NEJVĚTŠÍ
LEDNOVÉ SLEVY
VE VAŠEM REGIONU!

30 %

10 %

20 % až 50%

Zapůjčení pouze po předchozí rezervaci.

Akce platí na veškeré chovatelské potřeby
zakoupené v naší prodejně.

Sádrokarton, proﬁly, tepelná izolace, interiérové
dveře a protipožární dveře. Při koupi stavebního
materiálu nad 1.000 Kč bez DPH dárek 1 pivo.

Hlavní 64, Opava
tel.: 776 839 986
e-mail: info@nosice.com
www.nosice.com
Platnost kuponu do konce roku 2018

Andrea Maderová
Opavská 711
Hradec nad Moravicí
Sleva platí od 5. 1. 2018 do 5. 3. 2018

WOODCOTE CZ, a.s., Ostrava
Vřesinská 2367/11, 708 00 Ostrava-Poruba
woodcote.ostrava@woodcote.cz
Platnost kuponu do 31. 1. 2018

sleva na servis kola

20+5 %

Sleva na bytový textil

20 %

10 %

Sleva platí na veškeré servisní úkony.
Sleva 5 % platí pro montované díly během
servisu. Slevy se nesčítají.

Slevu získáte vepsáním kódu PET118
v záhlaví e-shopu. Slevové kódy platí
pro spotřebitele a obvyklé množství zboží,
nevztahují se na již zlevněné zboží a platí
pouze do vyprodání zásob.

Sleva platí na nákup libovolného počtu obědů
s rozvozem přímo k Vám nebo na jídelně.
Slevy se nesčítají.

Sleva na zapůjčení
Střešních noSičů, autoboxů
a dalšího příSlušenStví

SLEVA NA NÁKUP
CHOVATELSKÝCH POTŘEB

CYKLOKRÁM Havířov
tel.: 728 122 068
e-mail: info@cyklokram.com
www.cyklokram.com
Platnost kuponu od 8. 1. do 31. 1. 2018

www.dante.cz
Platnost kupónu do 31. 1. 2018

500 Kč

50 %

sleva na malování v zimě

(Obruba + brýlová skla s AR dle vlastního
výběru). Slevy se nesčítají.
Platí na všech pobočkách Oxa Optik s.r.o.
Ostrava-Poruba
Hlavní třída 1024/51 • Opavská 962
Orlová - Staré náměstí 91 • Masarykova 1333
www.oxaoptik.cz • facebook - Oxa Optik
Platnost poukazu do 31. 3. 2018

V zimě jsou stěny nahřáté od topení, což zajistí
rychlé schnutí barvy. Teplé stěny navíc mohou
malbu zintenzivnit a prodloužit její životnost.
Výhodám malování v zimě na síle přidá i zimní
suchý vzduch, který je na rozdíl od letního
s malováním bytu ,,kamarád“.
Volejte zdarma 800 226 226
www.maliri-nateraci.cz
Platnost kuponu do 31. 1. 2018

Vztahuje se na nákup
kompletních dioptrických brýlí

Sleva na Stavební materiály

sleva na nákup obědů

Pro bližší informace o cenách volejte na
tel.: 604 247 211, Andrea Jarmarová,
e-mail: info@jidelnaradnice.cz,
www.jidelnaradnice.cz
Platnost kuponu od 8. 1. do 28. 2. 2018

1+1 zdarma

na multifokální skla

Přivítejte Nový rok s novými brýlemi. Sleva platí
ve všech našich optikách MUDr. Boženy Vašákové,
bývalá OPaVaMeDica - nyní TerraOPTica.
Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami,
nevztahuje se na zlevněné zboží.
Slevy se nesčítají.
* Optika Malé Hoštice, Družstevní 8
* Optika Opava, Partyzánská 3
* Optika Kravaře, Opavská 59
www.opavamedica.cz
Platnost do 28. 2. 2018

POSLEDNÍ BYTY K PRODEJI
KOLAUDACE PODZIM 2018

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
JARO 2018
www.rezidence-novakarolina.cz
TELEFON: +420 596 112 756 | E-MAIL: info@nkrd.cz
PRODEJNÍ MÍSTO: OBJEKT REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

DŮLNÍ ULICE 3347/1, 702 00 OSTRAVA

INZERCE

Ostravsko
Nejčtenější týdeník v České republice

50 %

sleva na všechna
brýlová skla
nezávazné vyšetření
zraku zDarMa

Oční optika OPTI, OD Kauﬂand,
Olomoucká, Opava, tel.: 739 323 838
Oční optika OPTI, OD Kauﬂand,
Ostrava – Zábřeh, tel.: 739 323 937
www.opti.cz
Platnost od 5. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Každý pátek ZDARMA

+ TV program na celý týden

ČÍSLO 1 ROČNÍK VI 5. 1. 2018

Ze čtyř ostravských
synagog nezbyla žádná

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

PŘÍLOHA STŘEDNÍ ŠKOLY

Tipy na obory, přijímačky,
jak chytit začátek ...str. 21 až 30

Historik a spisovatel Daniel Baránek se zaměřil na židovskou komunitu v Ostravě.

„Meziválečná židovská komunita v Ostravě byla pro
ostatní vzorem,“ říká historik Daniel Baránek.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Historik Daniel Baránek
strávil více jak dva roky v archivech,
aby na světlo vynesl téma židovské komunity v předválečné Ostravě. Jeho obsáhlou publikaci Židé na Ostravsku –
Dynamika a pluralita židovské společnosti 1832–1942 nyní vydala Židovská
obec v Ostravě. Daniel Baránek pochází z Metylovic, ale v současnosti působí

v Praze, kde studuje postgraduál na Univerzitě Karlově. Na ostravském tématu
jej zaujala především proměna židovské identity po rozpadu Rakousko-Uherska a přerod německé liberální židovské elity v zastánce židovské národní
ideje. Ostravská komunita byla zvláštní
také množstvím synagog a modliteben.
Vy jste se již dříve věnoval tematice
židů na Frýdecku a Místecku, v čem

ZATOČTE S NADVÁHOU
FOTO | DAVID NEFF

se nyní lišila práce na tematice židů
na Ostravsku?
Především v rozsahu, ostravská židovská obec byla v době svého rozkvětu desetkrát větší než frýdecká. Takže zatímco ve Frýdku existovala jedna synagoga
a jedna modlitebna se nacházela ve
Frýdlantu nad Ostravicí, tak v Ostravě
bylo synagog mnohem více. Nejprve
jedna v Moravské Ostravě, od dvacátých let druhá pro ortodoxní židy, dále
byla synagoga ve Vítkovicích, v Přívoze a pak existovaly i další modlitebny
v Hrušově, v Mariánských Horách, v Zábřehu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Zbavte se kil navíc za pár
týdnů. Bez hladovění ...str. 6

NOVOROČNÍ KLETBA

Pozor na emoce, leden je
čas partnerských krizí ...str. 10
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KRÁTCE
První dítě roku přišlo na
svět 12 minut po půlnoci
OSTRAVA | Prvním dítětem narozeným letos v Ostravě je Tomáš Slovák.
Chlapeček přišel na svět 1. ledna dvanáct minut po půlnoci na oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava. „Chtěla jsem rodit v Ostravě, i když jsem z Fulneku. Absolvovala
jsem exkurze všech ostravských nemocnic a vybrala si městskou nemocnici,
protože ta umožňuje propojení klasické
medicíny s alternativními přístupy,“ řekla maminka malého Tomáška Alexandra Mocová.
(jen)

Nejoblíbenější alej kraje
je ta lipová v Ostravě
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | V soutěži Alej roku se v Moravskoslezském
kraji stalo nejoblíbenější stromořadí
v Komenského sadech v Ostravě. V letošním ročníku tradiční ankety soutěžilo 62 alejí ze všech koutů republiky.
Stejně jako v předchozích ročnících se
soutěžilo ve třech kategoriích. Kromě
nejoblíbenějších alejí celé republiky
a vítězných stromořadí v jednotlivých
krajích vybírá porota nejkrásnější fotografii – jejího vítěze Arnika vyhlásí začátkem roku 2018.
(dmk)

Na vánočních trzích
hygienici chyby nenašli
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Inspektoři Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v posledních dnech
roku 2017 vyrazili na kontrolu prodeje
občerstvení na vánočních trzích. Zaměřili se na stánky s polévkami, palačinkami, hamburgery, bramboráky i tradičními vánočními specialitami. „Hygienické podmínky přípravy a prodeje byly
na velmi dobré úrovni,“ konstatovala mluvčí Oldřiška Ulmanová s tím, že
nedostatky neměli ani provozovatelé
trhů.
(dmk)
INZERCE

Ze čtyř ostravských
synagog nezbyla žádná
které se zčásti nacházejí v Židovském
muzeu v Praze. Židům se je podařilo zachránit, když je vynesli před vypálením
synagog. Jedná se například o různé opony, ale zachovaly se i svitky tóry, které
se nacházejí v Londýně.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

A co se týká náročnosti získání pramenů?
Jejich dostupnost byla složitější, ve
Frýdku se dokumenty židovské obce dochovaly, sice ne v úplnosti, ale zachráněna byla židovská kronika, kdežto v Ostravě úplně chyběly. V Moravské Ostravě totiž vyhořela správní budova v roce
1939 společně se synagogou. Ve Frýdku
synagogu nacisté také zničili, ale správní budovu nechali být, stojí dodneška.
Jak jste se k židovské tematice dostal?
Studoval jsem hebraistiku a historii.
Chtěl jsem se zabývat především filologií, určitou motivací byla touha přečíst
si Starý zákon v originále.
Proč jste vymezil svou práci datací
1832 až 1942?
V roce 1832 vznikl v Polské Ostravě
(dnes Slezská Ostrava – pozn. red.) první židovský modlitební spolek na Slezskoostravském hradě. Druhým mezníkem je deportace židů z Ostravy.
V kterém období zažila židovská komunita v Ostravě největší rozkvět?
V meziválečném období. Důležitá byla
postava předsedy židovské obce, což
byl Alois Hilf, právník, který prokázal
bystrý úsudek, co se týče požadavků
doby. Dokázal v židovské obci koordinovat protichůdné proudy, hledat východiska mezi jejich různými zájmy. Od vzniku Československa dokázal židovskou
obec modernizovat, sepsal nové stanovy, které se staly vzorové pro všechny židovské obce v českých zemích, takže židovská obec na Ostravsku byla tahounem pro zbytek republiky.
Jak vypadalo dobové soužití mezi židovskými a nežidovskými občany?
Bylo vzájemně přínosné?
Rád bych se vyhnul posuzování, zda

Synagogu v Přívoze vypálili nacisté v roce 1939.
FOTO | ARCHIV
židé byli ku prospěchu Ostravy, anebo
vykořisťovali zdejší občany, v tomto
směru je podle mě diskuse neplodná. Je
zbytečné se touto otázkou zabývat, protože vede jen k nekonečným přím. Pokud chceme poznat vývoj židovské komunity, je třeba tuto otázku překročit
a klást si jiné otázky. To je hlavní téma
mé publikace. Zabývám se v ní třeba
tím, jaké skupiny existovaly uvnitř židovské skupiny.
Které skupiny to byly?
Například národnostní, skupiny, které
preferovaly buď český, německý, nebo
polský jazyk. Potom různé náboženské
skupiny, židé, kteří se cítili být nositeli
pokrokového židovství, naopak z Haliče
sem přicházeli ortodoxní židé. Poté sionisté a sekulární hnutí. Pak se naskýtá
otázka, nakolik různé skupiny chápaly
židovství spíše jako národnost, nebo
jako náboženství. Vývoj a pluralita těchto skupin jsou velmi zajímavé, ale nedostaneme se k tomu, pokud nepřekročíme
otázku po užitečnosti židů.
Synagogy byly vypáleny, shořely i písemnosti, co se zachovalo z ostravské židovské éry?
Několik desítek liturgických předmětů,

Agentura Jitrenka
20 let zkušeností

V čem téma, které jste zpracoval,
může být přínosné dnešní veřejnosti?
Byl jsem překvapen, jak je debata o užitečnosti židů ještě dodnes živá. Projevilo se to i v okamžiku, když jsme na Startovači vybírali potřebnou částku k vydání této knížky. Rozpoutala se diskuse,
kterou jsem považoval za již dávno neaktuální, o tom, zda by Ostrava bez židů
byla stále ještě jenom vesnicí, anebo jestli židé vykořisťovali místní obyvatele.
Doufám, že tato knížka přispěje k tomu,
abychom tuto diskusi opustili.
Lze tedy říci, že vaše studie nabízí
jiné poznání tehdejší doby, než je
obecné souzení?
Sleduji například i to, aby veřejnost nevnímala předválečnou historii židů jen
prizmatem holokaustu. Jejich dějiny
mají hodnotu samy o sobě, stojí za to je
zkoumat nejen kvůli tragédii, která se posléze stala.
Existují do dnešních dnů nějaké budovy z té doby předválečného rozkvětu?
Minimálně například budova, ve které
byla dříve učňovská útulna a zároveň
modlitebna v Mariánských Horách.
Dnes se v ní nachází sídlo židovské
obce.

SESTERSKÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

APLIKACE INSULÍNU

Pro seniory a maminky s dětmi sleva 10%.

5+2

Jak se tam dostaly?
Původně je nacisté odvezli do Prahy, komunisté se je pak snažili zpeněžit, takže
je tehdy prodali do rukou zahraničních
židů. Ti je nyní půjčují různým židovským komunitám, nebo dokonce navracejí. Například do Olomouce se před nedávnem vrátily svitky tóry z Ameriky.

Diagnostické centrum
Sokolská tř. 49, Ostrava

ODBĚRY, PŘEVAZY, INJEKCE
NÁCVIK SOBĚSTAČNOSTI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Tel.: 597 349 224
597 349111/kl.225
e-mail:dpjitrenka@seznam.cz
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Na Kuřím rynku usedl Janáček
Po soše slavného skladatele mají v centru Ostravy vzniknout i plastiky Věry Špinarové či Karla Kryla
JOSEF GABZDYL
OSTRAVA | Jako kdyby hudební skladatel Leoš Janáček jen odpočíval a přitom hladil lišku Bystroušku. Centrum
Ostravy ozdobila neobvyklá lavička
s bronzovou sochou známého hukvaldského rodáka. Dílo známé spíše ze zahraničních prostranství se objevilo na Jiráskově náměstí, v Ostravě známém
pod lidovým názvem Kuří rynek.
„Je to jeden z dalších našich kroků
k oživení veřejného prostoru města. Iniciovali jsme také vznik dalších soch
osobností spjatých s regionem, a to
Věry Špinarové a Karla Kryla,“ uvedla
mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.
Zpěvaččina plastika by měla stát
v Husově sadu, socha známého písničkáře pak poblíž Českého rozhlasu. Leoš
Janáček žil v letech 1854 až 1928, skonal právě v Ostravě. Jeho nejnovější sochu vytvořil David Moješčík, který zhotovil například i památník operace Anthropoid v Praze.

Nová socha na Kuřím rynku budí velký zájem kolemjdoucích.

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

INZERCE

Poliklinika
Modrý Pavilon
přijme do svého kolektivu

radiologického
asistenta/asistentku
pro samostatnou práci na skiagrafu

Jen denní směny v pondělí až pátek, možno i na zkrácený úvazek.

Výborné platové podmínky
Volejte 597 011 227 nebo pište na e-mail: petr.hucin@modrypavilon.cz

JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM
PAVLA TIGRIDA
OSTRAVA-PORUBA, P. O., G. KLIMENTA 493/3
zve žáky 7. a 9. tříd ZŠ na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 17. 1. 2018
od 14.00 do 18.00 hod.

Organizujeme
přípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ
LEDEN – DUBEN 2018
Tel.: 596 912 198 • e-mail: profesor@jazgym.cz

WWW.JAZGYM.CZ

ŠOKUJÍCÍ KRACH!

OBLEK
JIŽ

ZA

300,- Kč

Pouze teď jsme všechny obleky zlevnili o skvělých 1000,-Kč ! A to včetně
nové kolekce. A POZOR! Vybrali jsme stovky a stovky kusů obleků, které
jsme jen pro Vás ocenili na likvidačních 300,- Kč. Ano, za TŘI STOVKY oblek.
Platí do vyprodání zásob. AKCE NAVÍC ! Pokud při placení předložíte tento
kupon, obdržíte slevu 20% na všechny pánské a dámské kabáty. Sleva platí
i na již zlevněné kabáty. Platnost akce do 31. 1. 2018. Přijďte, těšíme se na Vás!

www.modaprostejov.cz

zastávky tramvaje
OSTRAVA 9, Mariánské Hory, 28. října 190/208 uMariánské
náměstí
bývalý Kovomat, 1. patro,
NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 18 vedle Wüstenrot
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Česká republika

Zatočte s následky svátečních
hodů. Jde to během pár týdnů
Zbavit se přebytečných
kil nabraných během
svátků je zkouškou
trpělivosti. Když ale
dodržíte základní
pravidla, můžete shodit
osm kilo za dva měsíce.
Zdravě a bez hladovění.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Drastická dieta sice může v poměrně
rychlém tempu zlikvidovat následky svátečního hodování, vašemu tělu ale neprospěje. Tedy přesněji – organismu přímo
škodí. Proto je potřeba dodržovat určitá základní pravidla, aby shazování nadbytečných kilogramů bylo pokud možno trvalé.
Podle Moniky Bartolomějové, hlavní
nutriční specialistky Světa zdraví, je ideální shodit půl až jedno kilo týdně. „Takovou rychlostí můžete zdravě přijít o osm
kil za dva měsíce. Hladovět ale smysl
nemá. Sice byste shodili víc, ovšem nedostatek živin se podepíše na celkové fyzické i psychické kondici,“ vysvětluje s tím,
že hladovění ve výsledku povede k tomu,
že hubnutí vzdáte, na což může navázat
známý jojo efekt. „Přísné redukční diety,
které tělu odpírají základní živiny, fungují
pouze krátkodobě a škodí zdraví. Společně s tukem můžete přicházet i o svalovou
hmotu, která je naopak důležitá. Příliš přísná dieta může vést až k celkovému vyčerpání,“ zdůvodňuje Bartolomějová.
Zdravé hubnutí je tedy především
zkouškou trpělivosti. „Často to jde pomaleji, než jste doufali. Tělu může trvat déle,
než se spalování nastartuje. Myslete na to,
že čím pomaleji budete ubývat, tím větší
naděje, že vám získaná linie vydrží dlouhodobě,“ zdůrazňuje Kateřina Hollerová,
trenérka fitness centra Contours.

Mužům to jde rychleji
Pokud vám v žilách koluje více testosteronu,
hubnutí by vám mělo jít rychleji než zástupkyním něžného pohlaví. „Muži mají odlišnou stavbu těla, rychlejší metabolismus a vůbec jiné další předpoklady pro to, aby nadbytečná kila shazovali snadněji než ženy. Svou
roli hrají také častější hormonální změny,
které u žen probíhají,“ říká Hollerová.
I když jsou rozdíly v rychlosti ztráty tělesné hmotnosti patrné, stejně tak patrné
jsou i v rozložení základních živin. „Jeden
univerzální jídelníček čistě podle druhu pohlaví přesto jednoduše neexistuje,“ tvrdí
nutriční specialistka Bartolomějová. (re)

Promyslete si jídelníček,
nebojte se ani „prasečího dne“
Špatné potraviny musí z talířů pryč, nahraďte je těmi zdravými. Přísným
odříkáním si ale k zázrakům nepomůžete. „Absolutní vynechávání všech
oblíbených, ale nevhodných potravin často k cíli nevede. Pokud vynecháte
všechny tyto potraviny, často pak v novém stravování klientům chybí a bývá
jen otázkou času, kdy své úsilí zahodí a vrátí se zpět, kde byli na začátku.
Proto je vhodné zařadit jejich zdravější alternativy, nebo si vyčlenit takzvaný
‚prasečí den‘, kdy si tyto potraviny dopřejete,“ říká nutriční specialistka Monika
Bartolomějová. Podle ní je také důležité začít nad jídlem přemýšlet. „Každý
večer si promyslete, co budete druhý den jíst. Bez toho snadněji podlehnete
nerovnoměrnému stravování a večernímu hladu,“ poukazuje expertka na výživu.

Ne všechno čerstvé je vždy vhodné
Hubnutí by měla provázet velká dávka zeleniny a ovoce,
ale i to je nutné konzumovat s rozmyslem. Ovoce totiž bývá
vydatným zdrojem přírodních cukrů, rychleji po něm proto
pocítíte hlad. „Ovoce byste měli konzumovat nepřezrálé
a ideálně dopoledne. Skvělé jsou lokální plodiny jako jablka,
hrušky nebo švestky. Ze zeleniny jsou nejvhodnější
všechny druhy salátů, okurky, rajčata, cukety, květák,
brokolice a další nesladké druhy. Opatrní buďte se
sladkou kukuřicí, hráškem nebo brambory,“
vyjmenovává Monika Bartolomějová.

Nezakazujte si jídlo po páté
Pokud se přes den stravujete střídmě
a vynecháte jídlo po páté večerní, snížíte svůj
denní energetický příjem a skutečně zhubnete.
„Z dlouhodobého hlediska to však může
metabolismus zpomalit, protože je i více než
12 hodin bez jídla. Nyní se však ukazuje, že
i stravování, které má delší okno bez příjmu
energie, vykazuje dobré výsledky při redukci
hmotnosti a lidé jej bez problémů dodržují. Takže
spíše je to o tom, co komu vyhovuje,“ říká Monika
Bartolomějová. „Před spánkem se ale určitě
vyhýbejte sacharidovým pokrmům, vhodné jsou
naopak zeleninové saláty obohacené o sýry nebo
vejce, která obsahují bílkoviny,“ radí nutriční
specialistka.

Cvičte chytře
Velká zátěž, například při běhu, bývá
vyčerpávající a pomůže k lepší celkové
kondici, ke spalování tuků se ale hodí
druhy cvičení spíše střídat a prokládat je
těmi méně náročnými. „Pro spalování tuků
se skvěle hodí takzvaný kruhový trénink,
který střídá cviky pro posílení všech
svalových partií a dynamické kardio
cvičení,“ doporučuje Kateřina
Hollerová, trenérka z fitness
centra pro ženy Contours.

Najděte si
parťáka
a motivaci
Ano, zní to možná banálně, ale
správná motivace je skutečně
základ, protože bez ní předsevzetí
o lepším životním stylu vezmou
brzy za své. „Správná motivace je
klíčová. Musíte si uvědomit, že hubnete
především kvůli sobě, ne kvůli partnerovi
nebo uznání okolí. Jedině tak od svého úsilí
nepolevíte,“ radí trenérka Kateřina Hollerová.
Ideální podle ní také je, když do úsilí nejdete
sami. „Ten správný sparing partner je důležitý
pro vzájemnou podporu, sdílení prožitků
a nezdarů. Hodí se také ve chvíli, kdy počáteční
motivace začíná upadat,“ míní odbornice.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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„Prezident nemusí mít zrovna důchodový věk,“

říká diplomat, odborník na domácí a zahraniční politiku a v současné
době kandidát na prezidenta České republiky Pavel Fischer.

Proč by měli lidé za prezidenta zvolit právě vás?
Na post prezidenta se cítím dobře vybaven. Neumím sice
skládat písničky, ani jsem neřídil vědecký ústav, ale pro
tento stát jsem pracoval dvě desítky let, takže přesně vím,
jak zevnitř funguje. V kanceláři prezidenta Václava Havla
jsem se staral o domácí i zahraniční politiku. Potom jsem
byl sedm let velvyslancem ve Francii a Monaku, kde jsem
měl možnost poznat, jak jsme vnímáni zvenčí. Jako politický ředitel ministerstva zahraničí jsem jednal po celém
světě. V rozhodujících krizových chvílích jsem byl na
Blízkém východě, v Asii, na Ukrajině, v Americe. Vím, kde
se politika vytváří, na které dveře zaklepat, když je třeba
něco vyjednat.

Máte v rámci své prezidentské kandidatury nějakou dlouhodobou vizi pro naši zemi?
Já osobně jsem se v rámci své kandidatury hlouběji zabýval
třemi oblastmi, v nichž vidím velké rezervy, jsou to otázky
bezpečnosti, rozvoje regionů a podpory rodin. Co se
bezpečnosti týče, musíme budovat a modernizovat svou
vlastní armádu, jak jsme ostatně slíbili svým spojencům. Dál
mne zajímá problematika regionů. Rozdíly mezi životem v
hlavním městě a na venkově se stále vyhrocují, hlavně co se
týče dostupnosti lékařské péče a dalších základních služeb.
To je potřeba začít vyrovnávat. Rodina je mým třetím tématem, té bychom si do budoucna měli velmi hledět, neboť se
rodí stále méně dětí a populace stárne.

To ale určitě ví i Miloš Zeman, váš největší rival v boji
o prezidentský post.
Zkušenosti Miloše Zemana bych nepodceňoval, ale největší chybou je, že se až příliš zaměřil na východní mocnosti
jako Rusko nebo Čína. Pokud chceme prosperovat,
musíme umět jednat především se západními zeměmi, kde
jsou naši klíčoví spojenci. A tady si jsem jistý, že mám, co
nabídnout. Vím, jak na to.

Máte nějaký svůj prezidentský vzor?
Vzory mám i jinde než mezi prezidenty. Ale sympatizuji s
francouzským prezidentem Macronem. Jednak je to můj
spolužák ze stejné školy, jednak se mi líbí jeho energie a
nasazení. Prezident totiž nemusí mít zrovna důchodový věk,
naopak potřebuje dost sil třeba pro zdlouhavá jednání na
mezinárodní úrovni, která bývají docela namáhavá.

BUDU ZA VÁS
BOJOVAT
V ÍM , JAK NA TO.

PAVEL FISCHER
PR E Z I D E N T 201 8

zadavatel: Pavel Fischer / zhotovitel: Trinity Pictures
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Česká republika

Dojme mě i televizní reklama,
bouři hormonů ale zvládám
Televizní moderátorka Gabriela Lašková na čas zmizí
z obrazovky. Tvář zpravodajství Primy, známou spíš
pod dívčím příjmením Kratochvílová, za pár týdnů
čekají mateřské povinnosti. „Kdy skončím s vysíláním,
zatím nevím. Záleží na tom, zda se ještě vejdu do šatů
a za zpravodajský pult,“ směje se Česká Miss 2013.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv Gabriela Lašková přiznává, že je hodně emotivní člověk, hormonální bouře spojená s těhotenstvím s ní
nezamávala tolik, jak se obávala. „To už
by mi bylo mého muže asi líto,“ říká moderátorka hlavní zpravodajské relace televize Prima. Právě blížící se narození
prvního dítěte Gabrielu zbavilo zbytečné trémy z přímých přenosů. „Od té
doby, co jsem těhotná, si říkám, že jsou
daleko horší věci a dokážu to brát trochu
s nadhledem. Dříve jsem byla schopná
se dopředu nervovat takovým způsobem, že pak jazyk zakopával, slova se
vytrácela a nedokázala jsem se na moderování v klidu soustředit,“ vysvětluje.

„

V březnu se stanete poprvé maminkou. Jak těhotenství prožíváte?
Začínám si uvědomovat, jak strašně
rychle vše letí a kolik věcí ještě musím
zařídit. Začínáme sedmý měsíc, a jak
všichni dobře víme, v devátém to všech-

bude, to už vůbec nevím. Pokud mi to
dovolí on (ukazuje na bříško, pozn.
red.) a budeme se oba cítit dobře, ráda
bych zatím zůstala co nejdéle. Co si budeme povídat, také to záleží na tom, zda
se ještě vejdu za zpravodajský pult a do
šatů. (smích) Rozhodně ale nechci nic
přehánět. Zatím je všechno hodně otevřené. No a kdy se vrátím, opět závisí
na něm. Ráda bych do práce brzy opět
naskočila, protože je flexibilní a dá se
toho při ní hodně zvládnout, ale nechci,
aby to bylo na úkor miminka.

jsem si ale nakonec dala dohromady
a pracně proškrtala s pomocí mé sestry,
která je maminka od dvou dětí, má to
v malíčku a hlavně ví, co člověk opravdu reálně potřebuje a co ne.

Od doby, kdy jsme spolu naposledy
dělaly rozhovor, uběhly tři roky.
Tehdy jste přiznala, že při moderování Zpráv na Primě bojujete s velkou nervozitou. Jak jste na tom
dnes? Stala se už z práce rutina?
V pozitivním slova smyslu vlastně ano.
Jde o to, že v poslední době – konkrétně
za posledních pár měsíců, jsem se zbavila té své velmi protivné nervozity. Dříve jsem byla schopná se dopředu nervovat takovým způsobem, že pak jazyk
zakopával, slova se vytrácela a nedokázala jsem se na moderování v klidu soustředit. Od té doby, co jsem těhotná, si říkám, že jsou daleko horší
věci a dokážu to brát trochu s nadhledem. Daleko víc už věřím sobě a tomu,
že dokážu správně zareagovat. Musím
říct, že je to moc příjemný pocit jít do
studia s tím, že se nemusím stresovat
a s vědomím, že to zvládnu. Moje sestra
mi slibovala, že přesně tohle s těhotenstvím přijde a měla pravdu.

Jste taková ta nastávající maminka, která po večerech studuje
knížky o porodech, mateřství,
výchově?
Když už se chci něco dozvědět, tak
se raději obracím na knížky než na
internet. Různým diskuzím se vyhýbám, tam je až moc názorů.
Mám spoustu knížek od kamarádek, některé jsem si půjčila, některé koupila a pomalu si je pročítám. Není to ale tak, že bych
v nich v jednom kuse ležela a snažila se nastudovat úplně všechno.
Myslím, že si člověk stejně všechno musí takzvaně ochmatat sám, až
miminko na svět přijde. I kdybych
načetla stovky kapitol o tom, co dělat
v prvních týdnech, stejně budu vyplašená, až přijde na věc – v tom dobrém
slova smyslu. Lehká obava se objevuje, ale absolutně převládá pocit, že se
strašně moc těším. Jediné, čeho se už

Projevilo se tohle vaše zklidnění
i v něčem jiném?
Překvapivě v řízení auta. Řídím teprve
krátce, něco přes půl roku. Řidičský průkaz mám sice dlouho, ale nejdřív jsem
k řízení neměla moc příležitostí, pak už
jsem to ani moc nevyhledávala a začala
se ve mně probouzet jakási panika, že už
to ani nezvládnu. Nakonec byla tahle panika tak veliká, že když jsem v rámci České Miss měla k dispozici výherní auto, řídila jsem ho opravdu jenom párkrát.

Lehká obava z mateřství se u mě
objevuje, ale absolutně převládá pocit,
že se strašně moc těším.

no končí. A to je za chvilku! Na druhou
stranu si to pořád hrozně užívám.

teď upřímně bojím, je výchova. To přiznávám.

A co pověstné těhotenské hormonální výkyvy? Je snadnější vás teď
rozplakat?
Jsem hodně citlivá i normálně. Dojímají
mě občas i televizní reklamy. Ale to
není těhotenstvím. Není to tak hrozné,
jak se říká – že v rámci hormonové bouře je to mnohem intenzivnější. To už by
mi bylo mého muže asi líto.

Myslíte si, že budete přísná máma?
Já si vás tak po pravdě vůbec neumím představit.
(zamýšlí se) Jo! Jestli to bude tak jako
s naším psem, tak já budu určitě ta přísnější. (smích) Maminky většinou bývají
ty přísné, protože jsou to ony, kdo vychovávají a jsou s malými dětmi častěji
a pak přijde milující tatínek, který
všechno dovolí. Myslím, že my budeme
v tomhle ohledu ukázkový případ.

Zmínila jste, že je třeba hodně věcí
pro miminko ještě zařídit. Máte nějaký seznam, na kterém si odškrtáváte, co už je hotovo?
Existuje spousta seznamů toho, co by
všechno maminky měly mít. Ani jsem
netušila, kolik jich je! (smích) Jeden

Máte už představu o tom, na jak dlouho zmizíte z televizních obrazovek?
To kdybych věděla… Přiznám se, že
ani neumím odpovědět na otázku, kdy
z obrazovek zmizím. Na jak dlouho to

Gabriela Lašková

Narodila se 11. února 1990 v Chotěboři.
Je známá pod svým dívčím jménem
Kratochvílová, se kterým se v roce 2013
stala Českou Miss.
■ Kromě modelingu se při studiu na gymnáziu
věnovala také působení v týmu mažoretek,
s nímž se v roce 2013 stala vicemistryní Evropy.
■ Od léta 2014 moderuje hlavní zpravodajskou
relaci na Primě ve dvojici s někdejším
desetibojařským šampionem Romanem Šebrlem.
■ Vloni v červnu se provdala za svého přítele
Filipa Laška, se kterým čeká dítě.

■

■

Česká republika
Většinou to bylo na manželovi. Všichni
mi říkali, že jsem padlá na hlavu, když
mám auto a neřídím ho. Dlouho jsem se
k tomu odhodlávala, a když to přišlo, našli jsme pro mě ideální auto – automat.
(smích) Párkrát jsem si zajela na nákup
a zjistila jsem, že to není zase tak zlé. Stačilo pár týdnů a teď si to dokonce užívám. Když třeba dlouho podélně parkuju
a nejde mi to, už se nestresuju a nepanikařím. Teď to beru s nadhledem. Díky miminku. Hodnej kluk. Konečně mě něco
zformovalo do sebevědomé polohy.
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Bony a klid i „missí imunita“
První a dosud jedinou filmovou
hereckou zkušeností Gabriely
Laškové (tehdy ještě Kratochvílové) byl snímek Bony a klid II
z roku 2014. V něm si zahrála
jednu z výraznějších rolí po
boku Jakuba Prachaře a objevila se s ním i na oficiálním plakátu. Film vznikl jako volné pokračování dnes již kultovního snímku z roku 1988. „Nápad na
Bony a klid II vznikl, když jsem
na Staroměstském náměstí
před jednou restaurací uviděl
bývalého veksláka. Už nenabízel tuzexové poukázky, ale lákal turisty s jídelníčkem v
ruce,“ vzpomínal režisér Vít Olmer (na snímku dole). Epizodní
role si Lašková střihla také v
primáckých seriálech VIP vraždy nebo Všechny moje lásky.

Pocházíte z Vysočiny, do Prahy vás
přivedlo před lety studium, dnes zde
máte hlavně kariéru. Když teď ale zakládáte rodinu, nezačala jste uvažovat o jiném místě pro domov?
Ano. Sice jsme si tady pořídili byt, ale
brali jsme ho od začátku jako takové
naše první společné bydlení. Nemáme
ambice zůstávat v něm natrvalo. Oba
dva jsme ze tří dětí, oba dva jsme vyrůstali v domě se zahradou a strašně rádi na
to vzpomínáme. Také bychom si určitě
přáli žít s dětmi v domečku. Nevím, zda
to bude v mém rodném městě, protože
je přeci jen trošku dál. O místě se zatím
konkrétně nebavíme, ale určitě to bude
mimo Prahu. Ta je sice krásná a nabízí
neuvěřitelné možnosti, ale jsou i věci,
které chci pro své děti jinak. Spíš bych
jim přála, aby si mohly prožít dětství,
jako jsme měli my.

Gabriela Lašková patří mezi hrstku královen krásy, kterým vydržel partnerský vztah i po vítězství v soutěži. Se
svým současným manželem Filipem Laškem se dali dohromady ještě před Českou Miss. Žádost o ruku přišla na řadu
během exotické dovolené na Maledivách, v roce 2016 se vzali na Vysočině.
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Nakupte alespoň 3 produkty KLASA na prodejně COOPP
a zašlete SMS na číslo 234 499 444 text SMS:
KLASAmezeraCISLOPRODEJNYmezeraOBECmezeraPrvni4znakyFIKu
Příklad: KLASA 186 ZDAR 47M2
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platí pro zákazníky coop mobil.
pla
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 01122017 12345)

mat toni
1,5 l neperlivvá
pet

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.12.2017 do 31.1.2018
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
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Cena zprávy je jako běžná cena SMS na pevnou linku dle ceníku
Vašeho operátora.
Soutěž platí pro všechny, bez rozdílu mobilního operátora.
Soutěž trvá od 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018 a každý týden bude vybráno 5 výherců,
kteří budou kontaktováni pro nastavení tarifu zdarma.
Zúčastnit se můžete každý den (maximálně však 1 registrace denně).
Každý výherce (telefonní číslo) může získat pouze 1 výhru.
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1. nákup produktů v akci
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mag
gnesia red
brrusinka 1,5 l

magnesia red
d
malina 1,5 l
magnesia red
jahoda 1,5 l

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

pořIďte

zlaté
polomáčené mléčné
100 g + 50 %

nabídka
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Leden je čas restartu. A krizí
mezi partnery, varují odborníci
Dozvuky loňských křivd
i touha po změně.
To jsou hlavní faktory,
které podle expertů
na manželství a rodinu
nejvíce ovlivňují
skutečnost, že leden
partnerským vztahům
zrovna nepřeje.
„Pro řadu lidí to bývá
zlomové období,“
potvrzují odborníci.

JAK SE ČEŠI ROZVÁDÍ
FOTO | SHUTTERSTOCK

Rok 1976 byl vůbec nejtvrdším obdobím
pro nová manželství. Právě tehdy
skončilo rozvodem 3124 svazků trvajících
maximálně rok. Dnes je rozvod takto
krátkého manželství podstatně vzácnější.
Pro porovnání – v roce 2016, tedy o
čtyřicet let později, to bylo 978 rozvodů.
Na konci 70. let se nejčastěji rozváděly
ženy, které dosáhly pouze základního
vzdělání. Od konce 80. let to byly
nejčastěji ženy s výučním listem.
Od roku 2008 převzaly prvenství ženy
s maturitou a drží si jej dodnes.
Bezdětné páry tvořily největší podíl
rozvodů na konci 50. a začátku 60. let.
Poté je na pomyslném žebříčku
vystřídaly páry s jedním dítětem.
Posledních 15 let opět končí před
rozvodovým stáním nejčastěji bezdětná
manželství. V současnosti je průměrný
počet dětí při rozvodu 0,91. Zatímco
v 60. letech byla nejčastější zjištěnou
příčinou rozvratu manželství nevěra, v
současnosti páry v drtivé většině uvádějí
jako důvod rozvodu rozdílnost povah.

5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoli se lidé rozcházejí a rozvádějí v průběhu celého roku, skutečností je,
že některá období v roce tomu nahrávají
více než ta jiná. A začátek nového roku
k nim patří. „Leden bývá pro mnoho
lidí skutečně zlomovým obdobím. Častější rozchody můžou souviset s touhou
po jakémsi restartu a novém začátku,“
říká Kristina Černá z pražského Centra
sociálních služeb – Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy.
„Problémy, nepochopení a křivdy,
které se nahromadily v průběhu předchozího roku, mohou v hektickém období
svátků eskalovat. Na začátku roku jsou
pak nespokojení partneři více odhodlaní
i k razantnějším řešením,“ vysvětluje,
proč bývá start nového roku pro nalomené a oslabené vztahy fatálním obdobím.

Jestliže takové dvojice zdárně pohromadě přečkají vstup do nového roku, pořád ještě nemusí mít vyhráno. Podle Černé jsou totiž ještě krizovějšími fázemi
roku příchody jara a podzimu. Pokud
jde o rozchody, nastávají s nadsázkou
žně. „V těchto obdobích zažíváme v poradně největší nápor. Je to spojené s nárůstem depresí v této době. Jaro a podzim jsou celkově náročné pro lidský organismus, který je oslabený změnou počasí, stravy a tak dále. To vše se promítá
i do psychiky,“ říká Černá. Z hlediska
mezilidských vztahů lze tak za nejbezpečnější období označit léto.

Za posledních šedesát let se počet rozvodů v České republice téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 1956 se u nás rozvedlo téměř 13 tisíc manželství, v roce
2016, ze kterého jsou dosud poslední
zveřejněná data, to bylo bezmála 25 tisíc. V novém tisíciletí navíc klesl počet
svateb.

Rozvod po čtyřicítce
Změnila se i další čísla. Před 60 lety se
nejčastěji rozváděly páry, které byly sezdané čtyři až pět let. V současnosti končí rozvodem převážně svazky trvající

10 až 14 let. Výjimečné nejsou ani rozvody třiceti a víceletých manželství.
V roce 2016 takových bylo 2012. Před
šesti dekádami šlo přitom o celkem výjimečný jev. Po 30 letech se rozvedlo
550 párů.
To vše se promítá do další hodnoty,
a tou je věk rozvádějících se manželů.
Zatímco v roce 1956 se u rozvodového
stání objevovaly nejčastěji ženy od
24 do 29 let, dne jsou to v drtivé většině
dámy, jež překročily čtyřicítku. A jistý
posun nastal i u mužů. V minulosti se
nejčastěji rozváděli čerství třicátníci,
dnes jsou to čtyřicátníci.

INZERCE

Kurýr - Praha Baví Tě řídit, komunikovat s
lidmi a být v terénu? Chceš nosit uniformu,
kterou znáš z amerických filmů? Do našeho
týmu na pobočku na Letišti Václava Havla
hledáme nové kolegy/kolegyně pro
doručování zásilek. nabor@ups.com

Více na www.jobdnes.cz/detail/7I2AYA

Marketing, reklama, public relations
Brigáda v call centru, 80 Kč/hod., Jihlava

UNITED PARCEL
S ERVICE
CZECH…

Bezpečnost, ostraha

Produkt manažer/ka mobilní aplikace
Trainee Program - Marketing a prodej

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Vedoucí výroby
14 000 - 18 000 Kč

Navyšujeme mzdy! až 25.000 Kč - operátor/ka - Trmice

Ostraha objektu

16 000 - 27 000 Kč / měsíc

Operátor výrobní linky

Specialista bozp

33 000 - 40 000 Kč / měsíc

Svářeč CO2

Více na www.jobdnes.cz

100 - 100 Kč / hodinu

Výroba, průmysl

EHS Specialista
Strážný

80 Kč / měsíc

New Age Recruitment - náborář na cestách

Více na www.jobdnes.cz

19 000 - 25 000 Kč
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Když před 180 roky
patentoval americký
vynálezce Samuel
Morse svůj abecední kód
k elektrickému telegrafu,
doslova tím rozpoutal
komunikační revoluci.
Morseovka se začala
používat po celém světě
a volání o pomoc SOS
zakódované do tří teček,
tří čárek a opět tří teček
zná i dnes snad každý.
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Tečky a čárky vynálezce
Morseho změnily svět
ní telegrafních stanic. Ty vedly z počátku
na krátké vzdálenosti, později spojily
pod mořem Francii s Anglií. Revoluce nastala v roce 1858, kdy 3745 kilometrů
dlouhý podmořský kabel propojil Evropu s USA, tehdy se zpráva šířila neuvěřitelných 16 hodin a americkému prezidentovi ji poslala britská královna Viktorie.
V českých zemích byly první veřejné telegramy odeslány v únoru 1850, o tři desítky let později jich už bylo zpracováno
přes milion.

ZÁBLESK
HISTORIE

Zprávy pomocí zrcadel

JOSEF HORA
ČR | Tečka - tečka - čárka - tečka. Morseova abeceda zněla při volání o pomoc
z Titaniku, vyhrávala bitvy i oznamovala
konec války. V posledních letech ale její
důležitost upadá, využívají ji hlavně amatérští radiotelegrafisté. Autorem morseovky je americký vynálezce Samuel Morse,
který ji začal používat jako komunikační
kód k elektrickému telegrafu, jehož americký prototyp představil před 180 lety,
přesně 6. ledna 1838.
Samotný princip elektrického telegrafu přenášejícího znaky či kódy na dálku
pomocí kabelů je ale ještě o něco starší,
v Evropě se vynález začal šířit od roku
1836 z Německa a Anglie. Spojené státy
pak telegrafem propojil právě Morse.
Jeho přístroj byl založen na jednodu-

Fotoportrét Samuela Morseho z doby
někdy mezi roky 1855 až 1865 (zemřel
2. dubna 1872 ve věku 80 let).
FOTO | WIKIPEDIA

chém principu – svítí, nesvítí či pípá, nepípá. Světovou proslulost získal Američan svým kódováním – Morseovou abecedou, která systém teček a čárek převedla na písmena. První zpráva složená z „teček a čárek“ byla ale odeslána až v roce
1844 soustavou telegrafních sloupů, která vedla na 60 kilometrů dlouhé trase
z Washingtonu do Baltimore. Zpráva nesla úryvek z Bible: Co stvořil Bůh na světě
nejkrásnějšího?
Telegrafy začaly ve velkém, využívaly
je pošty, železnice i úřady. Největším
omezením byly kabely nutné pro spoje-

Princip telegrafování jako takový je ale
starý několik tisíc let. Touhou lidí bylo
sdělit na dálku určitou zprávu a již starověké národy se naučily k tomu použít
oheň či kouř. Soustava signálních ohnišť
byla oblíbená zejména u starověkých
Řeků a Římanů a tímto způsobem se do
světa zvěstovalo například dobytí
Tróji. V jiných částech světa se
využívalo třeba jednoduché
bubnování – takzvané

FOTO | PROFIMEDIA

tamtamy, později třeba zrcadla, kdy odraz slunce byl viditelný i na několik kilometrů.
Obrovský úspěch zaznamenal ve Francii kolem roku 1793 takzvaný optický telegraf. Byl to vlastně stožár se soustavou
pohyblivých ramen. Jejich vzájemná poloha mohla kódovat desítky znaků. První
trasa, tedy soustava desítek věží, které stály na dohled lidským okem, vedla z Paříže do města Lille. Měřila asi 240 kilometrů a přenos jednoho znaku trval na takovou vzdálenost necelých pět minut.
Optická telegrafie tehdy zachvátila Evropu a desítky sloupů stály i v českých zemích, například na trase Praha – Litomyšl. Nevýhodou bylo, že systém byl závislý na počasí a pokud mezi sloupy padal sníh nebo mlha, signál se nepřenesl.
Velký vynález vytlačila až morseovka.

Tak trochu jiná
„keltská morseovka“
V Česku je posledních několik let populární
takzvaný Keltský telegraf. Tisíce lidí, kteří si
říkají „čerti“, obsadí v určitý den a čas
vyvýšená místa na území Česka
a Slovenska, která jsou od sebe na dohled
vzdálena. Začíná se úplně na východě, kde
první „čert“ zapálí svůj oheň, když ho spatří
další „čert“, zapálí ten svůj a tak se
pokračuje přes známé i méně známé kopce
a hory, až signál dojde ze Slovenska na
západní hranici Čech. A proč čerti? V keltské
společnosti byl „čert“ postava spjatá
s ovládáním živlových sil, s pohřbíváním, ale
zejména s ohnivým poselstvím. Čert byla
hodnost a tento člen společenstva musel
umět oheň zapálit za každého počasí, aby
dal kmenům signál například o blížícím se
nebezpečí. Akce symbolicky ukončuje zimu
a letos proběhne v noci 24. března.

INZERCE

Na kom se nejvíc shodujeme?
V největší online anketě hlasuje už čtvrt milionů z vás.

45 214
2 237

27 714
246

*počty hlasů jsou aktuální k 18. 12. 2017

26 262
1 925

24 289
108

17 925
37 053

12 839
4 179

5 523
63

4 492
141

2 983
773

HL ASUJTE TAKÉ! W W W.PREZIDENT21.CZ
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Ořechy zpestří chuť masa i chleba
Zbyly vám po svátečních hodech ořechy? Zkuste z nich připravit netradiční chléb či nádivku ke kuřeti
Mrkvové řezy
s vlašskými ořechy

Kuře s kaštanovo-ořechovou nádivkou

Potřebujeme: 5 vajec, 300 g cukru krupice, 350 g
mletých vlašských ořechů, 300 g strouhané mrkve,
2 hrsti rozinek nebo sušených brusinek, šťávu a kůru
z 1 citronu, 120 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do
pečiva, několik lžic mléka. Na krém – 80 g másla,
150 g moučkového cukru, 400 g mascarpone,
citronovou šťávu, nasekané ořechy na ozdobu.
Postup: Z bílků vyšleháme tuhý sníh, žloutky
utřeme s krupicovým cukrem. Vmícháme mleté
ořechy, strouhanou mrkev, rozinky a šťávu
i kůru z citronu. Mouku smícháme s práškem do
pečiva a po lžících zapracujeme do mrkvové směsi.
Pokud je třeba, přilijeme trochu mléka. Nakonec
do těsta opatrně vpravíme sníh z bílků. Hlubší
plech vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme
máslem a vysypeme hrubou moukou. Nalijeme
do něj těsto, urovnáme a pečeme na 180 °C asi
40 minut. Necháme vychladnout. Mezitím si
připravíme krém. Změklé máslo utřeme s cukrem,
pak po lžících vmícháme mascarpone a nakonec
trochu citronové šťávy. Rozetřeme na vychladlý
koláč a posypeme nasekanými ořechy. Před
podáváním krájíme na řezy.

Potřebujeme: 1 kuře, 4 housky, 300 ml mléka, zhruba 150 g jedlých
kaštanů a 100 g vlašských ořechů, 2 vejce, sůl, pepř, muškátový
oříšek, 60 g másla, petrželku.
Postup: Kaštany vložíme do hrnce s vodou a asi 5 minut povaříme.
Pak je prudce zchladíme studenou vodou a oloupeme. Nakonec je
nasekáme na větší kousky, přidáme nasekané vlašské ořechy a dáme
stranou. Housky nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a zalijeme
mlékem. Žloutky utřeme s povoleným máslem, přidáme rohlíky,
nasekané kaštany a ořechy, najemno nakrájenou petrželku, strouhaný
muškátový oříšek dle chuti a sníh z bílků. Kuře osolíme, naplníme
nádivkou a vložíme do pekáče prsíčky dolů, podlijeme troškou vody
a pečeme na 180 °C. Zdroj receptů: iDNES.cz, Labužník.cz, lidovky.cz

Telecí s meruňkovo-mandlovou omáčkou

Ořechový chléb

Potřebujeme: 700 g telecí panenské, sůl, pepř, 2 lžíce másla,
300 g meruněk, kousek zázvoru, 125 ml bílého vína, špetku kajenského
pepře, 1 lžičku cukru, 3 lžíce mandlových lupínků, 300 g jemných nudlí.
Postup: Maso potřeme solí a pepřem, opečeme na pánvi. Pak
pozvolna dopékáme dalších asi 45 minut. Meruňky nakrájíme na dílky,
zázvor na nudličky. Meruňky a zázvor vložíme do kastrolu, přilijeme
víno, uvedeme do varu a vaříme 5 až 10 minut, až omáčka zhoustne.
Osolíme, ochutíme kajenským pepřem a cukrem. Vmícháme mandlové
lupínky. Maso nakrájíme na tenké plátky a podáváme s nasládlou
omáčkou a s uvařenými nudlemi.

Potřebujeme: 100 g světlé mouky, 150 g tmavé mouky, lžičku
soli a cukru, 2 lžičky oleje, půlku droždí, 5 cl mléka, 120 až
130 ml vlažné vody, půl hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů.
Postup: Smícháme tmavou a světlou mouku, sůl a olej.
Uděláme kvásek z droždí, cukru a mléka. Pak vše smícháme
s vlažnou vodou. Po řádném zpracování těsta opatrně
vmícháme hrst překrájených vlašských ořechů a rozinky.
Uválíme podlouhlý válec velikosti předloktí. Překryjeme fólií
nebo vlhkým hadrem a necháme na teplém místě asi hodinu.
Troubu rozehřejeme na 180 stupňů a pečeme 35 minut.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka podmínkou.

nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA
» vše na autobusech SETRA!

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

HUDEBNÍ IMPULSY

Český hudební rok 2018
Jak to bude letos žít
v české muzice? Obvyklý
stereotyp „rozčísne“
třeba Jarek Nohavica na
festivalu i nová Lucie.
JOSEF VLČEK

O

lednu a únoru se začíná mluvit
jako o kulturním úhoru. Zpěváci
i kapely, unavení předvánočními koncerty, si dopřávají dovolenou. Sociální sítě se zaplňují jejich fotkami z pláží, z losangeleského chodníku hvězd
nebo v případě těch méně úspěšných
z nějaké egyptské kavárničky. Existují
samozřejmě i výjimky, které zůstávají
doma a vyrážejí za koncerty po náledím
pokrytých českých silnicích, ale je jich
rok od roku méně. Letos vyjíždí na únorové zimní turné třeba Slza a novinkové
album v lednu vydávají Mandrage. Sedmdesátku se chystá v lednu v O2 areně
oslavit Helena Vondráčková.

Opravdový popový
život se začíná rozjíždět v půlce března.
Písničky budou hrát v
divadlech žádaní Kryštof, kteří už před koncem roku hlásili vyprodáno, a v březnu
na turné vyjíždí Michal Hrůza. Velkou
hudební událostí budou březnové hudební ceny Anděl v nové podobě.
Ale to je jen rozehřívací fáze před prvním vrcholem roku, jímž jsou květnové
majálesy. V Česku je dost vysokých
škol na to, aby se dostalo na každého
umělce střední generace, který alespoň
něco znamená. Návštěvnost bývá víc
než slušná. Letos nebude chybět Tomáš
Klus, Mandrage, Jelen, Lenny, Mirai,
Ben Cristovao nebo Marek Ztracený.
Majálesy pozvolna přecházejí do
fáze letních festivalů, první se totiž objevují už koncem května. Těžko přesně
spočítat, kolik jich letos proběhne, ale
bude jich jako obvykle kolem stovky.
Některé jsou jen regionální, jiné mají celostátní dosah a publikum se na ně sjíždí z celé republiky. V posledních letech

se některé z nich začaly výrazně profilovat.
Část staví na zahraničních hostech, zatímco
jiné dávají přednost neobvyklému domácímu
headlinerovi. Například tradiční festival Benátská!, který se uskuteční v Liberci, sází na umělce, kteří obvykle na
festivalech odmítají vystupovat. Loni to
byl slovenský Team, letos Jaromír Nohavica. A přibývá i nových festivalů.
Skvělou pověst si třeba získal pražský
Metronome festival, který kromě velkých zahraničních hvězd představuje ty
české v méně známých polohách. Třeba
Tata Bojs tu oslaví 30 let na scéně spolu
s kapelami Zrní, Umakart a Midi Lidi.
S trochou nadsázky se dá říct, že při
tak velké poptávce se z předlistopadových dob vrátila nepsaná soutěž O zlatého holiče. Tento titul kdysi získávala kapela nebo umělec, který dokázal v průběhu 24 hodin vystoupit na největším
počtu akcí. Díky nekonečné záplavě festivalů se v současnosti najde několik
„holičů“ se třemi vystoupeními za den.

Letní festivaly končívaly s koncem
prázdnin. To už není pravda. Rok od
roku přibývá více zářijových termínů.
Počasí sice občas nebývá nejteplejší,
ale dobrá muzika dovede rozehřát. Zároveň startuje podzimní sezona, jejímž vrcholem by měl letos v říjnu být už třetí
Český mejdan s Impulsem. To je vlastně festival pod střechou, jehož hlavní
hvězdou bude kapela Kryštof. Kromě ní
se 13. října v O2 areně objeví ještě Richard Müller, Xindl X, Michal Hrůza,
Václav Neckář nebo Mirai.
Brzy poté si na své přijdou pamětníci
zlatých časů Lucie, která znovu obnovila činnost a v listopadu několika koncerty podpoří vydání nové desky. První
po šestnácti letech!
V té době už bude zuřit smršť předvánočních koncertů, poslední z vrcholů
pop sezony. Tu a tam někdo z umělců
koncertem podpoří novou desku, kterou
v chvatu nahrál někdy v září nebo říjnu,
nebo si střihne alespoň vánoční píseň či
pár firemních večírků. A vyčerpaní muzikanti se s blížícím Štědrým dnem těší
na další volný leden a únor.
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Česká republika

„Čokoládová pralinka s příchutí
extra pálivého chilli je výzva“

Michal a Tereza Beranovi už rok provozují úspěšnou čokolatérii v Klášterci nad Ohří.

Od čísel si odpočine
u čokolády. Finanční
poradce Michal Beran
s manželkou Terezou
vyrábějí pralinky.
5plus2
■ ROZHOVOR
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Rok se učili, než pronikli do taje
výroby čokolády a pralinek a byli se
svými výrobky stoprocentně spokojení.
Dnes provozují Michal a Tereza Beranovi úspěšnou čokolatérii v Klášterci nad
Ohří na Chomutovsku. „Kromě osvědčených příchutí rádi experimentujeme a
zkoušíme zkombinovat čokoládu se
zdánlivě neslučitelným, například s chilli,“ říkají manželé.
Chutná vám ještě čokoláda, nebo se
stalo ochutnávání už jen profesním
nucením?
Tereza: Sice jsme čokoládou neustále
obklopeni, ale stále nám hodně chutná
a dáme si i mimo práci.
Michal: Řekl bych, že jsme čokoholici.

Vyrábíte vlastní pralinky, kolik druhů máte v nabídce?
Michal: Vzhledem k tomu, že nepoužíváme žádné umělé konzervanty a výrobky proto mají relativně krátkou dobu trvanlivosti, a to jen dva měsíce, míváme
v nabídce v jednu chvíli zhruba 15 druhů. V průběhu roku je obměňujeme. Od
ledna letošního roku, kdy jsme otevřeli,
jsme vyrobili asi 35 druhů.

dit od zkušenějších a vyráběli jsme
podle osvědčených receptů. Pak jsme
začali experimentovat, rádi zkoušíme
nové příchutě a kombinace zdánlivě neslučitelné, například čokoládu s různým
chilli kořením. Příští rok vyzkoušíme
pralinky s extra pálivým chilli.
Tereza: Budou to malé bonbony pro extrémní gurmány. (směje se) Chceme zákazníkům nabídnout něco originálního.

Jaký druh máte vy nejraději?
Tereza: Mně nejvíce chutnají pralinky
s vaječným likérem.
Michal: Mezi mé oblíbené patří pralinka s klasickým a uzeným chilli kořením. A také Klášterecká medová koule,
na kterou jsme získali certifikát Krušnohoří regionální produkt. K její výrobě
používáme převážně regionální suroviny, konkrétně med a smetanu od místních dodavatelů. Jen čokoládu si ještě
sám z bobů nevyrobím a mandle sám nevypěstuji.

Vyrábíte i tabulkovou čokoládu?
Michal: Ano. A to buď formou lámané,
která je nejčastěji s různými druhy oříšků, nebo klasickou tabulkovou čokoládu s mrazem sušeným ovocem, které si
uchovává plnou chuť a vitaminy.

A který druh jde nejvíce na dračku
u zákazníků?
Tereza: Lidé si nejvíce kupují košíčky
s nugátovou, karamelovou či pistáciovou náplní.

Základem dobré chuti jsou kvalitní
ingredience. Jaký druh čokolády používáte?
Michal: Kvalita surovin je pro nás na
prvním místě. Od dodavatele odebíráme třiasedmdesátiprocentní čokoládu
Single Origin s výběrovými kakaovými
boby z jednoho regionu. Na výrobu náplně používáme třiatřicetiprocentní smetanu. Vysoké požadavky máme i na
všechny ostatní suroviny, odebíráme
jen to nejlepší.

Vymýšlíte si i vlastní příchutě?
Michal: Zpočátku jsme si nechali pora-

Co všechno se může při výrobě čokolády či pralinky pokazit?

FOTO | MIROSLAVA STRNADOVÁ

Michal: I po roce, co čokolatérii provozujeme, se stále učíme. Vzhledem k tomu,
že výroba je stoprocentně ruční, může
se pokazit cokoliv v jakékoliv fázi výroby. Působí na to i vliv prostředí, vlhkost… Strojová výroba je v tomto o dost
snazší, ale touto cestou nechceme jít. Jediný stroj, který používáme, jsou zahřívací vany na čokoládu, které ji udržují
v určité teplotě. Jinak vše ostatní dělají
naše ruce.
Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?
Tereza: Jsou to častěji ženy, které si
u nás dají kávu nebo čaj a k tomu pralinku nebo nějaký náš dezert. Ovšem chodí i muži, ale ti spíš koupí pralinky či čokoládu jako dárek.
Jaké máte plány, čeho byste chtěli
dosáhnout?
Tereza: Letos bychom chtěli více vyrazit s naším sortimentem na trhy, především v jarních, podzimních a zimních
měsících, a také ho nabídnout do různých farmářských obchůdků.
Michal: Mně by se líbilo pořádat
workshopy pro veřejnost, kdy si zájemce zaplatí materiál a bude si moci sám
vyzkoušet výrobu pralinek. Jednou
bych si chtěl také čokoládu vyrábět sám
z bobů, to ale znamená poměrně velké
investice do výrobního prostoru.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 6. ledna 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

9.20 O Janovi a podivuhodném příteli 10.55
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Silák a strašidla
14.00 O bílé laňce 14.30 Vyhrazeno pro pořady
kandidátů na funkci prezidenta ČR 14.40 Eva
tropí hlouposti 16.05 Podnájemníci 17.25
Vyhrazeno pro pořady kandidátů na funkci prezidenta ČR 17.35 Hercule Poirot 18.30 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Lišákoviny 6.20 Oggy a Škodíci V 6.30
Jake a piráti ze Země Nezemě IV (5) 6.55
Milesova vesmírná dobrodružství (18) 7.20
Kačeří příběhy (49, 50) 8.05 Tučňáci
z Madagaskaru III (13) 8.30 Já a moje příšera
10.25 V zajetí ráje 12.05 Zpověď královny
střední školy 13.40 Láska na druhý pohled
15.35 Určitě, možná. Romantický film (USA,
2008) 17.45 Toy Story 2: Příběh hraček.
Animovaný film (USA, 1999) 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago V (3) 6.50 Ferda Mravenec (25)
7.20 M.A.S.H (254). Americký válečný seriál
(1972–1982) 7.55 Autosalon 9.10 Prima
Partička – Silvestr 2017 10.25 Máme rádi
Česko 12.05 Mordparta (7) 13.25 Ano, šéfe!
14.30 Vraždy v Midsomeru VI. Kriminální seriál
(VB, 2003) 16.45 Zuřivá salsa. Romantická
komedie (VB, 2014). Hrají R. Jonesová,
Ch. O´Dowd, I. McShane a další 18.55 Zprávy
FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.30 Soudní síň 7.30 Poldové v akci,
seriál (SR, 2016) 8.30 Soudní síň – cz 9.30
Interaktivní teleshopping 10.30 Hlas zlomeného
srdce 12.30 Stříbrná pila (1/6) 13.40 Vlci 15.45
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (1/6), seriál (ČR, 1989)
22.00 Česko Slovensko má talent 0.10 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

KRIMINÁLNÍ

NEDĚLE 5.30 Noviny 6.05 Krimi 6.30 Soudní

síň 7.25 Vztah pro psa 9.30 Interaktivní teleshopping 10.30 Ledová smrt 12.20 Dlouhá míle (1/6),
seriál (ČR, 1989) 14.00 Smrt si vybírá, krimifilm (ČR,
1972) 16.00 Nová zahrada 17.00 Na chalupě 18.00
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.50 Pašeráci, akční film (Kan.,
1997) 0.55 Nová zahrada

PONDĚLÍ 8.50 Rodinné záležitosti 10.00

Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu zákona
12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50
Divocí koně II (30/68) 15.00 Soudní síň 18.00
Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Smrt si vybírá 22.20 Vztah pro psa, komedie (USA,
2014) 0.15 Ve jménu zákona (78/131)

20.00 Manéž Bolka Polívky
21.10 Želary
Drama (ČR, 2003)
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Chartúm
Drama (VB, 1966)
1.35 Banánové rybičky
2.10 Na forbíně TM
2.50 Přes nový práh
3.15 Žiješ jenom 2x
3.45 Mladý design
4.05 Kde bydlely princezny

20.20 Harry Potter a Princ dvojí krve
Dobrodružný film (USA/VB, 2009).
Hrají D. Radcliffe, R. Grint,
E. Watsonová, A. Rickman.
Režie D. Yates
23.05 Chraň nás od zlého
Horor (USA, 2014)
1.10 Kokosy na sněhu
Komedie (USA, 1993)
2.50 Krok za krokem III (12, 13)
Seriál (USA, 1993)
3.45 V zajetí ráje
5.05 Novashopping

20.15 Maigret klade past
Krimifilm (VB, 2016). Hrají
R. Atkinson, L. Staar, S. Dingwall
a další. Režie A. Pearceová
22.15 Nemilosrdní
Thriller (VB/Fr., 2015). Hrají
J. Reno, C. Murinová, A. Lenoir
a další. Režie B. Rocher
0.10 Smršť nad Pacifikem
Akční film (USA, 2005)
1.55 Temná přísaha
Thriller (USA, 2016)
3.20 Vraždy v Midsomeru VI

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.30 Autosalon 8.35 Firefly (10) 9.35 13. okrsek (6)
10.35 Top Gear VI 11.45 Re-play 12.10 Pevnost
Boyard (7) 14.20 Simpsonovi XXVII (1-3) 15.45
Simpsonovi XXVII (4) 16.10 Beowulf a Grendel
17.55 Simpsonovi XXVII (5) 18.30 Simpsonovi
XXVII (6) 18.55 Simpsonovi XXVII (7, 8) 20.00 Můj
otec je šílenec, komedie (USA, 2012) 22.35 Nástroj
zkázy, sci-fi film (USA, 2016) 0.30 Grimm V (5),
fantasy seriál (USA, 2015)

5.25 Náhodné setkání 7.35 Modrá laguna 9.20
Mentalista III (20, 21) 10.55 Námořní vyšetřovací
služba VIII (11, 12) 13.00 Vzpomínka na Titány 15.05
Toy Story: Příběh hraček, animovaný film (USA,
1995) 16.25 Kid, rodinná komedie (USA, 2000)
18.15 Kokosy na sněhu, komedie (USA, 1993) 20.00
Záskok, komedie (VB/N/USA, 1994) 22.05
Hvězdná pěchota, sci-fi film (USA, 1997) 0.20 John
Wick, akční film (USA, 2014)

7.50 Ninjago V (3) 8.20 Ferda Mravenec (25) 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Vítejte doma V (11)
11.20 Mňam aneb Prima vařečka 11.55 Vítejte doma
V (12) 12.50 Chlupáč Oddy a tučňáci, rodinný film
(Austr., 2015) 14.50 Kořist, krimifilm (Fr./It., 1971)
17.20 Teče tudy řeka, drama (USA, 1992) 20.00
Rudá jako rubín, fantasy film (N, 2013) 22.30
Spartakus (1/2), historický film (USA, 2004) 0.25
Nástroj zkázy, sci-fi film (USA, 2016)

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 7.10 Soudní síň 8.05 Poldové v akci 9.05
Soudní síň – cz 10.00 Interaktivní teleshopping
11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky
13.00 Panelák 13.50 Divocí koně II 15.00 Soudní síň
18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci (3) 21.25 Ledová smrt 23.25 Dr. Stefan
Frank (63) 0.30 Ve jménu zákona (79/131)
STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu
zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák
13.50 Divocí koně II 15.00 Soudní síň 18.00
Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 22.15 Dr. Ludsky (1/10)
23.30 Dr. Stefan Frank (64) 0.35 Ve jménu zákona
ČTVRTEK 7.05 Soudní síň 8.05 Poldové v akci

9.05 Soudní síň – cz 10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50 Divocí koně II 15.00
Soudní síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Vlci 21.20 Dobrá karma 23.05
Dr. Stefan Frank 0.10 Ve jménu zákona (81/131)

PÁTEK 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň – cz
10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50
Divocí koně II 15.00 Soudní síň 18.00 Poldové v akci
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila 21.25
Bučkovi – slunce, seno, vesnice 23.00 Experti 23.35
Dr. Stefan Frank 0.40 Ve jménu zákona (82/131)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 201

neděle 7. ledna 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.15
15.25
16.20
18.00
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.05
22.34
22.35
0.20
2.15
2.45
3.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Eva tropí
hlouposti 7.55 Můj obchod se psy (1/2)
9.00 Úsměvy Karla Čáslavského 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 F. L. Věk (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O myrtové panně
Chytrá princezna
Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
Neobyčejné životy
Fany
Tříkrálový koncert 2018
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Lída Baarová
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Bolero
Mladý Montalbano
Banánové rybičky
13. komnata Bohuše Matuše
Sváteční slovo doktora Zdeňka
Susy

NOVA
6.00
6.10
6.20
6.45
7.10
7.55
8.20
8.40
10.15
12.05
13.40
16.00
17.45
19.30
20.20
22.25
22.55
1.05
2.40
3.30

Lišákoviny
Oggy a Škodíci V
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (51, 52)
Tučňáci z Madagaskaru III (14)
Krok za krokem III (14)
Željesboj
Kapitán Ron
Můj táta hrdina
Komedie (USA/Fr., 1994)
Dokonalá bouře
Dobrodružný film (USA, 2000)
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
Božský Evan
Komedie (USA, 2007)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Střepiny
Obhájce
Thriller (USA, 2011)
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
Odložené případy
Co na to Češi

6.15
6.45
7.15
7.45
8.50
9.20
11.00
11.55
12.45
13.50
14.55
17.15
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20
23.10
1.25
2.25
4.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (4)
Ferda Mravenec (25)
Ferda Mravenec (26)
Přírodní vesmír (6)
Prima ZOOM Svět
1890 (1)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VI
Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Zejtra napořád
Romantická komedie (ČR, 2014).
Hrají P. Batěk, V. Kerekesová,
F. Blažek, J. Lábus, K. Issová
a další. Režie R. Havlík
Očima Josefa Klímy
Speciální jednotka
Akční film (Fr., 2011)
Přírodní vesmír (6)
Vraždy v Midsomeru VI
Máme rádi Česko

5.40 Nová cestománie 6.10 Toy Story: Příběh hraček 7.30 Balto 2: Na vlčí stezce 8.45 Záskok 11.05
Láska na druhý pohled 12.55 Určitě, možná 14.50
Pohřešovaní II (9-11) 17.20 Harry Potter a princ dvojí
krve 20.00 Automata 22.05 Bájní tvorové: Dračí
hrobka, akční film (VB/Číny, 2013) 23.40 Hvězdná
pěchota, sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
6.30 Autosalon 7.35 Firefly (11) 8.35 13. okrsek (7)
9.30 Top Gear VI 10.35 Těžká dřina 11.00 Pevnost
Boyard (8) 13.15 Simpsonovi XXVII (5-8) 15.10 K-19:
Stroj na smrt 17.55 Simpsonovi XXVII (9, 10) 18.55
Simpsonovi XXVII (11) 19.30 Simpsonovi XXVII (12)
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.00 Legenda II
(10) 23.00 Vikingové (1) 0.00 Grimm V (6), fantasy seriál (USA, 2015) 0.55 Autosalon

Prima Max
8.05 Ninjago V (4) 8.30 Ferda Mravenec (26) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Vítejte doma V (12)
11.15 Mňam aneb Prima vařečka 11.45 Vítejte doma
V (13) 12.45 Teče tudy řeka15.30 Rudá jako rubín
18.05 Podezření pana Whichera: Vražda v domě na
Road Hill 20.00 Ulička hanby, komedie (USA, 2014)
22.05 Nemilosrdní, thriller (VB/Fr., 2015) 23.55
Speciální jednotka, akční film (Fr., 2011)

pondělí 8. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(1/10) 10.05 Střevíčky 10.20 168
hodin 10.55 Můj obchod se psy (1/2)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
14.10 Miluji Tě
14.50 V Praze bejvávalo blaze
15.45 To je vražda, napsala VII
16.35 Cestománie
17.05 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
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 Případy 1. oddělení (1/22)
21.05 Dabing Street
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista III
23.20 Vražda před večeří

5.55
8.55
9.10
10.05
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.25
23.15
0.10
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3375)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (117)
Mentalista III (22)
Mentalista III (23)
Kriminálka Miami IX (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3376)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (25)
Milionářka
Kriminálka Anděl (1)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (22)
Vražedná čísla VI (5)
Mentalista III (22, 23)
Střepiny

6.10
6.35
7.25
8.10
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (5)
Ferda Mravenec (27)
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1, 2)
Jake a Tlusťoch III (9)
Rosamunde Pilcher:
Vítězství lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (10)
Doktor z hor: Nové příběhy III (8)
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (63)
Když můžu, pomůžu
Ano, šéfe!
Zuřivá salsa
Romantická komedie (VB, 2014)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)

6.15 Já a moje příšera 8.00 Záskok 9.50 V zajetí
ráje 11.55 Zpověď královny střední školy 13.30
Teleshopping 13.50 Dokonalá bouře 16.10 Božský
Evan 17.50 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR, 2012)
20.00 Soukromá válka pana Wilsona, drama (USA,
2007) 21.50 Instinkt, thriller (USA, 1999) 0.00
Chraň nás od zlého, horor (USA, 2014)

Prima cool
10.05 Americký chopper III 11.05 Top Gear VI 12.15
Futurama IV (9) 12.45 Simpsonovi XXVII (9-12)
14.40 Těžká dřina 15.15 Re-play 15.50 Futurama IV
(10) 16.10 Americký chopper III (6) 17.10 Top Gear
VI 18.20 Simpsonovi XXVII (13-16) 20.15 Teorie velkého třesku XI (1) 20.50 Simpsonovi XXIX (1) 21.20
Teorie velkého třesku VI (10, 11) 22.15 Prima Partička
23.15 Americký chopper III (6) 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.10 Ninjago V (5) 9.35 Ferda Mravenec (27) 10.10
Zpravodajství FTV Prima 11.25 Vítejte doma V (13)
12.20 Mňam aneb Prima vařečka 12.50 Vítejte
doma V (14) 13.50 Podezření pana Whichera:
Vražda v domě na Road Hill 15.50 Herkules:
Zrození legendy 18.05 Kurz pro nevěsty 20.00
Potíže s Arizonou, akční komedie (USA, 1987)
22.05 Pocit viny 23.55 Ulička hanby

úterý 9. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VII
9.50 Vyhrazeno pro pořady kandidátů na funkci prezidenta ČR 10.00 Po
stopách hvězd 10.25 Podnájemníci
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
14.10 A máte nás, holky, v hrsti
14.55 Doktor Martin
15.45 To je vražda, napsala VII
16.35 Cestománie
17.05 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
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, Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Jedna ruka netleská
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Ve jménu vlasti VI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.45
12.00
12.40
13.05
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.15
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3376)
Specialisté (25)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (118)
Mentalista III (24)
Mentalista IV (1)
Kriminálka Miami IX (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3377)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(781)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (23)
Vražedná čísla VI (6)
Mentalista III (24)
Mentalista IV (1)

6.10
6.40
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (6)
Ferda Mravenec (28)
M.A.S.H (2-4)
Jake a Tlusťoch III (10)
Rosamunde Pilcher:
Zamilované léto
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (11)
Doktor z hor: Nové příběhy III (9)
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (67)
Zákopová válka
Mordparta (8)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Rosamunde Pilcher:
Zamilované léto

5.00 Já a moje příšera 6.35 Kid 8.20 Mentalista III
(22, 23) 9.55 Zpověď královny střední školy 11.55
Soukromá válka pana Wilsona 14.00 Policejní akademie 15.45 Harry Potter a princ dvojí krve 18.25
Toy Story 2: Příběh hraček 20.00 Hurikán v ringu,
drama (USA, 1999) 22.40 Záhadná smrt, drama
(USA, 2004) 0.20 Obhájce, thriller (USA, 2011)

Prima cool
10.15 Americký chopper III 11.25 Teorie velkého
třesku XI 11.55 Simpsonovi XXIX 2.25 Futurama IV
12.55 Simpsonovi XXVII 14.50 Teorie velkého třesku VI 15.50 Futurama IV 16.10 Americký chopper III
17.10 Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVII 20.15
Top Gear speciál: To nejlepší z Británie (1) 21.20
Teorie velkého třesku VI (12, 13) 22.20 Partička
23.10 Americký chopper III 0.10 Partička

Prima Max
9.05 Ninjago V (6) 9.35 Ferda Mravenec (28)
10.00 Zpravodajství FTV Prima 11.35 Vítejte doma
V (14) 12.35 Mňam aneb Prima vařečka 13.05
Vítejte doma V (15) 14.10 Kurz pro nevěsty 16.05
Maigret klade past, krimifilm (VB, 2016) 18.05 Naši
a já, komediální drama (USA, 2013) 20.00 Sopka,
akční thriller (USA, 1997) 22.15 Zastav a nepřežiješ,
akční film (USA, 2006) 0.00 Pocit viny

středa 10. ledna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Vyhrazeno pro pořady kandidátů na funkci prezidenta ČR 10.00
Doktor Martin 10.50 Vyprávěj 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nám se to stát nemůže...
15.00 V Praze bejvávalo blaze
15.50 To je vražda, napsala VII
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
20.00 Vzteklina (1/6)
21.00 Cirkus Bukowsky (1/6)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Tchyně a uzený
23.20 Kriminalista III
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
16.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
23.45
0.30
1.15
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3377)
Ordinace v růžové zahradě 2
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (119)
Mentalista IV (2)
Mentalista IV (3)
Kriminálka Miami IX (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3378)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Kamarád taky rád
Komedie (USA, 2011)
Vražedná čísla VI (7)
Mentalista IV (2)
Mentalista IV (3)
Kriminálka Miami IX (14)
Krok za krokem III (17)

6.10
6.35
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (7)
Ferda Mravenec (29)
M.A.S.H (4-6)
Jake a Tlusťoch III (11)
Rosamunde Pilcher: Podzim lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (12)
Doktor z hor: Nové příběhy III (10)
Návrat komisaře Rexe XI (9)
Návrat komisaře Rexe XI (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (64)
Na jezeře. Seriál (ČR, 2017)
Show Jana Krause
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (9)
Odložený případ
Návrat komisaře Rexe XI (10)
Mistrovská hudba
Rosamunde Pilcher: Podzim lásky

5.55 Kapitán Ron 7.40 Mentalista III (24) 8.25
Mentalista IV (1) 9.15 Pohřešovaní II (9-11) 12.00 Toy
Story 2: Příběh hraček 13.55 Hurikán v ringu 16.30
Můj táta hrdina 18.10 Propadlí lásce 20.00 Neděle
u Tiffanyho, romantické drama (USA, 2010) 21.45
Kdo věří na lásku, romantická komedie (USA, 2014)
23.25 Na dotek, romantické drama (USA, 2004)

Prima cool
10.10 Americký chopper III 11.10 Top Gear speciál:
To nejlepší z Británie 12.25 Futurama IV 12.50
Simpsonovi XXVII 14.50 Teorie velkého třesku VI
15.45 Futurama IV 6.10 Americký chopper III 17.10
Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVII 19.20
Simpsonovi XXVIII 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku VI 22.15
Partička 23.10 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.45 Ninjago V (7) 9.15 Ferda Mravenec (29) 9.45
Zpravodajství FTV Prima 11.20 Vítejte doma V (15)
12.20 Mňam aneb Prima vařečka 12.50 Vítejte
doma V (16) 13.45 Naši a já 15.45 Sopka 18.05
Moby Dick (1/2) 20.00 Druhý muž, thriller
(USA/VB, 2008) 21.50 Abraham Lincoln: Lovec
upírů, akční horor (USA, 2012) 0.10 Zastav a nepřežiješ, akční film (USA, 2006)

čtvrtek 11. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 F. L. Věk (1/13) 10.50
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Křeček
14.15 V Praze bejvávalo blaze
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala VII
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
20.05 Vyprávěj
Žijí Markovi rodiče?
21.00 Prezidentská debata
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Taggart
1.10 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky
2.40 Dobré ráno

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.45
13.05
14.15
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.05
0.30
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3378)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (120)
Mentalista IV (4)
Mentalista IV (5)
Kriminálka Miami IX (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3379)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(782)
Prásk!
Šerifové
Akční film (USA, 1998)
Mentalista IV (4)
Mentalista IV (5)
Kriminálka Miami IX (15)

6.10
6.35
7.20
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (8)
Ferda Mravenec (30)
M.A.S.H (6-8)
Jake a Tlusťoch III (12)
Rosamunde Pilcher: Příliv lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (13)
Doktor z hor: Nové příběhy III (11)
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (68)
Zrádná samota!
Prima Partička
Berlínská mise (7)
Rukojmí
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Rosamunde Pilcher: Příliv lásky
Romantický film (N, 2009)

5.25 Pohřešovaní II (11) 6.05 Můj táta hrdina 7.35
Mentalista IV (2, 3) 9.10 Propadlí lásce 11.20
Hurikán v ringu 14.20 Poslední západ slunce 16.30
Neděle u Tiffanyho 18.10 Šampioni lakrosu 20.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (13, 14) 21.40
WikiLeaks, životopisné drama (USA/Belg., 2013)
0.05 Kdo věří na lásku

Prima cool
9.25 Top Gear VI 10.30 Americký chopper III (8)
11.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (10)
12.25 Futurama IV (12) 12.55 Simpsonovi XXVII
13.50 Simpsonovi XXVIII 4.50 Teorie velkého třesku VI 15.45 Futurama V (1) 16.05 Americký chopper III (1) 7.05 Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVIII
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI
22.20 Zásah z pekla 0.15 Americký chopper III (9)

Prima Max
9.05 Ninjago V (8) 9.30 Ferda Mravenec (30)
10.00 Zpravodajství FTV Prima 11.30 Vítejte doma
V (16) 12.25 Mňam aneb Prima vařečka 13.00
Vítejte doma V (17) 14.05 Moby Dick (1/2) 16.05
Naši a já 18.05 Moby Dick (2/2) 20.00 Kamarád do
deště, krimikomedie (ČR, 1988) 21.40 Chyťte ho!,
komedie (USA, 1995) 23.50 Abraham Lincoln:
Lovec upírů, akční horor (USA, 2012)

pátek 12. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Doktor Martin 10.35 Křeček.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.40 Tak neváhej a toč speciál
15.50 Cestománie
16.20 Zlý dům
Krimifilm (ČR, 1971)
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
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (20/39)
Táta. Krimiseriál (ČR, 2003)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Zlý dům
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.35
0.30
1.15
2.00
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3379)
Ordinace v růžové zahradě 2 (782)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (121)
Mentalista IV (6)
Mentalista IV (7)
Kriminálka Miami IX (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3380)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Iron Man
Akční film (USA, 2008)
Sabotáž
Akční film (USA, 2014)
Mentalista IV (6)
Mentalista IV (7)
Kriminálka Miami IX (16)
Prásk!

6.10
6.35
7.20
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.45
0.00
1.00
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (9)
Ferda Mravenec (31)
M.A.S.H (8-10)
Jake a Tlusťoch III (13)
Rosamunde Pilcher:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (14)
Doktor z hor: Nové příběhy III (12)
Návrat komisaře Rexe XII (1)
Návrat komisaře Rexe XII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (2)
Krev a mléko
Brutální Hanna
Akční film (USA/N/VB, 2011)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (1)
Návrat komisaře Rexe XII (2)
Rosamunde Pilcher:
Ať rozhodne srdce

6.25 Željesboj 7.50 Šampioni lakrosu 9.35
Mentalista IV (4, 5) 11.10 Parťák 13.15 Neděle
u Tiffanyho 15.20 Inspektor Gadget 16.35 Námořní
vyšetřovací služba VIII (13, 14) 18.20 Velká vánoční
jízda 20.00 Lego příběh, animovaný film
(Austr./Dán./USA, 2014) 21.50 Clevelandský únos
23.25 Kamarád taky rád, komedie (USA, 2011)

Prima cool
9.05 Top Gear VI 10.10 Americký chopper III 11.15
Autosalon 12.25 Futurama V 12.55 Simpsonovi
XXVIII (3-6) 14.50 Teorie velkého třesku VI 15.45
Futurama V (2) 16.10 Americký chopper III (10)
17.05 Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVIII (7-10)
20.15 Robinson Crusoe 22.10 Spartakus (2/2)
23.55 Americký chopper III (10) 0.55 Killjoys:
Vesmírní lovci (10)

Prima Max
8.35 Ninjago V (9) 9.05 Ferda Mravenec (31) 9.30
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Vítejte doma V (17)
12.00 Mňam aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte
doma V (18) 13.35 Moby Dick (2/2) 15.40 Hra na
lásku 17.35 Annie, rodinná komedie (USA, 2014)
20.00 Kočka na rozpálené plechové střeše, drama
(USA, 1958) 22.20 Zásah z pekla, akční thriller
(USA, 1993) 0.20 Chyťte ho!, komedie (USA, 1995)
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Baník rozjel přípravu na jaro
Fotbalisté ostravského
Baníku ve čtvrtek zahájili
přípravu na jarní část
sezony. Do té doby
oznámili dvě útočné
posily.
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA | Útočník Dame Diop ze Zlína a ofenzivní záložník Martin Fillo
z Teplic v závěru minulého roku posílili
fotbalisty Baníku Ostrava.
„Vím, že Baník má skvělé fanoušky,
zvuk i ambice. Věřím, že mužstvu pomůžu k dobrým výsledkům,“ řekl Diop,
který věří, že mu k aklimatizaci v novém týmu pomohou hráči, které zná ještě ze Slavie.
O jednatřicetiletého Filla se zajímala
rovněž Plzeň, s níž získal tituly v letech
2011 a 2013. Rodák ze západočeské Plané se rozhodl pro Baník.
Fillovi měla v Teplicích skončit
smlouva po této sezoně, takže Ostravští
ho vykoupili. Zástupci obou klubů se
dohodli, že částku nezveřejní. A Ostravští neprozradili ani délku kontraktu.
Pouze uvedli, že je víceletý.

Senegalský útočník Dame Diop
bude po Slavii Praha a Zlínu hrát
nejvyšší českou soutěž za třetí
klub – za Baník. FOTO | LUDĚK OVESNÝ

„Baník mě poprvé oslovil už během
podzimu,“ řekl Fillo. „Ale jednání nabrala na intenzitě až po sezoně. Několikrát jsme se potkali s majitelem klubu
Václavem Brabcem a sportovním ředitelem Dušanem Vrtěm. Z jejich strany
jsem cítil velký zájem, takže jsem nabídku přijal. Nehledě na to, že Baník je historicky pořád velký klub.“
Přesto jde Fillo z šestého mužstva
ligy do patnáctého... „Teď sice Baník
není na špici, ale má ambice, výborné
zázemí fanoušků. Vím, že nás na jaře
čeká těžká práce. Nebude snadné začínat z patnáctého místa, ale doufám, že
zabojujeme a rychle se dostaneme nahoru a Baník se zachrání.“
Fillo tvrdí, že hra Baníku byla na podzim lepší než výsledky. „Aspoň podle
toho, co jsem viděl. Doufám, že do herního systému zapadnu a budu hrát
dobře. Jsem připravený odvádět stoprocentní výkony.“
Teplický záložník se chystá do Ostravy přesídlit s celou rodinou. „Máme
dvě malé děti, takže stěhování je trochu
komplikace, ale věřím, že si rychle
zvykneme a bude se nám v Ostravě líbit.“
Sportovní ředitel Dušan Vrťo je přesvědčený, že Baník ve Fillovi získal rozdílového hráče pro zápasy o záchranu.

„Na ten transfer jsme vynaložili spoustu energie. Martin ale prokazuje v lize
dlouhodobě své kvality. Jinak by Plzeň
o něj těžko stála.“
Ostravští však mají v útočné fázi
z čeho vybírat – Baroš, Poznar, Diop,
De Azevedo, bratři Šašinkové...
„Tolik útočníků mít nemůžeme, ale
uvidíme, jak to bude, jak bude vypadat
příprava. Podle toho třeba některé
z nich pustíme jinam,“ řekl Vrťo.
Baník potřebuje posílit zejména obranu a střed zálohy. „Na tom pořád pracujeme,“ uvedl Dušan Vrťo. „Něco už je
skoro dotažené, ale je předčasné o tom
mluvit. Víme, že defenziva je náš problém, stačí se podívat na počet obdržených gólů.“ A Ostravští hledají i brankáře.
Kromě toho se do týmu z hostování
vracejí obránce Matěj Helešic z Českých Budějovic a devatenáctiletý ofenzivní záložník Dominik Smékal, který
hostoval v Senici.
Naproti tomu Jan Matěj, Daniel
Ožvolda a Marek Szotkowski by i na
jaře měli pokračovat ve Vítkovicích,
stejně jako Josef Celba v Třinci a Ondřej Chvěja ve Frýdku-Místku. Stoper
Martin Honiš by měl naopak ve Vítkovicích skončit a Baník pro něj hledá další
angažmá.

www.fovea.cz
INZERCE

Slevy, slevy, slevy…
„Poskytnete mi na nákup nějakou slevu?“
S touto nebo podobnou otázkou zavítají do naší optiky někteří z našich
klientů téměř denně. Zákazníci znalí reklamních kampaní pak nejčastěji
přicházejí s otázkami typu: „Máte tady
ty slevy podle věku?“, případně „Máte
tady akci 1+1 nebo 50 % slevu?“ Víme,
že některé optiky, které se staly takřka
symbolem pro poskytování slev, už dokonce nabízejí nejrůznější kombinace
slev na brýlové obruby a skla.
Těmto zákazníkům odpovídáme, že
namísto umělých slev poskytujeme férové jednání a skutečné věrnostní slevy
ve výši 10 % získávají naši stálí zákazníci. Klient na to mnohdy namítne, že
mu v jiné optice nabídli slevu mnohem
vyšší (v řádu vysokých desítek procent)
a nezřídka opouští naši prodejnu s tím,
že je drahá. Následně si jde zakoupit
brýle tam, kde mu nabídli nejvyšší slevu a věří, že ušetří… Skutečnost je však
zcela jiná. Zákazníci většinou zjistí, že
konečná cena po „super slevě“ je mnohem vyšší, než konečná cena u nás bez
jakýchkoliv slev.

Při obvyklých maržích jednoduše není
možné poskytnout slevu ve výši 40 %
nebo 70 %, neboť by se výrobky prodávaly se ztrátou. Z tohoto důvodu je většina poskytovaných slev v oblasti oční
optiky vytvořena uměle. Lze pochopit
letní nebo zimní výprodeje oblečení
nebo jiného sezónního zboží za mimořádně zvýhodněné ceny. Brýlová skla
jsou však zcela jiná kategorie, vyrábí
se pro konkrétního zákazníka na míru
a nepodléhají sezónním a módním
trendům.
Garantujeme, že pokud Vám nějaký obchodník nabízí pár multifokálních skel
po 50 % slevě za 13 000 Kč, nejedná
s Vámi férově, protože tato skla nikdy
předtím nestála 26 000 Kč. Tak vysokou cenu totiž nemají ani ty nejkvalitnější výrobky. Je to podobná situace,
jako kdyby automobil Škoda Fabia
po 50 % slevě stál půl milionu korun…
Pokud je Vám vysoká sleva nabídnuta,
velmi Vám doporučujeme zajímat se o:
• Podmínky Slevy (vysoká sleva
na brýlové obruby může být kompenzována pořízením speciﬁckého

typu brýlových čoček, které jsou
naopak neúměrně předražené).
• kvalitu a Stáří brýlových
obrub (některé modely obrub
mohou být staré mnoho let a bude
problémem sehnat k nim náhradní
díly pro kvalitní brýlový servis).
• kvalitu brýlových čoček
(vyžadujte informaci o výrobci čoček a jejich typu. Při každém nákupu značkových brýlových čoček
byste měli obdržet i jejich originální obaly spolu s certiﬁkátem pravosti).
Jelikož chceme svou energii věnovat
Vám, našim zákazníkům, nevymýšlíme
stále nové a nové umělé slevové akce.
Jejich jediným cílem je bohužel vyvolat
v lidech mylný dojem, že ušetří peníze.
tuto „hru na umělé slevy“ s vámi, našimi zákazníky, hrát nebudeme. Jednoduše proto, že si vás na to příliš vážíme. Jsme přesvědčeni, že rozhodující
je pro vás vždy konečná cena kvalitativně srovnatelného produktu, nikoliv
velikost slevy.
Naším cílem je poskytování kvalitních
služeb zaručujících Vaši spokojenost se
zakoupeným zbožím, ať už za ně vydáte stokoruny, nebo desetitisíce. Vždy
ale máte jistotu, že cena, kterou jste
za brýle zaplatili, je férová a odpovídá
jejich skutečné hodnotě.
Namísto umělých slevových akcí Vám
nabízíme největší výběr brýlí v Havířově, odborné poradenství, vyšetření zraku na moderním přístrojovém vybavení,
pravidelně školený personál, zhotovení
většiny brýlí do druhého dne nebo dokonce na počkání a v neposlední řadě
také skvělé ceny.

Těšíme se na Vás!
Naše prodejny najdete v suterénu
havířovského obchodního domu
ELAN (vchod od parkoviště) a v očním centru OPTOMED na Dlouhé
třídě naproti obchodního domu
Permon.

Oční studio Fovea – pro lepší pohled na svět…
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Představujeme Vám
dětské oddělení NsP Havířov
V cyklu o dostupné péči a službách havířovské nemocnice Vám představíme dětské oddělení, které je držitelem ocenění „Baby Friendly Hospital“. Volně přeloženo
z angličtiny do češtiny to znamená, že toto pracoviště je
přátelsky nakloněno dětem. Poskytuje služby preventivní, diagnostické a léčebné medicíny na nejvyšší úrovni.
Dětské oddělení vede od února 2010 primářka MUDr. Dagmar Barnetová, která má k dispozici tým lékařů a tým zdravotních sester pod
vedením Mgr. Bohumily Čurdové. Oddělení má celkem 38 lůžek pro
dětské pacienty a 12 lůžek určených pro doprovod dětí. Na dětském
oddělení jsou hospitalizovány děti ve věku od 0 do 19 let, kterým je
poskytována komplexní diagnostická a léčebná péče. Nejčastěji jsou
hospitalizovány děti s respiračními infekty, s potížemi trávicího a močového ústrojí, ale také děti po úrazech a otravách a děti s neurologickými diagnózami.
Součástí oddělení jsou lůžkové stanice: matka a dítě (kde jsou maximálně 2 děti na pokoji s vlastním sociálním zařízením), stanice pro děti
od 6 do 19 let (kde děti mají školu, družinu, učebnu, hernu), novorozenecké oddělení, kde poskytujeme narozeným dětem komplexní vyšetření možných vrozených onemocnění, vyšetření ledvin, kyčlí včetně
ultrazvukových vyšetření, vyšetření katarakty, vyšetření sluchu, v rámci
tohoto oddělení máme i 24 hodinovou laktační poradnu) a jednotka
intenzivní péče (umístěná v nových prostorách s boxovým systémem
s možností denního pobytu rodičů).
V ambulantní části je diabetologická, endokrinologická, obezitologická, gastroenterologická, nutriční, nefrologická, všeobecná a neurologická ambulance.
Dětským pacientům se snažíme zpříjemnit pobyt v nemocnici různými doprovodnými programy, mezi které například patří návštěva
Zdravotních klaunů. Hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí
a tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního
stavu. Velké i malé pacienty tak odreagují od strachu, napětí a od úzkostí spojených s léčbou nebo z neznámého nemocničního prostředí.
Dále můžeme jmenovat Občanské sdružení KIWANIS Ostrava, které
navštěvuje dětské oddělení se známými osobnostmi, zpěváky a herci.
Hlavním projektem těchto návštěv je bílá, látková panenka, kterou si
děti vymalují a ponechávají. Panenka není pouze kamarádem, hračkou,
ale i pomocníkem při komunikaci lékaře s dítětem. Lékař může malému pacientovi ukázat, jaká vyšetření ho čekají, dítě pak lépe snáší
průběh léčby. Pravidelně ještě za dětmi dochází Klub seniorů Havířov
s hadrovými panenkami, ostravská ZOO, která si připravuje krátké besedy o zvířatech, Klauni z Balónkova u příležitosti např. Dne dětí, ukončení školního roku, před vánočními svátky a ADRA.
Zajímavostí na dětském oddělení je Edukační program s názvem „Děti
nebojte se nemocnice“, který je určen pro děti předškolního a školního
věku. Program je zaměřen na seznámení dětí s nemocničním prostředím. Zábavnou formou hry se děti seznámí s postupy, výkony, vyšetřeními, které je v případě onemocnění očekávají, a že v péči lékařů a sester se mohou cítit bezpečně. Hospitalizace v nemocnici může být pro
dítě traumatem, ať už jsou mu tři, nebo třináct. Podle zdravotníků má
z bílých plášťů obavy až devadesát procent dětí a je třeba děti na lékařské prostředí připravit. K tomu projektu byla zhotovena i tzv. „Edukační
kniha“ – fotodokumentace celého pobytu malého pacienta v nemocnici od přijetí, všech vyšetření, operace, až po propuštění.
Snahou personálu je vždy zachovat chápavý a přátelský přístup
k potřebám našich malých pacientů a jejich rodičů, kterým je v případě zájmu umožněn pobyt s dítětem na oddělení.
www.nsphav.cz

STŘEDNÍ ŠKOLY
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Studenti pohlídali bezpečí ulic
Od konce loňského září
se v Mariánských Horách
a Hulvákách objevovali
studenti Střední
odborné školy ochrany
osob a majetku
z Karviné, kteří pracovali
jako bezpečnostní
dobrovolníci.

K

arvinští studenti například dohlíželi na bezpečnou cestu dětí do
školy, pomáhali chodcům na přechodech nebo monitorovali černé skládky. „V obytných zónách zase upozorňovali řidiče na bezpečnou jízdu a v okolí
škol a školek dohlíželi na rizikové chování nejen dětí, ale také dospělých,“ popsal místostarosta Patrik Hujdus.
Středoškoláci dokonce zabránili ně-

Studenti se v ulicích Ostravy snažili pomáhat.
kolika krádežím nebo našli ztracené cestovní doklady, které pak vrátili zpět jejich majitelce.
Tento projekt skončil zkraje prosince
– slavnostně – v obřadní síni mariánskohorské radnice. „Tato slavnostní akce
ale nebyla jen o předání certifikátů. Studenti si také napsali krátký test,

FOTO | WWW.MARIANSKEHORY.CZ

ve kterém jsme zmapovali znalosti, které nabyli během práce,“ řekl Karel Synek, vedoucí projektu bezpečnostních
dobrovolníků.
Studenti dostali od zástupců vedení
čtvrti – starostky Liany Janáčkové
a místostarostky Jany Pagáčové – certifikáty a balíčky s upomínkovými před-

měty. „Projekt je pro náš obvod velmi
přínosný. Dobrovolníci upozorňují na
drobné problémy, jako poškozené dopravní značení, překážky na komunikaci nebo vznikající skládky. Díky včasnému zásahu jsme schopní rychle zareagovat, než se z malé skládky stane velký
problém. Letos si například všimli rozbitého chodníku před školou, který ještě
den předtím byl v pořádku. Mohli jsme
okamžitě zjednat nápravu, aniž by si někdo ublížil,“ uvedla starostka.
Projekt bezpečnostních dobrovolníků
zaplatila dotace Ministerstva vnitra České republiky. „Za dotační prostředky
byly nakoupeny například bezpečnostní
terčíky, reflexní oděvy a další
pracovní potřeby pro dobrovolníky. Vedení radnice, ale také obyvatelé obvodu
si aktivitu studentů chválí, také z toho
důvodu se projekt v Mariánských Horách a Hulvákách realizoval již podruhé
a je pravděpodobné, že bude pokračovat i v příštím roce,“ poznamenal místostarosta Hajdus.
(dmk)
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Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Mírová 1442/2, Karviná – Nové Město, Tel.: 596 311 197, kancelar@gym-karvina.cz

Ve školním roce 2018/19 otevíráme
Čtyřleté studium oboru 79-41-K/41
Gymnázium všeobecné pro žáky
9. tříd základních škol

Osmileté studium oboru 79-41-K/81
Gymnázium všeobecné pro žáky
5. tříd základních škol

Den otevřených dveří
13. 1. 2018
www.gym-karvina.cz

Školu lze navštívit kdykoliv
po telefonické domluvě. Jsme tady pro Vás!

• Škola s bohatou tradicí
a moderním zázemím
• Nejlepší příprava na studium
na vysokých školách
• Vynikající výsledky v rámci státní
maturitní zkoušky (100 % úspěšnost)
• Pravidelné zahraniční jazykové
a poznávací exkurze
• Příprava na mezinárodní
jazykové zkoušky
• Pořádáme přípravné kurzy na přijímací
zkoušky pro uchazeče
o čtyřleté i osmileté studium
• Vysoká úroveň sportovních kurzů
pořádných v zahraničí
• Nová moderní sportovní hala
• Nabídka volby 5 světových jazyků
• Široká nabídka volitelných předmětů

StřEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
OchRANY OSOB A MAJEtKU s.r.o.

Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná - Hranice
Liptaňské nám. 890/1, 708 00 Ostrava - Poruba

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 NABÍZÍME OBOR:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

POMÁHAT A CHRÁNIT, VZDĚLÁVÁNÍ SE NEBRÁNIT
DEN OtEvřENých DvEřÍ: 30. ledna 2018 13.00 - 17.00 hodin

www.sosoom.cz

tel.: +420 731 119 160 nebo +420 604 274 586

22 5. ledna 2018

Střední školy

Oderští sboristé oslnili centrum
Vídně vánočním koncertem
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola sv. Anežky České se pyšní školním sborem
Datio, který má 57 členů. Vystupoval i ve Vídni.

T

ýden před Vánocemi vyrážela
z Oder umělecká výprava do Vídně. Na třídenní zájezd ve dnech
19. až 21. prosince 2017 se vypravil
školní sbor Datio. Na turné jej doprovázel také sbor Ondrášek Základní umělecké školy v Novém Jičíně.
„Oba sbory čítaly dohromady 112 členů výpravy a spojuje je dohromady
osobnost dirigenta Josefa Zajíčka. Obě
tělesa připravila krásný vánoční koncert, se kterým vystoupila v gotickém
kostele v centru Vídně, v kostele Maria
am Gestade, který patří mezi jednu z nejstarších budov ve Vídni,“ uvedli zástupci oderské školy na svém webu.
„Jednalo se o nádherný kostel v cent-

ru města, severně od hlavního náměstí
Stephansplatz, který je jedním z mála
příkladů dochované gotické architektury ve Vídni. V tomto kostele se navíc
schází také česká menšina. Čechů
žije v rakouském hlavním městě asi třicet tisíc,“ poznamenali.
„Zpívat pro ty, kteří v zimní podvečer dorazili, bylo velkou radostí a velkým zážitkem. Zpívat ve Vídni, městě
hudby, bylo i velkým závazkem a koncert ukončil jednu dlouhou část příprav
a zkoušek a otevřel čas pro adventní radovánky,“ prozradili sboristé.
Velkým zážitkem pro oderské sboristy a jejich doprovod byly i turistické procházky ve Vídni: návštěva historických

Oderský školní sbor Datio vystupuje na různých místech země.
památek, zámku Schönnbrunn. „Zadováděli jsme si třeba i v Prátru a zklidnili
se večerní návštěvou krásných advent-

FOTO | ARCHIV

ních trhů. Studenti si Vídně po zásluze
užívali po celé tři dny,“ uvedli zástupci
oderské střední školy.
(dmk)

INZERCE

Střední škola Odry
Sokolovská 647/1 • 742 35 Odry  556 730 171
 j.dokoupilova@ssodry.cz • www.ssodry
Střední škola Odry

speciální metoda pro ty,
co se bojí mluvit
intenzivní výuka
bez učebnic
ukázková hodina angličtiny
ZDARMA

Nabízíme obory:
• Podnikání
• Kosmetička
• Kadeřník
• Prodavač
• Kloboučnický plsťař
• Masér
• Karosář
• Automechanik
• Opravář
• Kuchař – číšník
• Pečovatelka
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Svět techniky si mladí oblíbili
Školy zřizované
Moravskoslezským
krajem zadarmo
navštěvovaly vzdělávací
programy Světa techniky.
OSTRAVA | Bezmála tři tisíce středoškoláků ze severní Moravy zamířilo
loni od března až do listopadu na vzdělávací programy Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Díky projektu Vzdělaný kraj aneb za vzděláním mohli na tyto
akce studenti středních škol z celého
Moravskoslezského kraje zadarmo – dohromady navštívili na sto šedesát vzdělávacích programů.
„Mezi priority kraje v oblasti školství
patří také podpora technického a přírodovědného vzdělávání. Aktivity ve Světě techniky určené středoškolákům
vhodně doplňují formální vzdělávání ve
školách, a proto jsem rád, že školy
a žáci této možnosti v hojném počtu využili. Věřím, že to povede ke zvýšení jejich zájmu o technická povolání,“ řekl

Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice patří mladým a nadaným studentům
už dlouho. Kraj je v tom podporuje.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro školství Stanislav Folwarczny
s tím, že podobné aktivity hodlá kraj
podporovat i v dalších letech.
Profesoři mohli vybírat z nabídky

vzdělávacích programů Světa techniky,
z nichž čtyřiadvacet bylo určeno studentům středních škol.
„Největší oblibě se těšily programy
Záhada jaderné elektrárny, Nenech mo-

zek vydechnout, Tajemná substance,
Chemická pitva vody, Finanční svoboda či lekce rolového hraní Odysea
Holy,“ uvedla vedoucí lektorského
týmu Ivana Češková. Podle ní je zásadní rozdíl mezi vzděláváním ve science
centru a ve školách – centrum má nadstandardní vybavení laboratoří, odborné učebny a možnost vyzkoušet si probírané učivo v praxi.
Kromě vzdělávacích programů měly
všechny školy možnost besedovat
s odborníky, dále si přednášky třeba
o čistotě ovzduší v Ostravě, nových
technologií a materiálech vyzkoušet
také metodu „rolového hraní“, která učí
studenty lépe komunikovat mezi sebou
a využívat znalosti získané ve škole.
„Na tvorbě a aplikaci vzdělávacích
programů pracuje ve Světě techniky
tým lektorů. Ti pravidelně konzultují náplň programů a využití didaktických pomůcek s odborníky z univerzit,“ upřesnil ředitel Světa techniky Jakub Švrček.
Školy tak mají při výuce k dispozici
nejen vybavení učeben či laboratoří, ale
také interaktivní expozice a kino s 3D
technologií.
(dmk)

Střední škola,
Havířov-Prostřední Suchá,

příspěvková organizace

Den otevřených dveří
18. ledna 2018
od 9 do 17 hodin

Adresa: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.: +420 553 401 731 • +420 553 401 741
datová schránka: 8w3jcbk
e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

www.stredniskola-sucha.cz

INZERCE

Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
tel: 596 622 335, e-mail: szas.ostrava@gmail.com
Nabízí tvořivým žákům, kteří mají rádi přírodu, studium
v perspektivních zahradnických a přírodovědných oborech.

✿ Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
41-44-M/01 Zahradnictví

obor s širokým uplatněním se zaměřením na exteriéry, interiéry a design
(jediná škola na severní Moravě s tímto oborem)

Více informací na

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

www.szas-ostrava.cz

obor pro zájemce o přírodní vědy,
hlavně botaniku, biologii člověka
a životní prostředí

✿ Obory středního vzdělání s výučním listem:
41-52-H/01 Zahradník
66-51-H/01 Prodavač květin - florista
Jedná se o obory s velkým uplatněním
na trhu práce.

Dny otevřených dveří: 10. 1. a 17. 1. 2018

Pro mimoostravské ubytování na vlastním domově mládeže.

Základní škola
a gymnáZium VítkoV,

příspěvková organizace

nabízíme studium těchto oborů:
• Čtyřletý studijní obor 79 – 41 – K/ 41 • Osmiletý studijní obor 79 – 41 - K/ 81

30. 1. 2018

den otevřených dveří: 11.1. 2018
kontakty: Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy,
Komenského 754, Vítkov,
tel.: 556 300 779,
e-mail: zsgvitkov@zsgvitkov.cz,
www.zsgvitkov.cz

2018/2019
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Ázerbájdžán i Korea. Studium
Vyrazit v 15 letech třeba
i na rok získávat vzdělání
a životní zkušenosti
za oceán? Jde to.
Možností studovat
ve světě je bezpočet.
U mladých Čechů teď
překvapivě začínají
bodovat také státy jako
Korea či Argentina.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Výčet zemí, které si čeští studenti
oblíbili a kam směřují své zahraniční cesty za vzděláním, doplňují v posledních
letech poněkud netradiční destinace.
„Tento rok máme studentku, která pojede na stipendijní pobyt do Ázerbájdžánu. Vybrala si cíleně právě tuto zemi,
protože chtěla poznávat islámskou kulturu přímo v místě,“ říká Kamila Müllerová z neziskové organizace YFU Česká

republika. Ta se zaměřuje na organizaci
výměnných mezikulturních pobytů.
„Je skvělé, že mladí lidé dnes mohou
a chtějí poznávat i takovéto země. Nejenom ty typické, kam se často jezdí –
tedy třeba Spojené státy,“ dodává.
Kromě zmiňovaných USA jsou největšími stálicemi mezi studentskými
destinacemi především německy mluvící země. Nezanedbatelný zájem je také
o Latinskou Ameriku. Zde překvapivě
nelákají nejvíc brazilské pláže, ale například země jako je Chile či Uruguay.
V posledních letech se zároveň zvedá
poptávka po asijské kultuře. A ani tady nevedou země proslavené atraktivními plážemi a tropickým počasím. „Hodně studentů se více zajímá o Japonsko a také například Koreu,“ překvapuje Müllerová.

Cizí jazyk spíš jako bonus
Zdokonalení se v cizím jazyce už dávno
není hlavní motivací, která žene české
teenagery za hranice. Podle Müllerové
hraje obrovskou roli především faktor
osamostatnění se a pak také zájem o konkrétní cizí kulturu. „Cizí jazyk je v pod-

CO AGENTURY POŽADUJÍ A CO TO BUDE STÁT?
Agentury nabízející semestrální či celoroční studentské pobyty pro středoškoláky většinou
nemají žádné specifické požadavky na prospěch. Povětšinou požadují alespoň základní
znalost jazyka – pokud jde o cesty do exotických zemí, jde především o angličtinu. Dále se
orientují na základě pohovoru se studentem. Pak už je jediným kritériem otázka peněz.
Rodiče většinou hradí veškeré náklady, některé organizace ale nabízejí také stipendijní
programy pro nejlepší studenty. Finančně se více vyplatí celoroční studijní pobyt.
Na kolik tedy vyjde studium v cizině?
Argentina
199 tisíc Kč/semestr
219 tisíc Kč/rok
Ázerbájdžán
119 tisíc Kč/semestr
139 tisíc Kč/rok
Austrálie
255 tisíc Kč/semestr
275 tisíc Kč/rok
Velká Británie
254 tisíc Kč/semestr
284 tisíc Kč/rok
Uruguay
199 tisíc Kč/semestr
219 tisíc Kč/rok
Finsko
169 tisíc Kč/semestr
184 tisíc Kč/rok
Jihoafrická republika
169 tisíc Kč/semestr
199 tisíc Kč/rok

„

statě bonus, protože ten se studenti na
místě naučí, ať už chtějí či ne. Touha poznávat jednoznačně převládá,“ říká.

lala kdesi ve víru velkoměsta. Řada
agentur se snaží, aby měli studenti co
nejintenzivnější kulturní zážitek se

Měli jsme už i studenta, kterému bylo
teprve 15 a odcestoval do USA.

Rodiče teenagerů se navíc nemusí
bát, že by se jejich dospívající dítka tou-

vším všudy. „To jde nejlépe, pokud
jsou v nějaké uzavřenější komunitě.

INZERCE

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Krnov,
příspěvková organizace

Přijďte studovat na největší ﬁremní školu. Škola je zaměřená na výuku technických oborů.
Žáci neplatí školné, naopak dostávají stipendium na základě studijních výsledků.

ABsolVENTI NAší školy MAJí ZAručENou BudouCNosT
Nabízíme vzdělání ve velmi žádaných technických oborech ukončených výučním listem
nebo maturitní zkouškou. Jako jediní v regionu také nabízíme obor letecký mechanik.
Přijďte se k nám Podívat na den otevřených dveří ve dnech:
13. 1. 2018 So 9:00 do 12:00 hod.
24. 1. 2018 St 14:00 do 17:00 hod.
Vzdělávací nabídka www.vitkovickastredni.cz

sídlo školy: Hasičská 1003/49
700 30 ostrava-Hrabůvka
TEl.: 596 764 888, GsM: 725 435 391
skola@vitkovice.cz

www.vitkovickastredni.cz

Střední průmyslová
škola elektrotechnická
Makarenkova 1, Havířov
nabízí studium čtyřletých maturitních oborů:

Informační technologie
Řídicí systémy (elektrotechnika)
Den otevřených dveří: 20. 1. 2018
od 9 do 12 hodin

Nejlepší výsledky státních maturit a nejnižší nezaměstnanost
absolventů technických škol v regionu.

Informace: www.sselek-havirov.cz, kancelar.seh@sselek-havirov.cz
tel.: 596 811 132

➧ Ve školním roce 2018/2019 otevíráme tyto studijní obory: ➧
l

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
(denní forma)

l

53-41-M/01 Zdravotnický asistent / Praktická sestra
(denní forma)

l

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (denní forma)

Den otevřených dveří: 5. 1. 2018 od 15 hodin
Součástí Dne otevřených dveří je možnost
vyzkoušet si ověření talentu nanečisto.

Více informací: www.spgs-szs.cz • info@spgs-szs.cz • tel. č.: 554 637 460

Všeobecné a sportovní gymnázium, bruntál,
příspěvková organizace
dukelská 1, 792 01 bruntál
tel.: 554 721 081
www.gymbru.cz

Studijní obory:

7941K81 – Gymnázium (osmileté studium)
7941K41 – Gymnázium (čtyřleté studium)
7942K41 – Gymnázium se sportovní přípravou
(čtyřleté studium)

Sportovat a Studovat
na HorÁCH je proStĚ Cool!
lyžování, snowboarding, biatlon, basketbal a další sporty
Den otevřených Dveří 15. 2. 2018
(přijímací zkoušky nanečisto)
Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě

Střední školy
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v exotice láká stále více Čechů

Proto nabízíme menší města a vesnice. Například máme také studentku, která pojede do nejsevernějšího města na
planetě ležícího v Norsku,“ dodává. Nejčastěji se studenti vydávají na dlouhodobé zahraniční pobyty ve druhém nebo
třetím ročníku střední školy, což je s
ohledem na studijní harmonogram ideální. Nemusí to ale být železné pravidlo.
„Měli jsme už i studenta v prvním roč-

níku, kterému bylo teprve 15 a odcestoval do USA,“ uvádí Müllerová. Programy pro středoškolské studenty napříč
agenturami v drtivé většině zajišťují ubytování u hostitelské rodiny. Ta poskytuje studentovi v cizí zemi zázemí a náhradní domov, a to buď zcela zdarma
jako dobrovolníci, nebo placeně – záleží
na typu agentury či organizace, která pobyty zprostředkovává.

zahraničí znamená mnohdy první dlouhodobější odloučení od rodiny, překvapivě jsou mezi nimi populárnější roční
než půlroční pobyty. Jednak si z cizí
země odnesou komplexnější zážitek
a také finančně je roční studium výhodnější. Ty nejvyšší položky v rozpočtu,
jako jsou letenky a administrativní záležitosti, se totiž prakticky nemění. Takže
zatímco půlroční pobyt v hostitelské rodině například v Norsku vyjde na zhruba 170 tisíc korun, za roční rodiče připlatí o třicet tisíc více.
Tato suma zahrnuje dopravu z Prahy
až do místa bydliště hostitelské rodiny,
pojištění, umístění v rodině a umístění
na střední školu v destinaci. V dané
zemi má k dispozici student kontaktní
osobu od agentury, což je také součástí
ceny, stejně tak jako předodjezdové informativní semináře a semináře během
pobytu.
O stravování, tedy tři jídla denně, se
povětšinou stará rodina, která studenta
ubytovává. Rodiče musí navíc hradit
pouze kapesné, což je suma, jejíž výše
je velmi individuální s ohledem na konkrétní zemi i potřeby jejich dítěte.

Podle Müllerové se u dobrovolnických rodin setkávají s lepším přístupem,
protože nevnímají studenty jako zdroj
příjmu. Jedinou zemí, kde je beznadějné
najít takovou rodinu, je Velká Británie.
„Není tam o to vůbec zájem. Kdybychom nenabízeli finanční odměnu, žádnou rodinu bychom nesehnali. Poptávka
je tam totiž obrovská,“ vysvětluje.
Ačkoli pro středoškoláky studium v

INZERCE

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava,
příspěvková organizace
FOTO | SHUTTERSTOCK

Ľudovíta Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava – Poruba
tel. 596 628 813, e-mail: waldorf@tiscali.cz
www.soswaldorfostrava.cz

Obor vzd l v ní:
78-42-M/06
Kombinované lyceum - ŠVP Waldorfské lyceum
 od 3. ro ní u humanitní nebo technic

s ecializace

 v u ov ní v blocích a ro e tech
 vzd l v ní e om etencím
 individu lní řístu
 mezin rodní s olu r ce
 vým nn

Střední škola řemeSel
Frýdek-míStek, příspěvková organizace

ob t

m

Den otevřených dveří

10. 1. 2018
od 8 do 10 hod. a od 15 do 17 hod.

Střední škola technická Opava

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-místek

„Dáváme světu odborníky“
■ Maturitní obory:
elektrotechnika, stavebnictví, nábytkářská a dřevařská výroba
■ Učební obory:
elektrikář, instalatér, truhlář, tesař, zedník, mechanik plynových zařízení
■ Speciální učební obory:
strojírenské práce, zednické práce, stravovací a ubytovací služby
▲ Nástavbové studium

▲ Jednoleté zkrácené studium

motivační a prospěchová stipendia (až 33.000,- kč/studium)
tel.: 558 421 203, 728 979 399, e-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
www.ssremesel.cz

Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Tel.: 555 538 100 • www.sst.opava.cz • info@sst.opava.cz

Maturitní obory
• Mechanik seřizovač
• Podnikání (nástavba)
- denní studium
- dálkové studium

Obory s výučním listem
• Zámečník
• Zámečnické práce
• Nástrojař
• Kuchařské práce
• Obráběč kovů
• Šití oděvů
• Elektrikář - silnoproud

Dny otevřených dveří: 17. 1. 2018 a 14. 2. 2018 v 16 hodin
Možnost získání stipendia u oborů: Mechanik seřizovač, Zámečník,
Nástrojař, Obráběč kovů a Elektrikář - silnoproud

26 5. ledna 2018
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Ředitel láká budoucí studenty
Dril je na nic, učení má
žáky i kantory bavit,
tvrdí šéf Vyšší odborné
školy a Střední školy
ve Varnsdorfu. Zaujal
klipem, v němž láká
budoucí studenty jako
rapující BigBoss.
ČR | „Pro lichý špatný tipy, my místo
nemáme, ale krutě dobrý týpky tu uvítáme,“ rapuje v kšiltovce a s řetězem kolem krku ředitel Vyšší odborné školy
a Střední školy ve Varnsdorfu Petr Jakubec ve své pozvánce na lednový den
otevřených dveří.
„Snažili jsme se vzbudit zájem. A to
se povedlo,“ vysvětluje nápad jak
mladé varnsdorfský pedagog.
V rozhovoru navíc také vysvětluje,
z čeho mívají studenti přicházející na
střední školu nejvíce strach, nebo jak se
jim chtějí jejich budoucí kantoři přiblížit.

Ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy ve Varnsdorfu Petr Jakubec v klipu na webu rapuje s kšiltovkou na stranu
a řetězem kolem krku. Láká tak na den otevřených dveří, který se koná 19. ledna.
FOTO | VOŠ
Čeho se žák, vstupující na střední
školu, podle vás nejvíce obává?
Bojíme se toho, co neznáme. Žák vstupující na střední školu se nejvíc obává
neznámého. Noví spolužáci, učitelé,

prostředí. Žáci mají obavy, zda si najdou kamarády, jestli je přijme nový
třídní kolektiv, jak moc budou přísní vyučující, jestli budou zvládat požadavky
školy. Pro žáky to mnohdy znamená

i dojíždění nebo ubytování na domově
mládeže. Musí se adaptovat na nové
podmínky, není to nejjednodušší záležitost. Odcházejí z domova, od rodičů, od
zažitých jistot.

INZERCE

OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o.
NAŠE ŠKOLA MŮŽE BÝT I VAŠE BUDOUCNOST
připravujeme své studenty na široké spektrum administrativních, organizačních
a správních nebo obchodních činností v různých typech firem či organizací.
Pro školní rok 2018/2019 otevíráme čtyřletý studijní obor zakončený maturitní
zkouškou.

63-41-M/02
EKONOMIKA A PRÁVO

Den otevřených
dveří:
25. 1. 2018

Nabízíme
• možnost vycestovat v rámci mezinárodních projektů
• KVALITNÍ PRAKTICKOU VÝUKU - účetnictví, daňové agendy...
• POHODOVOU ATMOSFÉRU
• nejlepším FREE STUDY - kdo se učení nebojí, neplatí!

Telefon:
+420 596 348 500
+420 731 116 118

Adresa:
Leonovova1795/3 Karviná - Hranice

www.obaka-karvina.cz

ave art

Soukromá Střední
umělecká škola

ostrava s.r.o.
Hasičská 50

Základní
umělecká škola

Albrechtova střední škola

nová éra odborného vzdělávání v Českém Těšíně
ve sloučené státní škole s širokou oborovou nabídkou

kampus odbornosti

Nevíte kam! Přijďte k nám! Určitě si vyberete! Oborová
prostupnost a individuální přístup je naší předností

Den otevřených dveří 30. 1. 2018.

w w w.albrechtovastredni.cz

Má pro zájemce o studium
v příštím roce volná místa v oboru:

Dále nabízíme
rekvaliﬁkační kurzy:

 grafický design

motion design
interiérový designer
keramika
umělecký kovář
grafický design
zahradní návrhář

 motion design
 interiérový design
Pro školní rok 2018/19 ZDARMA:
 umělecké kovářství
 průmyslový design
 keramický design

Základní umělecká škola:
výtvarná tvorba

ave art

škola bez bariér

tel., fax: 595 782 930

www.aveart.cz

aveart@aveart.cz
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„

jako rapper v kšiltovce
Máte pro ně nějakou pomůcku?
Ano. Studenti řeší, zda zvládnou požadavky střední školy, náročnější výuku.
Zde nabízíme společné adaptační kurzy, kde se tvoří nové třídní kolektivy,
vztahy s vyučujícími a pomáhají vytvářet pozitivní klima školy.
Co mladému člověku pomůže
k tomu, aby dobře odstartoval studium? Co dělat, aby se student hned
z počátku nedostal do problémů?
Na střední škole je třeba, aby žák začal
pracovat již od první chvíle. To znamená, aby se na vyučování pravidelně
doma připravoval. Pokud učivu nerozumí, je třeba okamžitě vyhledat vyučujícího, třídního učitele nebo výchovného
poradce a s problémem ho seznámit. Důležitou úlohu zde hraje čas, je třeba postupovat neodkladně. Ideální je tuto situaci řešit ve spolupráci s rodiči. Škola dokáže svým žákům pomoci – nabízí jim
individuální konzultace i bezplatné doučování nebo nasměrujeme žáka k dalším specialistům. Předpokladem je
ovšem zájem žáka, bez jeho participace
to není možné.

Škola hrou je
mnohem výhodnější než prosté sezení v lavicích a bezmyšlenkovité memorování.
Které předměty mají potenciál studenty nejčastěji stresovat?
Nejčastěji žáky stresuje matematika
a cizí jazyky. Matematika je pro mnohé
předmětem, o němž si myslí, že v životě
neuplatní. Záleží, jak byla na základní
škole vyučována, jak dalece žák učivu
rozumí, jestli zažil při výuce úspěch. Obdobná situace je u jazyků. Žák musí disponovat slovní zásobou, aktivně jazyk
využívat – i běžným sledováním například filmů či formou poslechu. Důležitá
je pravidelná docházka do školy, využívání doučování a konzultací. Při hodině
aktivní spolupráce, snaha o soustředění.
Pro zlepšení výuky jazyků nabízíme
také v rámci evropských projektů například řadu zahraničních stáží.

Existují obavy, které byste vyvrátil
– čeho se při vstupu na střední obávají, ale jde jen o „velké oči“?
Obavy žáků, že učivo nezvládnou, jsou
liché. Vyučující jsou připraveni se jim
věnovat a dovést je úspěšně k maturitní
či závěrečné zkoušce. Obavy, že je nepřijme třídní kolektiv, jsou také neopodstatněné. S příchodem do prvního ročníku vzniká nová skupina žáků, kteří mají
stejné podmínky. Nikdo nepátrá po
tom, jaké měl žák v minulosti problémy, co se dělo na základní škole, s kým
tam nevycházel dobře. Začínají s „čistým štítem“ a záleží jen na nich, jak přijmou životní změnu.
Pro budoucí žáky jste natočil netradiční pozvánku k přijímacím zkouškám. Zaujal jste je?
Současná středoškolská generace jednoznačně upřednostňuje sociální sítě, jsou
zpravidla velmi aktivní ve využívání IT
techniky a má jiné zájmy než adolescenti před několika málo lety. Cíleně jsme
se tedy snažili vzbudit zájem této generace. Vystoupení vzniklo spontánně na
půdě naší školy, kde bylo i realizováno.

Účel se neminul účinkem, i když nebylo naší snahou proniknout plošně do médií. Jsme otevřená, inkluzivní škola. Naším cílem a snahou je poskytovat všem
žákům kvalitní vzdělávání a být žákům
partnery nejen ve škole, ale i v osobním
životě a zábavě.
Co si jako kantor představujete pod
heslem Jana Amose Komenského
heslem „škola hrou“?
Prioritou J. A. Komenského bylo tvrzení, že škola hrou je mnohem výhodnější
než prosté sezení v lavicích a bezmyšlenkovité memorování. Dril se mu nejevil
jako vhodná metoda vyučování. Proto je
důležité, aby učení se novým věcem
bylo zajímavé, aby žáky i učitele bavilo.
Je nesmírně náročné takové prvky do výuky zakomponovat, ale výsledky, dnes
můžeme říci alternativního učení, jsou
pro žáky výrazně efektivnější. Lépe učivo chápou, déle udrží pozornost, nenastupuje brzy únava, látce rozumí a dokážou ji aplikovat v praxi.
(jos)
Na pozvánkový klip se můžete
podívat na www.idnes.cz.

INZERCE

Příspěvková organizace

Moravskoslezského kraje

Střední zdravotnická škola, Opava,
příspěvková organizace

V současné době škola nabízí vzdělávání v následujících oborech
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou

• 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
• 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

• 53-41-H/01 Ošetřovatel

Uplatnění absolventů

500,- Kč
DEN otEvřENých DvEří:
Čtvrtek 18. 01. 2018
od 11:00 do 17:00

krajská stipENDia
poDNiková stipENDia

• Zdravotnický asistent
53-41-M/01

• Zdravotnické lyceum
78-42-M/04

• Ošetřovatel
53-41-H/01

Absolventi oboru se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru,
v ordinacích odborných nebo praktických lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních sociální
péče a služeb.

Absolventi oboru jsou připraveni ke
studiu všech oborů na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických
předmětů nebo sociální pracovníky,
na lékařských fakultách, na vyšších
zdravotnických školách.

Absolventi se uplatní v různých
zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče
a specializované péče v rámci
ošetřovatelského procesu.

den OtevřenýcH dveří: 10. 1. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Pro zájemce z řad veřejnosti škola každoročně pořádá kvaliﬁkační kurz Sanitář a nově také kvaliﬁkační kurz OšetřOvatel.
Mgr. Alena ŠIMEČKOVÁ, ředitelka; Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava, tel.: 553 663 041,
e-mail: kancelar@zdrav-sk.opava.cz, www.szsopava.cz

GYMNÁZIUM, Krnov

příspěvková organizace
Otevíráme ve školním roce 2018/2019
jednu třídu čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ studijní obor 7941K/41
a jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ studijní obor 7941K/81

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku
z matematiky a jazyka českého

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. lEDNa 2018
Škola bude pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
informace o škole na: www.gymnasiumkrnov.cz
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V první české „průmyslovce“
O tom, jak složitým
vývojem prošlo české
školství v posledních
dvou staletích, by mohly
vyprávět zdi nejstarší
střední průmyslové školy
v Česku zvané zkrátka jen
Betlémská. Letos oslavila
180 let své existence,
kantoři tu zpočátku učili
zadarmo a několikrát jí
hrozil zánik. Na okraji
Prahy ale funguje dodnes.
JOSEF HORA
ČR | Na návštěvě tu byl císař František
Josef I., její studenti i kantoři bojovali
a umírali v obou světových válkách.
Před sto lety se tu technologickým dovednostem učili váleční invalidé. Dnes
se v Betlémské, nejstarší české střední

Kantoři tu v úplných začátcích vyučovali zadarmo, vždy pár hodin při své pedagogické praxi. Sami také psali učebnice. Novum bylo, že vyučovacím jazykem byla čeština. Docházeli sem mistři
i tovaryši, aby se zdokonalili zejména
v technických dovednostech. Přibyla
němčina i místa pro další studenty, vyučovalo se technické kreslení a rýsování,
účetnictví, chemie, strojírenství nebo fyzika. Žáků bylo už přes 400.

Plat ředitele vystačil na oblek

Takto vypadala jedna z učeben – kovárna – po druhé světové válce. Na snímku vpravo je buchar využívaný při výuce dnes.
průmyslové škole, mimo jiné přeučují
lidé v rekvalifikačních kurzech.
Podívejme se na úplný začátek – do
roku 1835, kdy předchůdkyně „průmyslovky“ Betlémská začala fungovat v malém domku na Zbraslavi na okraji Prahy. Nebyla to nijak velká instituce, spíš
nedělní škola v nenápadném stavení.

Na své náklady ji tehdy založil kníže
Fridrich Öttingen, člen spolku Průmyslová jednota, který si dal za cíl zvelebit
národohospodářství Čech.
V roce 1837 se výuka pro velký zájem rozšířila i do pražských budov,
a právě od té doby se oficiálně datuje
historie průmyslovky „Betlémská“.

Kvůli velkému zájmu o studium tlačili
čeští kantoři na státní správu monarchie, ať školu dotuje, aby žáci získali
pevný rozvrh a učitelé plat. To se podařilo už v roce 1866 a ředitelem se stal doktor A. Majer s platem 200 zlatých ročně.
Pro srovnání, dělník si za rok vydělal
200 až 300 zlatých, zedník kolem 400,
obyčejný úředník asi 300. A tehdejší
ceny? Za měsíční plat si ředitel školy
mohl dovolit nákup jednoho pánského
obleku za 16 zlatek. Na košili navíc za
dvě zlatky mu měsíční gáže už nestačila. Kilo másla vyšlo tehdy na 1,07 zlatých nebo litr vína 0,3 zlatého.

INZERCE

PROTOŽE

nabízíme pestrou paletu studijních oborů
využíváme špičkové vybavení IC technologiemi a více než tři desítky kvalitně vybavených
odborných učeben a laboratoří
disponujeme komplexem velkého sportovního areálu s horolezeckou stěnou a venkovním
sportovním areálem
podporujeme elektronickou
výuku v Moodle
umožňujeme nadstandardní
výuku jazyků včetně přípravy
na zkoušky FCE (anglický
jazyk), Zertifikat Deutsch
připravujeme žáky k získání mezinárodních
certifikátů (např. FCE, ZERTIFICAT DEUTCH),
státní zkoušku z obchodní korespondence

zapojujeme se do mezinárodních projektů, máme partnerské školy v Rakousku,
Německu a Polsku
pomáháme se zajištěním odborných
praxí pro žáky oborů IT, OA a VS
obsazujeme díky svým žákům přední
místa v různých vědomostních
a dovednostních soutěžích
nabízíme žákům hlásícím
se na čtyřleté gymnázium
posílenou výuku cizích
jazyků

...je jediná v regionu,
podobnou nenajdete...

DEn OTEVŘEnÝCH DVEŘÍ:
SOBOTA 13. 1. 2018 OD 8.00 DO 12.00 HOD.

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme obory:
79-41-K/81 Gymnázium
(osmileté)
79-41-K/41 Gymnázium

18-20-M/01
63-41-M/02
68-43-M/01
TRADICE A ZKUŠENOST

Informační technologie
Obchodní akademie
Veřejnosprávní činnost
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si učebnice psali sami kantoři
První českou průmyslovku podporovali jak obyčejní lidé v kantory organizovaných veřejných sbírkách, tak bohatí dárci. Nakoupily se učební pomůcky
a později vznikly nové dílny na zpracování kovů nebo dřeva.
Kvůli nedostatku průmyslových škol
trápil tehdejší společnost nadbytek „inteligence“, zatímco technicky nadaných
mistrů a tovaryšů bylo málo. Díky tomu
začal státní příspěvek proudit i do české
průmyslovky. Jenže pak se zase zastavil, státní dotace dostaly průmyslovky
německé a čeští studenti byli donuceni
opět přejít na večerní výuku. Kromě
toho museli vyklidit státní budovu. Škola nebyla úplně zrušena jen díky Průmyslové jednotě a tehdejší obecní správě Prahy. Nakonec se potřebné dotace
sehnat podařilo a v roce 1890 se škola
konečně přestěhovala do Betlémské ulice, kde funguje dodnes.
Novou budovu nakonec uznal i císař
pán František Josef I., který ji sám
i osobně navštívil, což byla tehdy obrovská pocta.
Nadějný rozvoj školy zastavila 1. světová válka. Po jejím konci zde byla pro
zmrzačené vojíny zajištěna výuka tako-

vých profesí, které by mohli ve svém
zdravotním stavu vykonávat, aby jejich
poválečná budoucnost nebyla beznadějná. Během druhého světového konfliktu se hlavním problémem stal fakt, že
mladší členové učitelského sboru a také
někteří starší žáci byli totálně nasazeni
na práce v Říši. Řada studentů také během obou válek zemřela.

Prvorepublikové kovárny...

Pražská průmyslová škola Betlémská v dávných časech. Na snímku vpravo
nahoře pohlednice z dob monarchie, na snímku dole někdejší nenápadná
budova ve Zbraslavi, kde škola v roce 1835 začínala.
FOTO | ARCHIV ŠKOLY

Moderní dějiny Betlémské se nesly v duchu modernizace, ve škole fungují jak
staré prvorepublikové kovárny, tak nové
učebny pro studium informačních technologií, moderní robotiky nebo 3D tisku.
V roce 2011 se „průmyslovka“ vyhnula
zrušení, které plánoval pražský magistrát
z důvodu nedostatku studentů. Dnes má
škola kolem 400 žáků a 45 kantorů.
„Kromě běžné výuky žáků škola pořádá i rekvalifikační kurzy, kde mohou zájemci získat profesní certifikát s názvem
‚Obsluha CNC obráběcích strojů‘ v rámci
Národní soustavy kvalifikací, kde mohou
zájemci či nezaměstnaní získat výuční
list,“ říká současný ředitel školy Miroslav
Žilka.

INZERCE

STuDOVaT u NáS
můžEš I Ty

Střední škola techniky a služeb, Karviná je příspěvkovou organizací zřizovanou moravskoslezským krajem

www.sstas-karvina.cz

KVALITA - TRADICE - PROFESIONALITA

Střední škola techniky a služeb, Karviná, Tř. Osvobození 60/1111, Karviná – Nové město

Nabídka oborů pro školní rok 2018/2019
Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:
Elektrikář, Zámečník, Instalatér, Automechanik,
Truhlář-výroba nábytku, Kuchař-číšník, Cukrář,
Prodavač-smíšené zboží, Optik-brýlová technika
Čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou:
Logistika v průmyslu; Požární technik;
Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy;
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Jednoletý obor středního vzdělání s výučním listem:
Elektrikář, Zámečník
u oborů„Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení“ a„Elektrikář“
mají žáci nárok na krajská motivační a prospěchová stipendia.
u maturitních oborů„Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy“
a„Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení“ lze po 3.ročníku
vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná 11.ledna 2018 od 13.00 hod.
Ke studiu vás zve ředitelka školy RNDr. Iva Sandriová
Info o studiu: tel: 596 543 288,
www.sstas-karvina.cz

LOGISTICKÉ
A FINANČNÍ
SLUŽBY

OBCHODNÍ
AKADEMIE

EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ
LYCEUM
TECHNOLOGIE
PROVOZ
A EKONOMIKA
DOPRAVY

Přihlašujte se do přípravného kurzu
k přijímacím zkouškám.

Dny otevřených dveří:
11. ledna 2018 čtvrtek, 13:30-17:00 hod.
na ulici Hany Kvapilové (všech 5 oborů)
13. ledna 2018 sobota 10:00-14:00 hod. na ulici Otická 23a
(obory logistické a finanční služby,
provoz a ekonomika dopravy)
V průběhu studia máte možnost
získat řidičský průkaz skupiny B
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Truhláři vyrábějí tatrovky, ale
vždy jen z jednoho kusu dřeva
Studenti vsetínské Střední odborné školy Josefa
Sousedíka tvoří ze dřeva modely legendární
automobilky Tatra, které si od nich objednalo
kopřivnické Technické muzeum.
PETRA PROCHÁZKOVÁ
KOPŘIVNICE, VSETÍN | Obří truhlářská dílna voní dřevem a čtyři středoškoláci se sklánějí nad ponkem. Jsou zabraní do práce, dodělávají totiž detaily dalšího z řady modelů legendárních vozů
z Tatry Kopřivnice.
Na začátku dostali k dispozici jediný
originál ze zhruba patnácti modelů, které jsou součástí stálé expozice Technického muzea v Kopřivnici.
„Jsou to studie, které vznikly dřív,
než se daný typ začal vyrábět. S jejich
pomocí se třeba počítal odpor vzduchu,“

vysvětlil kurátor automobilového muzea Radim Zátopek.
Budoucím truhlářům vsetínské Střední odborné školy Josefa Sousedíka už
prošly rukama modely historických
vozů legendárních značek: Tatra 603,
model 87 nebo Tatraplan T600, ale i modernější auta z 80. let.
Před časem vyrobili dřevěnou repliku
lokomotivy Slovenská strela, pro kterou
vynalezl pohon vynálezce a slavný
vsetínský rodák Josef Sousedík, jehož
jméno škola nese. A protože se dobré
zprávy šíří, donesly se až do sousedního
kraje.

INZERCE

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České
1. máje 249/37, 742 35 Odry
Tel.: 556 730 129, fax: 556 719 443

E-mail: info@cssodry.cz
http: www.cssodry.cz

V příštím školním roce 2018/19 nabízíme tyto studijní obory:
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
 Pedagogické lyceum (denní forma)
 Předškolní a mimoškolní pedagogika
(denní a dálková forma)
 Sociální činnost (denní a dálková forma)
 Zdravotnický asistent (denní forma)
Tříletý studijní obor zakončený závěrečnými
zkouškami s výučním listem:
 Ošetřovatel (denní a dálková forma)

Další vzdělávání:
 Pomaturitní specializační kurzy
pro obory Předškolní a mimoškolní
pedagogika a Sociální vychovatelství
 Rekvaliﬁkační kurzy
Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky
Součástí školy je domov mládeže
a středisko volného času.

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 1. 2018 od 10.00 do 17.00 hodin

zahájení v 10.00 asi hodinovým programem • předvedení zkráceného průběhu přijímacího řízení
zkoušky zdatností z HV, mluvních dovedností a TV • ukázky činnosti pěveckého sboru a dramatického kroužku

SPŠ stavební, Ostrava

Co pro vás chystáme:
• prohlídka školy
• ukázky studentských prací
• workshop práce v ArchiCADu
• chemické a fyzikální pokusy
• ukázka mapování pomocí dronu

www.stav-ova.cz

STAVEBNICTVÍ
GEODÉZIE
TECHNICKÉ LYCEUM
Dny otevřených dveří

ÚT 16. 1. 2018 / 14-17
ÚT 30. 1. 2018 / 14-16.30
SPŠ stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh, 700 30
info@stav-ova.cz, Tel.: 597 317 631

Studenti Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně pracují na modelech vozů slavné automobilky z Moravy.
FOTO | JAN SALAČ, MAFRA
Když pak vyrobili první z modelů tatrovek, byla spolupráce zpečetěná. „Mají
to velmi dobře řemeslně vypracované,“
pochválil Zátopek.

Studentů je málo
Originály jsou unikátní kousky, které vitríny téměř neopouštějí. Jenže žádostí
o zápůjčku se na muzeum hrne celá
řada, a proto se rozhodlo pořídit záložní
sérii. „Z muzea nám vždy jeden model
půjčí, tady ho nafotíme, změříme a rozkreslíme,“ popsal učitel odborných předmětů Jan Kratina.
Funguje to už několik let, na zakázce
se vystřídalo několik ročníků studentů.
„Auto je z jednoho kusu lipového dřeva,
jen detaily jako světla nebo žebra chladiče jsou z tvrdého buku,“ ukazuje Kratina.
Časově je to hodně náročné, už proto,
že se práce na autech musí skloubit s dal-

šími výrobky, které studenti vyrábějí.
A navíc je jich málo. V současném posledním ročníku je devět mladíků, v září
jich nově nastoupilo 11, což je „silný
ročník“.

Dřevěný kombajn
Medaile ze soutěží však vozí opakovaně
a nedávno v soutěži Zlaté české ručičky
získali všechny medaile. Student závěrečného ročníku Jaroslav Trčka si vyhrál s detaily dřevěného detailu a nevynechal ani zpětná zrcátka. „Jsou to tak
tři týdny práce. Člověk se k tomu dostane jen na praxi,“ dodal.
Hračky ze soutěže putují do dětských
domovů. I to je motivace. „Je fajn, že to
k něčemu bude a děti si s tím můžou
hrát,“ řekl Trčka.
Ačkoliv jsou studenti ve škole, okolní
firmy už je lákají a nabízejí zaměstnání.
Zájem trhu převyšuje možnosti školy.

Základní škola
a gymnáZium VítkoV,
příspěvková organizace

nabízíme studium těchto oborů:
• Čtyřletý studijní obor 79 – 41 – K/ 41 • Osmiletý studijní obor 79 – 41 - K/ 81

den otevřených dveří: 11.1. 2018
kontakty: Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy,
Komenského 754, Vítkov,
tel.: 556 300 779,
e-mail: zsgvitkov@zsgvitkov.cz,
www.zsgvitkov.cz
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Zimní výprodeje
jsou tady

10 %

sleva na vstup
do hotelového wellness

Platnost kuponu do konce dubna 2018

30 % Pomaturitní studium
15 % jazykové kurzy
Ostrava: Novinářská 7, tel.: 599 505 808
Opava: Dolní náměstí 20, tel.: 778 529 533
Brno:
Malinovského náměstí 4, tel.: 774 243 556
www.hello.cz
Platnost kuponu do 31. 1. 2018

100 Kč

NA DVĚ HODINY CVIČENÍ

10% na zboží
20% na pokládku

10 %

sleva na služby

Sleva 10% platí na celkový nákup
(platí i pro zlevněné zboží)
Sleva 20% platí na pokládku koberce nebo PVC
v domácnostech

Sleva platí na využití masérských služeb
v našem salonu.
Pro bližší informace
na tel.:777 602 700 Nataša Masnicová.

Výškovická 3085/2, Ostrava-Zábřeh (bývalá Delvita)
Tel.: 605 334 355
www.kobercovysvet.cz
Platnost kuponu do 28. 2. 2018

www.natysalon.cz
Platnost čerpaní kuponu od 5. 1. – 31. 1. 2018

Až

45 %

SLEVY NA VYBRANÝ
SORTIMENT

1000 Kč
2000 Kč

SLEVY NA SNUBNÍ PRSTENY

Zdravá výživa Via Naturae na Hřbitovní
ulici v Novém Jičíně nabízí kupon na slevy
ve výši až 45 % na vybraný sortiment jako
goji, maca, mladý ječmen, chlorella, chia
semínka, japonský matcha čaj a jiné produkty
v BIO kvalitě. Kupon platí i pro náš nový
BEZOBALOVÝ OBCHOD v 1. patře budovy.
Adresa: Via Naturae, Hřbitovní 11, Nový Jičín

Sleva 1.000 Kč na snubní prsteny v hodnotě
nad 3.000 Kč. Sleva 2.000 Kč na prsteny
nad 15.000 Kč. Slevu uplatněte pomocí kódů
PPX1000 a PPX2000 na www.brilas.cz
či na kterékoli kamenné prodejně BRILAS
po celé ČR.

Zubní pasta zdarma

Wellness zdarma

1 zubní pasta spLat biocaLcium
v hodnotě 100 Kč zdarma

Platnost kuponu do 31. 1. 2018

K VEČEŘI PRO DVA

140,- Kč místo obvyklých 240,- Kč. S tímto kuponem
získáváte slevu na dva hodinové vstupy cvičení
na rekondičních stolech. Cvičení je vhodné
pro všechny věkové kategorie i se zdravotním
omezením. Efekt jedné hodiny odpovídá 2 hodinám
cvičení v posilovně nebo cvičení na zemi!
Bohuslava Martinů 811, Ostrava-Poruba
www.tm-studio.cz
Platnost: 5. 1. 2018 – 29. 3. 2018

při nákupu dentální hygieny v hodnotě 600 Kč.
Kupon platí pouze v kamenné prodejně
v Ostravě-Porubě.

K večeři o 3 chodech s nápoji v hodnotě
1190 Kč v restauraci penzionu Sluníčko
v Ostravici získáte jako bonus zdarma
1 hodinu v privátním wellness v hodnotě 590 Kč.
Akce platí pouze od neděle do čtvrtka.

Specializovaná prodejna dentální hygieny
BELdental. s.r.o.
Porubská 1015/17, Ostrava
www.beldental.cz
Kupon platí od 5. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Informace a rezervace: 603 852 100,
slunicko@sepetna.cz, www.penzionslunicko.cz
Platnost čerpání kuponu od 7. 1. do 22. 3. 2018

20 %

20 %

www.vlek-vraclavek.cz

sleva na permanentku

Sleva platí jednorázově pro jednu osobu
na jakoukoliv jednu vybranou permanentku
zaplacenou v hotovosti. Permanentku je nutno
použít v den uplatnění slevy. Slevu nelze
kombinovat s jinými slevami ani akcemi. Při využití
této slevy nelze permanentku hradit poukázkami
SODEXO. Nepřijímáme platební karty.
Nabídka platí od 8. 1. do 28. 2. 2018

sleva na ubytování
Platí na pobyty od listopadu 2017
do června 2018.
Při objednávce je třeba uvést kód: 5plus2.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

Tel.: 577 152 111
www.hotelkostelec.cz

1+1 zdarma

VSTUPENKA NA MASOPUST
NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ

17. 2. 2018
Při předložení tohoto inzerátu na pokladně
dostanete k Vaší zakoupené vstupence
jednu volnou vstupenku ZDARMA!

Platnost do 17. 2. 2018

