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Muž jí chyběl, tak
s ním jezdí v kamionu
PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Kam zajít o adventu za
kulturou i zábavou ...str. 21 až 44

DECHBEROUCÍ PROMĚNY

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

Robin a Sylva Sendrei spolu v kabině kamionu po Evropě za zhruba půl roku najezdili kolem 50 tisíc kilometrů. Na
nervy si nelezou, společné cesty prý jejich vztah naopak ještě více utužily.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Sylva Sendrei se z práce v nemocnici přesunula
do kabiny kamionu. Hlavním motivem byla blízkost
jejího manžela, který jezdí už 25 let.
PETR WOJNAR
ČESKÝ TĚŠÍN | Sylva Sendrei se svým
manželem začala objíždět Evropu v tiráku. „Chtěla jsem ho mít nablízku,“ vysvětluje. Svého chotě přemlouvat nemusela. „Řekl jsem jí, že to můžeme zkusit, ale myslel jsem, že nevydrží,“ přiznává Robin Sendrei. Manželský pár
z Horního Žukova v Českém Těšíně se
o soužití v kabině kamionu rozpovídal
v rozhovoru.
Můžete mi říct, co bylo dřív? Svat-

ba, nebo vaše první společná cesta
kamionem?
Sylva: Nejprve jsme se vzali, to bylo
před dvěma lety. Jenže vzhledem k našim profesím jsme se doma spíše míjeli,
Robin přijel třeba v pátek večer a v neděli zase odjel. Já zase pracovala jako ošetřovatelka v nemocnici a taky jsem byla
věčně pryč.
A vás hned napadlo, že byste začala
jezdit s ním? Přece jen, od profese
ošetřovatelky k řidičce kamionu je
dost daleko...

Sylva: K té myšlence mě přiměla zkušenost mé kamarádky, která taky jezdívá
s manželem. Chtěla jsem se svým mužem trávit více času a tohle byl způsob,
jak toho docílit.

REGINA ŘANDOVÁ

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

Takže vás nelákala profese kamioňačky, ale potřeba být s manželem?
Sylva: Přesně tak.
Robine, musela vás manželka přemlouvat?
Robin: To ne, řekl jsem jí, že to můžeme zkusit, a když to nepůjde, tak se vrátí zpátky do nemocnice. Moc jsem tomu
nedával, myslel jsem, že nevydrží. Je to
psychicky náročná práce, pořád na vás
někdo tlačí. Ale popasovala se s tím
dobře, i když první cestu probrečela.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

SOCIALISTICKÁ AKTA X

„Bolševický čaroděj“ řídil
výzkum senzibilů
...str. 8 a 9
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Muž jí chyběl, tak
s ním jezdí kamionem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak to?
Sylva: První turnus, hlavně první hodiny byly hrozné. Jeli jsme do Švédska
přes Dánsko a já se za volantem klepala
strachy. Řidičák na kamion jsem měla
čerstvě, do té doby jsem jezdila jen osobákem.

na pivo, já za kamarádkami. To, že jsme
spolu i v práci, má na mě spíše opačný
efekt. Stává se, že jsem pár hodin bez
manžela a už se mi stýská. Teď jsem
byla s holkami na chatě a už odpoledne
jsem psala manželovi, že chci domů.
(směje se)

Ale nevzdala jste to. Kolik jste od té
doby společně najezdili?
Robin: Jezdíme spolu půl roku a máme
najeto nějakých 50 tisíc kilometrů po
různých koutech Evropy.
A už jste se za tu dobu s volantem kamionu sžila?
Sylva: Dodnes mám z toho obrovského
auta respekt. Už je to lepší, ale problémem zůstává couvání a jízda vlevo.
Robin: Když jsme přijeli do Anglie, nechtěla volant do ruky.
Sylva: Naštěstí jsme to zvládli rychle,
nebylo nutné se střídat. Děsily mě hlavně tamní kruhové objezdy, na každém
bylo tak sto aut.
Robine, vy jste zkušený šofér s pětadvacetiletou praxí. Když předáváte
volant manželce, která je začátečnicí, jdete si v klidu lehnout?
Robin: Jasně, jdu dozadu a vyspím se
třeba dvě hodiny.
Sylva: Já jsem radši, když si lehne. (směje se)
Proč? Mluví vám manžel do řízení?
Sylva: Když sedí vedle mě, tak všechno
dělám špatně.
Robin: Někdy vidím chyby, u kterých

Takže jste si vlastně na sobě vypěstovali závislost...
Robin: Ta práce nás ještě více stmelila,
za což jsem rád.

První cesta manželů vedla do Švédska. Ač ji Sylva Sendrei proplakala, nevzdala se a s kamionem se pozvolna sžívá.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
se snažím, aby se jich vyvarovala. Možná potom zvolím špatný tón, což hned
dostanu sežrat.
Sylva: Protože já se spíš leknu.
Hádáte se v kabině?
Robin: Ne, ale jsme spolu docela krátce, tak možná i proto. Nám to klape, ale
ne vždy to tak je. Viděl jsem jednou pár,
jak vylézal z kamionu a přesouval se do
autobusu, který nás pak převážel. On
šel, ona stála, on si sedl beze slova na
jednu stranu autobusu, ona na druhou.
S manželkou jsme si jen říkali, že snad
takhle nikdy nedopadneme.

Manželský pár v kabině kamionu
tedy není úplnou raritou.
Robin: Není, setkáváme se s tím. I pro
našeho zaměstnavatele jezdí více párů.
Ale jak jsem ukázal na příkladu, není to
podle mě pro každého.
Sylva: Já bych to náhodou každému doporučila.
Vy tedy ponorkou zatím netrpíte?
Máte chuť spolu trávit čas i doma,
když se vrátíte z turnusu?
Sylva: Nelezeme si na nervy. Ale když
se vrátíme, tak si samozřejmě dopřejeme i volný čas pro sebe. Robin si zajde
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• Pojištění odpovědnosti
z provozu mot. vozidla
• Pojištění domácnosti
• Pojištění úrazové
• Pojištění zemědělské
• Pojištění odpovědnosti za škody

Během
čtrnácti dnů
se osprchujete
maximálně čtyřikrát,
jinak si jen vyčistíte
zuby na benzince
a umyjete se v kamionu.

• Pojištění motorových
vozidel
• Pojištění podnikatelů
• Pojištění obcí a měst
• Pojištění bytových družstev
• Pojištění staveb
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Sylvo, vy jste se mi na začátku rozhovoru zmínila, že jste o kamioňácích
kdysi neměla valné mínění. Jak se
tedy změnil váš názor, když jste se
stala jednou z nich?
Sylva: Samozřejmě se ukázalo, že
spousta věcí byly jen předsudky a nebyla to pravda. Snad jen s tou hygienou,
tam se mi vše potvrdilo. To je opravdu
bída. Během čtrnácti dnů se osprchujete
maximálně čtyřikrát, jinak si jen vyčistíte zuby na benzince a umyjete v kamionu. Možnosti jsou prostě hodně omezené.
Umíte si představit, že byste jezdila
s někým jiným než s manželem?
Nebo sama?
Sylva: Ne ne, s nikým jiným bych nejela a sama bych se hodně bála.
Robin: Jde i o to, že občas přespáváme
na benzinkách nebo odpočívadlech, kde
nebývá úplně bezpečno. Někdy se tam
musíte zamykat zevnitř, jinak vám vyberou kamion, ani nevíte. A pustit v noci
ženu na rizikovém parkovišti samotnou
na záchod, to neexistuje. Vždy ji doprovázím.
Využíváte, že jste jako manželé na
cestách a snažíte se společně poznávat cílové destinace?
Robin: Když nám to časový itinerář dovolí, tak ano. Například ve Francii se
nám povedlo, že jsme měli asi 36 hodin
času a mohli jsme spolu strávit hezký
den na pláži.
Sylva: Příležitost byla i v Amsterdamu,
ale Robin nerad chodí, tak jsem si ho prošla sama. To se mi moc líbilo. Ale jinak
na nějaké výlety moc času není, mnohdy
máte třeba jen devět hodin, což stačí tak
akorát na vyspání.
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Po 127 letech se uzavírá
historie Dolu Lazy na
Karvinsku. Zásoby uhlí
došly, další těžba by
byla příliš nákladná.
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Důl Lazy skončil

DAREK ŠTALMACH
ORLOVÁ | Důl Lazy na Karvinsku –
místo, kde se uhlí těžilo již od roku
1892 – skončil. Poslední vozík odtud vyvezli z podzemí včera. „Končí tak téměř 130 let dlouhá historie,“ řekl závodní Dolu Lazy Miroslav Konečný.
Důvod ukončení těžby na Dole Lazy
je jednoduchý. Došly dostupné zásoby
uhlí, vše bylo vykopáno. Tedy přesněji
řečeno, uhlí v dobývacím prostoru Dolu
Lazy stále je, část se ale z ekonomického hlediska dobývat nevyplatí, zbytek
je uložen ve větších hloubkách a bez
prohloubení šachty je v podstatě nedostupné.
„Ten problém by byl hlavně ve větrání, které je pro důl klíčové, šachta by se
musela prohloubit,“ vysvětlil Ladislav
Grabovský, technik důlně bezpečnostních služeb, který na Dole Lazy působí
několik desítek let.
„Ale ta doba, kdy se šachta mohla prohloubit, už je asi pryč, to by se muselo
udělat před několika roky, je to hodně

Z dolu se nyní bude vyvážet technika a další vybavení.
drahá záležitost, dnes by už do toho asi
nikdo nešel.“
„Stávající jáma číslo 2 by se musela
prohloubit o bezmála 500 metrů, což by
trvalo minimálně tři roky a stálo několik miliard korun,“ objasnil důvody,
proč se šachta neprohloubila, mluvčí
společnosti OKD Ivo Čelechovský.
„Další miliony korun by stál zajišťovací

FOTO | A. HORSINKA

provoz dolu, což jsou částky, na které
společnost OKD po insolvenci neměla
a ani teď nemá finanční prostředky. Další ekonomický problém pro těžbu by
pak představovaly odhady vývoje ceny
uhlí.“ A tak šachta končí.
Jak se v rámci útlumu naloží s budovami na povrchu, ještě jasné není, podle
dokumentace zveřejněné v rámci studie

EIA by část mohla být zachována, na
šachtě stále zůstal nevytěžený ohradník, území kolem těžní jámy, takže v jejím bezprostředním okolí by k poklesům docházet nemělo.
Ze šachty samotné se budou horníci
v příštích měsících snažit dostat co nejvíce použitelného materiálu. „Budeme odstrojovat jednotlivé chodby, odvážet
z nich techniku, potrubí, hajcmany, vše,
co půjde a bude ekonomicky odstranitelné,“ nastínil Grabovský. Kdy se důl definitivně odepíše, se ale zatím neví. To
bude totiž záležet na více faktorech, například i na odepsání uhelných zásob,
s nímž musí souhlasit stát. Teprve pak
se může šachta „zasypat“. Do té doby budou v rámci dolu stále zaměstnáni lidé.
I kvůli bezpečnosti okolních šachet.
„Bude se muset čerpat voda, bude se
muset dořešit, co s důlními plyny, je
toho více,“ vypočítal Grabovský. Nejníže se na Lazech těžilo v hloubce 1 150
metrů, mocnost zdejších slojí se pohybovala od 75 centimetrů do šesti metrů.
Celkově se na dole za 127 let vytěžilo
více než 145 milionů tun uhlí, v roce
1984 to bylo rekordních 2,23 milionu
tun. Loni se jednalo o 281 tisíc tun uhlí.
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otevřeno dle vánoční prodejní doby

pro držitele
Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč.

www.prior.cz
✳

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

www.oc-galerie.cz

2. 12. 2019

od 16 h

Přivezeme Vám vánoční program
na multimediálním kamionu s TV obrazovkou
pro celou rodinu.
Zpěvák Bořek Slezáček, zpěvačka
Petra Peterová, anděl páně Bertík
s andělskou poštou, čertovská rodinka,
sněhulák Kulička, andělská kapela,
kamarád sob, poštovní králíček
a zahraniční host Grinč.

Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice
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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
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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
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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

KoDIs spouští
jeDnotný e-shop

pro náKup
jízDeneK

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (dále
jen KODIS), která spravuje a rozvíjí integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, spouští od 2. prosince 2019 novou
podobu e-shopu pro nákup jízdenek. Nový e-shop bude přístupný na adrese www.odiska.cz.
Nejprve budou mít do nového e-shopu přístup
majitelé „modrých“ ODISek vydaných Dopravním
podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO). Nakupovat zde dlouhodobé jízdenky budou i ti cestující,
kteří si zakupují dlouhodobou jízdenku na spoje
DPO na bankovní platební kartu. Přihlašovací
údaje do e-shopu zůstávají nezměněny. Nahrát
si dlouhodobou jízdenku, či kredit na ODISku budou od poloviny prosince v tomto novém e-shopu
moci i studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava,
kteří mají na svém školním průkazu ODISku nahranou.
Proč vlastně nový e-shop vzniká? Historicky
vznikaly e-shopy pro každého vydavatele ODISky postupně zvlášť, což v celém kraji znamenalo
vznik 7 různých e-shopů. K tomu byl další e-shop
určen pro nákup jízdenek k bankovním platebním
kartám. Systém byl pro zákazníky nepřehledný
a problémy způsoboval rovněž provozovateli, neboť jakákoli změna se musela upravovat ve všech
systémech samostatně.
Převedení ODISek DPO pod správu KODIS
a jejich napojení do nového e-shopu je pouze

první krok. Již od 2. prosince 2019 bude namísto DPO vydávat nové ODISky společnost KODIS
v novém designu a v průběhu příštího roku dojde
KODISem k postupnému převzetí všech ODISek
dalších dopravců. Tím bude umožněn nákup přes
jednotný e-shop pro všechny majitele dopravních
čipových karet ODISka i pro bankovní platební
karty.
Ani to ale není vše. Nový e-shop bude umět také
dobíjet nové Kreditní jízdenky DPO, které od příštího roku nahradí stávající papírové jízdenky.
V brzké budoucnosti budou cestující moci uhradit
prostřednictvím e-shopu také tarifní přirážku.

nová oDIsKa
– nové funKce
od 2. prosince 2019 začne KODIS
vydávat nové ODISky, které budou
mít na rozdíl od stávajících i některé
nové funkce navíc. Ty budou aktivovány postupně podle připravenosti
odbavovacích zařízení u jednotlivých dopravců. Především se jedná
o tzv. MAP strukturu, která již brzy
umožní tuto kartu použít například
jako plnohodnotnou In kartu Českých drah. Novou ODISku bude možné rovněž brzy zaregistrovat v systému Lítačka v Pražské integrované
dopravě.

Běž na e-shop,
ne Do fronty!
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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

INZERCE

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.

INZERCE

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.
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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

INZERCE

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.

INZERCE

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,
PROFIMEDIA

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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Tipy pro
sváteční čas

Rozsvěcení vánočních stromů, jarmarky, výstavy a třeba také sportování.
I takový bude adventní čas v kraji. Kdy a kam se můžete vydat? MF
DNES přináší tipy na některé z nabízených akcí.
ALENA VELIČKOVÁ

OSTRAVSKÉ VÁNOCE

Adventní trhy se na Masarykově a Jiráskově náměstí v centru Ostravy konají právě
ode dneška, slavnostní rozsvícení vánočního stromu je ale na programu až v neděli v 17 hodin. Po celou dobu nebudou
chybět stánky s tradičním zbožím, řemeslnými výrobky a občerstvením, ale ani
doprovodné hudební či divadelní akce.
Vystoupí například Děda Mládek Illegal
Band, kapely Slza nebo Nebe, Adam Mišík, Ilona Csáková a O5 a Radeček. Tradiční součástí Ostravských Vánoc bude také
kluziště, bruslit mohou zájemci až do 1.
ledna, a to zdarma vždy od 10 do 20 hodin.
29. listopadu až 23. prosince, Masarykovo
a Jiráskovo náměstí, Ostrava

VÁNOČNÍ TRHY V OPAVĚ

Vánoční trhy se na opavském Dolním náměstí konají až do 23. prosince. Třeba
dnes město láká na koncert Marcela Woodmana a jeho Rock'n'roll bandu, v dalších dnech vystoupí například Lenny,
Buty, skupina Wohnout či Robert Křesťan s Druhou trávou. Ani v Opavě nebudou chybět pohádky pro děti a workshopy a zájemci navíc mohou vystoupat na
radniční věž Hlásku a prohlédnout si
město z výšky.
do 23. prosince, Dolní náměstí, Opava

KARVINSKÝ JARMARK

Vánoční strom se na karvinském Masary-

TRH NA NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ I V DALŠÍCH MĚSTECH KRAJE SE BUDOU O ADVENTU TRADIČNĚ
KONAT VÁNOČNÍ TRHY. FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

kově náměstí rozzáří v neděli v 16.50
a hned poté návštěvníkům zahraje kapela No Name. Hudební a divadelní program bude vánoční jarmark doprovázet
až do 23. prosince. Vše doplní i Vánoční
městečko s řemeslníky, dílničkami a živými zvířaty.
do 23. prosince, Masarykovo nám., Karviná

VÁNOCE VE FRÝDKU-MÍSTKU

Adventní městečko mohou na místec-

kém náměstí Svobody navštívit zájemci
naposledy 23. prosince. Právě dnes se
tam rozzáří vánoční strom a zahrají The
Tap Tap, v dalších dnech se pak představí folklorní soubory i místní hudebníci,
třeba René Souček, Stanley's Dixie Street
Band či Okýbachi. Pro děti pořadatelé
chystají vláček, dílny, ukázky práce kováře a chybět nebudou ani živá zvířata.
do 23. prosince, náměstí Svobody, FrýdekMístek
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TRHY V NOVÉM JIČÍNĚ

Tradiční adventní trhy, ale letos nově
i kluziště. To čeká na zájemce v Novém Jičíně – program tam potrvá až do 24. prosince, kdy se koná zpívání pod vánočním
stromem, který se na Masarykově náměstí slavnostně rozzáří příští čtvrtek. Během
prosince vystoupí třeba Tomáš Kočko
s orchestrem, ale i pěvecké sbory a cimbálové muziky. A 20. prosince se od 17 hodin koná také Běh o vánočního kapra. Registrovat se stačí až na místě.
do 24. prosince, Masarykovo náměstí, Nový
Jičín

VÁNOCE V BRUNTÁLE
A KRNOVĚ

Vánoční strom se na bruntálském náměstí Míru poprvé rozzáří dnes v 17 hodin,
vše doplní i doprovodný program pro
děti a jarmark. V nedalekém Krnově pak
adventní trhy obsadí Hlavní náměstí od
1. do 7. prosince. V neděli tam chystají nejen rozsvícení stromu, ale také slavnostní
ohňostroj nebo živý betlém. Hudební vystoupení v týdnu obstarají třeba Pavel
Callta, František Nedvěd, Yo Yo Band či
Martin Chodúr. Možné budou i prohlídky
radniční věže a pro děti chystají organizátoři třeba kolotoč.

Náš kraj

29. listopadu, náměstí Míru, Bruntál, od
1. do 7. prosince, Hlavní náměstí, Krnov

HAVÍŘOVSKÉ MĚSTEČKO

Vánoční městečko na havířovském náměstí Republiky startuje už dnes, návštěvníci uslyší koncerty kapel O5 a Radeček i
Sto zvířat. Zítra se tam rozsvítí vánoční
strom a až do 22. prosince čeká na zájemce více než bohatý program – vystoupí třeba Mirai, Helena Vondráčková, Sebastian, Pokáč, Abraxas, Premier, Vypsaná fixa
či Yo Yo Band. Vše doplní dílny, divadlo
nebo jarmark a chybět nebude ani dřevěné vídeňské kolo.
do 22. prosince, nám. Republiky, Havířov

MUZEA LÁKAJÍ I NA VÝSTAVY

Vánoční program chystají také muzea.
Například Muzeum Novojičínska zve zítra od 8.30 do Žerotínského zámku na Mikulášský jarmark, kde nebudou chybět
ukázky lidových tradic i cimbálová muzika a v Příboře se 14. prosince uskuteční
Setkání betlemářů. Historická výstavní
budova Slezského zemského muzea
v Opavě láká na výstavu Vánoce ve světě,
která se koná od 3. prosince do 8. ledna,
ale také na tradiční workshopy malování
baněk, jež jsou na programu vždy od úte-

rý do čtvrtku od 3. do 19. prosince. A frýdecko-místecké Muzeum Beskyd na zámku ve Frýdku pořádá už tuto neděli vánoční jarmark doplněný o hudební program,
v rámci nějž budou moci zájemci navštívit i výstavy – třeba tu nazvanou Vánoční
pozdravy. Netradiční procházka po městě pak 19. prosince přiblíží místa, kde se v
dávné minulosti ve Frýdku-Místku v zimě
sportovalo. Bruntálské muzeum v tamním zámku pořádá dvojici výstav: Symbolika vánočních rostlin, Vánoční ozdoba
2019, vše navíc 14. prosince doplní jarmark.
Muzeum Novojičínska, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, Muzeum v Bruntále

HRADY A ZÁMKY O VÁNOCÍCH

Zámek Linhartovy chystá na 7. prosince
tradiční vánoční jarmark a 13. prosince se
tam koná adventní koncert, na němž vystoupí Krnovský dámský sbor Legato a Komorní sbor Staccato. Hukvaldská zřícenina se už tuto neděli stane dějištěm Ondřejské poutě, na niž dorazí i lašský král s
družinou, a fryštátský zámek v Karviné
14. prosince pořádá speciální vánočně laděné prohlídky zámeckých komnat.
Zámek v Hradci nad Moravicí chystá akci
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Za zážitky do BOSPORU
BOSPOR je unikátní místo, které nabízí
na jednom místě možnost aktivního trávení
volného času pro všechny generace.
Patří do něj mj. aquacentrum
se saunovým světem, sportovní
hala, zábavní areál pro děti
Hobbypark a Mauglího ranč,
zimní stadion, hala Bosporka
nebo areál Adventure golfu.
V celém areálu je návštěvníkům
k dispozici parkování vozidel,
úschova kol a kočárků v cykloboxech,
připojení na internet ve veřejné síti.
Bližší informace o všem najdete
na www.bospor.info nebo osobně
v turistickém informačním centru na recepci
Penzionu ve věži.
Přijďte se o tom přesvědčit!

tel.: 596 012 638 ● e-mail: bospor@bospor.info ● www.bospor.info

Náš kraj
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Vánoce na zámku. Prohlídky interiérů se konají od 7. do 26. prosince. Výstava betlémů z nejrůznějších materiálů je na Slezskoostravském hradě v
Ostravě k vidění od 5. prosince do 5.
ledna, jarmark plný lidových řemesel, vánočních zvyků a hudebně-divadelního programu se tam uskuteční
14. prosince.
zámek Linhartovy, Hukvaldy, zámek
Fryštát, zámek Hradec nad Moravicí,
Slezskoostravský hrad

AKCE V ZOOLOGICKÉ
ZAHRADĚ

Hned několik akcí čeká v prosinci na
návštěvníky ostravské zoologické zahrady. Advent v zoo je na programu
14. prosince, otevřeno bude i na Štědrý den, následující dva dny budou patřit akci Vánoce v zoo, 27. a 30. prosince pak návštěvníci mohou zavítat na
vánoční komentované prohlídky skleníků.
14., 24., 25., 26., 27. a 30. prosince,
zoo Ostrava

JÍZDY HISTORICKOU
TRAMVAJÍ

Milovníci historických tramvají si na
své přijdou 7. prosince v Ostravě, prá-
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MALOVÁNÍ BANĚK VE SLEZSKÉM MUZEU V OPAVĚ SE BUDOU KONAT V PROSINCI TRADIČNÍ
WORKSHOPY MALOVÁNÍ BANĚK. ILUSTRAČNÍ FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

vě takovými vozidly se tam totiž budou moci svézt, a to v doprovodu Mikuláše a čerta. Jezdit se bude po Hrabůvce mezi zastávkami Hotel. dům
Hlubina a Nádraží Vítkovice. Plné
jízdné vyjde na 30 korun, zlevněné na
15. Přesné časy jsou na webových
stránkách dopravního podniku.
7. prosince, Hotel. dům Hlubina,

Nádraží Vítkovice, Ostrava-Hrabůvka

VÁNOČNÍ TRADICE NA VĚŽI

Vánoční tradice opět představí na
věži ostravské Nové radnice, a to 24.
prosince od 9 hodin. Chybět nebude
ani dílna pro děti s vánoční tematikou.
24. prosince, Nová radnice, Ostrava
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Rock i balet
o adventu

Výběr kulturních pořadů v době adventu zahrnuje nejen koncert
legendární kapely Deep Purple, ale i promítání snímků ze sbírky Jaromíra
Nohavici.

DEEP PURPLE LEGENDÁRNÍ ROCKEŘI ZAHRAJÍ 4. PROSINCE V OSTRAVAR ARÉNĚ. FOTO: PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

MARTIN JIROUŠEK

DEEP PURPLE

Smoke on the Water, jeden z nejznámějších rockových hitů, který vznikl před čtyřiceti osmi lety, v Ostravě zazní v originálním podání legendární formace Deep
Purple. Kapela se tak vrátí po čtyřech letech do Ostravar Arény, kde začínala
svou spanilou jízdu Československem již
v roce 1991. Koncert kapela odehraje v sestavě Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice,
Steve Morse a Don Airey. Nejznámější
alba kapely jsou In Rock (1970), Machine
Head (1972) nebo Made in Japan (1973).
Právě ona vynesla Deep Purple na špičku světové scény. Velkou zásluhu na tom
měla zejména skladba Smoke on the Wa-

ter. Skupina se v ní inspirovala požárem
během švýcarského koncertu Franka
Zappy 4. prosince 1971. Deep Purple se v
podstatě z hodiny na hodinu rozhodli využít nepřehlédnutelné kulisy korunované oblaky dýmu nad Ženevským jezerem.
4. prosince, 19.00, Ostravar Aréna

MARKÉTA KONVIČKOVÁ A VAŠO
PATEJDL – BENEFIČNÍ KONCERT

Jeden z šesti benefičních koncertů, které
tradičně v kraji pořádá Spolek Madleine
pod názvem Děti k dětem – Benefiční
koncerty. Koncerty se konají v kostelech
ve spolupráci s dětmi z místních školních a výchovně-vzdělávacích zařízení
a za účasti známého interpreta. Cílem je

umožnit těmto dětem získat nové zkušenosti v oblasti vystupování na veřejnosti.
4. prosince, 19.00, Evangelický kostel
Frýdek-Místek

ROYAL MOSCOW BALLET –
LABUTÍ JEZERO

Klasický ruský balet a Labutí jezero od
Čajkovského patří mezi nejznámější baletní díla na světě a pilíře ruské baletní
školy. Romantický příběh prince Siegfrieda a krásné princezny Odetty zakleté do
podoby labutě již téměř sto třicet let patří k nejúspěšnějším titulům světových divadel. Představení je svojí pohádkovou
atmosférou vhodné i pro větší děti.
8. prosince, 14.00 a 19.00, multifunkční
aula Gong
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Oči jsou pro nás velice důležitým smyslovým orgánem
i proto bychom neměli opomenout jejich
prevenci a nechat si je vyšetřit na specializovaném pracovišti. Moderní medicína, která
je i v ČR, již dokáže většinu zrakových vad
jako je např. různé poruchy vidění a oční nemoci vyléčit.
Běžná kontrola očí u praktického lékaře nebo
v oční optice nestačí. Kvalitní komplexní vyšetření očí a očního pozadí zajistí pouze oční lékař.
Jenom ten může odhalit případné nálezy na oku
a sítnici, které souvisí s celkovým zdravotním
stavem. Na sítnici se totiž mohou projevit změny
vlivem vysokého krevního tlaku, vlivem cukrovky, vlivem poruchy činnosti štítné žlázy a dalších
celkových onemocnění.
Jedno specializované Vitreoretinální centrum
se nachází i v NsP Karviná-Ráj, které má jak ambulantní, tak lůžkovou část a patří k největším
v regionu. Vitreoretinální centrum má vysoce
erudovaný personál lékařů, biomedicínských
techniků a sester.
Ročně pracoviště provádí přibližně 1 500 operací šedého zákalu, jak ambulantně, tak i za hospitalizace a zároveň je schopno implantovat mu
jakoukoliv čočku, dle jeho výběru.
Dále provádí rozsáhlou škálu diagnostických
a léčebných úkonů jako je např. operace zeleného zákalu, plastika operačních víček, operace
zadního segmentu mezi, které řadíme odchlípení sítnice, krvácení do sklivce apod.
Komplex ambulancí očního centra je největší
v kraji. Ročně jím projde přibližně 24 000 pacientů. Má tři ambulance a laserové pracoviště
s retinální poradnou. Pacientům se zde dostane
komplexní péče od vyšetření zraku přes předepsání brýlí, až po odbornou léčbu nebo operaci.
Na jedné s ambulancí se provádí i ošetření pacientů z celého okresu ve formě pohotovostní
služby.
Glaukomová poradna a následně i oční oddělení provádí tisícovku komplexních vyšetření
nemocných se zeleným zákalem. Retinální po-

radna provádí vyšetření sítnice a léčení pacientů
laserem a v návaznosti na lůžkovou část umožňuje ihned provádět i operační řešení všech onemocnění postihující zadní segment oka.
Retinální (Sítnicová) poradna díky přístrojovému vybavení ambulance fundus kamerou
několika typů a OCT je schopna včas zjistit patologické procesy sítnice. Fundus kamera zachytí
detailní změny na sítnici pro stanovení diagnózy
a průběhu léčení.
Vyšetření spektrálním tomografem OCT III generace je velmi přínosné pro včasné poznání věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD),
ale i dalších onemocnění sítnice (při cukrovce,
zánětech sítnice, apod.), onemocnění sklivce
a zrakového nervu. Pomocí vyšetření OCT je
možné včas zahájit léčbu a tak předejít trvalému poškození sítnice a tím i ztrátě zraku. Přístroj

dokáže velmi rychle, přesně a detailně zobrazit
optické řezy všemi vrstvami sítnice. Vyšetření je
jedinečné v tom, že díky němu dokáže lékař vyhodnotit, jak nasazená léčba zabírá, případně určit, zda je nutný chirurgický zásah nebo aplikace
léčebných látek pomocí injekcí.
Vyšetření pomocí optické koherentní tomografie (OCT) je bezbolestné, trvá pouze pár
minut. Běžně na toto vyšetření není nutno rozkapávat oči. OCT vyšetření můžeme doporučit
každému po 50. roce života jako důležitou prevenci pro věkem podmíněnou makulární degeneraci. Vyšetření je velmi důležité i pro pacienty,
kteří žádné příznaky nepociťují.
Speciální variantou rovněž dostupnou
na tomto pracovišti je OCT angiografie, což je
vyšetření cévního systému sítnice bez nutnosti
aplikace kontrastních látek ke stanovení cirkulačních poruch při diabetické retinopatii a věkem podmíněné makulární degenerace.
OCT předního segmentu je zvláštní program
který umožňuje vyšetřovat i přední segment oka
s tloušťkou rohovky což nachází uplatnění hlavně při řešení úrazů a zeleném zákalu.
Součásti komplexů ambulancí je poradna pro
léčení suchého oka kde pomocí speciálních postupů a přístrojů je vyšetřována porucha slzení
a zjišťována její příčina.
Chraňte své oči! Nezapomínejte na pravidelné kontroly u lékaře. Pokud máte zájem předejít
onemocnění očí nebo si zrak jen zkontrolovat
neváhejte navštívit naše ambulance v NsP Karviná-Ráj nebo také na pracovišti Orlová, kde Vám
zajistíme komplexní vyšetření.
NsP Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná-Ráj
Retinální poradna – tel.: 596 383 235
Glaukomová poradna – tel.: 596 383 461
Všeobecná oční ambulance- tel.: 596 383 335
Příjmová oční ambulance – tel: 596 383 470
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GOSPELOVÉ VÁNOCE

One Voice, tedy hudební uskupení v čele
s Natem Brownem, ovládne největší katedrálu v centru Ostravy. „Nate Brown je
opravdovým pojmem v gospelové hudbě. Jeho hudební talent ho řadí mezi gospelové hvězdy a přinesl mu už nespočet
cen. Jeho koncerty provází strhující živá
vystoupení s bezprostředním hudebním
projevem a zaručují nezapomenutelný
zážitek,“ lákají na vystoupení organizátoři. Nate Brown se v minulosti dočkal spolupráce s gospelovými ikonami jako Donald Lawrence, Richard Smallwoods, Tamela Mann nebo Mary Mary. Kromě
toho, že je Nate Brown výjimečným zpěvákem, je rovněž vynikajícím saxofonistou.
13. prosince, 20.00, katedrála Božského
Spasitele Ostrava

KINO V GALERII PLATO

Městská galerie Plato jako jedna z mála
disponuje regulérním kinem s originálním designem. Kino Eye Drop, které
vzniklo ve spolupráci autorky s kurátorem Jakubem Adamcem, je prostorem
pro pravidelné filmové projekce a prezentace umělců, zároveň však poskytuje také
klid k odpočinku a sebereflexi. „Budou
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zde k vidění nejen díla vizuálních umělců a experimentální snímky, ale také artová a klubová filmová produkce. Kino
není zázemí, jímž by galerie běžně disponovaly, nabízí však důležité rozšíření
možností prezentace uměleckých děl,
která vyžadují delší koncentraci a specifické technické podmínky,“ uvádí Magdalena Dušková z galerie. Na programu tento den bude experimentální dokument
Blue Box a trilogie Moravská zem o moravském nacionalismu a satanismu za
účasti autora Petra Šprincla.
13. prosince, 17.30 a 19.00, bývalý hobbymarket Bauhaus vedle jatek

VÁNOČNÍ ROCKOVÝ KONCERT
HLADNOV ROCK CHOIR

Tradiční předvánoční koncert nabízí
rockový sbor Hladnov Rock Choir. Oblíbené rockové písně tak zazní v podání kapely Hladnov Rock Band a smyčcového
kvartetu Laetitia. Na programu budou
ale také známé vánoční písně v netradičních sborových úpravách. Hladnov Rock
Choir patří k současným fenoménům ostravské scény, jedná se o alternativní pěvecký sbor mladých, který sdružuje nadané zpěváky a muzikanty se zájmem o interpretaci populární a rockové hudby.

Sbor vznikl v září roku 2014 a byl založen
Miroslavem Hlavačkou, který je jeho
uměleckým vedoucím a také dirigentem.
V současné době čítá sbor pětatřicet členů.
18. prosince, 18.00, Dům kultury města Ostravy

VÁNOČNÍ KONCERT
JANÁČKOVY FILHARMONIE

Netradiční pojetí sváteční atmosféry nabídne Janáčkova filharmonie Ostrava. Na
Vánočním koncertě představí vedle tradičně uváděné pastorální mše Jakuba
Jana Ryby Hej, mistře kantátu Ceremony
of Carols. Její autor, slavný britský skladatel Benjamin Britten, ji napsal během druhé světové války, když v roce 1942 překročil Atlantik na palubě nákladní lodi. Od
této doby je tradiční skladbou hranou v
průběhu vánočních svátků, zejména
v anglicky mluvících zemích. Na koncertě vystoupí sopranistka Lucie Silkenová,
mezzosopranistka Petra Vondrová, tenor
Josef Moravec a basista Pavel Švingr. Doprovodí je Koncertní sbor Permoník pod
vedením Martiny Juríkové. Filharmonii
bude dirigovat Robert Kružík.
20. prosince, 19.00, Dům kultury města Ostravy
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TARJA TURUNEN –
CHRISTMAS TOGETHER

Ledová královna se vrací, finská zpěvačka Tarja Turunen si po loňském
vyprodaném koncertu opět připravila speciální vánoční zastávku v ostravském Gongu. Rocková, operní a metalová zpěvačka si přichystala vánoční
set plný tradičních písní za speciálního doprovodu violoncella, kláves a kytar. „V tomto složení zahraje Tarja Turunen poprvé. A jako tečku přidá také
část s oblíbenou písní Ave Maria.
Ten, kdo viděl některý z vánočních
koncertů Tarji v uplynulých letech,
bude jistě souhlasit, že jde o nejkrásnější vánoční koncerty, jaké se v Česku uskutečňují,“ říká za pořadatele
Patrik Kohut.
19. prosince, 20.00, multifunkční aula
Gong v Ostravě

MŇÁGA A ŽĎORP –
KONCERT

Parta z Valmezu, která si už přes třicet let říká Mňága a Žďorp, je pověstná svými živelnými koncerty. Tentokráte přiveze svou novinku Třecí plochy, o jejíž vznik se velkým dílem zasloužili i její věrní fanoušci.
21. prosince, 20.30, MusiClub Drago
Nový Jičín
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PAVEL HELEBRAND –
JEZULÁTKO

Tradiční příběh v působivém podání
ostravského skladatele Pavla Helebranda. Příběh využívá hravou formu a s pomocí lidového divadla rozvíjí tradiční motivy moravských vánočních her. Diváci se tak seznámí s kapitolami novozákonní tradice, jako je
zvěstování, narození Jezulátka, putování pastýřů a tří králů do Betléma.
„Věčný souboj dobra a zla je zosobněn v postavách veselého Anděla
a prohnaného Ďábla. V radostné
a zpěvné hudbě Jezulátka nechává autor zaznít také známé koledy, v nichž
se může ke zpěvu přidat i obecenstvo,“ oznamují pořadatelé.
22. a 25. prosince, 14.00 a 17.00,
Divadlo Antonína Dvořáka

FENOMÉN IGRÁČEK
A POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ

Ostravské muzeum na Masarykově náměstí sází na dvě výstavy spjaté s nostalgií minulých století. První z nich je
Fenomén Igráček, vzpomínka pro dospělé a objevení hravého světa rodičů
a prarodičů pro děti. „Pohyblivý Igráček představuje různorodé lidské činnosti, speciálně pro Ostravu byly vytvořeny unikáty horníka ve slavnostní
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uniformě a biskupa Bruna ze
Schauenburku. Součástí výstavy je dílnička, ve které si děti vytvoří vlastní
postavičku Igráčka,“ upozorňuje Jiřina Kábrtová, ředitelka muzea.
Ve stejnou chvíli bude možné vstoupit do království pohádek proslulé
dvojice bratří Grimmů. Muzeum navázalo kontakt s Drážďany a přivezlo
29 výjevů ze známých příběhů. Doplní je další unikáty, některé zapůjčil
i známý písničkář Jaromír Nohavica.
„Kouzelnou atmosféru dotvářejí loutky a kulisy z pohádek těchto autorů
hraných v Divadle loutek Ostrava
a stará ‚filmová‘ zpracování pro domácí promítačky ze sbírky Jarka Nohavici. Je na co se těšit, věřte, či nevěřte,“ stylově dodává Jiřina Kábrtová.
5. prosince 2019 až 29. února 2020,
Ostravské muzeum
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PŘEDSTAVTE SI
DOMOV, S KOUSKEM
VLASTNÍ PŘÍRODY.
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Kateřina Šedá a
její Bedřichovický
poledník
KOMERČNÍ PREZENTACE

Už jste volali z telefonní
budky v Galerii
výtvarného umění
v Ostravě (GVUO)?
Zajímá vás, co se ozve
ze sluchátka? Londýnské
telefonní budky jsou
součástí zvukové
instalace Kateřiny Šedé
v GVUO s názvem
Bedřichovický poledník,
kterou autorka uzavírá
komunitní projekt Od
nevidím do nevidím.

B

ěhem pětiletého projektu byli
Bedřichovičtí přemístěni ke
slavné Tate Modern v Londýně, kde se chovali jako o sobotách ve své obci – okopávali
zahrádku, cvičili, roznášeli poštu.
„V dalších letech pak stejného dne
3. září slavili autorkou vytvořený svátek

INZERCE

BEDŘICHOVICE NAD TEMŽÍ
FOTO: MARTIN HLAVICA

Bedřichovic. Při své cestě tam a pomyslně zpět vše završili v roce 2015 otevřením
nové návsi, která se stala chybějícím středem obce. Její netypickou podobu podtrhují ikony Londýna – Tower Bridge, Temže, telefonní budky a patrový autobus,“
vysvětluje kurátorka výstavy Yvona Ferencová.
Základem zvukové instalace v GVUO
jsou nahrávky obyvatel Bedřichovic. Červené telefonní budky zprostředkovávají
telefonické spojení a vytvářejí virtuálně-zvukový most mezi posluchači a lidmi z obce. „Budky obsahují hry, kterými
se přenesete nejen do Londýna, ale i do
Bedřichovic v den oslav místního svátku.
Vystavené kresby, malby, publikace, videozáznamy a fotografie spolu s výpověďmi účastníků akcí tvoří jeden celek.
Každá z budek má jedinečný obsah. Výstava je součástí cyklu ZISKY 2018
GVUO, v rámci něhož galerie prezentuje
nákupy do sbírek, v tomto případě se jedná o pět her Kateřiny Šedé, které jsou součástí instalace,“ uzavírá Ferencová.
Prohlídka s autorkou se uskuteční 15.
ledna. Nezapomeňte se na ni zaregistrovat na www.gvuo.cz. Interaktivní instalace je k vidění do 26. ledna 2020. Záštitu
převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, jehož je
GVUO příspěvkovou organizací.
V GVUO jsou nyní k vidění také výstavy Otto Gutfreunda a Rudolfa Sikory,
Kříž, stálá expozice a Výstava jednoho
díla ze sbírek GVUO. Vstupné na výstavy
činí 100 korun a 50 korun zlevněné. Pro
seniory a v neděli je vstup volný.
Dům umění – GVUO má otevřeno i na
Štědrý den a během vánočních svátků, v
ostatní dny platí běžná otevírací doba
úterý– neděle od 10 do 18 hodin.

FAKTA
Komunitní projekt autorky Kateřiny Šedé nazvaný Od nevidím do nevidím (2011–2015) se
skládá z těchto akcí:
Bedřichovice v Londýně (2011)
Dejte mi svátek! (2012)
Třetí září – soutěž v chytání lelků (2013)
Přílet pečených holubů (2014)
Bedřichovice nad Temží (2015)
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Vědci luští
záhadný
rukopis
ŽANETA MOTLOVÁ

Z

ačali masivním rozborem četnosti výskytu slov a znaků, pokračují fraktální analýzou, jež
zkoumá zvláštní struktury v textu, a chystají projekt, který prostřednictvím takzvaného crowdsourcingu umožní celoplanetární zapojení do jejich výzkumu. Informatik z Vysoké školy
báňské ve spolupráci s dalšími odborníky analyzuje záhadný Voynichův rukopis. Na dosud nerozluštěný text pocházející z počátku 15. století nahlíží netradičními metodami.
„Rozluštit Voynichův rukopis je přáním každého člověka, který se o tuto problematiku zajímá. Ale buďme realisté, dosud se to nikomu nepodařilo, ačkoliv se
jím zabývalo velké množství odborníků.
Chceme vyzkoušet, co nám o něm řeknou metody, které před námi ještě nikdo
na tento rukopis nezkoušel,“ říká Ivan Zelinka z Fakulty informatiky a elektrotechniky VŠB–TU Ostrava.
Text rukopisu psaného neznámým písmem v neznámém jazyce podrobuje takzvané fraktální analýze, pomocí které
zkoumá speciální struktury v něm. Ve
spolupráci s kolegy z Olomouce, Brna,
ale i amerického Memphisu využívá i další algoritmy včetně převodu textu do tak-

zvaných sítí či identifikace témat.
A přicházejí první poznatky. Díky síti,
získané prostřednictvím milionů výpočtů, se některá ze slov začínají zobrazovat jako důležitá. V angličtině je takovým
slovem například „the“. A i ve Voynichově rukopise je slovo, které v textu plní podobnou funkci. S dalšími výpočty odborníkům pomůže i nový ostravský superpočítač. Dosavadní závěry ukazují, že je
Voynichův rukopis velmi pravděpodobně napsán přirozeným jazykem, ne šifrou. „Zřejmě nebude zašifrován. V době
vzniku rukopisu byly šifry poměrně primitivní a dnešní počítače by si s nimi poradily raz dva,“ uvádí Zelinka.
Rukopis zkoumá, neboť záhady jsou
jeho koníčkem. Před sedmi lety se zkontaktoval s podobně naladěnými kolegy
a postupně se zrodil jejich soukromý výzkum. Spolupracuje s Oldřichem Zmeškalem z brněnského VUT, olomouckým
týmem vedeným matematikem Janem
Andresem, ale i se známým záhadologem Arnoštem Vašíčkem.
První výsledky již vědci publikují v odborných periodikách. Ostravský informatik jde při výzkumech i směrem, kterým
zatím nikdo neuvažoval. „Například dosud nikdo seriózně nezvážil možnost, že
Voynichův rukopis by mohl být přepisem něčeho mnohem staršího. Neomezu-

TAJEMSTVÍ POHLED DO VOYNICHOVA
RUKOPISU. FOTO: BEINECKE RARE BOOK AND
MANUSCRIPT LIBRARY

jeme se tedy jen na to, že text vznikl kolem roku 1404, a předpokládáme i starší
kořeny.“
Zjištění vědců tak mimo jiné ukazují
na to, že rukopis by mohl pocházet ze staroindického dialektu, kterému je v některých slovech hodně podobný. „Rozhodil
jsem proto výzvu ke spolupráci i v Indii,
zatím máme jen první stopy,“ dodává Zelinka s tím, že podobným směrem se vyvinulo i bádání polských kolegů, kteří určili tři možné zdroje jazyka textu, z toho
dva z nich v Asii – jde o Blízký východ a
přímo Indii.
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Česká scéna ● Scena Polska ● Loutková scéna Bajka

DARUJTE
ZÁŽITEK
DARUJTE POUKAZ
NA VSTUPENKY
ČI PŘEDPLATNÉ
DO TĚŠÍNSKÉHO
DIVADLA
Těšínské divadlo Český Těšín
www.tdivadlo.cz

VESELÉ
VÁNOCE
vám přeje

MLÝN HERBER spol. s r.o.

www. m l y n h e r b e r.c z
www
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Jak se
z horníka
stane ajťák

Smích, skepse. Takové byly reakce veřejnosti na
snahu společnosti LMC, která organizovala
přeškolení horníků na programátory.
PETR WOJNAR

T

omáš Hisem byl jedním z horníků, kteří v roce 2016 stáli u nástěnky s informačním plakátem
v prostorách Dolu Paskov. Horník s čtyřiadvacetiletou praxí na
šachtě na Frýdecko-Místecku tehdy ještě
netušil, že za dva roky se stane plnohodnotným ajťákem.
Vy jste vůbec volil zajímavé cesty. Jít na
šachtu coby absolvent gymnázia asi také
nebylo úplně běžné…
Nebylo. Chtěl jsem studovat, ale mou nešikovností se stalo, že jsem měl dceru.
No a tak jsem se rozhodl, že se budu starat o rodinu. Na Frýdecko-Místecku to
tehdy byla jasná volba: chceš peníze
a byt, tak jdi na šachtu. Jenže bezprostředně po gymplu jsem ještě nemohl,
protože vláda určila, že na šachtu mohu
nastoupit až v jednadvaceti. Tak jsem
nejdříve na tři roky nastoupil na Novou
huť.
Jak se k vám na šachtě coby
gymnazistovi chovali?
Na středoškoláky gympláky tam nikdo
nebyl moc zvědavý, takže jsem nastoupil
jako dělník. Pak ale potřebovali nové
techniky a zřídili kurz, kde jsem si dodělal odbornost, a mohl stoupat. Za těch 24
let, co jsem byl v Paskově, jsem se vyškrábal z posledního dělníka na mechanika
v rubání.
Kdy jste pochopil, že horníkem nebudete
až do důchodu?
Začalo to kolem roku 2003, už tehdy se
spekulovalo, že těžba na Dole Paskov je
ztrátová. Těžili jsme totiž na rozdíl od
Karvinska nízké sloje, takže nákladovost
byla vyšší. Proslýchalo se, že Paskov půjde takzvaně do kopru. Ale to byly jen první záchvěvy, protože ceny uhlí po přícho-

du Bakaly vyletěly tak vysoko, že i my
jsme byli ziskoví. Říkali nám, že se tam
bude kopat ještě dvacet let, a já se těšil,
že mi to vyjde do důchodu.
Ale pak cena uhlí zase spadla…
A my se opět dostali do ztráty. Ta se postupně navyšovala a bylo jasné, že se
s tím něco bude dít. Jistotu jsme měli na
konci roku 2015, kdy už bylo stanovené
datum konce.
Začal jste panikařit? Hledat si rychle nové
uplatnění?
Někteří trochu zpanikařili, ale já to nechával plynout. Dokud byla práce na
dole, tak jsem se tam držel s tím, že jsem
od kolegů věděl, že o techniky je poměrně zájem v dalších firmách. Věřil jsem, že
se na pracovním trhu neztratím.
Ale že se jednou budete živit jako
programátor, to vás tehdy asi
nenapadlo…
To ne. Pamatuju si, jak se na šachtě lidé
z té firmy objevili v roce 2016 poprvé. Každý z horníků to bral jako srandu, mysleli
jsme si, že si někdo jen potřebuje udělat
čárku, že se pro nás něco dělá. Udělali informační schůzku a nikdo jim tam nechtěl jít. Ale už to bylo domluvené, stálo
to nějaké peníze, tak tam nakonec pětadvacet lidí včetně mě dotlačili. Další stejně velká skupina už šla dobrovolně, protože věděla, že tam budou mít jídlo.
Kolik z těch padesáti lidí ztratilo zájem
po první schůzce?
Velká část, následovalo čtyřměsíční samostudium, po kterém odpadlo už devadesát procent lidí a zůstali jsme vlastně
čtyři, kteří jsme složili zkoušky a nastoupili na rekvalifikaci na Institut celoživotního vzdělávání Vysoké školy báňské.
Všichni jsme jej naštěstí dokončili.
Co jste věděl o programování, než přišla

JINÁ ŠICHTA JEŠTĚ PŘED NĚKOLIKA ROKY
TOMÁŠ HISEM FÁRAL. FOTO: MAFRA

tato možnost?
Na gymnáziu jsme si zkoušeli ten první
Basic (programovací jazyk – pozn. autora), ale jinak nic moc. Naštěstí profesoři
věděli, že před sebou mají čtyřicátníky,
a ne osmnáctileté kluky, kteří to mají
v hlavě hned. Pomalu nás do toho dostávali základními příkazy a postupně nám
přidávali. Mně osobně to začalo bavit
a seděl jsem u toho i doma.
Jaké bylo hledat po zkouškách uplatnění
na trhu práce?
Náročnější, než jsme si mysleli. Tvrdili
nám, že se o nás poperou, že programátoři nejsou a získat zaměstnání v tomto odvětví není problém. Ale byl…
Programátoři jsou ale opravdu
vyhledávaným zbožím. Vadilo firmám, že
nejste od fochu, ale bývalí horníci?
Jasně. Jednak jim vadil vyšší věk, taky
doba odpracovaná v OKD, limitem ale
byla i zmíněná neznalost angličtiny. Dostali jsme možnost tříměsíční stáže ve firmě, kde jsme si mohli sáhnout na tu
opravdovou programátorskou práci, což
nám hodně dalo. Ale i tam mi řekli, že mě
potom nevezmou, že potřebují zkušené
programátory. Nakonec jsem měl ale
štěstí, když si mě personalistka jedné ostravské firmy vyhlédla na přednášce na
VŠB.
Jak vás přijali ve firmě?
Velmi dobře. Jsou tam hodně mladí lidé,
vysokoškoláci, ale nikdy jsem nepocítil,
že by mě nějak odstrkovali. Naopak mi ze
začátku pomohli, když jsem potřeboval.
Dnes jsem na jejich úrovni a jsem samostatný programátor, který se stará o své
přidělené e-shopy.

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km,
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Prodejci certiﬁkováni
ŠKODA AUTO

Roční vozy

Nejlepší nabídka ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Markvartovická 1906/7
748 01 Hlučín
Tel.: 595 044 497
www.autocentrala.cz

Se značkovým ﬁnancováním
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu
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Krnov je
o 16 let starší,
tvrdí historici
ŽANETA MOTLOVÁ

P

řed padesáti lety oslavil Krnov
700. výročí od první zmínky
o městě. Letos ale připomínku
750. výročí nechystá. Historické
bádání posunulo mezník, od něhož město svou existenci počítalo, o šestnáct let hlouběji do minulosti. Krnovu je
tedy 766 let.
Původním prvním datem prokázané
existence Krnova coby města byl rok
1269 a z něj vycházely i velkolepé oslavy
výročí v roce 1969. Krnovská pošta tehdy
zásilky označovala pamětním razítkem

„700 let města Krnova“ a vyšla i padesátihaléřová poštovní známka se znakem
města. „Uznávaný odborník na městská
práva a vznik měst v českých zemích Jiří
Kejř v publikaci Počátky města Krnova
stanovil jako velmi pravděpodobné, a zejména bezpečně jisté, datum existence
Krnova jakožto města od roku 1269,“ vysvětlil původ mezníku historik Městského muzea v Krnově Alexandr Michl-Bernard.
Kejř vycházel z listiny z roku 1269, kde
je krnovský rychtář mezi svědky na pozici mezi rychtářem hlubčickým a opavským. Jeho práce vyšla v roce 1968, rok

INZERCE

Vánoční rozsvícení

Zažijte neopakovatelnou vánoční atmosféru na stezce,
celodenní program nejen pro Vaše děti.

30. 11.–1. 12. 2019

Zabijačkové hody
Vánoční punč, zdobení perníčků a živé ovečky
Na zahřátí pro všechny čaj ZDARMA

Stezka Valaška rozsvítí vánoční strom a předá šeky handicapovaným
Stezka Valaška na Pustevnách je nejen oblíbenou atrakcí pro rodiny s dětmi, ale má také své charitativní projekty určené na pomoc handicapovaným občanům. Přesvědčit se o tom můžete ve dnech
30.11. až 1.12. 2019, kdy v těchto dnech proběhne na stezce Valaška nejen slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, ale také oslava adventu spojená se zabijačkovými hody a zdobením perníčků pro
naše nejmenší. Při této příležitosti proběhne předání dvou 15 000 šeků pro handicapované spoluobčany. O tom, kdo tyto šeky dostane mohou rozhodovat na FC stánkách stezka valaška všichni
občané, kteří mohou posílat do komentářů jména osob, jež si podporu zaslouží. Přijďte si s rodinou
zažít neopakovatelnou atmosféru vánoc.
www.stezkavalaska.cz

Stezka valaška

MĚSTO PRVNÍ ZMÍNKA O KRNOVU POCHÁZÍ
Z ROKU 1253, NE 1269. FOTO: MAFRA

před oslavami. Situaci ale změnila zakládací listina města Horní Benešov z roku
1253, ke které se dnešní historikové přiklonili jako k nejstaršímu dochovanému
potvrzení existence města Krnova.
„V listině je mezi svědky fojt Siegfried
z Krnova – Siegfried advocatus de Jegerdorf. Jiří Kejř o této listině věděl, ve zmiňované publikaci se s tím však vypořádal
tak, že titul advocatus se užíval i pro vesnického fojta a existence Krnova coby
města nebyla průkazná,“ říká historik
Michl-Bernard.
Kejř svou hypotézu podepřel takzvaným Ipatijevským rukopisem, který
podrobně líčí vpád ruských a haličských
vojsk na Opavsko v létě roku 1253. Zmiňuje Opavu, Násilé, Hlubčice i Osoblahu,
ale ne Krnov. Podle jiných historiků, například medievisty Jaroslava Bakaly, však
Siegfried byl podle pozice mezi svědky již
fojtem městským.
„K mlčení Ipatijevského rukopisu o Krnovu Bakala podotýkal, že Krnov krátce
po získání městských práv sotva měl veškeré atributy rozvinuté městské obce,
jako tomu bylo u o několik desetiletí starších měst Opavy a Hlubčic, nehledě na
to, že významná obchodní cesta vedla z
Opavy přes Násilé k Hlubčicím a vojska
tak do Krnova teoreticky ani nemusela
dorazit,“ řekl Alexandr Michl-Bernard.
Po letech nejasností a uvádění obou variant se nyní moderní historikové přiklonili k roku 1253. Ten uvádí jako jediný termín počátků města Dalibor Prix v nejnovější práci Krnov – historie, archeologie.
„Na oslavy kulatin si tak počkáme nejdříve do roku 2023, kdy si připomeneme
770 let existence Krnova jako města,“
uvedla mluvčí radnice Dita Círová.

inzerce

Opava zve na výjimečnou
atmosféru vánočních trhů
Kouzelné období Vánoc se kvapem
blíží a pozadu nezůstává ani slezská
metropole. Vánoce přidávají Opavě
ještě více na půvabu, a navíc jsou
pro letošní rok připraveny zajímavé
novinky. Vše vypukne 25. listopadu
rozsvícením vánočního stromečku
na Dolním náměstí, které již tradičně
doprovodí ohňostroj.
Dolní náměstí bude opět hlavním dějištěm
vánočních trhů a pro návštěvníky je připraven vskutku nabitý program. Milovníci hudby

by rozhodně neměli vynechat koncert kapely
Wohnout, Buty, populární zpěvačky Lenny či
Adama Mišíka. Jelikož jsou Vánoce obdobím

tradic, chybět nemůže řemeslné městečko,
jež letos vyroste dokonce ve dvou variantách,
tematické tvořivé dílny, přehlídka řemesel či
lidové tradice a zvyky. Samozřejmě se nezapomnělo ani na nejmenší, které jako každý
rok přivítá na začátku trhů Ježíškův pošťák
s pravým dopisním papírem. Děti si tak budou moci svá přání symbolicky odeslat přímo
v Ježíškově poště na Dolním náměstí. Pravou
vánoční atmosféru navodí společné zpívání
koled a nesmíme zapomenout na prodejní
stánky plné pestrého sortimentu, například
regionálních výrobků, punče či rozličných dobrot, jenž k Vánocům neodmyslitelně patří.

Největší letošní novinkou bude bez pochyby výzdoba Horního náměstí. Kromě nového
nasvětlení přibude také vánoční stromeček.
Přesune se zde také dřevěný betlém, který již
tradičně rozšíří nové postavičky, konkrétně husopaska s husou a ponocný. Všem milovníkům
focení a originálních vánočních pozdravů pak
udělají radost dva nové fotokoutky, vycházející
ze starých historických pohlednic. K dispozici
budou na obou náměstích.

Vánoční
výstupy
na Hlásku

Se začátkem vánočních trhů tradičně startují
také oblíbené výstupy na věž Hlásky. Lidé mohou od 25. listopadu do 23. prosince mezi 16.
a 20. hodinou vystoupit na ochoz a shlédnout
vánoční Opavu z ptačí perspektivy. Vstupenky
lze zakoupit na místě nebo předem v Turistickém informačním centru. Cena vstupenky je
30 Kč dospělý, 10 Kč děti do 15 let, osoby ZTP
a ZTP/P.
www.opava-city.cz/cs
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„Byl to můj domov.
Jediný a jedinečný“
Jeden z nejstarších českých dětských domovů slaví letos 100 let.
Stojí v beskydské Čeladné na Frýdecko-Místecku.
JANA GARTNEROVÁ

domově ubytovali dělníky, kteří kopali
protitankové zátarasy. Předpokládalo se,
že obrněná vozidla pojedou ze Slovenska
na Podolánky u Čeladné a dál na Frýdek.
Fronta však nakonec šla jiným směrem.
Když jsme se vrátili, díky tomu, že domov
leží na vyvýšeném místě, mohli jsme sledovat po večerech nálety letadel na vlaky
v Pržně a ve Frýdlantě. Některé hořely,“
poznamená Tobiáš. Ten se později rozhodl vyhledat v Ostravě matku, která si ho
nakonec po letech vzala k sobě.
Muž vystudoval stavební průmyslovku
a pracoval jako projektant. Nyní bydlí
s manželkou v Ostravě-Mariánských Horách. Jako vzpomínku na dětský domov
si uchovává fotografii památného tisu
červeného. „Za dobu, kterou jsem strávil
na Čeladné, dorostl do výšky patnácti metrů,“ vybaví si senior.

P

ětaosmdesátiletý Vladimír Tobiáš z Ostravy v něm jako dítě prožil jedenáct roků. „Byl to můj
domov, jediný a jedinečný,
a navždy zůstane,“ tvrdí. I nyní
se tam senior občas vrací, aby vyprávěl
opuštěným dětem o svých zážitcích.
Třeba o tom, jak u plotu domova zakopával Masarykovu bustu. „Během okupace jsem na půdě domova objevil sochařský portrét hlavy našeho prvního prezidenta. Napadlo mě, že jestli ho najdou
Němci, všechny nás zavřou. V noci jsem
se vyplížil ven, udělal hlubokou jámu
a bustu do ní schoval. Dnes už bych to
místo nenašel,“ vzpomíná senior, který
se narodil svobodné matce. Jelikož se
ocitla v bezvýchodné situaci, svěřila ho
do péče řádovým sestrám, od nichž se ve
dvou letech dostal na Čeladnou. „Nedá
se říct, že by pobyt v zařízení byl vždy idylický, zvlášť za války ne. O jídlo byla nouze. Za lahůdku jsme považovali pstruhy,
které jsme lovili v nedaleké Čeladence,
nebo se ve škole s námi místní děti občas
dělily o svačinu, tu jsme v domově nedostávali,“ zmíní Tobiáš s tím, že děti během dne kromě učení uklízely, staraly se
o slepice, ovce, kydaly hnůj nebo sbíraly

PROJEKTANT VLADIMÍR TOBIÁŠ VYSTUDOVAL
STAVEBNÍ PRŮMYSLOVKU A PRACOVAL JAKO
PROJEKTANT. FOTO: ARCHIV

lesní plody. O prázdninách sloužila část
domova jako ozdravovna, což pro sirotky
znamenalo zpestření v podobě nových
přátel a informací odjinud.
„V roce 1944 jsme se museli na čas přestěhovat do Metylovic, protože v našem

OD SIROTČINCE
K RODINNÉ SKUPINĚ
Sirotčinec pomohl po první světové válce
založit učitel Jan Kranich. Šlo o jedno
z prvních zařízení v zemi, kde našly azyl
především děti, které válka připravila
o rodiče. Vznikl na místě zříceného hotelu Smrk. Dnes v něm žije šestačtyřicet
svěřenců.

INZERCE

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
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Spisovatel a historik Petr Andrle vydal ke
stoletému výročí domova publikaci. „Podařilo se mi posbírat pár střípků z minulosti i historické snímky. Založení sirotčince podpořila spousta filantropů, lidí
ochotných pomáhat, a i sociální péče
byla tehdy příkladná. Po druhé světové
válce našly v budově domova útočiště
i ženy z Lidic a Ležáků s dětmi, aby se zotavily z utrpení, které prožily,“ přiblíží Andrle.
Předsedkyně Federace dětských domovů Jana Koubová tvrdí, že dětské domovy
se v průběhu mnoha desetiletí značně
proměnily. „Nejdříve se zakládaly s pomocí různých charitativních spolků sirotčince, v nichž působily hlavně řádové
sestry. Bývalo pro ně typické internátní
prostředí. Na dvě sestry připadlo třeba až
45 dětí. O pomoci odborných pracovníků
si mohly nechat zdát. Dnes má jedna teta
nebo strejda na starosti osm svěřenců a
péče se odehrává v rodinném duchu. Každá skupina má svoje prostory, ložnici,
obývací pokoj, kuchyni a sociální zařízení,“ konstatuje Koubová. „Děti v domovech mají mnohem více možností vyžití,
vzdělávání se, kroužků, jezdí na výlety, exkurze a podobně. Na prvním místě je
však individuální přístup k nim. SouroINZERCE

Všem občanům i ná

Pozvání na:
5. 12. rozsvícení vánočního stromu
na náměstí s Mikulášem
a jeho družinou
14. 12. – Česká mše vánoční
od Jana Jakuba Ryby
v kostele Sv. vavřince
od 15:30 hodin
Tradiční Vánoční jarmark
na náměstí
od 14:00 hodin
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1944 NA SNÍMKU JSOU DĚTI ZE SIROTČINCE V ROCE 1944. VLADIMÍR TOBIÁŠ BYL V DOMOVĚ OD
SVÝCH DVOU LET AŽ DO ROKU 1947. FOTO: ARCHIV

zenci jsou ve skupinách spolu a ty se tvoří tak, aby si v nic svěřenci takzvaně sedli.“
Podle Andrleho se odchovanci domovů mohou do zařízení vracet, i když dosáhnou plnoletosti. „Překvapilo mě, že
tam mají zázemí až do 26 let,“ říká historik. Před třemi lety do čeladenského dět-

ského domova investoval kraj 12 milionů
korun. Budova má novou zateplenou fasádu, okna, opravovat se bude střecha.
Hotová je i rekonstrukce sociálních zařízení v rodinných skupinách, kotelny i kuchyně a chystá se ještě modernizace elektroinstalací. V Česku funguje přes 150 dětských domovů.
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Do Jeseníků poprvé
za odpočinkem

Až dvanáct tisíc členů měl spolek, který v 19. století přivedl do Jeseníků
první zástupy turistů. Jeho dějiny a také to, jak hory vypadaly předtím,
přibližuje nová kniha Jiřího Glonka Na Jeseníky!

JÁ A HORY IMPULZEM K SEPSÁNÍ KNIHY NA JESENÍKY! BYL PRO HISTORIKA JIŘÍHO GLONKA OBJEV UNIKÁTNÍ MAPY Z ROKU 1881. FOTO: MAFRA

MICHAL POLÁČEK

INZERCE

Ž

ádné turistické chaty, rozhledny ani značky na stromech. Jen
pěšinky či lovecké chodníky.
Tak vypadaly Jeseníky na konci
18. století před rozmachem tu-

ristiky. Dnes sem jezdí miliony lidí ročně.
Za proměnu nejvyššího pohoří Moravy
v turistický ráj vděčí polozapomenutému
spolku. I jeho minulost zmapoval v nové
unikátní publikaci nazvané Na Jeseníky!
historik olomoucké Vědecké knihovny
Jiří Glonek.

ck spirit
ODPOČIŇTE SI OD STRESU
UŽIJTE SI RELAX V TERMÁLNÍCH
LÁZNÍCH S CK SPIRIT ZA SKĚLÉ CENY!
IDEÁLNÍ DÁREK K VÁNOCŮM - SLOVENSKÉ
TERMÁLY, MAĎARSKO I CHORVATSKO.
VŠE AUTOBUSEM, S KOUPÁNÍM I S PROCEDURAMI.
KATALOG ZDARMA, DÁRKOVÝ POUKAZ VÁM ZHOTOVÍME ZDARMA.
28. října 197/218, Ostrava - Mar. Hory / info@ckspirit.cz
Tel.: 596 632 126 / 602 608 106
www.ckspirit.cz

Jedním z hlavních impulzů pro sepsání
knihy Na Jeseníky! byl váš objev nejstarší
turistické mapy Jeseníků z roku 1881
v depozitáři vědecké knihovny. Co
přesně ukazuje?
Zachycuje centrální část Jeseníků, hlavní
hřeben od Ramzové po Skřítek. Autorem
je zeť Vincenze Priessnitze Johann Ripper, při jejím kreslení vycházel z podkladů vojenského mapování. Poté doplnil
tehdejší rozcestníky či turistické trasy. Je
zajímavé, že když srovnáte dnešní turistické mapy s tou nejstarší a pak i s dalšími z konce 19. století, tak síť cest pro turisty je z devadesáti procent těch 120 či
130 let stále stejná.
Johann Ripper s notářem Edmundem
Rudolphem právě v roce 1881 založili ve
Frývaldově, dnešním Jeseníku,
Moravskoslezský sudetský horský spolek.
Díky němu tyto stezky vznikly, jeho
členové Jeseníky na konci 19. století
propagovali jako turistický cíl, vytvářeli
mapy...
Vznik spolku je prvopočátek organizované turistiky v Jeseníkách.

Náš kraj
Mně ale v této knize nešlo především
o popis jeho historie. Tento spolek beru
„jen jako prostředníka“, jenž lidem Jeseníky jako takové zprostředkoval. Hodně
mě zajímalo, co bylo předtím, než byl založen. Tím se doposud nikdo příliš nezabýval, téměř všechny historické studie začínají až rokem 1881, jako by předtím
lidé do Jeseníků nechodili. A přitom sem
kvůli odpočinku a potěšení z nádherné
přírody vyráželi už na konci 18. století.

„ZÁLIBA V TURISTICE SE
ŠÍŘILA DO SPOLEČNOSTI
PŘI NÁSTUPU
ROMANTISMU OD TĚCH
NEJVYŠŠÍCH VRSTEV.“
Jak tehdy hory vypadaly?
Nebyla to vyloženě neprostupná divoká
krajina, ale ve srovnání s dneškem samozřejmě chyběly všechny turistické chaty,
rozhledny, rozcestníky a značky. Ale část
stezek, po nichž chodíme i my, už zde
byla. Původně to však byly pěšinky či lovecké chodníky, které používali hajní, lesní dělníci, bylinkáři, kořenářky, sběrači
lesních plodů či fořti a správci.
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Zmínil jste, že lidé do Jeseníků kvůli
odpočinku vyráželi už na konci 18. století.
O koho šlo? Předpokládám, že obyčejní
lidé z vesnice na něco takového neměli
pro samou práci myšlenky.
Samozřejmě, těm na to chyběl i čas.
Obecně se záliba v horské turistice šířila
do společnosti při nástupu romantismu
od těch nejvyšších vrstev. Nejprve to byla
šlechta, která na to měla čas, peníze i dopravní prostředky. Od ní se to naučily
měšťanské vrstvy, pak se tato záliba šířila
dál. Masovou záležitostí se turismus stal
po první světové válce v souvislosti s uzákoněnou dovolenou či s volnou nedělí.
Ta v českých zemích platila až od roku
1905.
Horské spolky vznikaly ve druhé polovině
19. století nejen v Jeseníkách, v rozvoji
turistiky v rámci střední Evropy za jinými
regiony nezaostávaly. Jak si to
vysvětlujete?
Velký podíl na tom má fakt, že tehdejší
úředníci a další příslušníci vzdělanější
vrstvy společnosti v rakouské monarchii
při práci nezřídka třeba i po několika letech změnili působiště. Nejprve tak sloužili například v alpských oblastech, pak i
se svými zkušenostmi přesídlili do Jeseníků. Také Johann Ripper zcestoval řadu
míst, byl v armádě, viděl Alpy, a tak
dobře věděl, jak to funguje jinde.

DUCH HOR V KNIZE JE K VIDĚNÍ TAKÉ
POHLEDNICE S POZDRAVEM Z JESENÍKŮ
S POSTAVOU MÍSTNÍHO DUCHA HOR PRADĚDA
VYDANÁ ZHRUBA PŘED ROKEM 1930.
FOTO: VKOL
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GEOMETRII
UMÍME
NA JEDNIČKU
Profesionální měření
a seřízení geometrie
za 699 Kč

GEOMETRIE NÁPRAV VOZU nejmodernější 3D laser technologií
Správnou geometrií získáte:
- zvýšení bezpečnosti jízdy
- snížení opotřebení pneu až o 20 %
- zlepšení chování vozidla během jízdy
Kontrola geometrie náprav se doporučuje 1x ročně nebo po ujetí 30 000 km.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
ADIV, spol. s.r.o., Těšínská 91, 746 01 Opava
Tel.: 553 623 123, www.adiv.cz
ADIV, spol. s.r.o., Ruská 82, 703 00 Ostrava
Tel.: 596 780 978, www.adiv.cz
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Tudíž mu myšlenka na založení turistického spolku v Jeseníkách nebyla cizí.
Hodně se ale v historii jesenické turistiky
zapomíná na podíl samotného Priessnitze a jeho lázní coby prostředníka.
Jak se na rozmachu zdejší turistiky
podílel?
Do lázní k němu jezdili z celé Evropy lidé
z vyšších a vzdělaných vrstev, kteří už tehdy fenomén turismu znali a přenášeli ho
dál i do Jeseníků. Přímo z lázní viděli jejich dodnes úžasné panorama, čili zde panovalo téměř ideální podhoubí pro budoucí rozvoj turismu. S výjimkou bezprostředního okolí lázní pro to ale chybělo
zázemí. A právě to si členové Moravsko-slezského sudetského horského spolku uvědomovali, a tak začali v horách budovat a značit stezky, rozšiřovat chaty,
stavět rozhledny, rozcestníky či různé přístřešky a útočiště. Také vydávali mapy
a šířili osvětu o Jeseníkách.
Stály nejznámější chaty jako Ovčárna či
Švýcárna v horách už dřív, nebo je
vybudoval spolek?
Ovčárna i Švýcárna už stály dřív, původně sloužily jako zázemí pro horské pastevectví. Postupně ale převážilo turistické
využití. Předchůdce dnešní Ovčárny vyrostl v roce 1863, již předtím ale v okolí

VÝLET POHLED Z VŘESOVÉ STUDÁNKY NA SPÁLENÝ VRCH. FOTO: MAFRA

stály starší salaše. Švýcárna, vybudovaná
v roce 1829, je považována za vůbec nejstarší objekt, jenž v Jeseníkách dodnes
slouží turistům. A to i proto, že majitelé
salaší nakonec zjistili, že péče o turisty je
pro ně finančně výhodnější než upadající pastevectví.

spolky v celé střední Evropě. Členové tak
měli i jinde levnější ubytování či jízdné.
V Jeseníkách na konci 19. a začátku 20.
století žili především Němci, i v rámci
spolku jich byla většina. Jaký byl jeho
osud po druhé světové válce a odsunu?
Hned v roce 1945 u nás zanikl, dodnes
ale pod stejným názvem funguje v Německu. Jeho tradici udrželi odsunutí členové, postavili si dokonce repliku staré
rozhledny, jež stávala kdysi na Pradědu.
V Jeseníkách z jejich práce ostatně stále
čerpáme, aniž bychom si naplno uvědomili, co všechno pro náš region udělali.

Počet členů jesenického spolku stále
stoupal, kolik jich potom měl v době své
největší slávy?
V polovině 30. let 20. století jich bylo téměř 12 tisíc. Vedení spolku pro ně vyjednávalo různé slevy jak v Jeseníkách, tak v
rámci spolupráce s dalšími horskými

INZERCE

INZERCE

25.–29. 11. Plníme Vaše přání – FB soutěž
1. 12. Pečení a zdobení perníčků
5. 12. Mikuláš
1.–15. 12. Stromeček za nákup
15. 12. Výroba 3D hvězd
Vánoční otevírací doba
20.–23. 12.

9:00-21:00

27.–30. 12.

9:00–20:00

24. 12.

9:00-12:00

31. 12.

9:00-14:00

25.–26. 12.

ZAVŘENO

1. 1. 2020

ZAVŘENO
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Srdce jako
symbol odvahy
studentů

S

ŽANETA MOTLOVÁ
tuhami v barvách trikolory
ovázali studenti Slezské univerzity šestici ocelových srdcí, která od půlky listopadu
zdobí prostranství před univerzitními budovami v Mírové ulici
v Opavě. Připomínat budou statečnost studentů demonstrujících proti
nacismu v roce 1939 i těch, kteří se
o 50 let později, v listopadu 1989, postavili komunistickému režimu.
„Nechtěla jsem vytvořit klasický památník, ale dílo, které v sobě nese pozitivní poselství. Navázala jsem na
tvar srdce, které je úzce spjaté s listopadovými událostmi,“ popsala vznik
sochy nazvané Srdce studentstva čes-

ko-německá umělkyně Christine Habermann von Hoch.
Sochu tvoří šest plátů, kontur srdce, jež se skládají do tvaru květu.
„Symbolizuje naději spojenou se 17.
listopadem i rozkvět univerzity,“ dodala autorka. Každé srdce nese vlastní heslo.
„Je dobré si připomínat studenty,
kteří poslechli hlas srdce, vyšli do ulic
a řekli, co si myslí,“ uvedl rektor univerzity Pavel Tuleja.
Podělil se i o vlastní vzpomínky na
dobu, kterou v Ostravě prožíval coby
vysokoškolák. „Tehdejší demonstrace jsem chápal jako bránu k lepší budoucnosti a myslím si, že jí opravdu
byly.“

SRDCE STUDENTSTVA PLASTIKA JE POCTOU ODVAZE
STUDENTŮ V LETECH 1939 A 1989. FOTO: A. SATINSKÝ

INZERCE

Vánoční dárky
pro vaše blízké
DARUJTE
ZDRAVÍ

PŘÍRODNÍ
produkty

3 000
U nás si

položek
skladem

VYBERE
KAŽDÝ

Na co se můžete těšit:
• cimbálová muzika Opavští hudci
• živý betlém v podání Ochotnického divadla Osoblaha
• Andělé na chůdách
• Čekání na Vánoce s Tomem a Jerrym
• vyhodnocení soutěže „O nejchutnější domácí vánočku“
• rozsvícení vánočního stromečku se SKUPINOU ČEZ
• KRamPUs sHoW
Zájemci o účast v soutěži „o nejchutnější domácí vánočku“
se hlásí u starosty obce, který Vám sdělí více informací.

www.alpik.cz

Po celé odpoledne spousta jídla, pití a zabijačkových specialit,
vyhřívané stany. Možnost zakoupení obecního svařáku
v tematickém hrnečku s logem jarmarku.
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Archeologové
bádají, jak se
měnila Ostrava
Zaniklá lokalita Lauby v centrum města zatím vydala
během krátké doby celou řadu zajímavých artefaktů:
část kachlových kamen, přeslen i hrací kostku.

A

JOSEF GABZDYL
rcheologický průzkum unikátní svým rozsahem i lokalitou pokračuje v centru
Ostravy. A přináší pozoruhodné výsledky.
Mezi ulicemi Velká, Muzejní a Pivovarská se chystá projekt zvaný Nové
Lauby. Místo dosavadního parkoviště tam vznikne soustava moderních
bytových domů. Lokalita je však zajímavá i z historického hlediska.
Než totiž byla v 19. století probourána ulice 28. října, vedla hlavní cesta
na centrální náměstí k tehdejší radnici zrovna tímto místem.
Nechyběly ani proslulé lauby, tedy
podloubí domů. „U hlavní dopravní
tepny tehdejšího města se koncentrovaly nejprestižnější městské usedlosti. Třeba na nároží ulic Muzejní a Velká stál svobodný šlechtický dům patřící na přelomu 16. a 17. století Sobkům z Kornic, což byl jeden z nejstarších slezských rodů,“ zdůraznil význam místa Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě (NPÚ).
MÍSTO PLNÉ HOSPOD
A NEVĚSTINCŮ
Další bonus pro archeology paradoxně znamená skutečnost, že význam
místa ve druhé polovině 19. století
rychle upadal a stal se cílem lidové zábavy a neřestí v podobě mnoha pohostinství, kabaretů a nevěstinců.
„Díky tomu se tam dlouho zachovaly domy s renesančními a barokními
jádry, protože se jich – například na
rozdíl od domů na Masarykově náměstí – netýkala výrazná přestavba
v 19. a 20. století,“ přiblížil Zezula
a doplnil další unikátnost současného archeologického působení.
„Jedná se o dosud nejrozsáhlejší výzkum, který byl v kraji prováděn v historickém jádru města, a to s možností
nahlédnutí do vývoje celého domov-

MÍSTEM VÝKOPŮ JE ZANIKLÁ LOKALITA LAUBY,
TAKTO VYPADALA V MINULOSTI. FOTO: ARCHIV

ního bloku. Jistě nám to přinese nové
informace, jak se střed Ostravy vyvíjel,“ dodal.
Ačkoliv domy byly v 50. a 60. letech
minulého století srovnány se zemí,
sklepy komunisté nechali jenom zasypat. A teď je archeologové a jejich pomocníci odkrývají.
UŽ VYDALY ČETNÉ CENNOSTI.
„Například pozůstatky kachlových kamen s heraldickými motivy, fragmenty keramiky, železné předměty, méně
i sklo nebo artefakty z barevných
kovů. Je znát, že v tomto místě v minulosti bydleli příslušníci elity tehdejšího města,“ shrnul dosavadní výsledky archeologického průzkumu ředitel
ostravské pobočky NPÚ.
Archeologové v lokalitě dále našli
například hrací kostku ze 14. století
vyrobenou ze zvířecí kosti nebo přeslen, jenž se využíval při spřádání příze.
„V rámci Ostravy jde o vynikající
doklady úrovně řemesel na přelomu
středověku a novověku,“ poznamenal Zezula. Brzy se vykopávky posunou směrem k Pivovarské ulici, kde
odborníci předpokládají někdejší
dvory, studny a další hospodářská zázemí domů.
Archeologický průzkum potrvá do
druhé poloviny příštího roku. Část
nejstarších sklepů zůstane zasypaná
a uchovaná pro budoucnost, zbytek
ale zmizí při výstavbě podzemních
parkovišť. „Spolupracujeme s Ostravským muzeem a po ukončení průzkumu a jeho základním vyhodnocení
společně plánujeme prezentaci vývoje lokality i s nejdůležitějšími nálezy
prostřednictvím velké výstavy,“ přislíbil ředitel.
Poté město v lokalitě plánuje pět
na sebe navazujících domů, které dohromady vytvoří čtverec. Nabídnou
85 bytů, chybět nebude ani novodobé podloubí s kavárnami a obchody.

ČÁSTI KAMEN, KTERÉ ARCHEOLOGOVÉ
NAŠLI. FOTO: GABRIELA ČOČKOVÁ, NPÚ

V podzemí bude ve dvou patrech parkovat až 174 automobilů. „Snažíme
se centrum města vrátit lidem, tedy je
nutné, aby v něm bydleli. A právě
Nové Lauby jsou nyní největším takovým projektem,“ řekl už dříve ostravský primátor Tomáš Macura. Takzvanou dobrou adresou by se místo opětovně mělo stát na konci roku 2023.

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

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
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služba pro m
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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
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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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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

Ostrava
BG Technik cs, a.s., Výstavní 123/11
(křižovatka ulic Místecká a Rudná)
tel.: 596 781 718, tel.: 602 750 655
Otevírací doba:
Po – Pá
8:00 – 16:30

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
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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

INZERCE

50 %
slevart
na čtv
roku

Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem.
Akce platí do 5. 1. 2020
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost

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.

129Kč

189Kč

Čelovka TREK
ONNIGHT 100
FORCLAZ

Pánské lyžařské
spodní tričko
SIMPLE WARM
WEDZE

599Kč

74Kč

Batoh NH100
QUECHUA

Dětská koloběžka
B1 OXELO

Data v mobilu zadarmo?
JJ SIM kup v trafice,
nebo online
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více na www.mobil.cz

ORTU

T ZE SP

E RADOS
DARUJT

399Kč

849Kč

Sada SOFTARCHERY
100 GEOLOGIC

Dětské lední brusle
FIT 100 OXELO

Sada činek 10 KG
DOMYOS

799Kč

Dětské lyže BOOST 500
s vázáním WEDZE

2799Kč

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

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 oku-

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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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
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VÁNOČNÍ TIPY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Severní Morava nabízí stovky
Vánoční svátky využívá
řada lidí k výletům do
hor. Pokud napadne
sníh, budou mít Beskydy
upravenou bílou stopu.
Nově je k dispozici
i mapa tras na Lysou.
DALIBOR MAŇAS
BESKYDY | Zimní sezona pro pracovníky lyžařských areálů v Beskydech – ale
nejen pro ně – začala. Představitelé Moravskoslezského kraje ji zahájili tím, že
na Pustevny pořídili sněhovou rolbu
a na Gruň zase sněhovou frézu.
Tak jako v minulých letech zaplatí
i letos pokladna hejtmanství také úpravu lyžařských běžeckých tratí nejen
v Beskydech, ale i v Jeseníkách.
Moravskoslezský kraj i letos vyhlásil
dotační program určecný na úpravu lyžařských běžeckých tras v regionu.
Nově byl vypsán na tři sezony a pro běž-

V Beskydech a Jeseníkách najdou běžkaři přibližně 700 kilometrů upravených tras.

INZERCE

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
plná funkční modelařiny
● letadla ● lodě ● auta

● vrtulníky ● multicoptery
● plastikové

modely

● papírové modely
Splátkový prodej - ESSOX

Certifikovaný partner podpory DJI

e-shop

Ostrava - Přívoz, Nádražní 410/171
www.pvmodel.cz, info@pvmodel.cz
tel.: 596 111 446, 739 419 415

FOTO | MAFRA

kaře je například vyčleněno přes 11,2
milionu korun.
„Beskydy i Jeseníky jsou čím dál
atraktivnější pro milovníky zimních
sportů. Kvalitní sportovní vyžití v těchto oblastech je určitě namístě podporovat. Snažíme se o to, aby byly tratě upravovány moderní technikou,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Od roku 2003
„Letos se nám podařilo pořídit novou
rolbu, která bude upravovat trasy na
Pustevnách, a jsem rád, že zlepšíme podmínky pro běžkaře v této lokalitě,“ uvedl Krkoška.
Moravskoslezský kraj podporuje
úpravu lyžařských a běžeckých tratí
v celém regionu už od roku 2003.

kilometrů běžeckých tras
„Za tu dobu jsme si vybudovali velmi
dobré vztahy s upravovateli tras. Všichni na horách tak pracují pro ten hlavní
cíl – aby turisté našli na našich horách
dobré zázemí a servis a mohli tu příjemně strávit svůj volný čas. Na území kraje se nyní rozprostírá přes 695 kilometrů lyžařských běžeckých tras, jejichž
úpravu finančně podporujeme,“ vypočítal náměstek severomoravského hejtmana Jan Krkoška.

Běžkami na Lysou

Beskydy i Jeseníky
V Beskydech kraj platí údržbu přes 337
kilometrů tras a v Jeseníkách 358 kilometrů běžeckých lyžařských tratí. „Pokud jde o výši jednotlivých příspěvků,
je Moravskoslezský kraj na špici mezi
všemi kraji v Česku. Samotnou údržbu
stop zajišťují organizace či fyzické osoby, které čerpají dotaci. Z celkové délky
těchto tras upravuje až 74 kilometrů společnost Pustevny,“ přiblížil náměstek
hejtmana.

Lyžařská výstroj patří k oblíbeným vánočním dárkům.
„Do letošní sezony upravovala trasy
skútrem a starou sněžnou rolbou, která
se ovšem velmi často kazila. Nemohla
tak být zajištěna stoprocentní úprava
tras této navštěvované lokality. Proto
jsme podali žádost o podporu na pořízení nové sněžné rolby do Národního pro-

FOTO | MAFRA

gramu podpory cestovního ruchu v regionech, který vyhlašuje ministerstvo
pro místní rozvoj. Byli jsme úspěšní
a nová rolba za necelých 5 milionů korun tak byla z poloviny financována
z národních zdrojů,“ upřesnil náměstek
hejtmana Jan Krkoška.

Turisté mají k dispozici novou
mapu Lysé hory, která nabízí 19
tras k vrcholu, včetně té na
běžkách. „Popsali jsme 19 tras
vedoucích k vrcholu Lysé hory,
mezi kterými najdou návštěvníci
dominanty Beskyd nejen tipy na
pěší výšlap, ale také na kolech,
běžkách či skialpech,“ popsala
ředitelka Turistického
informačního centra
Frýdek-Místek Monika Konvičná.
Každá trasa je detailně popsána
včetně výchozího místa a toho,
zda je vhodná pro rodiny s dětmi
nebo s kočárky. Součástí tohoto
tištěného materiálu jsou také
informace týkající se výstupů na
nejvyšší vrchol Lysé hory
s průvodcem, o které je mezi
návštěvníky Beskyd zájem.
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6. 12. 2019 | 9–18 hodin
7. 12. 2019 | 9–13 hodin

Předvádění vánoční floristiky • Kreativní dílny pro děti a dospělé
• Vánoční kavárnička s příjemnou atmosférou •
Prodej vánočních floristických aranžmá a živých květin
Prohlídka školy s informacemi o studiu

MIKULÁŠ
5. prosince 2019
od 14 do 17 hodin

Najděte Mikuláše, čerta a anděla v OC LASO a získejte sladkou odměnu!
Masarykovo náměstí 3090/15
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

www.laso.cz

@LASO.cz
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Řecký dramatik Menandros: Nemocné tělo potřebuje lékaře, ...

Tajenka: ...nemocná duše přítele.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ŘÍJEN / LISTOPAD 2019

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

VELKO
O
POPOVIC
CKÝ
KOZEL
Řezaný 11
0,5 l

VEL
LKO
O
POPO
OVIC
CKÝ
KOZEL
L
svě
ětlý
0,5 l

VEL
LKO
POPOV
VICKÝ
Ý
KOZE
EL 11
0,5
5l

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
Florián, 0,5 l

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PIL
LSNER
URQ
QUELL
ležáák, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5
5l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.10.2019 do 30.11.2019
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

JTE

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01102019 12345)

RAJEC
nesycený
1,5 l

PU

PODZIMNÍ
NOVINKY

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l

S

KOFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
světlý
0,5 l

BIRELL
pollottmavýý 0,5
5l

Ostravsko a Karvinsko
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Karvinští zůstávají v Evropě
Házenkáři karvinského
Baníku jsou v osmifinále
Vyzývacího poháru,
které je čeká příští rok
v únoru. Ve 3. kole
soutěže vyřadili srbský
Železničar 1949 Niš po
výsledcích venku 28:30
a doma 33:28.
JIŘÍ SEIDL
KARVINÁ | Ke karvinskému postupu
pěti góly v domácí odvetě pomohl reprezentant Dominik Solák. Je přesvědčený, že jeho výhodou bylo, že v Niši hrál
převážně jen v obraně.
„Tam to bylo trochu i z taktického
hlediska, že mě trenér trochu šetřil a nechtěl, abych úplně ukázal svoje střely,“
uvedl Solák. „Jestli to tak bylo, byl to
od něj skvělý tah. Jsem neskutečně rád,
že jsem teď dostal šanci v útoku a že mi
to tam padalo. Ale od toho tady jsem
a doufám, že to tak bude pokračovat
i v extralize.“
Karvinský trenér Marek Michalisko
uvedl, že bylo ideální neodkrýt v prvním utkání všechno, co Karvinští umějí.
„Dominik ale tehdy byl i po zranění
ruky. Proto chodil jen do obrany. V odvetě už nemělo cenu skrývat ho a pomohl utkání rozhodnout. Je to skvělý
a přitom ještě hodně mladý hráč,“ řekl
kouč.
Dominiku, byl základem domácího
vítězství první poločas, který jste vyhráli 20:13?
Ten se nám hodně povedl. Proměňovali
jsme šance, dobře jsme bránili a náš gólman lapal všechno. Druhý jsme začali
trochu vlažněji, nepřistupovali jsme k jejich střelcům a našim gólmanům jsme
moc nepomohli. Hlavně jsme přestali
proměňovat šance, protože v prvním poločase jejich brankář skoro nic nechytil.
Naštěstí jsme se v důležitých momentech semkli a utkání zvládli.
Jak těžké bylo v odvetě ubránit jejich vysoké spojky?
Dělali nám menší problémy než v Srbsku. Tam třeba Milovanović dával nějaké góly z větší vzdálenosti a my pak
měli trochu problémy s obranou.
Dneska jsme do nich chodili, ale zase se
více otevíral prostor pro jejich pivota.
Vy jste se prosadil střelami zdálky.
Byl to záměr?
Trenér i Michal Brůna mi říkali, že jejich gólman je velký a bude lepší, když
budu mířit pod nohy a mezi ně, někam
dolů. Tím, jak byl velký, měl vrch celkem dobře pokrytý. Jsem moc rád, že

mi to tam spadlo, a ještě v evropském
poháru, což je pro mě úplně super.
Dá se říct, že to byl váš dosud nejlepší výkon v evropských pohárech?
Na takové otázky nerad odpovídám. To
je spíše na někom jiném, aby to zhodnotil. Ale v Karviné se nedá cítit jinak než
dobře. Karvinou miluju, ten klub. Jsem
INZERCE

schopný pro něj udělat cokoliv. A ještě
když přijde plná hala skvělých fanoušků, tak to je radost. Ani se nedá popsat,
jak jsem šťastný, že tady mohu být.
Byli Srbové dobrou prověrkou pro
osmifinále?
Teď už si nemůžeme vybírat, už tam
jsou samí silní soupeři. Ale i Izraelci ve

druhém kole a teď Srbové měli svou kvalitu. Oba ty souboje jsme zvládli v našem domácím prostředí. V duelu s Niší
bylo pro naši psychiku důležité, že jsme
se v Srbsku nepoložili, i když jsme asi
minutu a půl před koncem prohrávali
o čtyři branky. Dvě jsme ještě dali. Mít
to před odvetou minus čtyři, to by se
nám doma nastupovalo mnohem hůř.

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
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* platí pro
každý nákup
nebo objednávku nad 500 Kč

