ve Valašské dědině 5. prosince. V tento
den mají všechny děti do 15 let volný
vstup. Dědinou bude procházet Mikuláš
se svou družinou, v chalupách budou vrčet kolovrátky a vonět perníčky. Návštěvníci uvidí různé řemeslné činnosti, které
patřily ve valašských chalupách k běžné
práci v zimním období, kdy se lidé nevěnovali práci na poli. Vánoční jarmark
v polovině prosince otevře nejen Valašskou dědinu, ale i Dřevěné městečko.
A na polovinu února zase připravují masopust.
Zavřeno bude ve skanzenu na Štědrý
den a Štěpána, už druhý svátek vánoční
ale otvírají znovu v celotýdenním režimu
mimo pondělky. Až do konce března se
sem návštěvníci dostanou v čase od 9 do
16 hodin.
Naproti tomu památky budou otevřené jen velmi omezeně. Tradičně se přes
zimu zavřou prohlídkové okruhy čtyřlístku zámků a hradu ve správě Národního
památkového ústavu. Zámek v Buchlovi-

cích znovu ožije až na jaře, stejně jako
kroměřížský Arcibiskupský zámek.
Ten přes zimu čeká rozsáhlá inventura, v únoru totiž přejde pod správu olomouckého arcibiskupství. To památku
získalo zpět v rámci církevních restitucí
od státu před dvěma lety, zároveň ji ale
nechalo ve správě státních památkářů.
Smlouva nyní končí a dál se bude
o zámek i přilehlou Podzámeckou zahradu starat majitel sám.
Návštěvníci by změnu poznat neměli,
zároveň se ale s rekonstrukcí, která na
zámku začala, změní některé prohlídkové trasy a zpřístupní dosud uzavřené prostory.
BETLÉMY VE VIZOVICÍCH
Zámek ve Vizovicích, který letos jako jediný z historických objektů zaznamenal
významný nárůst návštěvnosti, nabídne
výstavu betlémů. „Chystáme také výstavu Vánoční pelíšek, která bude překvapením pro všechny návštěvníky,“ prozradila mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.
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Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám blíže přiblížili aktivity naší společnosti ARAVER CZ, s.r.o., která je na trhu více, jak 25 let.
Jsme autorizovaným prodejcem vozů značek ŠKODA AUTO, ŠKODA Plus ojetých vozů, VOLKSWAGEN,
SEAT a nově jsme také autorizovaným prodejcem pro značku CUPRA. V roce 2018 jsme se stali
součástí multibrandu AUTO UH, který patří mezi nejsilnější a největší autocentra na Moravě.
Naše společnost sídlí ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Naleznete zde tři autosalóny, z níž salón
SEAT prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí.
Zavítat k nám můžete taktéž do Vlčnova, kde máme autorizovaný servis ŠKODA AUTO nebo na naše
další pobočky do Strážnice a Uherského Brodu. V rámci servisních služeb poskytujeme prodej
originních dílů a příslušenství, ale také prodej autodoplňků. Nabízíme Vám také financování
v rámci programu ŠKODA FINANCIAL SERVICES.
K dispozici je náš prodejní tým, který Vám vždy rád poradí a sestaví nabídku
na míru, tak, abyste byli maximálně spokojeni.
Service

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

>
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> Středověký hrad Buchlov nabídne tra-

STŘEDOVĚKÝ HRAD BUCHLOV OTEVŘE BRÁNU
26. PROSINCE A NABÍDNE MIMO JINÉ ŽIVÝ BETLÉM.

diční akci Na Štěpána na Buchlově otevřená brána. Koná se 26. prosince a je
to jediná příležitost, jak se v zimě do
hradu dostat. Ani letos nebude chybět
živý betlém a speciální prohlídky purkrabství, kde ve slavnostně vyzdobených prostorách mohou návštěvníci vidět, jak kdysi vypadaly Vánoce u posledních majitelů hradu, u hrabat Berchtoldů.
Hrady a zámky, které spravují jiné instituce, budou přístupné častěji. Například zámek v Holešově, který patří městu, na zimu připravil výstavu betlémů,
která je přístupná od konce listopadu
do 29. prosince. V arkádách zámku také
zůstane dlouhodobá výstava Holešovské devítky, která mapuje významné
události v historii města. V lednu pak vypukne plesová sezona a v únoru je
na programu i opera s názvem Ples
v opeře, kterou uvedou ve spolupráci
s kroměřížskou konzervatoří.
Hrad Cimburk, jejž spravuje občanské
sdružení Polypeje, bude otevřený celou
zimu. „Návštěvníci mohou přijít každý
den od 10 do 17 hodin,“ potvrdil správce
hradu Petr Kudlička. Přístupný zůstává
v zimním období také hrad Lukov, o kte-

rý se stará Spolek přátel hradu Lukova.
Expozice v podzemí či ve věži zůstanou
uzavřené, hrad samotný je však přístupný až do jara.
A například zámky v Napajedlích
a Nový Světlov, které mají soukromé majitele, nabízí klasické prohlídky přes celou zimu, i když pouze na objednání. Ve
Světlově trvá prohlídkový okruh zhruba
45 minut. „Návštěvníci uvidí zámeckou
kapli, apartmány, nejzachovalejší část
starého paláce, a pokud to dovolí počasí,
tak vystoupají i na vyhlídkovou věž,“ popsal ředitel zámku Zdeněk Krajča. Celoročně je tady v provozu hotel, je zde i sál
pro konání plesů či svateb a dalších společenských akcí. Stejnou možnost nabízejí
i v Napajedlích.

HRAD CIMBURK BUDE
OTEVŘENÝ CELOU ZIMU.

INZERCE

NOVÝ DISCOVERY SPORT

NEVER STOP DISCOVERING

S novým modelem Discovery Sport budete objevovat vlastní cesty až na konec světa. Díky hospodárnému motoru Ingenium
a pohonu všech kol klidně nechte běžné starosti milion kilometrů za sebou.
ROKO-MOTOR, s.r.o.
Sokolská 5613, 760 01 Zlín
Tel.: +420 571 894 710, E-Mail: prodej@roko-motor.cz
www.roko-motor.cz
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Za dětmi dorazí Pat a Mat
Městské divadlo Zlín nasadilo na repertoár pohádku o dvou
neúnavných kutilech Patovi a Matovi. Diváci ji mohou
zhlédnout i o vánočních svátcích.

J

sou to dva nerozluční kamarádi,
kteří veškeré domácí činnosti vykonávají spolu a žádný neúspěch
je neodradí. Ani při nevydařené
práci neztrácejí Pat a Mat optimismus. S vervou se pouštějí do oprav
doma, na chatě i na zahradě. Úplně poprvé však dorazili do Městského divadla
Zlín, kam přišli všechno natřít, vyspravit,
smontovat, přišroubovat, nařezat.
O tom, jak se jim to daří, se mohou diváci
přesvědčit při mikulášské nadílce 1. prosince a o vánočních svátcích 26. prosince. V titulních rolích je pobaví Josef Koller a Pavel Vacek.
„Zkoušení pro nás bylo geniální a těžké zároveň. Vše vznikalo jako improvizace na dané téma. Gesta a barevné ladění
muselo vycházet z pohádek, ale příběhy
jsou jiné,“ uvedl Koller alias Pat. „Výho-

dou při této hře je, že když cokoli pokazíte, naplníte tím příběh Pata a Mata,“
smál se Vacek, který hraje Mata.
Mimochodem, zpočátku vůbec nebylo
jasné, kdo bude Pat a kdo Mat. „Postavičky se přece jen liší, vizáží, tvarem hlavy.
Nakonec o rozdělení rolí rozhodli diváci
v anketě,“ připomněl Vacek.
Pat a Mat na jevišti jsou stejně němí
jako ti na televizních obrazovkách. „Děti
s tím nemají problém, inscenace není příliš dlouhá a na jevišti se stále něco děje.
Některé věci vznikají přímo před jejich
očima, což je pro ně atraktivní,“ popsal
Koller.
Oba herci prozradili, že některé situace, jež se na jevišti objevují, čerpají ze
svých vlastních zkušeností. Největší úskalí si uvědomili až při samotném zkoušení
pohádky. „Když Pat a Mat něco dělají, vět-

PATA A MATA ZTVÁRNILI JOSEF KOLLER (VPRAVO)
A PAVEL VACEK. FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

šinou to zcela zničí. Jenže to my jsme si
nemohli dovolit, protože to by byla pořádně drahá inscenace,“ řekl s úsměvem
Koller.
Na druhý svátek vánoční nasadilo na
repertoár pohádku také Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti. Diváci uvidí původní veršovaný muzikál Anička a bylinkové
kouzlo.
(alá)

INZERCE

Podravka neznamená pouze koření,
Lagris není jen rýže
Značka Podravka je u nás synonymem pro univerzální kořenící přísadu do jídel a značka Lagris je známá především
z obalů rýže a dalších luštěnin. Obě však ukrývají daleko
širší sortiment výrobků a na českém trhu působí společně
pod hlavičkou firmy Podravka - Lagris.
Podravka je dnes jednou z nejvýznamnějších skupin
v oblasti potravinářského průmyslu regionu jihovýchodní, střední a východní Evropy. Kromě kořenících směsí
nabízí také širokou škálu dalších potravin (těstoviny, výrobky z rajčat, džemy, slané pečivo, pomazánky, výrobky
z mořských ryb, instantní jídla a další), nápoje a farmaceutické produkty. Podravka dnes působí ve 40 zemích
světa. Kořeny společnosti sahají až do roku 1934, pod
současným názvem funguje od roku 1947. Ten je odvozen od regionu Podravina v Chorvatsku, kde má společnost svou centrálu.
Nejznámější značkou skupiny je Vegeta - univerzální kořenící přísada, která se v současnosti prodává ve více než
50 zemích celého světa. V ČR a SR se výrobky Vegeta z legislativních důvodů obchodují pod značkou Podravka.
V České republice Podravka prodává své výrobky prostřednictvím dceřinné společnosti Podravka – Lagris,
která je od roku 2002 součástí skupiny Podravka. Skupina Podravka na český trh kromě kořenících směsí, zeleninových výrobků, jako je směs paprik a lilků Ajvar nebo
výrobků z rajčat, dodává také rýži, luštěniny a výrobky
racionální výživy pod značkou Lagris.
Společnost Lagris vznikla roku 1991 jako rodinná firma
zabývající se obchodem se zemědělskými plodinami. Už
počátkem 90. let Lagris českým spotřebitelům představil
do té doby neznámé druhy rýže – basmati, indiánskou

nebo jasmínovou. Snaha nabízet zákazníkům stále nové
produkty je značce Lagris vlastní dodnes – před několika
lety uvedla na český trh fazole mungo a adzuki, výrobky
ze sortimentu zdravé výživy – černou a bílou quinou, chia
semínka, bulgur a k nim nedávno přibyla rýže carnaroli,
čočky beluga a francouzská či další výrobky.
Ve svém závodě Podravka – Lagris v Dolní Lhotě u Luhačovic pro uchovávání luštěnin používá nejmodernější
technologii využívající řízenou dusíkovou atmosféru. Od
roku 2018 se také můžete v obchodech setkat s novým
logem a novými obaly výrobků Lagris.
www.podravka.cz

HLEDÁME UCHAZEČE
NA POZICI

ELEKTROMECHANIK
Náplň práce:
• Opravy a údržba balících linek a technologie skladování
• Opravy a údržba budov a zařízení
• Zjišťování a diagnostika závad na el. zařízeních
a systémech
• Práce podle schémat el. zapojení a jiných tech. výkresů
• Objednávání a nákup elektro materiálu
Požadujeme:
• Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6
– pracovníci pro samostatnou činnost
• Slaboproudař
• Vyučení v oboru elektro
• Praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme:
• Práci v 8 hodinových směnách
• Naturální odměny každý měsíc
• Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• Výhodné telefonní tarify pro celou rodinu
• Slevy v naší firemní prodejně
• Stravování na pracovišti – výběr ze 4 jídel
• Dotovaná káva a pitný režim zdarma
• Zdravotní volno 5 dnů
• Příspěvky na sportovní a zdravotní aktivity
• Odměny při životních a pracovních výročí,
společenské akce pro zaměstnance
Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Rádi Vám
zodpovíme Vaše dotazy, ukážeme Vám pracovní prostředí,
vysvětlíme Vám podrobně náplň práce.
KONTAKT:
sídlo Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic,
e-mail kariera@podravka.cz; tel. č. 577 658 219
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DO FILHARMONIE PŘIJDE MIKULÁŠ

První adventní neděli nabízí Filharmonie Bohuslava Martinů oblíbený předvánoční koncert. Herec zlínského divadla Rostislav Marek
v roli Mikuláše bude s dětmi hledat ztracený zvoneček Cinkálek, který ohlašuje vánoční čas. Na koncertě vystoupí Moravské děti – Holešovský dětský sbor, dirigent Jiří Habart. Filharmonie zahraje skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, P. I. Čajkovského nebo G. Bizeta. Koncert se uskuteční v Kongresovém centru 1. prosince od 15.30 do 17
hodin.

DESÁTÝ ŽIVÝ BETLÉM FARNOSTI

Již podesáté zve farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na Živý Betlém, který lidé mohou vidět ve čtvrtek 26. prosince od 16 hodin
na prostranství před kostelem. Znovu se zde odehraje příběh
o narození Ježíše Krista, kdy jednotlivé biblické postavy ztvární
ochotníci z farnosti. Hudební doprovod a zpěv zajistí farní schola
složená z dětí a dospělých. Divadelní představení bude provázeno tradičními českými koledami, nebudou chybět živé ovce
a k příjemné atmosféře přispěje občerstvení v podobě teplého
punče a perníčků.

ZIMNÍ JARMARK NA HRADĚ

Hrad Malenovice chystá pro návštěvníky tradiční zimní jarmark. Na
sobotu 7. prosince budou v prostorách hradu i před ním připravené
prodejní stánky s výrobky z textilu i keramiky, vánoční ozdoby, koření, perníčky nebo dorty. Návštěvníci si budou moci prohlédnout
betlém a zahřát se svařákem nebo dobrým čajem. Akce se uskuteční od 10 do 16 hodin.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT KAPELY FLERET

Dva koncerty odehraje v domácím prostředí vizovická kapela Fleret
se Zuzanou Šulákovou, dcerou zesnulé legendární zpěvačky folklorních písní Jarmily Šulákové. Vzhledem k omezené kapacitě a velkému zájmu se účinkující rozhodli uspořádat ve Vizovicích dva vánoční koncerty. Diváci se mohou těšit na stolovou úpravu sálu a posezení při svíčkách. Jako host vystoupí Jindra Kejak, chomutovský písničkář, který v minulosti u Fleretu hostoval a je autorem oblíbeného
hitu Vizovice. Kapela loni oslavila 35 let existence. Tradiční vánoční
koncert se uskuteční 20. a 21. prosince od 19 hodin v Kulturním
domě ve Vizovicích.

INZERCE

MATRACE POSTELE ROŠTY SKŘÍNĚ

ZDRAVÉ SPANÍ

FRYŠTÁCKÁ 515, ZLÍN (VEDLE ČERPACÍ STANICE SHELL), OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ - PÁTEK 10-18 HOD. /SOBOTA 9-12 HOD.
TEL.: 792 305 420, E-MAIL: ZDRAVESPANIZLIN@SEZNAM.CZ
WWW.ZDRAVESPANIZLIN.CZ, WWW.FACEBOOK.COM/ZDRAVESPANIZLIN
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ADVENT V KROMĚŘÍŽI: DÍLNY,
TANCE, KONCERTY I DIVADLO

V BYSTŘICI KOUPÍTE
DEKORACE I FRGÁLY

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
V HANÁCKÝCH CHALUPÁCH

VÝSTAVIŠTĚ ZVE
DO VYZDOBENÝCH PAVILONŮ

Po osm dní bude kroměřížský Dům kultury
lákat na pestrý program s adventní tematikou. Počínaje čtvrtkem 5. prosince jsou pro
návštěvníky přichystána divadelní představení, koncerty, akce pro děti, filmová promítání a mnoho dalšího. V plánu je třeba Mikulášská dílna, výuka hanáckých tanců nebo
Ježíškova pošta a tvořivé dílny. Akce se konají v prostorách Domu kultury a Kina Nadsklepí. Program je k dispozici na webových
stránkách www.dk-kromeriz.cz.

Do krásného prostředí lidových staveb v Rymicích mohou v sobotu 7. prosince přijít návštěvníci, aby se zúčastnili tvořivých vánočních dílniček. V útulných prostorách hanáckých chalup se budou děti i dospělí učit, jak
ozdobit perníčky nebo jak si vyrobit vánoční dekorace. Uvidí i ukázku rukodělných prací místních žáků. Akce se koná od 9 do 17
hodin v místní části zvané Hejnice (dům č.
p. 64 a 65). Každý tvořící účastník zaplatí
dvacetikorunový poplatek, doprovod je
zdarma.

Bohatý program slibují Vánoce v Bystřici.
Kolotoč kulturních akcí se odehraje na Masarykově náměstí. Vše symbolicky odstartuje
rozsvícením vánočního stromu v pátek
6. prosince. Na stejný den je naplánován
i Mikulášský jarmark. Skoro až do Vánoc mohou lidé ve stáncích koupit například ručně
vyráběné svíčky, adventní a vánoční dekorace či třeba valašské frgály. Na náměstí bude
promítat i zimní kino, zámecká konírna zase
ukáže betlémy.

HOLEŠOVSKÝ ZÁMEK UKÁŽE
PŘES 70 ČESKÝCH BETLÉMŮ

Desítky výjimečných betlémů českých tvůrců budou k vidění od 30. listopadu v prostorách sala terreny holešovského zámku.
Největším lákadlem jsou betlémy předního
českého řezbáře a loutkáře Bedřicha Šilara,
který tradiční výjev narození Krista propojil
s tradicemi a humorem. K vidění budou
i další vyřezávaná či papírová díla. Výstava
je přístupná až do 29. prosince od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin.

Nasát pravou vánoční atmosféru mohou
lidé v sobotu 7. prosince na výstavě Floria
Vánoce 2019, kterou hostí Výstaviště Kroměříž. Na zájemce čekají bohatě vyzdobené
pavilony, čertovská i kouzelnická show, bublinové představení, divadelní pohádka i unikátní sbírka vánočních betlémů. Děti si mohou nazdobit vlastní baňky a ti větší si třeba
pochutnají na zabijačkových specialitách či
svařáku. Prodávat se budou ručně vyráběné
dárky ze dřeva či železa. Akce začíná v 9 a
trvá do 17 hodin.

INZERCE

Prožijte předvánoční čas
ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
PřiPravili jsme Pro vás:
5. 12. mikulášský podvečer
- prohlídka areálu Valašské dědiny
s mikulášskou nadílkou
14. – 15. 12. vánoční jarmark
- nabídka dárků z dílen lidových výrobců,
koledování, obchůzky lucek a čertů,
oživené expozice ve Valašské dědině

21. – 22. 12., od 17.00 Živý betlém
- lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia
sv. Matouše
26. 12. Štěpánská koleda, ve 13. a v 15.00
- vánoční koncert v kostele sv. Anny

www.nmvp.cz

ve dnech 26. 12. 2019 – 5. 1. 2020 otevřeno od 9.00 – 16.00.
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UNIKÁTNÍ MOST V KOSTELANECH
ROZZÁŘÍ STOVKY SVÍČEK

Už v roce 1997, kdy ministerstvo kultury prohlásilo most přes řeku
Moravu v Kostelanech nad Moravou za kulturní památku, započala
tradice, kdy se vždy 25. prosince most rozzáří stovkami svíček. Působivou akci Oslava betlémského světla, která přiláká stovky diváků, pořádá kostelanská mládež. Obrazec, tedy počet lahví se svíčkami uvnitř a délka provazů, na kterých jsou připevněné, je každý
rok jiný. A tím, že se vše odráží ve vodní hladině, se počet světýlek
násobí. Most z plávkové oceli a s dřevěnou mostovkou je unikátní.
Na délku má 84 metrů a sloužit začal v roce 1921. Vznikl přitom na
zelené louce a teprve potom se začalo hloubit nové koryto řeky
Moravy.

STROM V HRADIŠTI ROZZÁŘÍ
PROJEKCE, BUDE I BRUSLENÍ

Rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti i letos obstará videomapping. Projekce na čelní stěnu kostela, měnící se každý rok, začne v pátek 29. listopadu v 17 hodin, o půl hodiny
později je v plánu repríza. Od tohoto dne
budou na náměstí stánky s občerstvením
a na nádvoří Jezuitské koleje také bruslení
na umělém kluzišti, plnohodnotné vánoční
trhy začnou 14. prosince.

SKANZEN PŘEDSTAVÍ
V CHALUPÁCH VÁNOČNÍ ZVYKY

Předvánoční zvyky a obyčeje, z nichž některé už řada lidí zapomněla, představí ve
svých chalupách skanzen Rochus na kopci
nad Uherským Hradištěm. Program 30. listopadu a 1. prosince vždy od 10 do 16 hodin
ukáže tradiční obchůzky (Mikuláš, Lucky),
vyprávění pamětníků a ukázky řemeslných
a rukodělných prací, jako jsou zdobení perníků, draní peří, předení, tkaní, výroba betlémů a vánočních ozdob.

FOLKLORNÍ FESTIVAL UKÁŽE
„NÁSTROJE V HRDLECH“

Vox humana aneb Nástroje v hrdlech je
podtitul letošního už 29. ročníku Festivalu
hudebních nástrojů lidových muzik. Koná
se v sobotu 14. prosince od 19.30 v Klubu
kultury v Uherském Hradišti. Festival, který
prezentuje škálu nástrojů používanou v tradiční hudbě různých etnik, slibuje účinkující
z Košic, Plzně, Kyjova i Cimbálovou muziku
Soláň z Rožnova pod Radhoštěm. Pořadem
provází Magdalena Múčková.

INZERCE

Pronájem nebytoVých Prostor

Nabízíme pronájem nebytových prostor v přízemí včetně
velké terasy v Domě Pohoda Vsetín, vhodné k provozování
kavárny, popř. pro jiné využití.

www.dumpohoda.cz
tel.: 603 282 870
›› plocha 3 místností
včetně kuchyně
a skladovacích prostor
je cca 140m2
›› terasa cca 84 m2

Inzerce

přiJměte poZVání
do samotného srdCe
ValaŠska, na Vsetín.
VýstaVa o historii i současnosti medoVýCh perníků na Vsetínském Zámku
16. 11. 2019 - 23. 2. 2020
Výstava přiblíží historii perníku a perníkářského řemesla, jeho
doklady na Valašsku, rovněž ukáže současný zdobený perník
domácích výrobkyň z regionu i cukrářek a cukrářů ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.
Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového
těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem,
jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování
perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Vývoj od tlačeného perníku k bílkovou polevou zdobeným
perníčkům doloží tvorba několika současných tvůrkyň z Valašska a světově známých cukrářek a cukrářů ze SOŠ Josefa
Sousedíka Vsetín.
Více na www.muzeumvalassko.cz

na náměstí se bude bruslit!
22. 11. 2019 – 20. 12. 2019
Téměř celý měsíc budou moci občané Vsetína a jeho návštěvníci využívat kluziště postavené přímo na náměstí
Svobody. Nepůjde však o led klasický, ale umělý. Umělý
povrch je oproti klasické ledové ploše ekologický, nepotřebuje k provozu vodu ani teploty pod nulou. Na nastříkání
obdobné plochy by jinak bylo potřeba asi 10 000 litrů vody.
Kluziště ke svému provozu nepotřebuje ani žádnou elektrickou energii.
K bruslení na něm je možné používat běžné brusle, musí
však být dobře nabroušené. Kluziště opatřené mantinely
se poprvé otevře 22. listopadu a v provozu bude až do 20.
prosince. Pro všechny na něj bude vstup zdarma, přičemž
provozní doba bude od 9 do 18 hodin.
Na Vsetíně tak budou mít lidé poprvé možnost vyzkoušet si
bruslení na umělém ledu se švýcarskou technologií Glice.
Více na www.mestovsetin.cz

VýstaVa sklářského VýtVarníka
spolutVůrCe troFeJe Ceny města Vsetína
24. 11. 2019 - 12. 1. 2020
Sklářského výtvarníka Jana Frydrycha s Valašskem pojí
skleněná trofej Ceny města Vsetína, kterou dle návrhu
významného vsetínského rodáka - světově uznávaného
sklářského umělce, akademického sochaře Václava Ciglera
zhotovuje od roku 2001. Jednotlivé realizace jsou ovšem
unikátním artefaktem, neboť jejich tvůrci zvolí pokaždé
odlišnou a neopakující se barevnost ústřední části této
trofeje, aby tak symbolicky zdůraznili jedinečnost oceňovaných osobností. Jan Frydrych vystavuje od konce 70. let,
pravidelně zejména v zahraničí, v Evropě, Severní Americe
a na blízkém východě. Svým dílem je zastoupen jak v prestižních muzejních sbírkách světového významu například
v New Yorku v The Corning Museum of glass či v londýnském Victoria and Albert museum. Jeho tvorba se objevuje
i v soukromém majetku známých osobností jako jsou Bill
a Hillary Clintonovi nebo Elton John.
Více na www.muzeumvalassko.cz

mikuláŠský den Ve Vsetíně 2. 12. 2019
8:00 - 9:00
Mikulášský budíček s kapelou Čertovka.
Průjezd povozu s koňmi a Čertovkou centrem města.
Dopolední program bude připraven pro MŠ, nebudou chybět aktivity a mikulášské hry s Alcedem nebo odpolední setkání s Mikulášskou družinou či Andělská pošta. V průběhu
bude hrát kapela Čertovka.
9:00 - 17:00
Mikulášský jarmark na Svárově.
16:30
Proběhne rozsvícení vánočních stromů na náměstí Svobody
(U Partyzánů) a poté na Dolním náměstí společně s Mikulášem a čertovskou družinou z Valašské Polanky. Hrát bude
kapela Valašská žízeň.
Více na www.dkvsetin.cz

handmade market - Vyrobeno s láskou
15. 12. 2019
Prodejní výstava lokálních tvůrců, událost s pohodovou atmosférou, moderní trh s tím nejlepším, co nabízí místní výrobci. Právě tak se dá popsat Handmade market.
Letos se Handmade market bude konat ve Vsetíně poprvé
a to konkrétně v neděli 15. 12. ve vsetínském Domě kultury
a jeho spodním a horním foyer.
Na této akci budete moci nalézt nejrůznější výrobky od kosmetiky počínaje přes oblečení, doplňky, šperky nebo něco na
zub. Důležitý bude především originální design, provedení
a hlavně český původ výrobků.
Kromě samotného prodeje bude probíhat také doprovodný
program v podobě workshopů pro děti i dospělé.
Market je místem, kde se lidé schází, potkávají se se známými
nad šálkem dobré kávy, tvoří a hlavně poznávají osobně výrobce, od kterých nakupují.
Vstupné: 30,Více na www.dkvsetin.cz

Veselé Vánoční hody, Jarmark
s programem
16. 12. 2019 - 21. 12. 2019
Oslavy nejkrásnějších svátků v roce zakončí tradiční vánoční jarmark provázený bohatým kulturním programem, vůní
punče, svařeného vína a pečených kaštanů. Kromě tradičních stánků s širokou nabídkou budou i koncerty. V pondělí
16. 12. vystoupí Fleret se Zuzanou Šulákovou, o den později martin Chodúr, 18. 12. přijede markéta konvičková,
19. 12. petr Vondráček a lokomotiva. V pátek 20. 12. zazpívá olga lounová a na sobotu 21. 12. je kromě živého
betléma připraven i koncert pavla nováka. Předpokládaný začátek vystoupení je vždy v 16.30 hodin.
Více na www.dkvsetin.cz

Vsetín je město, které vás baví!
www.mestovsetin.cz
www.ic-vsetin.cz

tipy ze Vsetínska
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SKANZEN ZAŽIJE MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Mikulášskou nadílku je možné prožít 5. prosince v oživených expozicích Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V dědině návštěvníci potkají Mikuláše s jeho družinou a bíle oděnou Mikulášovu matičku. Hodné děti se mohou těšit na malý dárek. V jednotlivých staveních lidé zjistí vše o významu a symbolice postav mikulášské družiny, k vidění bude draní peří, pečení a zdobení perníčků, příprava mikulášského pečiva z kynutého těsta, výroba papírových ozdob, práce kováře a dětský sbor zazpívá koledy.

ADVENTNÍ DÍLNY VYVRCHOLÍ VÝROBOU BETLÉMU

Vyrobit si vánoční dekoraci či dárek pro své blízké mohou zájemci
na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Program nedělních adventních dílen už odstartoval tvorbou adventních věnců. Následovat
bude 1. prosince vánoční pečení a o týden později zdobení baněk
(vždy od 13 do 16 hodin). Vše vyvrcholí 15. prosince už od 10 hodin
výrobou betlémů, kdy jsou v plánu i kostýmové prohlídky historických pokojů vyzdobených čtyřmi tisíci skleněných baněk.

MEZIŘÍČÍ ČEKÁ ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT

Program i na Štědrý večer chystá Valašské Meziříčí. Na Náměstí od
20 hodin vystoupí Dechová hudba města, o hodinu později pak
před restaurací U Zvonu Valašský soubor písní a tanců Bača. Vánoční trhy na Náměstí začnou 6. prosince Mikulášským jarmarkem. „Novinkou bude odpolední fotokoutek s Mikulášem, anděly a čerty.
Chybět nesmí ani oblíbená mikulášská nadílka pro děti a rozsvěcení
vánočního stromu v 17.30 hodin,“ nastínila místostarostka Yvona
Wojaczková.

INZERCE

Náš kraj

OZDOBY OD PROFESIONÁLŮ I STUDENTŮ

Inspiraci pro nastrojení vánočního stromku je možné najít uvnitř
vsetínského zámku. Místní výrobní družstvo Irisa, které patří mezi
největší tuzemské výrobce foukaných vánočních ozdob, zde od
7. prosince až do 19. ledna vystaví převážně výběr ze svých kolekcí
z posledních dvou let. Historické i současné designové skleněné vánoční ozdoby zároveň představí soukromá sbírka pedagoga valašskomeziříčské sklářské školy a umělecky vyhraněného sklářského
umělce Josefa Divína. Největší zastoupení v ní mají výrobky z období první republiky. K vidění bude i tvorba jeho žáků. „Vše vyniká pestrou škálou barev a technologií,“ komentuje to Divín.

INZERCE

Tenisový klub DEZA začal
se stavbou nové haly
T

enisový klub DEZA na třetí pokus
uspěl s žádostí o dotaci na stavbu
nové tenisové haly. S žádostí o dotaci začínal již v roce 2016 Ing. Ladislav Haiker,
který byl dlouhodobým předsedou správní rady zapsaného spolku. Práci, kterou
započal, se v letošním roce podařilo dokončit Ing. Radomíru Masaříkovi. Kladné
rozhodnutí o přidělení dotace z programu MŠMT obdržel v letošním roce.
Nová tenisová hala bude stát téměř třicet milionů korun a dokončena by měla
být v polovině příštího roku. Tenisoví
nadšenci se mohou těšit na jednopodlažní halu s obdélníkovým půdorysem
s rozměry 37,7 x 53 metrů. Výška haly je
navržena ve třech výškových úrovních od
4,65 metrů (okraj haly) do 10,85 metrů
(hřeben lomené sedlové střechy). Nová
hala bude s trojicí plnohodnotných kurtů
pro čtyřhru splňovat mezinárodní standardy. Rozměr jednoho kurtu je 10,97 x
23,77 metrů.
Jedním z důvodů výstavby tenisové
haly je fakt, že stávající hala svou kapacitou nepostačuje, jak pro tréninky mládeže, tak pro rekreační hráče. Má tři kurty,
z nichž dva jsou určeny pro čtyrhru a jeden pro dvouhru.
Nová hala přinese rozšíření kapacit
a tím výhody pro klub i obyvatele města.
Hala bude určená hlavně k výchově vlastních hráčů, ale i hráčů z okolí. Zbývající
volné hodiny budou k dispozici pro širokou veřejnost a členy tenisového klubu.
Stavbou získá Tenisový klub DEZA také
vlastní zázemí pro všechny klubové trenéry a možnost zachování rozsahu sportovní činnosti v zimním období oproti
stávajícímu útlumu. V hale mohou probí-

hat tréninky i při špatném počasí. Výstavbou dále bude možné zajistit a zahájit
také klubové prostředí pro badminton.
V neposlední řadě to pro klub znamená
vyšší ﬁnanční samostatnost a nezávislost a šance k zisku prestižních turnajů
v halové sezoně.
Jednou z podmínek dotace je proinvestování necelých devatenácti milionů
korun v letošním roce. Vybrat zhotovitele
a začít se stavbou bylo tak nutné co nejdříve. Výše dotace z MŠMT ČR pokryje
maximálně 70 % nákladů. O zbylou částku ve výši asi 10 milionů korun se město
rozdělí se společností DEZA, a.s., která
již Tenisovému klubu přispěla částkou
ve výši 6,5 milionů korun. Zastupitelé
města schválili spoluﬁnancování z rozpočtu města na příští rok až do výše
4 milionů korun. Zaměstnanci společnos-

ti DEZA, a.s. mohou v rámci sociálního
fondu využívat v dopoledních hodinách
bezplatně tenisové kurty.
Tenisový klub ve Valašském Meziříčí byl
založený v roce 1929. V současné době
má spolek asi tři stovky aktivních členů,
z toho tvoří zhruba 120 mladých hráčů, kteří se pravidelně připravují v rámci
sportovní činnosti. Tenisový klub kromě
stávající haly provozuje také dvanáct venkovních kurtů.

www.deza.cz
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Kaprů bude
o Vánocích
dostatek

V

ýlovy rybníků na konci listopadu vrcholí. Rybáři vytahují
z vody urostlé kapry, ale také
různé druhy dravců. O Vánocích bude ryb určitě dost.
„Letos od nás půjde do prodeje zhruba
100 tun ryb. Z toho budou 90 procent
kapři,“ přiblížil Antonín Pálka, který hospodaří na Záhlinických rybnících.
„Máme taky amury, tolstolobiky, štiky,
sumce a pstruhy. Prodáváme je denně na
farmě v Záhlinicích a budou v nabídce
i přes Vánoce,“ ujistil.
Rybáři nabízejí kapry ve třech velikostech: od dvou do 2,5 kilogramu, od 2,5 do
čtyř a od čtyř do šesti kilogramů. Největší
zájem mají lidé o rybu, která váží přibližně 3,5 kila a je stará od tří do pěti let. A je
jedno, jestli jde o šupináče, nebo lysce.
Rybářství Hulín, které Pálka vlastní, dodalo i loni na vánoční trhy kolem 100 tun
ryb. Každý rok je to ale pro ně složitější.
Důvod? Především ptáci, kteří páchají na
rybnících stále větší škody. Jsou to zejména volavky a kormoráni.
„Dodáváme objemově stejné množství
ryb, ale je to pro nás dražší a složitější.

ANTONÍN PÁLKA HOSPODAŘÍ

NA ZÁHLINICKÝCH RYBNÍCÍCH.
Malé plůdky už si
nevychováváme
měř vůbec nedělají, protože jen málo ryb
sami, ale kupujedoroste délky 10 centimetrů.
me je od výrobců,
Rybáři se proto snaží, aby ryby rychle
kteří mají menší
rostly. V létě je dokrmují pšenicí nebo
rybníky, jež dokámlátem, když je v rybníce méně přirozežou před rybožrané potravy, především planktonu.
vými ptáky ochráNavzdory potížím s rybožravými ptáky
nit,“ nastínil Pálbude kaprů na vánočních trzích dostatek.
ka.
A jejich cena by se neměla ve srovnání s
Podle něho ptáci zlikvidují až 90 proloňskem zvyšovat. Podle Pálky má kilo
cent ryb, než dorostou váhy nad tři čtvrtě
kapra stát 90 korun.
kila. Někdy vyplení rybník téměř kompletně. „Momentálně máme na rybnících asi
Zájem o tuto tradiční rybu v posledních
300 volavek, z nichž každá sežere zhruba
letech mírně klesá, naopak stoupá spotřepůl kila ryb denně. To jsou značné škody,“
ba dravců, například štik, sumců, ale i loposteskl si Pálka. „Navíc právě probíhá tah
sosů a pstruhů. Zatímco pro většinu lidí je
kormoránů, denně tady máme 50 až 70
ryba symbolem Vánoc, pro rybáře je i důkusů, každý sežere 70 deka ryb za den. Provodem stresu. Při výlovech mají spoustu
ti tomu není obrana,“ zmínil.
práce a jsou v očekávání, kolik ryb vytáhV Rybářství Hulín měli při chovu ryb nánou. Potom je čeká další neznámá – nikdy
sledující scénář: nakupili embrya, která v
nemají jistotu, že všechno prodají.
rybníce vychovali do velikosti 10 centime„Když ryby neprodáte do Vánoc, tak už
trů. Potom je předali do většího rybníka,
je neprodáte vůbec. Nemůžete je vrátit
kde byly ryby do váhy tři čtvrtě kilograzpátky do rybníka,“ zmínil Pálka. „Velké
mů. Pak je rybáři přesunuli zase jinam,
napětí z nás většinou spadne až po Vánoaby mohly růst dál. První fázi ale už técích, když se prodej podaří,“ uzavřel. (ill)
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Krmivo na Váš dvůr
Prodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hospodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

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

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

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

INZERCE

Spojit tradiční rodinné receptury
a moderní zázemí včetně posledních
poznatků z nutriciologie se může
zdát jako nesplnitelný úkol. Nám se
to podařilo. A to dokonce ve výsostné
disciplíně – domácí zabijačce. Představte si voňavé jitrnice, nazlátlá jelítka, horkou ovarovou polévku nebo
vyladěnou tlačenku, které famózně
chutnají, přitom však splňují přísné
nároky na zdravou potravinu.

Černocký a maso k sobě patří stejně
neodmyslitelně jako např. Voskovec
a Werich nebo třeba Valach a slivovica. První řezník se u Černockých
sice narodil už před 170 lety, ale
i ten služebně nejmladší vstává každý den do práce se stejným cílem
a závazkem vůči zákazníkům jako
ten první v řadě. Naším cílem bylo,
je a zůstane dodávat na váš stůl čerstvé maso a uzeniny skvělé chuti
a doslova neprůstřelné kvality.
S využitím rukou šikovných řezníků,
ale i nejmodernějších technologií
zpracováváme maso výhradně českého původu, zároveň však v duchu
posvátné rodinné tradice Černockých
nadále stavíme na osvědčených recepturách a nejlepších ingrediencích
s jediným cílem: Servírovat našim zákazníkům lahůdky výjimečné kvality
a chuti, po kterých vám budou doslova naskakovat boule za ušima.

Co to znamená? Třebaže v našich
zabijačkových specialitách najdete
maximum libového masa, méně soli
a ještě méně tuku. Znamená to i, že
veškeré naše výrobky včetně zabijačkových specialit vyjma dvou výjimek
(jelita a ovarová polévka) jsou zcela
bezlepkové. Tam, kde to dává smysl, vylepšujeme a inovujeme, abyste
svému tělu dali to nejlepší. Zároveň
ovšem úzkostlivě strážíme to dobré
z minulosti a hlavně samotnou chuť.

I proto používáme výhradně přírodní koření a sůl. Tupá chemie
u nás nemá šanci. Naše zabijačkové
speciality navíc ručně špejlujeme
a s každým výrobkem se doslova
mazlíme. Zabijačkové menu pro vás
chystáme každých 14 dní a začínáme v hluboké noci, abyste ráno měli
u nás na pultu vše 100% čerstvé.
Lépe a čerstvěji už to zkrátka nejde.
Protože Černocký znamená maso
a uzeniny.
http://beta.cernocky.cz

30. listopadu – 24. prosince 2019
Sobota 30. 11.

Neděle 8. 12.

Neděle 15. 12.

15.00

ZŠ Malenovice - dětský sbor Čamlíci

10.00

Vánoční příběh - MŠ + ZŠ Tečovice

10.00

Kouzelné Vánoce s Jirkou Hadašem

15.00

Tvořivé dílničky pro děti a malování na obličej

15.00

15.00

Tvořivé dílničky s Radiem Čas

16.00

F-DUR JAZZBAND

Tvořívé vánoční dílničky s DDM ASTRA
+ malování na obličej

15.00

Velké vánoční malování na obličej

14.00

Kouzelné Vánoce s Jirkou Hadašem
MICHAL HRŮZA s kapelou

15.00

Marta Santovjáková Gerlíková & Cimbálová
muzika VALAŠSKO

Neděle 1. 12.
15.00

CM VS Kašava

17.00

NO NAME

18.00

17.45

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

18.00

Avarom Bluesband

Pondělí 16. 12.

18.00

ANNA K. s kapelou

Pondělí 9. 12.

16.00

Bartošův dětský folklorní soubor

Pondělí 2. 12.

16.00

Dětské kinečko

17.00

KAREL KAHOVEC GEORGE & BEATOVENS

16.00

Dětské kinečko

17.00

ATELIÉR

17.00

DUNDEE & FRIENDS

Úterý 10. 12.
16.00

Úterý 3. 12.
16.00 Přímý přenos koncertu odboru
sociálních věcí z obřadní síně
17.00

17.00

Vánoční pohlednice z Městského divadla Zlín

Středa 4. 12.

Úterý 17. 12.
12.00

Dětské kinečko
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ZLÍN

Středa 11. 12.
16.00

Dětské kinečko

Starobylé Vánoce

16.00

FOGGY WAY

17.00

80‘ FACTORY s Markétou Peškovou

Středa 18. 12.
10.00

Starobylé Vánoce

16.00

FS Vonička + CM Paléska

17.00

POUTNÍCI

16.00

Dětské kinečko

17.00

HŠ YAMAHA + ZŠ Kvítková

17.00

BLUE CIMBAL

18.00

Česko zpívá koledy s Deníkem

Čtvrtek 19. 12.

Čtvrtek 5. 12.

18.30

FUNNY FELLOWS

10.00

15.00

Tvořivé dílničky s Radiem Čas

Čtvrtek 12. 12.

16.00

Dětský folkorní soubor Trnečka Zlín

16.00

MIKULÁŠ, ANDĚL a ČERTI z Bylnice

16.00

Dětské kinečko

17.00

LEGENDY SE VRACÍ

16.30

Mikulášská nadílka pro děti

17.00

VESNA

18.00

Markéta Vodičková a Filip Vítů

18.00

Outěr & Řezňa (F.R.F.)

Pátek 20. 12.

17.00

STANDA HLOŽEK a Freda Bittner Band

18.30

Mikulášská diskotéka

Pátek 6. 12.
16.00

Dětské kinečko

16.30

ROCK & ROLLERS

18.00

Dale B Williams

Starobylé Vánoce

Pátek 13. 12.

16.00

MUŽÁCI ze Zlína

16.00

Kačes, Dyják a spol.

17.00

VOXEL s kapelou

17.00

PRO TEBE

18.30

Adam Caha

18.30

Adventní oldies diskotéka
s Luďkem Malárem

Sobota 14. 12.

Sobota 21. 12.
15.00 Andělské malování na obličej pro děti\
a tvořivá dílnička

Sobota 7. 12.

15.00

Tvořivé Vánoce pro děti s Mojí dílnou

17.00

Thom ARTWAY

15.00

Jazzbook

15.00

Odpoledne s hokejisty PSG Berani Zlín

18.00

Kačes, Dyják a spol.

15.00

Vánoční tvořivé dílny pro děti

15.00

Ledoví sochaři

16.00

Festival vánočních punčů

16.00

THE ONLY WAY

18.00

GOLDEN DELICIOUS

18.00

SMOKIE FOREVER BAND

Neděle 22. 12.
10.00 Vánoční pohádka - Betlém aneb Putování za
hvězdou

– podium

– stan

– náměstí

– stodola

– podloubí

Čeká vás i tradiční jarmark, dobré jídlo a pití.
Otevírací doba plachtových stánků:

Otevírací doba dřevěných stánků:

7.–23. 12. 2019 | 9.00–18.00

30. 11.–23. 12. 2019 | 10.00–20.00
prodloužení do 21.45 v návaznosti na kulturní program

24. 12. 2019 | 9.00–12.00

24. 12. 2019 | 10.00–14.00
25. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Doprovodný program: fotostěny okolo kašny, vánoční stezka „Letem vánočním světem“, vánoční expres, kolotoč.
Změna programu vyhrazena. Z této veřejně přístupné akce jsou v rámci zpravodajství pořizovány fotograﬁe a videa.

15.00

Tvořivé dílničky pro děti - zdobíme skleněné
baňky

15.00

Betlémské světlo – Skauti Zlín
Lucernička pro Anetku – Charita Zlín

16.00

Peter JUHÁS

17.00

Trampoty s Ježíškem - Cirkus trochu jinak,
Andělé na chůdách

17.30

Nadace Korunka Luhačovice

18.00

Martin CHODÚR s kapelou MACH

19.00

DJ Martin Hrdinka

Pondělí 23. 12.
15.00

AVION BIG BAND Zlín

17.00

JAZZZUBS

Úterý 24. 12.
10.00

Reprodukovaná hudba

HAvAriJNí poJiŠtěNí

Na podzim motoristy trápí
zvěř, v zimě posypové
Lucie Žulavská,
právnička
a specialistka
na neživotní
pojištění České
asociace
pojišťoven
Za rok se podle statistik stane přibližně dvanáct tisíc nehod v důsledku střetů se zvěří. A během podzimu pojišťovny evidují obecně vyšší
počet pojistných událostí způsobených srážkami se zvěří. Důvodem
jsou kratší dny a horší viditelnost.
Průměrná škoda na vozidlech se při
srážce se zvěří potom pohybuje okolo 38 tisíc korun. Ovšem tato škoda
se může vyšplhat i na stovky tisíc
korun, když se v důsledku takovéto
nehody poškodí drahý vůz. Na pod-

zim okolo soumraku a úsvitu by
motoristé měli dbát zvýšené opatrnosti, protože v této době bývá
aktivita zvěře nejvyšší. Jak ale postupovat, když se nehoda se zvěří
přes všechnu opatrnost stane?
Pokud došlo k usmrcení zvěře, je
povinností každého řidiče takovou nehodu nahlásit Policii ČR,
a to i v případě, že nevznikne
žádná škoda na vozidle. Policie ČR oznámí tuto skutečnost
místnímu mysliveckému spolku, který následně zajistí odvoz. Za neoznámení Policii ČR
hrozí pokuta a na samovolný
odvoz mrtvé zvěře je pohlíženo
jako na pytláctví. Stejně tak nesmí lidé poraněnou zvěř zabít.
Za domácí zvíře nese odpovědnost jeho majitel, který by měl
i řidiče odškodnit, pokud jeho
zvíře někomu způsobilo újmu.
Jiné je to v případě lesní zvěře.

Na co se dá
připojistit
v rámci
havarijního
pojištění?
• připojištění čelního skla
• Úrazové pojištění
• Rozšířené asistenční
služby
• zapůjčení náhradního
vozidla
• pojištění spolujezdců
• právní ochrana
• pojištění zavazadel
• vandalismus

Myslete
na
CESTU.

„Srážku se srnou nebo divokým
prasetem je sice nutné oznámit
místnímu mysliveckému spolku,
nicméně ten za zvěř škodu neuhradí. Odškodnění proto není
po kom požadovat a nezbývá nic
jiného než mít vhodné pojištění
a škodu uplatnit u pojišťovny,“
upozorňuje Lucie Žulavská, právnička a specialistka na neživotní
pojištění České asociace pojišťoven.
Řada lidí si stále myslí, že je škodu způsobenou střetem se zvěří
možné uhradit z povinného ručení, to je ale velký omyl, protože
z tohoto pojištění se hradí pouze
škody, které motorista způsobí
třetí straně. Škodu na vlastním
vozidle kryje případně havarijní
pojištění. „Pokud by chtěl řidič
uhradit škodu po pojišťovně,
musí mít pro vozidlo havarijní

pokračování na další straně

záchrana při nehodě
dohled nad vozidlem
platba pojistného

podle ujetých km

 slevy za maximální

zabezpečení

ne - unikátní
UNIQA SafeLi
otoristy.
služba pro m

2019
2 01
6 · 2 017 · 2 018
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dokončení z předchozí strany
pojištění a mít sjednané riziko
havárie nebo přímo specializované pojištění srážky se zvěří.“
V zimě přichází jiný problém. Silničáři ošetřují vozovku převážně
solí nebo solným roztokem, ale
na horách nebo v chráněných oblastech musí použít drcený kámen.

Průměrné Pojistné
u havarijního
Pojištění
(průměrné pojistné na jedno
pojištěné vozidlo týkající se rizika
havárie – hlavní riziko):

rok

Průměrné pojistné
u havarijního
pojištění

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12 122 Kč
11 442 Kč
10 631 Kč
9 408 Kč
8 819 Kč
8 252 Kč
8 246 Kč
8 145 Kč
8 243 Kč
8 249 Kč
8 144 Kč

Havarijní pojištění
Ten pak trápí hlavně majitele aut,
protože může od zadního kola
snadno odlétnout a rozbít někomu
čelní sklo. Dokázat, že kamínek odlétl právě od projíždějícího vozu,
je ale složité. Ve většině případů
pak nezbude motoristům nic jiného než opravu zaplatit ze svého,
nebo mít sjednané právě havarijní
pojištění, které tyto škody kryje.
„Motoristům se vyplatí sjednat
si připojištění skel, které je dost
často nabízeno s nižší spoluúčastí
než standardní havarijní pojištění
a především v případě pojistného
plnění klienti nepřijdou o bonus,“
doplňuje Lucie Žulavská.

vývoj Průměrné
ceny havarijního
Pojištění
(průměrné pojistné na jednu smlouvu
havarijního pojištění – tou může být
pojištěno více vozidel) – může zahrnovat
pojistné nejen na „hlavní“ riziko, ale
i na další rizika, která se mohou krýt (živel,
krádež, vandalismus, přední skla aj.):

2008
2009
2010
2011
2012
2013

12 326 Kč
12 772 Kč
11 533 Kč
10 166 Kč
9 437 Kč
9 137 Kč

2014
2015
2016
2017
2018

8 895 Kč
8 824 Kč
9 457 Kč
9 900 Kč
9 842 Kč

UNIQA SAfeLINe:
NejVyšší bezPečNoSt
A SLeVA zA Nízký Nájezd
Motoristé mohou v UNIQA získat k pojištění auta telematickou asistenci SafeLine, která
představuje aktuálně nejvyspělejší aktivní servis
pro jakýkoli druh nouze na silnici. kromě toho
počítá SafeLine pojistné podle ujetých kilometrů a druhů používaných komunikací.

Asistence SafeLine hlídá nepřetržitě vozidlo i posádku díky telematice.
V případě nehody registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi
a ihned se zapojí do řešení – telefonicky dohodne s řidičem potřebné
kroky, a pokud se ho nedaří kontaktovat, pošle na přesně určené místo
záchranné složky hned. Letos zasahovala asistence při kolizích klientů
v autě už 80x a 16x posílala na místo pomoc.
Při odcizení dokáže UNIQA SafeLine ztracený vůz lokalizovat
a ve spolupráci s policií ho vrátí majiteli. Loni byly dohledány čtyři
vozy, letos zatím tři, z toho dva v zahraničí. Nalezená auta byla
vrácena zpět jejich vlastníkům.
V případě defektu nebo nevolnosti na silnici lze díky jednoduché
bezplatné aplikaci SafeLine na mobilním telefonu nebo pomocí
nouzového tlačítka na palubní desce přivolat na místo potřebnou
pomoc. Nejčastěji potřebují motoristé odtah nepojízdného vozu, asi
ve třetině případů se opravuje závada na místě.
Kromě toho motorista s asistencí SafeLine ušetří na povinném ručení
i na havarijním pojištění 10 až 25 %, pokud najede
méně než 20.000 km ročně (nájezd na dálnicích
se započítává jen z poloviny). Ujeté kilometry se
načítají automaticky na palubní jednotce.

www.uniqa.cz

INZERCE

Přemýšleli jste někdy nad tím,
z čeho byste ﬁnancovali případné
dlouhodobé ošetřování blízké osoby?
Podle průzkumu, který si v září
2019 nechala u agentury Ipsos
zpracovat pojišťovna Kooperativa,
celkem 30 % Čechů prozatím
neuvažovalo, z čeho by toto riziko
ﬁnancovali. Zodpovědnější jsou
lidé s vyšším vzděláním a příjmem,
u respondentů, kteří mají rodinný
příjem do 30 tisíc korun měsíčně, se
jednalo dokonce o 40 %.
Zkušenosti pojišťoven potvrzuje i Petr Procházka,
ředitel Úseku vývoje a prodeje FLEXI a bankopojištění v Kooperativě: „Přestože
40 % respondentů o možnosti sjednání připojištění
ošetřování v životním pojištění ví, z našich statistik
vyplývá, že toto riziko má
v rámci životního pojištění
FLEXI sjednáno jen 20 %
dospělých a 24 % dětí.
Přitom pokud se například
dítěti při delší nemoci musí
jeden z rodičů věnovat,
může to znamenat výrazný zásah do rodinného
rozpočtu“.

Zajímavé také je, že 39 %
respondentů uvedlo, že by
při dlouhodobém ošetřování blízké osoby čerpalo
vlastní finanční rezervu.
Jednalo se zejména o starší respondenty, nad 54 let.
Naopak na ﬁnanční pomoc
od státu nebo výpomoc rodiny by se spolehlo 25 %
respondentů. Jedná se
většinou o lidi do 34 let.
Proto FLEXI životní pojištění přichází s nabídkou
výplaty dvojnásobku sjednané pojistné částky z pojištění ošetřování. Akce platí pro klienty, kteří si od 1.

října do 31. prosince 2019
sjednají pojištění ošetřování v rámci FLEXI život-

ního pojištění nebo FLEXI
JUNIOR a v budoucnu se
ocitnou v situaci, která

bude ošetřování vyžadovat. Vztahuje se na úrazy
i nemoci.

TŘETINA ČECHŮ NEVÍ, Z ČEHO BY
FINANCOVALA OŠETŘOVÁNÍ BLÍZKÉ OSOBY
Méně se nad
tím zamýšleli ženy
a lidé s nižším
vzděláním a nižším
rodinným
příjmem.

30%

populace ČR prozatím neuvažovalo
nad způsobem ﬁnancování ošetřování
v případě nenadálé životní situace.

24%

populace ČR má ve svém okolí člověka,
který se setkal s nenadálou situací a je
odkázán na ošetření jinou osobou.

Většina spoléhá na vlastní ﬁnanční rezervu nebo pomoc rodiny
Vlastní ﬁnanční rezerva

39

Životní pojištění
Finanční pomoc rodiny
Finanční pomoc státu

31
14
11

39 % respondentů uvedlo, že by čerpalo vlastní ﬁnanční rezervu. Jednalo se zejména
o starší respondenty nad 54 let. Naopak na ﬁnanční pomoc od státu nebo výpomoc
rodiny by se spolehlo 25 % respondentů. Jedná se většinou o lidi do 34 let.

40%

Čechů deklaruje, že ví o možnosti
sjednání připojištění ošetřování
v rámci životního pojištění, třetina
populace by tuto možnost zvažovala.

!

▶ FLEXI plní až 365 dní
a plnění může dosáhnout
až 474 500 Kč.

▶ Průměrná výplata
u tohoto připojištění
je letos 25 000 Kč.

▶ Toto riziko má v rámci
životního pojištění
FLEXI sjednáno jen 20 %
dospělých a 24 % dětí.

Vyšší limity přinášejí zajímavé beneﬁty
servis, který pojišťovna v případě nehody zajistí.

Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném ručení proto klientům
doporučujeme zvolit vyšší
limity, alespoň 100 milionů
na majetkové škody a 100
milionů na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro
ty, kteří tráví za volantem
více času, najezdí hodně
kilometrů nebo často vyrážejí do zahraničí. Například u trvalých následků
na zdraví může pojišťovna
odškodnění vyplácet i ně-

kolik desítek let. Proto nabízíme i produkt, v jehož
rámci zaplatíme za svého
klienta až 200/200 milionů
korun.
Jaké další služby si klient
k povinnému ručení může
koupit?
Povinné ručení již není
jen produktem, ze kterého
se hradí újmy způsobené
na majetku či zdraví třetí osoby. Již několik let ho
pojišťovny doplňují o nové
doplňky, ze kterých je možné uhradit i škody vzniklé
na Vašem voze – největší
zájem je o připojištění skel
a poškození vozu zvířetem.

Doporučte tedy klientům,
na co by se při výběru pojištění měli zaměřit.
Ideální je, když si klient nastaví pojištění přesně podle
svých potřeb. Například
motorista jezdící většinou
na venkově, případně i v blízkosti lesa, se bude určitě lépe
cítit s připojištěním poškození vozidla zvířetem. To zahrnuje riziko střetu se zvířetem
i poškození zaparkovaného
vozu, například elektroinstalace. Motoristovi jezdícímu
hlavně po Praze zase spíše
hrozí vykradení vozu, proto
si ke svému povinnému ručení může sjednat i pojištění
zavazadel. Důležitý je také

Povinné ručení nabízí i nějaký servis pro majitele
vozu?
Ano, například komfort tzv.
přímé likvidace pro situace,
kdy jste poškozeným při dopravní nehodě způsobené jiným vozidlem – nemusíte nic
složitě řešit s pojišťovnou viníka, obrátíte se na svoji pojišťovnu a ta s vámi vše vyřeší.
Například při sjednání povinného ručení s limity 100/100
milionů Kč a vyššími, u nás
získáte automaticky i přímou
likvidaci v ceně. V novém
produktu, který právě uvádíme na trh, pak klienti se
zvyšujícími se limity získávají
i další beneﬁty, např. úrazové
pojištění řidiče. u této varianty
zdarma získají i pojištění škody, které si způsobí na neoznačeném výmolu v silnici
nebo úrazové pojištění řidiče. Klient by se měl zamyslet
i nad rozsahem asistenčních
služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla při záměně paliva? Zaplatí odtah vozidla při
poruše? Doveze palivo, když
dojde? To jsou praktické věci,
které mohou pomoci.

Pojištění poškození vozidla vjetím do výmolu není
úplně obvyklé, jak si ho
máme představit?
Je to novinka, kterou jsme
se rozhodli nabídnout řidičům, kteří si vozidlo poškodí vjetím do neoznačeném
výmolu na vozovce. Většinou si tak motorista poškodí pneumatiku a disk,
tomu také odpovídá limit
10 000 Kč, který jsme
u tohoto pojištění stanovili na pojistnou událost.
Na druhou stranu, budeme
po klientovi vyžadovat podrobnou fotodokumentaci
výmolu a poškození vozu
s celkovou dispozicí místa,
kde k poškození došlo.

Co mám dělat v případě
nehody, kam nám volat?
Pamatujte, že každá dobrá
pojišťovna vám v případě
nehody zajistí vlastní asistenční službu, která se o vás
a poškozené vozidlo postará.
Je ideální si její číslo hned
uložit do mobilu, případně si
stáhnout aplikaci pojišťovny
do chytrého telefonu. Využít
můžete i linku 1224, která
vás na smluvní asistenci
přepojí.
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Česká republika

Úžasné show 2020 od Ježíška
Týdeník 5plus2 doporučuje: vstupenku jako dárek. Tipy na akce, ze kterých budou vaši blízcí „paf“
Queen Symphonic:
A Rock Band & Orchestra
Experience show

Velkolepá hudební show míří poprvé
do České republiky. Jedinečné spojení
symfonického orchestru a živé rockové
skupiny předvede nejznámější hity ikonické britské skupiny Queen.

Na představení se podílel samotný kytarista Queen Brian May a viděly jej již
miliony fanoušků po celém světě – v Japonsku, Francii, na Novém Zélandu,
v Austrálii, Koreji, Velké Británii, Itálii
nebo Kanadě. Show byla vytvořena
slavnou BBC a obsahuje všechny zásadní hity skupiny. Celkem se na pódiu
představí čtyři nejlepší zpěváci slavné-

ho londýnského West Endu a mnoho
dalších hudebníků.
Kdy a kde: 8. dubna 2020 v Tipsport
aréně v Praze
Vstupenky: od 1090 korun, více na
www.ticketportal.cz

TOTEM od Cirque du Soleil

INZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

Cirque du Soleil se v příštím roce vrací
a představí poprvé v Česku svou slavnou show TOTEM. Ta přinese fascinující pohled na vývoj lidstva. Dechberoucí
představení sleduje příběh lidského druhu od jeho prahorních počátků až po touhu moderního člověka naučit se létat.
Postavy se na jevišti rodí a vyvíjejí, aby
se nakonec proměnily v obří želvu coby
symbol prapůvodu mnoha starověkých
civilizací. TOTEM zkoumá vztah člověka k ostatním druhům, ale i jeho sny,
touhy a bezhraniční tvůrčí potenciál.

SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA

Novinkou je místo konání – Letenská
pláň v Praze. V červenci bude postaveno stanové městečko s hlavním obrovským šapitó o průměru 51 metrů, které
pojme více než 2 500 diváků. Ti se vydají na cestu ke kořenům lidstva.
Kdy a kde: Letenská pláň v Praze, od
17. července do 2. srpna
Vstupenky: od 1280 korun, více na
www.ticketportal.cz

The World of Hans Zimmer

Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Zlín
MARTONI.cz s.r.o., K Pasekám 5680
tel.: 792 304 293, tel.: 608 445 559
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 - 029
Brno – Černovice
Gardentech – Jaroslav Toninger,
Mírová 15, tel.: 548 531 294

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

Triumfální ukázka tvorby jednoho z nejuznávanějších filmových hudebních
skladatelů všech dob. Držitel Oscara,
Grammy i Zlatého glóbu Hans Zimmer
je dramaturgem a hudebním režisérem
celé show se symfonickým orchestrem.
Fanoušci se mohou těšit na skladby z filmů Lví král, Gladiátor, Piráti z Karibiku, Poslední samuraj, Temný rytíř, Pearl
Harbor, Počátek, Interstellar a další.
Mezi účinkujícími jsou například fenomenální Lisa Gerrard, jejíž mystický
hlas diváci znají z filmu Gladiátor, violoncellistka Tina Guo a její nádherná
sóla ve skladbách k filmům Počátek,
Lví král nebo Wonder Woman, či Pedro
Eustache, jehož brilantní flétna zní
ve filmech Piráti z Karibiku a Kung Fu
Panda. Novinkou jsou také videosekvence z konkrétních filmů na velkoplošných obrazovkách.
Kdy a kde: DRFG arena Brno, 15. února 2020
Vstupenky: od 1090 korun, více na
www.ticketportal.cz

INZERCE

Uvažujete-li o očkování proti chřipce,
pak máte nejvyšší čas.
Nečekejte a nechte se očkovat co nejdříve!

Chřipka je závažné onemocnění, kterým se v Česku každoročně nakazí statisíce
obyvatel a téměř dva tisíce z nich jejím následkům dokonce podlehnou. Češi však
navzdory varovným statistikám chřipku stále podceňují a v průběhu každoroční
chřipkové epidemie pak zbytečně čelí velmi nebezpečnému onemocnění, riziku
vážných zdravotních komplikací, hospitalizaci v nemocnici, v krajním případě
i smrti. Proti chřipce přitom existuje jednoduchá a účinná prevence – očkování
aktuálně používanou čtyřsložkovou vakcínou. Právě nyní je na očkování proti
chřipce ten nejvhodnější okamžik. Pokud jej plánujete, měli byste to stihnout
ideálně do Vánoc, aby si Vaše tělo stihlo vytvořit protilátky ještě před propuknutím chřipkové epidemie. Ta přichází zpravidla v průběhu ledna. Rizikové skupiny obyvatel – senioři nad 65 let a chronicky nemocní bez ohledu na věk mají
očkování zcela zdarma. Ostatním zájemcům na něj přispívá většina zdravotních
pojišťoven v rámci svých fondů prevence.
Chřipka se vzhledem k podobným projevům často mylně
zaměňuje s běžným nachlazením, což přispívá ke zlehčování
jejího nebezpečí. Ve srovnání
s nachlazením má však chřipka výrazně těžší průběh, nese
s sebou větší rizika vážných
komplikací a rovněž návrat
k plnému zdraví trvá u chřipky
obvykle mnohem déle. Každoročně na následky chřipky
umírá až 4x více osob než při
dopravních nehodách!

„Preventivní očkování proti chřipce dokáže výrazně snížit počty
nemocných i zemřelých v souvislosti s každoroční chřipkovou
epidemií. Ta naši zemi postihuje
v chladných měsících, většinou
na začátku roku. Ideální období pro očkování proti chřipce je
právě teď, přibližně do poloviny
prosince. Očkovat se lze i později, ale je potřeba vzít v úvahu, že
ochrana nastupuje zhruba 14 dní
po aplikaci očkovací látky,“ říká
MUDr. Martina Havlíčková, ve-

Právě nyní
je na očkování proti
chřipce ten nejvhodnější
okamžik.
doucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
Státního zdravotního ústavu.
Očkování pomáhá všem věkovým skupinám, výrazně

u nich snižuje nebezpečí nákazy a komplikací spojených
s chřipkou i počet návštěv
u lékaře. Očkování proti chřipce sice není povinné, ale vzhledem k velkým rizikům chřipky
a k důležitosti prevence se
však důrazně doporučuje zejména rizikovým skupinám
obyvatel, pro něž následky
chřipky bývají nejtěžší. Mezi
ně kromě osob starších 65 let
patří také kardiaci, tzn. lidé
s chronickým onemocněním
srdce a cév, dále diabetici, astmatici a pacienti s dalšími plicními chorobami, s onemocněním ledvin, jater nebo např.
osoby s poruchou imunitního
systému.
Očkovat by se měli také všichni, kdo jsou v úzkém kontaktu
s těmito pacienty, tedy jejich
rodinní příslušníci a rovněž
zdravotnický personál. Rizikoví pacienti mají očkování plně
hrazené z veřejného zdravotního pojištění, takže vakcínu i její
aplikaci mají zdarma.

Na očkování zajděte
ke svému praktickému lékaři
Pokud jste se letos ještě nenechali očkovat proti chřipce,
nečekejte a rovnou se u svého
praktického lékaře domluvte
na konkrétním termínu, abyste

Každoročně
na následky chřipky
umírá až 4x více osob
než při dopravních
nehodách!
to stihli v termínu, který odborníci doporučují. Většina lékařů
má vakcíny k dispozici přímo
ve své ordinaci, případně je mohou obratem doobjednat.
Můžete také navštívit kterékoli očkovací centrum. Pokud
nepatříte mezi pacienty, kteří
mají očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního
pojištění, nezapomeňte si nechat vystavit doklad za nákup
a aplikaci vakcíny, které budete
potřebovat k pozdějšímu proplacení pojišťovnou.

HUDEBNÍ IMPULSY

Neckářovy
živé legendy

Václav Neckář v klubu Doupě.
FOTO | LIBOR MAKRLÍK, JANA VOLKOVÁ

Vánoční živý koncert
opět odvysílá Rádio
Impuls. Ve čtvrtek
5. prosince zazpívá
slavné hity Lékořici či
Půlnoční Václav Neckář.
JOSEF VLČEK

V

roce 2016 se na pražském Veleslavíně zrodilo Studio Doupě.
Napůl nahrávací studio, napůl
malý klub, do kterého se vejde zhruba
pět desítek posluchačů. Majitel si dal za
cíl vytvořit intimní prostředí, ve kterém
INZERCE

by se muzikanti cítili jako doma v blízkém kontaktu se svým publikem. A protože stejný cíl, být co nejblíže svým posluchačům, má i nejposlouchanější česká rozhlasová stanice Rádio Impuls, zrodila se od té doby v přátelském prostředí Doupěte řada originálních koncertních nahrávek, známých jako Živááááky Rádia Impuls. Specifickou roli mezi
nimi hrají vánoční snímky.
Tím prvním byla překvapivě klasika, Rybova Česká mše vánoční. Pro nahrávání získal Impuls jako dirigentku známou specialistku na „Rybovku“
Miriam Němcovou a jako sólisty vokální kvarteto Bohemian Voice. Velký orchestr, který se na nahrávce podílel,
hrál doslova uprostřed přítomných divá-

ků. Nádherná a neuvěřitelně komorní atmosféra připomínající domácí muzicírování byla tak inspirující a vysílání
mělo u posluchačů takový ohlas, že se
vedení rádia rozhodlo v tradici vánočních koncertů pokračovat.
O rok později se s vánoční nahrávkou přihlásil houslový virtuos Pavel
Šporcl s Karlovarským symfonickým
orchestrem. V zajímavých aranžmá
předvedl na svých modrých houslích celou řadu oblíbených vánočních koled
a písní, mezi nimiž nejvíce nadchlo provedení ústřední melodie z filmu Anděl
Páně 2.
Další vánoční živák byl ve znamení
Lucie Bílé, která má nádherný vánoční
repertoár plný světových hitů i půvab-

ných českých koled. Letos směřuje její
vánoční koncert v prosinci do pražské
O2 areny. Lucii Bílé ale kromě velkých
hal anebo kostelních síní sluší i komorní poloha. Sama zpěvačka později prohlásila, že vystoupení v intimním klubovém prostředí Doupěte patřilo k jejím
vůbec nejlepším výkonům. I z rádia je
znát, s jakým gustem dokázala zazpívat
píseň Hallelujah Leonarda Cohena, známou u nás s textem Pavla Vrby jako Desatero nebo naši Purpuru pánů Suchého
a Šlitra v duetu s Honzou Toužimským
z Arakainu.
Také letos připravil Impuls pro své
posluchače nový vánoční koncert. Inspirací k němu byla nejpopulárnější vánoční píseň posledních let, Půlnoční
Václava Neckáře. Šestasedmdesátiletý
zpěvák si připravil hodinový program,
v němž vedle oblíbené Půlnoční zazpíval se svou kapelou, smyčcovým kvartetem a chlapeckým sborem krásné koledy, vánoční písně Ježíšku z dávných
dní či Andělé strážní. Chybět nebude
ani populární Stín katedrál, Lékořice
nebo Suzanne v půvabných aranžích.
Posluchači budou překvapení, jak hluboké propojení s publikem dalo známým Neckářovým skladbám nečekaný
duchovní rozměr.
Rádio Impuls přichystalo na začátku
adventu přehlídku všech svých Vánočních živááááků. Slyšet je můžete 3., 4.
a 5. prosince vždy od 20 hodin na Impulsu. Začíná Lucie Bílá, pokračuje Pavel Šporcl a těsně před Mikulášem
5. 12. si vychutnejte v premiéře Vánoce
s Václavem Neckářem.

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

52 29. listopadu 2019

Česká republika

ČTENÁŘSKÝ RING
Chcete se s námi a ostatními čtenáři podělit o svůj názor na téma či rozhovor,
který jste si přečetli v týdeníku 5plus2?
Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané postřehy zveřejníme.

A dávej na sebe pozor!
Taková a podobná slova slýcháme často od svých starostlivých rodičů, dědečků, babiček a známých nejčastěji, když
někam odjíždíme na kole, motocyklu,
autem, nebo lezeme na strom či na střechu. A my většinou na taková slova
obav o naše zdraví či životy odpovídáme: Neboj, to je v pohodě, nedělej si
vrásky, nebo bobky, to bude všechno
v oukeji, nebo super.
Prý ta starostlivá slova říkají jen proto, aby v případě, že se něco nemilého
přihodí, mohli říci: „Neříkal jsem ti to?
Měl jsi mě poslechnout!“
Leckterý zahrádkář musí lézt na
strom, nebo na střechu svého zahradního domku, do kterého zatéká. Sotva si
přistaví žebřík a uchopí potřebné nářadí, ozve se za ním: „Kam to lezeš?
Vždyť spadneš! Počkej, já ti podržím
žebřík!“ A po pár vteřinách: „Mámo,
přestaň cloumat s tím žebříkem, nebo

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA
spadnu.“ Už bylo pozdě. Žuch! Bum
prásk. Tatík se svíjí bolestí a jeho starostlivá manželka naříká: „Neříkala
jsem ti to, že spadneš?“
Moudré rady se rozdávají snadno.
Neříkejte nějaké mladé slečně, jež má
na sobě tričko, které jí sahá do půli zad,
z pupíku jí vykukuje piercing, kalhoty
odhalují půl prdýlky, ať si na sebe vezme něco teplého, nebo jí nastydnou vaječníky. „Mami, prosím tě, to neřeš!“
No jo, kdo by řešil něco, co bude za
třicet, či za čtyřicet let...
Staří zkušení a moudří lidé dávají
dobré rady. Často i kvůli nářadí, které
se může snadno stát naším nepřítelem.
Řetězové pily, cirkulárky, příklepové
vrtačky či kotoučové brusky – každý
uživatel těchto nástrojů ďábla se musí
mít na pozoru.
Chci jen připomenout, že rady starších a zkušenějších se vyplatí dbát. Všelijaká liknavost se nevyplácí, tak jako
frajeřinky a hazardérství. Je pozdě si
pak nadávat – já blb, tupec, hlupec, trouba… A ještě vám přátelé zahrádkáři začnou říkat Kaskadére. A to jenom proto,
že když jste si uřízl na cirkulárce prst,
našli ho na záhonku ředkviček.
Jiří Knopp

Přeceňované riziko
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

edním z mnoha příkladů,
v němž je naše země „papežštější než papež“, je využití recyklované odpadní vody na závlahy v zemědělství. Naše legislativa s tím totiž nepočítá, zatímco v řadě zemí Evropské
unie je to zcela běžné. Opětovné využívání vody je v současné době velkým tématem právě v EU, která mu
dala letos na jednání Rady pro životní
prostředí oficiálně zelenou. V současné době se připravuje návrh nařízení,
které má zaručit, že voda recyklovaná
v souladu s novými pravidly bude bezpečná k zemědělskému zavlažování
jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska lidského zdraví.

Dosavadní mezinárodní zkušenosti prezentované na konferenci v Berlíně nicméně ukazují, že rizika jsou minimální. Řada rostlin si je totiž schopna vytvořit bariéru vůči průniku rizikových látek. To v praxi znamená, že po
zalévání recyklovanou vodou sice
půda obsahuje pozůstatky pesticidů, léčiv nebo hormonů, ale do rostlin se
tyto látky dostávají v mnohem menší
míře, která by neměla člověka ohrozit.
Samozřejmě to ale nemusí platit
pro všechny látky a všechny plodiny,
a proto by se mělo i v naší zemi prozkoumat, nakolik je možný přenos rizikových látek do pěstované produkce. Ale ne využití recyklované vody
rovnou zakázat. Jak totiž zaznělo na
letošní konferenci „Voda 2019“ v Poděbradech, řada potravin, které lze
běžně koupit v maloobchodu, pochází ze zemí, kde se vyčištěnou odpadní
vodou zavlažuje. Přesto nebyly dosud nikde pozorovány problémy způsobující újmu na lidském zdraví.
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Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Rakovník Nástupní mzda 22 000
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 8 000 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: katerina.husakova@valeo.com tel.: 313
527 236 www.valeo.cz

Valeo

MISTR STROJÍRENSKÉ VÝROBY Do
našeho výrobního týmu hledáme zkušeného
a zodpovědného mistra na strojní středisko.
Strojírenská výroba, region Přerov.
Zajímavá práce, přátelské kolektivy,
zajímavé finanční ohodnocení a benefity.
Pro více informací volejte 702 230 784.
PS P Mac hinery

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

Více na www.jobdnes.cz/detail/117Z9N

Management

Potravinářství a chemie

Technical manager

Procesní technolog - chemické inženýrství

Ředitel společnosti - segment nákladních vozidel

Strojník chladírenského zařízení, až 36.000,-kč

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb

41 250 Kč / měsíc

Inženýr/ka do výroby v potravinářství

Řídící pracovníci v restauracích

22 000 Kč / měsíc

Operátor do potravinářství - Bor u Tachova

Více na www.jobdnes.cz

s.r.o.

Více na www.jobdnes.cz

45 000 - 45 000 Kč / měsíc
130 - 145 Kč / hodinu

Česká republika
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Pekelné vaření

Mikulášské Prostřeno! putuje do Ústeckého kraje
ČR | Na severu Čech se při soutěžním
pořadu Prostřeno! jako první k plotně
postaví důchodce Milan (64 let). Kamenem úrazu bude hovězí polévka. Milan
do ní zapomene dát zeleninu, a pak to
ani nepřizná. Drobná lež ho bude provázet celým týdnem.
V úterý se k plotně postaví Bulharka
Bilyana (38). Chce podávat banicu,
supu topčetu a gjuveč. Nevíte, oč jde?
Uvidíte na televizi Prima. Milan zaskočí hostitelku svým rýpáním.
Středa patří benjamínkovi Dominikovi (19). Nepodařilo se mu dostat na vysokou školu a dává si teď studijní volno.
Pokusí se oslnit špagetami s rajčatovou
omáčkou. Chvílemi budou hosté z večera v šoku. Je to myšleno vážně?
Ve čtvrtek chce kartami zamíchat Josef (49), který pracuje v Německu jako
přípravář betonových forem. Dělá vedoucího na dětských táborech a jako DJ
hraje na akcích a svatbách. Chystá vietnamské závitky i italský studený borůvkový dezert. K tomu všemu bude u stolu plápolat falešný krb, který má navodit pohodovou atmosféru.
INZERCE

S moderním menu v pátek zaútočí na
výhru 60 tisíc korun skladník Petr (25).
Jak Prostřeno! dopadne? Dorazí anděl,
Mikuláš i čerti. Na závěr večera propukne pekelná výměna názorů mezi Milanem a Bilyanou. Pěkně si to vytmaví.
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)
Hlavní chod: Bulharský gjuveč
Ingredience: 500
až 750 g vepřového masa, 500 až
750 g brambor,
půl celeru, 1 cibule, 1 mrkev, 100 g
hrášku, 200 g zelených fazolek, 3 papriky, 4 rajčata, 1 lžíce oleje. Podle chuti:
saturejka, paprika červená mletá, sůl.
Postup: Cibuli, celer a mrkev nakrájíme na kostičky a zpěníme na oleji. Poté
přidáme zelené fazolky a hrášek. Mezitím oloupeme brambory, které nakrájíme na měsíčky. Maso nakrájíme na větší kusy. Brambory spolu s masem dáme
do pekáče, přidáme koření a dušenou zeleninu. Dáme do trouby, přiklopíme a

Rozuzlení soutěže tentokrát přijde v pátek na Mikuláše.
pečeme do změknutí masa a brambor.
Při podávání posypeme petrželkou,
možno i dalším kořením podle chuti.
Vepřová panenka na medu

Ingredience: vepřová panenka, 3 lžíce
medu, špetka soli, pepřová krusta, 1 kg
šťouchaných brambor, 100 g anglické

FOTO | FTV PRIMA

slaniny, jarní cibulka. Postup: Hodinu
před přípravou panenku naložíme do olivového oleje se špetkou soli. Na pánev
již olej nedáváme, ale předem ji rozpálíme a maso pak zprudka opečeme ze
všech stran. Až panenka zhnědne, přidáme med a krustu. Maso dáme na minutku do mikrovlnné trouby, kde dojde, a
uděláme redukci z medu a pepře. Panenku rozpůlíme a položíme přes sebe na
připravenou šťávu na talíři. Uvaříme
brambory, a když jsou měkké, osmažíme cibulku a slaninu. Přidáme do brambor, které rozšťoucháme na kousky – ne
na kaši! Jemně osolíme a opepříme podle chuti, při servírování posypeme jarní cibulkou.

Vyhraj retro skútr
od Zaplo.cz
Stačí si vyřídit půjčku v minimální výši 5.000 Kč
v síti prodejen GECO.

í
n
č
o
n
Vá
ž
sout1ě. 12.
á
začín 9
201

Vezměte si Zaplo půjčku v minimální výši 5.000 Kč na 30 dní v síti prodejen GECO
a vyhrajte jeden ze tří krásných retro skútrů. Stačí půjčku splatit v řádném termínu
nebo alespoň jednou řádně prodloužit její splatnost a jste ve hře!
Soutěž platí od 1. 12. do 31. 12. 2019.
Podrobná pravidla soutěže naleznete na
www.zaplo.cz/soutez

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. listopadu 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.30 Looney Tunes: Úžasná show (16, 17) 8.20
Show Toma a Jerryho II (2) 8.45 Tvoje tvář má
známý hlas VI 11.25 Koření 12.20 Volejte Novu
12.55 Rady ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka
Loskutáka 14.00 Mise Nový domov III 15.25 Au
Pair aneb Slečna na hlídání 17.15 Sestra v akci 2
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Astro Boy (3) 6.40 Super Wings (21)
6.55 Příhody Bolka a Lolka 7.20 M.A.S.H (117)
7.50 M.A.S.H (118) 8.25 M.A.S.H (119) 8.55
Autosalon 10.05 Prima Partička 11.15 Česko
Slovensko má talent 12.55 Umění zločinu II (3)
14.05 Umění zločinu II (4) 15.20 Za trnkovým
keřem. Rodinný dobrodružný film (ČR, 1980)
17.10 Král Šumavy. Dobrodružný film (ČR,
1959). Hrají R. Lukavský, J. Vala, J. Švorcová,
J. Marvan, S. Remunda a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (20) 8.20
Top Gear II 9.25 Pevnost Boyard (5) 11.45 Re-play
12.20 COOL e-sport 12.50 Futurama VIII (5) 13.20
Simpsonovi VIII (19-22) 15.20 Futurama VIII (6)
15.40 COOLfeed 15.50 Nezastavitelný 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi VIII (23-25) 19.30
Simpsonovi IX (1) 19.50 COOLfeed 20.00
Smrtonosná past: Opět v akci 22.10 Resident Evil:
Afterlife 0.10 Živí mrtví VIII (16)

20.00 Sametové stopy
Městečka
20.05 StarDance X...
když hvězdy tančí
Jubilejní desátá řada velkolepé
taneční show. Tentokrát se
můžete těšit na mimořádně
napínavý taneční večer
s detektivní zápletkou
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Četník ve výslužbě
Komedie (Fr./It., 1970)
0.00 Inspektor Banks IV
Pohřbené. Detektivní seriál
(VB, 2015)
1.30 Banánové rybičky
2.05 Sama doma
3.35 Móda-Extravagance-Manýry
4.10 Přes nový práh
4.45 Bydlení je hra
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.15

Policisté v akci 9.15 Na chalupě 10.15 Nové bydlení
11.20 Žena za pultem (11/12) 12.25 Žena za pultem
(12/12) 13.40 Muž na radnici (2) 14.55 Přejděte na
druhou stranu (2) 15.55 Delukse 16.55 Extrémní
případy 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Muž na radnici (3) 21.45 Dr. Ludsky
(8/10) 22.55 Delukse 23.55 Extrémní případy

NEDĚLE 6.40 Krimi 7.10 Noviny 7.55 Policisté

v akci 8.55 Policisté v akci 9.55 Policisté v akci
10.55 Policisté v akci 11.55 Třetí patro (4/6) 13.25
Muž na radnici (3) 14.55 Kam doskáče ranní ptáče,
rodinná sci-fi komedie (ČR/SR, 1987) 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Italské
dědictví, drama (N, 2010) 0.25 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.20 Policisté

v akci 11.20 Odsouzené II (44) 12.30 IQ TAXI CZ 13.00
Divocí koně (46) 14.15 Soudní síň 15.20 Soudní síň
16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI CZ 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kam doskáče
ranní ptáče 22.05 IQ TAXI CZ 22.45 Policisté v akci
23.50 Nové bydlení 0.55 Odsouzené II (44)

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
8.15 Vzpomínka na Adventní koncerty České
televize 2018 8.30 StarDance X... kolem dokola
8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown VII 9.50 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Dřevěná
Marika 14.10 Jehlice Sluneční paní 14.50 Území
bílých králů (5/7) 15.40 Ztracenci 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Bydlet jako... ve věži 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

PRVNÍ POMOC PRO RODIČE!

Naši

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLOVENSKÝ RODINNÝ SERIÁL
KAŽDÝ DEN | 8:40

20.20 Warcraft: První střet
Akční fantasy film
(Čína/Jap./USA, 2016)
22.35 Americký sniper
Akční film (USA, 2014)
1.10 Sestra v akci 2
Komedie (USA, 1993)
2.45 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (14)

ÚTERÝ 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II

(45) 12.40 Divocí koně (47) 13.50 Divocí koně (48)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Třetí patro (4) 21.50 Policisté v akci 22.55 Ve
jménu zákona (45) 23.55 Nové bydlení

STŘEDA 10.25 Policisté v akci 11.25 Odsouzené II

(46) 12.25 Divocí koně (49, 50) 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muž na
radnici (4) 21.45 Delukse 22.45 Policisté v akci 23.45
Ve jménu zákona (46) 0.45 Nové bydlení

ČTVRTEK 11.25 Odsouzené II (47) 12.30 Divocí
koně (51, 52) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Extrémní případy 21.25
Přejděte na druhou stranu (3) 22.30 Policisté v akci
23.30 Ve jménu zákona (47) 0.30 Nové bydlení
PÁTEK 8.35 Soudní síň 9.20 Soudní síň 10.25

Policisté v akci 11.20 Odsouzené II (48) 12.30 Divocí
koně (53) 13.45 Divocí koně (54) 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kluci
z bronzu 22.20 Tři zkoušky lásky 0.05 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj II (14)
Bestie 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková a další
21.30 Polda II (5)
Páté přikázání. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
22.50 Dalších 48 hodin
Krimikomedie (USA, 1990). Hrají
E. Murphy, N. Nolte, B. James,
K. Tighe, E. O’Ross. Režie W. Hill
0.50 Muž s cejchem smrti
Akční thriller (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, B. Wallace, K. David.
Režie D. H. Little
2.50 Umění zločinu II (3)
Zraněný muž 1/2. Krimiseriál
(Fr., 2018). Hrají N. Gob,
E. Bernheimová, P. Duclos.
Režie Ch. Brändströmová
3.55 Umění zločinu II (4)
Zraněný muž 2/2. Krimiseriál
(Fr., 2018)

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

10.30 Doktor z hor 11.30 Top Relax 11.35
Teleshopping 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Top Relax 16.10 Paní
domu 16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05
Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda
21.00 Esmeralda 21.50 Krampovoloviny 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 8.30 Nespoutaný anděl 9.30
Nespoutaný anděl 10.30 Nespoutaný anděl 11.30
Top Relax 11.35 Teleshopping 11.55 Luxus store
15.15 Teleshopping 15.35 Teleshopping 16.00 Na
červeném koberci 16.30 Pralinky 17.10 Esmeralda
18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00
Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.50 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 11.10 Teleshopping 11.25 Pohodové

zprávy 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.55 Odložené případy VII (2, 3) 8.45 Král Ralph
10.35 Teleshopping 11.05 Muž z oceli 13.45 Lego
Batman Film, animovaný film (USA/Dán., 2017)
15.50 Pošli to dál, romantické drama (USA, 2000)
18.15 Rozbouřená řeka, dobrodružný film (USA,
1997) 20.00 Zamilovaný Shakespeare, romantický
film (USA/VB, 1998) 22.30 Wanted, akční
krimithriller (USA/N, 2008) 0.30 Kluk od vedle,
horor (USA, 2015)

Prima Max
6.10 Super Wings (20) 6.30 Astro Boy (2) 6.50
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma VI (26)
9.15 V džungli lásky 11.05 Pohádky pro Emu 13.30
Čtyři svatby a jeden pohřeb 15.55 Návrat
mušketýrů 18.10 Gulliverovy cesty, dobrodružná
komedie (USA, 2010) 20.00 Než jsem tě poznala,
romantický film (VB/USA, 2016) 22.20 Smrtící
mráz, akční film (USA, 2017) 0.15 Resident Evil:
Afterlife, horor (N/Fr./Kan./VB/USA, 2010)

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Zvěřinec 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Indian – Pořad o hrách 19.35 Filmové novinky
19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda 21.50
Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
ČTVRTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Paní domu 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Top Relax 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 1. prosince 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.10
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.15
21.35
22.05
22.34
22.35
0.15
1.45

Zajímavosti
z
regionů
6.30
Manželská hra 6.45 Ztracenci. Drama
(ČR, 1956) 8.05 Úsměvy Josefa
Náhlovského a Josefa Mladého 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
Hříchy pro diváky detektivek (8/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hospoda U Bílé kočky
Silák a strašidla
Potkal jsem ho v zoo
Přísahám a slibuji (2/4)
Adventní koncerty České televize
Herbář VII
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance X... kolem dokola
Sametové stopy
Jak si nepodělat život
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Černá karta
Inspektor Banks IV
Rozsudek III

Nova
6.05
6.15
7.35
8.20
8.40
9.05
10.15
11.35
13.15
15.20
17.45
18.55
19.30
20.20
22.35
23.05
1.05
3.05
4.00
4.55

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola II (2-4)
Looney Tunes: Úžasná show (18, 19)
Show Toma a Jerryho II (3)
Krok za krokem V (19)
Pohádka o dešťové víle
Dennis, postrach okolí, znovu
zasahuje
Letos nepeču
Kvaska
Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012)
Bota jménem Melichar
Komedie (ČR, 1983)
Hospoda (51)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Okresní přebor: Poslední zápas
Pepika Hnátka
Střepiny
Gangsteři
Akční film (USA, 2010)
Kvaska
Hudební film (ČR, 2007)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (15)
Pohádka o dešťové víle
Novashopping

6.05
6.30
6.45
7.15
8.25
8.50
9.20
10.25
11.45
12.40
13.20
13.40
14.25
16.20
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.10
2.35
3.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (4)
Super Wings (22)
M.A.S.H (120)
Hitlerovi bodyguardi (12)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu III (8)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Jak se staví sen
To je vražda, napekla:
Jen zákusky
Krimifilm (Kan., 2017)
Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Když draka bolí hlava
Pohádka (ČR/SR, 2018)
P. S. Miluji tě
Romantický film (USA, 2007)
Já, Kajínek
Hitlerovi bodyguardi (12)
Halloween H20
Horor (USA, 1998)

5.30 Příběh dinosaura 6.40 Lego Batman Film
8.40 Rozbouřená řeka 10.55 Au Pair aneb Slečna
na hlídání 12.40 Zamilovaný Shakespeare 15.05
Sherlock Holmes: Jak prosté II (1-3) 17.40 Warcraft:
První střet, akční fantasy film (Čína/Jap./USA, 2016)
20.00 Schindlerův seznam, drama (USA, 1993)
23.20 Táhni k čertu!, horor (USA, 2015)

Prima cool
8.10 Top Gear II 9.30 Pevnost Boyard (6) 11.40
Těžká dřina 12.15 Bikesalon 12.50 Futurama VIII (6)
13.20 Simpsonovi VIII (23-25) 14.50 Simpsonovi IX
(1) 15.20 Futurama VIII (7) 15.40 COOLfeed 15.50
Smrtonosná past: Opět v akci 17.45 COOLfeed
17.55 Simpsonovi IX (2-5) 19.50 COOLfeed 20.00
Zachraňte vojína Ryana 23.40 Narcos (5) 0.45
Narcos (6)

Prima Max
7.55 Super Wings (21) 8.10 Astro Boy (3) 8.40
Zpravodajství FTV Prima 10.00 Vítejte doma VI
(26, 27) 11.55 Za trnkovým keřem 13.30 Gulliverovy
cesty 15.20 Než jsem tě poznala 17.45 Fanaticky
zamilován, romantická komedie (USA/N, 2005)
20.00 Prime, komedie (USA, 2005) 22.15 Dalších
48 hodin, krimikomedie (USA, 1990) 0.20 P. S. Miluji
tě, romantický film (USA, 2007)

pondělí 2. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
Stan 10.05 168 hodin 10.35 Dobrodružství kriminalistiky 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Velký případ malého detektiva
a policejního psa Kykýna
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.15 Princip slasti (8/10)
21.15 Rozsudek III
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
0.00
0.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3785)
Specialisté (43)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (20)
Ordinace v růžové zahradě 2
(592)
Odložené případy VII (4)
Odložené případy VII (5)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3786)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (98)
Specialisté (44)
Expozitura (4)
Beze stopy V (24)
Odložené případy VII (4)
Novashopping

Prima
6.50
7.25
8.20
8.50
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.50
1.45
2.45

Super Wings (23)
M.A.S.H (120)
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (10)
Jake a Tlusťoch (1)
Walker, Texas Ranger II (16)
Námořní
vyšetřovací služba (20)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (212)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (20)
Walker, Texas Ranger II (16)
Námořní
vyšetřovací služba (20)

Nova Cinema
6.20 Král Ralph 8.10 Pošli to dál 10.40
Teleshopping 11.10 Zamilovaný Shakespeare 13.40
Teleshopping 14.10 Trhala fialky dynamitem 16.05
Letos nepeču, komedie (USA, 2010) 17.50 Kvaska,
hudební film (ČR, 2007) 20.00 František je děvkař,
komedie (ČR, 2008) 21.50 Black Mass: Špinavá hra,
drama (USA/VB, 2015) 0.10 Táhni k čertu!

Prima cool
12.15 Simpsonovi IX (2-5) 14.15 Cool Kids (20)
14.45 Re-play 15.20 Futurama VIII (8) 15.40
COOLfeed 15.50 Americký chopper VI (25) 16.50
Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IX
(6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Těžká dřina
21.25 Teorie velkého třesku (7, 8) 22.20 Kurz sebeovládání (89) 22.50 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
7.45 Super Wings (22) 8.05 Astro Boy (4) 8.30
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma VI
(27, 28) 11.40 Luisa a Lotka 13.40 Fanaticky
zamilován 15.50 Prime, komedie (USA, 2005) 18.10
Falešná snoubenka, romantický film (USA, 2016)
20.00 Bez návodu, komedie (Mex., 2013) 22.45 Víc
než zločin, thriller (USA, 2014) 0.45 Zachraňte
vojína Ryana, válečný film (USA, 1998)

úterý 3. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin VI 10.35
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 StarDance X... když hvězdy tančí
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Tchyně a uzený
Drama (ČR, 2011)
22.30 Gejzír
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Columbo
0.15 Taggart
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.30
0.10
1.00
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3786)
Specialisté (98)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (593)
Odložené případy VII (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3787)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (935)
Víkend
Expozitura (5)
Beze stopy VI
Odložené případy VII (6, 7)
Krok za krokem V (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (592)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.20
8.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.20
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.35
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Astro Boy (6)
Super Wings (24)
M.A.S.H (122)
M.A.S.H (123)
M.A.S.H (124)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Cesty lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (11)
Jake a Tlusťoch (2)
Walker, Texas Ranger II (17)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (109)
MARTA
Vůně zločinu (1)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (21)
Walker, Texas Ranger II (17)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Jake a Tlusťoch (2)

Nova Cinema
6.40 Pohádka o dešťové víle 7.55 Odložené případy
VII (4, 5) 9.45 Au Pair aneb Slečna na hlídání 12.10
Dennis, postrach okolí, znovu zasahuje 14.05 42
16.35 Warcraft: První střet 18.55 Bota jménem
Melichar 20.00 Santa má bráchu, komedie (USA,
2007) 22.20 Čelisti 3, horor (USA, 1983) 0.10
Schindlerův seznam, drama (USA, 1993)

Prima cool
11.55 Futurama VIII (8) 12.25 Simpsonovi IX (6-9)
14.25 Teorie velkého třesku (7, 8) 15.20 Futurama
VIII (9) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
VI (26) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (10-13) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Partička XXL 21.45 Teorie velkého třesku
(9, 10) 22.40 Kurz sebeovládání (90) 23.00 Cesty
k úspěchu 23.15 Partička 0.00 COOLfeed

Prima Max
6.50 Super Wings (23) 7.10 Astro Boy (5) 7.40
Zpravodajství FTV Prima 9.05 Vítejte doma VI
(28, 29) 10.55 Frida 13.30 Falešná snoubenka,
romantický film (USA, 2016) 15.20 Bez návodu,
komedie (Mex., 2013) 18.05 Vraždy v Lisabonu,
krimifilm (N, 2017) 20.00 Loupež století, krimifilm
(USA, 2014) 22.05 Vendeta, akční thriller (USA,
2011) 0.15 Víc než zločin, thriller (USA, 2014)

středa 4. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Příběhy slavných...
Petr Lébl 10.00 Velký případ malého
detektiva a policejního psa Kykýna.
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Josefa Bláhy
14.40 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Sametové stopy
20.15 Spravedlnost (3/3)
21.35 Neviditelní (12, 13/13)
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Columbo
1.05 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
0.20
1.15
2.10
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3787)
Ordinace v růžové zahradě 2 (935)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (594)
Odložené případy VII (8)
Odložené případy VII (9)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3788)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise Nový domov III
O 10 let mladší II
Expozitura (6)
Beze stopy VI (2)
Odložené případy VII (8)
Odložené případy VII (9)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.45
7.20
8.15
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
1.55
2.55
3.50

Astro Boy (7)
Super Wings (25)
M.A.S.H (124)
M.A.S.H (125)
M.A.S.H (126)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Plachetnice lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (12)
Jake a Tlusťoch (3)
Walker, Texas Ranger II (18)
Námořní vyšetřovací služba (22)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (213)
Show Jana Krause
Temný Kraj II (14)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (22)
Walker, Texas Ranger II (18)
Námořní vyšetřovací služba (22)
Jake a Tlusťoch (3)

Nova Cinema
6.35 Trhala fialky dynamitem 8.30 Odložené případy
VII (6, 7) 10.20 Sherlock Holmes: Jak prosté II (1-3)
13.35 Letos nepeču 15.55 Santa má bráchu 18.10
Vánoce v Conway, drama (USA, 2013) 20.00
Babovřesky 3, komedie (ČR, 2015) 22.05 Jednotka
příliš rychlého nasazení, akční komedie (VB, 2007)
0.25 Gangsteři, akční film (USA, 2010)

Prima cool
11.55 Futurama VIII (9) 12.25 Simpsonovi IX (10-13)
14.25 Teorie velkého třesku (9, 10) 15.20 Futurama
VIII (10) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
VII (1) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku (11-14) 22.10 Kurz sebeovládání (91) 22.40 Prima Partička 23.40 COOLfeed
23.45 Americký chopper VII (1) 0.45 Prima Partička

Prima Max
6.55 Super Wings (24) 7.10 Astro Boy (6) 7.40
Zpravodajství FTV Prima 9.05 Vítejte doma VI (30)
10.10 To je vražda, napekla 11.55 Když draka bolí
hlava 14.15 Vraždy v Lisabonu 16.10 Loupež století
18.15 Vzájemná výpomoc, komedie (USA, 2009)
20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti, fantasy film (USA, 2016) 22.45 Les sebevrahů,
horor (USA, 2013) 0.40 Vendeta

čtvrtek 5. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Střevíčky 10.05 Všechno, co
mám ráda 10.30 Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zástava
14.20 Otec Brown VII
15.10 Doktor Martin VI
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Rozsudek III
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Taggart
23.20 Kriminalista

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.05
0.15
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3788)
O 10 let mladší II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (595)
Odložené případy VII (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3789)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (936)
Život ve hvězdách
Ex Machina
Sci-fi film (VB, 2014)
Odložené případy VII (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Krok za krokem V (22)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.20
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50

Astro Boy (8)
Super Wings (26)
M.A.S.H (126)
M.A.S.H (127)
M.A.S.H (128)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Královna noci
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (13)
Jake a Tlusťoch (4)
Walker, Texas Ranger II (19)
Námořní vyšetřovací služba (23)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (110)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger II (19)
Námořní vyšetřovací služba (23)
Jake a Tlusťoch (4)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.55 Dennis, postrach okolí, znovu zasahuje, 7.20
Odložené případy VII (8, 9) 9.10 42 12.10 Vánoce
v Conway 14.35 Americký ocásek 16.05 Babovřesky
3 18.05 Starožitníkův krám 20.00 Batman vs.
Superman: Úsvit spravedlnosti, akční sci-fi film (USA,
2016) 23.00 Red Rock West, thriller (USA, 1992)
0.50 Cela, krimidrama (USA, 1996)

Prima cool
10.55 Teorie velkého třesku (11, 12) 11.50 Futurama
VIII (10) 12.20 Simpsonovi IX (14-17) 14.20 Teorie
velkého třesku (13, 14) 15.20 Futurama VIII (11)
15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper VII (2)
16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku (15, 16)
22.20 Kurz sebeovládání (92) 22.50 Kriminál

Prima Max
6.10 Super Wings (25) 6.30 Astro Boy (7) 6.50
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma VI (31)
9.15 Bez návodu 11.50 Návrat mušketýrů 14.00
Vzájemná výpomoc 15.50 Ďábel nosí Pradu 18.15
Polibek pod jehličím, romantický film (USA, 2017)
20.00 Holky z porcelánu, komedie (ČR, 1974) 22.15
Smrtonosná hra 2, thriller (USA, 2013) 0.15 Les
sebevrahů, horor (USA, 2013)

pátek 6. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Zástava 10.10 Přísahám
a slibuji (2/4) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Ota Sklenčka
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Lída Baarová
22.00 Všechnopárty
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Hercule Poirot
23.50 Svatba upírů
Hororová komedie (ČR, 1993)
1.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3789)
Ordinace v růžové zahradě 2 (936)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (596)
Odložené případy VII (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3790)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Vánoční Kameňák
Komedie (ČR, 2015)
Con Air
Akční thriller (USA, 1997)
Odložené případy VII (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Život ve hvězdách

Prima
6.15
6.40
7.20
8.15
8.45
9.20
10.15
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
0.35
1.35
2.30
3.45

Astro Boy (9)
Super Wings (27)
M.A.S.H (128)
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Pouto lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (14)
Jake a Tlusťoch (5)
Walker, Texas Ranger II (20)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Fotr je lotr
Komedie (USA, 2000)
Vražedná bilance
Akční film (USA, 2018)
Walker, Texas Ranger II (20)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Jake a Tlusťoch (5)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.05 Odložené případy VII (10, 11) 7.55 Rodinný
chaos 9.45 Teleshopping 10.20 Babovřesky 3
12.20 Teleshopping 12.50 Zemětřesení 15.20
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 18.15
Z lásky nebo pro peníze 20.00 Raubíř Ralf 21.55
Tango a Cash, akční komedie (USA, 1989) 23.50 Ex
Machina, sci-fi film (VB, 2014)

Prima cool
8.20 Top Gear III 9.35 Americký chopper VII (2)
10.35 Autosalon 11.50 Futurama VIII (11) 12.20
Simpsonovi IX (18-21) 14.20 Teorie velkého třesku
(15, 16) 15.20 Futurama VIII (12) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper VII (3) 16.50 Top Gear III
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IX (22-25) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Ve jménu krále 22.45
Smrtící oteplení 0.40 Americký chopper VII (3)

Prima Max
6.20 Super Wings (26) 6.35 Astro Boy (8) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.35 Vítejte doma! VII (1, 2)
10.25 Vzájemná výpomoc 12.15 Falešná snoubenka
14.00 Polibek pod jehličím 15.50 Záhada Hailey
Deanové: Smrtící láska 17.45 Táta nebo milenec,
komedie (Fr., 1991) 20.00 Motýl na rameni, drama
(Fr., 1978) 22.00 Kriminál, thriller (USA, 1989) 0.25
Smrtonosná hra 2, thriller (USA, 2013)

Česká republika
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Knižní tipy: Odsun Němců i starobylé mýty
Očista československého
pohraničí
Eagle Glassheim

Jak po druhé světové válce probíhaly
odsuny a jaké byly
osudy vysídlených
Němců? Jaký osud
čekal uprázdněné
oblasti v pohraničí,
v bývalých Sudetech, a to nejen
z hlediska osídlení,
ale také jako průmyslové a hornické oblasti? Jaké vlastně byly důvody odsunů, jaká
byla historie soužití různých národů na
území meziválečného Československa?
Jak se dokázalo Československo vypořádat s ekologickými problémy v severních
Čechách od války až po současnost a jak
se projevily přesuny obyvatel na kulturní
krajině? Dá se paměť krajiny ještě zachránit? Na všechny tyto otázky hledá odpovědi americký historik Eagle Glassheim.
406 stran, Nakladatelství Academia

Mýty a legendy pro
unavené rodiče a jejich děti
Dan Green, David Lyttleton
Na stránkách bohatě ilustrované knížky Dana Greena
ožívají starobylé
mýty a legendy
z celého světa. Tradiční příběhy vyprávěné netradiční
formou seznamují
čtenáře s duhovými hady, kyklopy, draky i odvážnými hrdiny a proslulými kráskami, jejichž jména
zlidověla. Známé i neznámé pověsti ukazují, jak si kdysi lidé vysvětlovali vznik
světa, koloběh ročních období nebo proměnlivost počasí. Kdoví, třeba opravdu
lze zastavit slunce, najít moudrost v hloubi temného lesa, sestoupit do podsvětí
a ukonejšit tříhlavého psa koláčkem.
224 stran, Nakladatelství JOTA

Stoprocentní matky
Aimee Molloyová

Říkají si májové
mámy, protože se
jim všem děti narodily v květnu. Dvakrát týdně se scházejí v brooklynském parku, aby
se
vymanily
z únavné rutiny
mateřských starostí a probraly spolu radosti, strach a úzkosti
své nové životní etapy, která se točí kolem
dětí. Tu a tam si dopřejí drink v nedalekém módním baru. Jednoho horkého červencového večera se ale něco děsivě zvrtne: chlapečka jedné z matek někdo unese.
352 stran, Nakladatelství LEDA

Eugenie
Jana Poncarová
Hotel Continental v samotném srdci Plzně skrývá románový příběh z doby první republiky a druhé světové války. Eugenii jako většinu žen své doby čeká
smluvený sňatek. S manželem, za něhož se provdá na přání otce, se stará
o chod hotelu, kde rodina prožívá okuINZERCE

paci a válku.
Schází se tady
plzeňská smetánka, jednoho dne zde přenocuje i Marlene Dietrichová. Během
okupace si přichází do hote-

lové kavárny vypít sklenku gestapo i odbojáři. Bombardování Plzně připraví
mladou hoteliérku o otce i o manžela.
Osvobození americkou armádou v květnu 1945 přináší do života vdovy novou
lásku, která ji postaví před osudové rozhodnutí. Kniha je inspirovaná skutečným příběhem hoteliérky Eugenie Egertové Janečkové.
376 stran, Nakladatelství Motto
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Vinař Martin Vajčner (na snímku nahoře) vyrábí svá vína v souladu s přírodou. Nechává je zrát pod zemí v kvevri nádobách (dole).

Vinař Martin Vajčner
propaguje
ekologickou výrobu vín,
úroda mu zraje
v hliněných nádobách.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ČR | Že se pro víno musí do sklípku?
Kdepak. Znojemský vinař Martin
Vajčner pro něj sahá pod zem, kde několik měsíců zraje v hliněných nádobách.
Patří tak k výrobcům a propagátorům
naturálních vín.
Čich na víno cvičil už v dětství, kdy
ho dědeček zavedl do sklepa a odšpuntoval mu sud, aby mohl přivonět ke kopřivovému sauvignonu nebo k tramínu
s nádechem růží. K tomu, aby si vytříbil
čichové a chuťové buňky, se ale musel
„propít“. Odmalička také vypomáhal ve
vinohradech. Že vinohrad neznamená
jen celoroční tvrdou dřinu, ale i slast při
ochutnávání jeho plodů, zjistil až při nástupu na jedinou tuzemskou vinařskou
střední školu ve Valticích. Před čtyřmi
lety spoluzaložil firmu zaměřenou na
prohlídky Znojma a okrajově na výrobu
vlastního vína.
Jenže Vajčnera to táhlo k vínu a jeho
výrobě čím dál víc. „Chtěl jsem dotáhnout nastolenou myšlenku výroby vín
s maximálním projevem terroir. Více
času věnovat výrobě vína a konečně mít
vlastní hrozny a vinohrad,“ vysvětluje,
proč na konci roku 2018 z firmy odešel
a založil vlastní vinařství. První víno

FOTO | M. VAJČNER

Na vinohrad bylinky.
Na hrozny bosé nohy
uvedl na trh letos. Základem vín jsou
hrozny z tradičních viničních tratí na
Znojemsku pěstované v ekologickém režimu. Hospodaří na necelých dvou hektarech a část svých vinic obdělává podle
biodynamického kalendáře Marie Thunové. Vinohrad ošetřuje především kypřicím práškem, který upravuje kyselost
a zásaditost na listech a hroznech. A

místo mědi zase aplikuje výluhy z bylin, třeba ze šalvěje nebo tymiánu. Velmi důležité je také pečlivé provedení zelených prací.
Hrozny se sklízí ručně a jsou šlapány
bosýma nohama ve velké kádi, kde se
nechávají uležet. Část naturálních vín
vyrábí třiatřicetiletý someliér a vinař
kachetinskou metodou pocházející
z Gruzie. „V chuti a vůni jdou cítit například výrazné bylinné, živočišné, minerální, slané nebo mořské tóny,“ uvádí
Vajčner.
Kachetinská metoda zahrnuje několikaměsíční zrání hroznů ve velkých nádobách kvevri. Vajčner má v pískovcovém
sklepě zakopané dvě nádoby o objemu
250 litrů, vyrobené z moravské šatovské
hlíny, znojemské podzemní vody a vypálené z místního dubového a akátového
dřeva. Póry nádoby jsou impregnované
včelím voskem, takže víno může dýchat
a „komunikovat“ s půdou.
V těchto nádobách zakopaných ve
sklepě pod zemí ale zrají jen malé šarže
vín. I v jeho ostatních vínech, která vyrábí ve svém sklepě v Hodonicích, však
musí být čitelná oblast, odkud hrozny pocházejí. Každá oblast a viniční trať se to-

tiž vyznačuje jiným složením půdy, různou nadmořskou výškou, odlišným
množstvím srážek nebo třeba množstvím
slunečních paprsků. „Snažím se dělat
vína taková, aby projevy všech těchto
faktorů byly co nejvíce zřetelné. Příroda
sama určuje, jak budou vína ve výsledku
chutnat, proto minimalizuji zásahy ve
sklepě. Škála barev, chutí i vůní je tak
velmi pestrá a zábavná,“ vysvětluje.
Ačkoliv je z vinařské rodiny, k autentickým vínům poprvé přičichl – jako
mnozí vinaři, kteří se vydali tímto směrem – na vinařské škole díky výuce Jaroslava Osičky. I přesto, že jsou přírodní
vína o trochu dražší než ta z konvenční
výroby, podle Vajčnera se zájem a povědomí o naturálních vínech zvyšuje. Sleduje to zejména na řízených degustacích,
kterých má ročně až šedesát v hotelech,
vinných barech, na lodích na Vranovské
a Brněnské přehradě i na svatbách. „Většinou se ze skupinek, pro které degustaci
dělám, ozvou dva tři hosté, kteří už oranžové nebo jiné autentické víno někdy
ochutnávali a případně jsou jeho fanoušky. Ještě před dvěma třemi lety o oranžových vínech věděl jen málokterý běžný
konzument vína,“ uzavírá.

Zlínský kraj
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Na Masters míří Judas Priest
Pořadatelé festivalu
Masters of Rock odtajnili
seznam kapel, které
příští rok v létě dorazí
do Vizovic. Začal také
prodej vstupenek.
PETR SKÁCEL
VIZOVICE | Britská heavymetalová legenda Judas Priest bude hlavní hvězdou
už 18. ročníku přehlídky tvrdé rockové hudby Masters of Rock, který se
uskuteční od 9. do 12. července 2020
v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích.
„V posledních deseti letech jsme se
o ně každoročně snažili, ale nikdy neměli volný termín na turné v době, kdy se
koná Masters of Rock. Teď to konečně
vyšlo,“ podotkl Jiří Daron, ředitel agentury Pragokoncert. „Fanouškům už
jsme představili legendární skupiny
jako Twisted Sister, Motörhead nebo
Def Leppard a teď přibude další velké
jméno, které psalo hudební historii,“
těší se.
Vystoupení Judas Priest bude speciální a i zpěvák Rob Halford označuje nad-

Hlavní hvězdou festivalu bude britská heavymetalová kapela Judas Priest
se zpěvákem Robem Halfordem.
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA
cházející výroční koncertní šňůru za
„milník v historii kapely“. „Poslední
týdny a měsíce horečnatě pracuji na
tom, aby tato naše show byla skutečně
něco výjimečného a něco, na co fanoušci nikdy nezapomenou. Ponoříme se hluboko do naší historie a zahrajeme písničky, které jsme ještě nikdy naživo nehráli,“ naznačil Halford.

Kapela má také připravenou monstrózní produkci a potřebovala pro ni
specifické technické podmínky. Organizátoři proto přivezou z Německa nové
pódium, které má na šířku 36 a na výšku 16 metrů. V jeho vybavení nechybí
ani motory, díky nimž se nad umělci mohou vznášet různé prvky dokreslující atmosféru koncertu.

„Tato mohutná ocelová stage bude
představovat mimořádné vizuální vylepšení festivalu. Bude daleko větší, vyšší
a po obou stranách ji budou lemovat
obří LED stěny,“ upozornil Daron.
Tahákem bude i koncert finských
Nightwish, kteří se do Vizovic vrátí po
pěti letech, velkým jménem jsou rovněž
švédští melodičtí deathmetalisté Amon
Amarth, kteří na Masters naposledy hráli v roce 2016. Mezi další kapely ze soupisky pro příští rok patří Anthrax, Sepultura, Heaven Shall Burn, Testament,
Alestorm,
OOMPH!,
Gotthard,
Amorphis, Kataklysm či Beast in Black
a poprvé dorazí Ace Freshley, bývalý
člen slavné americké hardrockové formace Kiss.
Vstupenky na Masters of Rock jsou
v prodeji na festivalovém webu, do konce roku vyjdou na 2 000 korun.

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

INZERCE

do 3. 12. 2019

Originál česká
kuřecí šunka
90% masa, 1kg

Listové těsto
mražené, 350g
+20% zdarma

Gouda 48%, 1kg

129,-

149,12,90
0
9
,
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Čokoláda Milka Sweet winter,
Alpenmilch, Oreo, 100g

62

www.5plus2.cz

Řecký dramatik Menandros: Nemocné tělo potřebuje lékaře, ...

Tajenka: ...nemocná duše přítele.
INZERCE

Zlínsko a Uherskohradišťsko
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Třetí fotbalová liga
je v půlce. Na sestup
jsou tři krajské kluby
Rezervní mužstva prvoligového Zlína a Slovácka budou hrát na jaře o udržení
v Moravskoslezské fotbalové lize. Sestupové starosti mají také v Uherském
Brodu a v Otrokovicích. V klidu jsou jen v Kroměříži.

Pořadí MSFL
1. Blansko
2. Petřkovice
3. Frýdek-Místek
4. Uničov
5. Olomouc B
6. Rosice
7. Ostrava B
8. Kroměříž
9. Vrchovina
10. Vyškov
11. Velké Meziříčí
12. Otrokovice
13. Znojmo
14. Hlučín
15. Uherský Brod
16. Slovácko B
17. Zlín B
18. Dolní Benešov

33:11
31:17
26:15
31:24
35:19
16:11
34:19
30:23
20:18
25:22
22:34
26:35
17:27
11:24
26:29
18:36
20:33
17:41

36
31
31
30
29
29
28
27
25
23
23
22
20
18
17
15
14
6

PETR FOJTÍK
ZLÍNSKÝ KRAJ | Do Moravskoslezské
fotbalové ligy se vrátily po dvou letech,
které strávily v nechtěné Juniorské lize.
Záložním týmům Fastavu Zlín a Slovácka však hrozí, že z ní po sezoně opět vypadnou. V poločase třetí nejvyšší soutěže se seřadily za sebou nad poslední příčkou, na sestupovém místě vězí také
Uherský Brod. Pádu se musí obávat rovněž ve Viktorii Otrokovice, klidnou zimní pauzu budou mít jen v Hanácké Slavii
Kroměříž.
„Prioritou klubu je áčko a devatenáctka. My jsme trochu upozadění. Ale nikdo nechce spadnout. Ani já. Budeme
dělat maximum, abychom se zachránili.
I když to bude složité, protože zatím to
vypadá na sestup pěti týmů,“ poznamenal trenér zlínského béčka Jan Jelínek.
Před letošní sezonou se MSFL rozšířila ze šestnácti na osmnáct účastníků,
aby absorbovala čtyři rezervy prvoligových klubů. Jenže po letošním ročníku
se vrátí opět k šestnácti celkům, takže
minimálně čtyři nejhorší spadnou. Šest
týmů by se poroučelo do divize jen v případě, že z druhé ligy sestoupí dva moravské oddíly. Zatím to vypadá na Vítkovice.
Juniorky Zlína s Slovácka rozjely sezonu rozdílně, na konci je ale jejich výsledek prakticky stejný – od sebe je dělí
bod.
„Úvod nám vyšel. I díky klukům
z áčka jsme uhráli nějaké body. Pak už
jich ale tolik nechodilo a museli jsme nastupovat s mladými kluky, pro něž byla
MSFL moc. Potřebují se od někoho učit.
A bez zkušených hráčů, kteří by je
usměrnili a dirigovali, to nebyli schopní
zvládnout,“ uvedl trenér slovácké rezervy Pavel Němčický.
Černou sérii deseti zápasů bez vítězství zlomila jeho družina až v závěrečném podzimním kole v duelu proti beznadějně poslednímu Dolnímu Benešovu.
Zlín vyhrál poprvé až v šestém kole,
jeho vzepětí však nemělo dlouhého trvání. Mužstvo doplácelo na katastrofální
marodku v prvoligovém áčku.
„Rázem naskakovali hráči, kteří teprve rostou a sžívají se s mužským fotba-

„

V třetiligovém derby rezervních týmů vyhrál Zlín (ve žlutém) nad Slováckem 2:1. Po podzimní části sezony je na tom
o bod lépe hradišťský celek, ale i on se nachází na sestupovém místě.
FOTO | JAN ZAHNAŠ

I když nás umístění
netěší, tak třetí liga je
pro růst a vývoj
mladých hráčů lepší než
juniorská liga.
lem. MSFL byla momentálně nad jejich
síly,“ přiznal Jelínek.
Ve Zlíně i v Hradišti však comeback
do třetí nejvyšší soutěže přivítali.
„I když nás umístění netěší, tak třetí
liga je pro růst a vývoj mladých hráčů
směrem k dospělému fotbalu rozhodně
lepší než juniorská liga, která klukům
uškodila,“ je přesvědčený Němčický.

„Juniorská liga byla pro mladé kluky
ztracený čas,“ přitakává Jelínek. „I divize je pořád lepší,“ říká přísně.
Jen o dva body více než Slovácko B
získal Uherský Brod, který hraje MSFL
třetí sezonu v řadě.
„Sedmnáct bodů je málo. Chtěli jsme
mít minimálně o tři víc. Musíme se zamyslet, co s tím. Pokud se chceme zachránit, musíme tým posílit, udělat dobrou přípravu a na jaře zabrat,“ nabádá na
webových stránkách brodského klubu
trenér Miroslav Ondrůšek, který před sezonou nahradil Martina Ondu.

Kanonýrem MSFL je Silný
Uherský Brod sráží katastrofální výsledky na cizích hřištích, kde prohrál všech
sedm zápasů. Na jaře přitom pojede ven
devětkrát. Tým se ale může opřít o Šimona Chwaszcze, který vstřelil osm bra-

nek, třetinu všech gólů slováckého celku.
Nejlepší kanonýr soutěže dává branky v Kroměříži, Jan Silný jich zaznamenal šestnáct a drží si tak průměr jedné trefy na zápas. V Hanácké Slavii však mysleli výše než na aktuální osmou příčku.
Ke spokojenosti schází trenéru Bronislavu Červenkovi tři body, které by Hanáky katapultovaly na čtvrtou pozici.
Dvanácté přezimují Otrokovice, od sestupové příčky je dělí pouze čtyři body.
INZERCE

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

tvproducts.cz
ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA

Na dálkové ovládání (pohodlně nastavíte intenzitu
nzitu vyhřívání).
vyhřívání) Příjemná,
Příjemná
bezp
pečná a úsporná.
Rozm
měr: 150 × 80 cm

599,599
599,-

349,49

VYHŘÍVANÁ
NÁ PODLOŽK
PODLOŽKA
DO AUTA

Vyrobená z vyso
oce kvalitního
protiskluzového
o materiálu.
Napájení z auto
ozapalovače.
2 stupně regulaace.

BL
LACK
LA
FR
FRIDAY
RIDAY
RID

Rozměry: 99 × 48 × 2 cm
1 ks za 349 Kč
2 ks za 598 Kč

429,-

-42%

od

HRNEC NA POMALÉ VAŘENÍ
Zdravé vaření. Na přípravu jídel z „jednoho
hrnce“. Úspora času při vaření. Vyjímatelná
kameninová nádoba.

Rozměr: 32 × 22,5 × 25 cm
Objem: 3,55 ℓ
Příkon: 2000 W

299,-

PARALYZÉR INFERNO

Mini paralyzér, který lze připnout na klíčenku. Zabudovaná LED svítilna, LED indikace
nabití, přepínač ON/OFF.

Rozměr:
ozměr: 8,9
8 9 × 3,2
3 2 × 11,77 cm
Obsah balení: paralyzér,
USB kabel, návod k použití
Výýkon: max. 100 kV

až

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice
e.

➊ Se 4 kartáči za 699 Kč
➋ Profi za 999 Kč

➋

➊

399,-

999,-

699,-

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla či židle (vhodné i na
invalidní vozík).

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál:
ateriál: PUR pěna

199,-

-50%
POZOR! Prodej pouze osobám
starším 18 let!

MULTIFUNKČNÍ MADLO
s indikátorem
Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

od

* Náhradní povlak za 99,-.

DĚTSKÉ STOLKY

Toaletní stolek - 40 dílů

d
Skvělá zábava pro děti!
Obsahuje zrcadlo, stolek,
s
židličku, osvětlení, taburetku, funkční fén, hřeben, rtěnky, šperko
ovnici
Rozměr: 42 × 61 × 28 cm
m
za 599 Kč
V nabídce také:
➊ Kuchyňka za 599 Kč
➋ Stánek s občerstveníím
za 799 Kč

599,-

199,-

INTERAKTIVNÍ KOŤÁTKO

/ks

Reaguje na tlesknutí. 6 funkcí: prosí, sedí, chodí,
uklání se, zpívá, protahuje se. Provoz na 4×
baterie 1,5 V AA (nejsou součástí). Materiál 100%
polyester.
Velikost: cca 22 cm

599,-

od

OSOBNÍ
ZESILOVAČE
ZVUKU

Barvy:

od

-64%

platí do 1.12.

/ks

-30%

399,-

SLEVY

Zesiluje hovorr i jiné
zvuky. Regulaace
hlasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kčč
➌
➍ Dobíjecí
POWER
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

➎
➍

od

399,-

/ks

HOUPACÍ KONÍK

Klasická hračka v moderním provedení. Vyroben
z kvalitního plyše. Má pohodlné sedlo a dřevěná
madla. Cválá, řehtá, hraje.
Rozměry (š × v × d):
22 × 74 × 62 cm,
Výška sedla: 42 cm

799,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

➋

➊

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

699,-

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14
Chyby v textu
a vyobrazení vyhrazeny.

VÁNOČNÍ DÁRKY

A

ZD

M
AR

* platí pro
každý nákup
nebo objednávku nad 500 Kč

