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Půjdem spolu do betléma…
v Březně u Chomutova
Narození Ježíše Krista v Betlémě před více
jak 2000 lety je událostí, kterou zná celý
svět.
Věřící křesťané se alespoň jednou za život
snaží dostat na místo,

kde se tato důležitá událost
odehrála, do města Betléma.
Nemusíte se vydat až do Palestiny, abyste uviděli betlém,
ale stačí zajet do obce Březno u Chomutova, podívat se
na náš unikát. Ten se nachází přímo ve středu
obce. Betlém je uložen po celý rok v depozitáři
a instalován pouze v adventním čase.
Každým rokem k němu přibudou další nové dvě
až tři sochy. Nejvíce přitahuje zvonička a sošky zvířat, na které je možné si sednout. Určitě
si přijeďte prohlédnout celou obec, nejen pouze betlém. Jistě Vám tento zážitek z návštěvy
naší obce navodí vánoční atmosféru.
Více se dozvíte na www.obecbrezno.cz

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti již 20 let

PROTI INFLACI
DLUHOPISY
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- investice od 30 000 Kč
- roční úrok 5,3 % je vyplácen
Okaždý rok
- dluhopis je možno předčasně
Osplatit kdykoliv
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LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz +420 515 557 500

Ondřej Sokol
Rutina mě
děsí, natáčení
pro Instagram
je pro mě
herecký trénink
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Doprava je neúnosná,
stavba obchvatu je blíž tv guide

TV program na celé
Vánoce jako bonus

XXL

DAVID RAUB

Obec Žiželice na
Lounsku se po desítkách
let slibů dočká
vytouženého obchvatu.
Práce mají začít na jaře.

Nové české pohádky

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA

TELEVIZNÍ PROGRAM NA CELÉ VÁNOCE
20. prosince 2021 – 1. ledna 2022

MIROSLAVA STRNADOVÁ
ŽIŽELICE | Příští rok na jaře má začít
dlouho očekávaná výstavba obchvatu
Žiželic na Lounsku. Obec protíná silnice číslo 27, která spojuje Litvínov,
Most a Žatec a pokračuje dál na Plzeň.
Denně po ní projedou tisíce automobilů. „Věřím, že v příštím roce se začne
skutečně stavět, čekáme na to opravdu
dlouho. Stav je dlouhodobě neúnosný
a nebezpečný. I když je zde snížená
rychlost na 30 km v hodině, řada řidičů
to nerespektuje, nedodržuje se přednost
chodců na přechodu,“ říká starostka
obce Helena Makuková.
Průtah obcí je nebezpečný především kvůli prudkému klesání do údolí.
Zatáčky jsou velmi ostré a především
v zimě se dostávají do problémů těžké
nákladní vozy. Stalo se tam také několik dopravních nehod, kdy auto nestačilo ve klesání zabrzdit a vylétlo mimo silnici do zahrady rodinného domu.
Už několik měsíců Ředitelství silnic
a dálnic hledá zhotovitele tříkilometrového úseku, jehož součástí je 377 metrů
dlouhý most na pilotech, za více než
860 milionů korun. Vybrat ho chce do
konce roku. „Následovat bude geotechnický průzkum a další přípravné práce
vedoucí k realizaci, kterou bychom chtěli zahájit na jaře příštího roku a ukončit
v listopadu 2025,“ uvádí investor.
Dlouhý termín realizace je způsobený náročností stavby. „Objízdná komunikace prochází geologicky náročným

„80“ LADISLAVA FREJE

Herecké a dabérské úspěchy
kalily tragédie: nemoce
a smrt milovaných žen ... str. 6

Stávající trasa silnice I/27 patří k dopravně vytíženým, lidem v obci má ulevit chystaný obchvat (na malém snímku). Ředitelství silnic a dálnic chce vybrat zhotovitele do konce roku.
FOTO | M. STRNADOVÁ, ŘSD
územím se svahovými sesuvy, čímž
jsou kladeny zvýšené nároky na návrh
i realizaci nejnáročnějšího objektu stavby, kterým je most. Ten vede přes údolí
potoka Hutná hlubokého 40 metrů. Náročný terén si vyžádá také zřízení několika zárubní a opěrných zdí,“ upozornilo Ředitelství silnic a dálnic.

„Stavět se bude na komplikovaném
podloží a máme obavy, aby v průběhu
stavby nedošlo ke popraskání domů. Nějakou dobu bude také těžká stavební
technika projíždět bytovou zástavbou.
Bude to vyžadovat velkou trpělivost občanů. Obchvat však bude velkou úlevou,“ dodala starostka.

OČKOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ

Proč a kdy se vyplatí 3. dávka
proti covidu-19 a jak tuto
zimu čelit chřipce? ... str. 10 a 11
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Chomutovsko, Lounsko a Žatecko

„Netajíme, čím si Němci prošli,
Šéf Collegia Bohemica
v rozhovoru hovoří
o velké stálé expozici
Naši Němci, která se
otevřela v ústeckém
muzeu.
ZUZANA MENDLOVÁ
ÚSTÍ NAD LABEM | Dosud největší a nejkomplexnější výstava věnovaná tematice českých Němců se před několika dny
po letech průtahů otevírá veřejnosti.
Špičkově zpracované expozice představí návštěvníkům ústeckého muzea několik staletí soužití Čechů a Němců. Výstava se nevyhýbá ani složitému válečnému a poválečnému období. „Snažili
jsme se o nestranný, objektivní pohled.
Nezamlčujeme, čím si německé obyvatelstvo prošlo, ale zároveň nezamlčujeme, co dělali Němci v průběhu války,“
říká Petr Koura, historik a ředitel obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, která za výstavou stojí.
O čem výstava Naši Němci vypráví?
Tématem výstavy jsou dějiny německy
mluvícího obyvatelstva v českých zemích od raného středověku až po krvavé 20. století, včetně poválečného odsunu německého obyvatelstva. Návštěvníci zde naleznou archeologické nálezy z raného středověku, památky z období Karla IV. i předměty z první republiky. Výstava je navíc plná konkrétních
příběhů osob i exponátů.
Pojímáte několik staletí našich dějin, je některému časovému období
věnováno více prostoru?
Velký akcent je věnovaný 19. a 20. století. I z jednoduchého důvodu, k této
době máme k dispozici nejvíce exponátů. Celá výstava zabírá kolem 1600 metrů čtverečních a na této ploše jsme se
snažili obsáhnout vše důležité.
Jaká forma výstavy na návštěvníky čeká?
Jde o moderní multimediální a interaktivní výstavu. Často využíváme nejmodernější technologie od dotykových panelů, projekcí až po zvukové záznamy,
které mají navodit co nejvěrnější autenticitu. Možná jsme jediné muzeum v Česku, kde mohou návštěvníci spatřit takzvaný Pepper’s Ghost efekt, tedy prostorový hologram. Ten náš ztvárňuje dívku
hrající na spinet.
S kým jste po vizuální stránce na výstavě spolupracovali?
Koncept výstavě dal vítězný návrh od
architektonického ateliéru Projektil Architekti v čele s Romanem Brychtou.
Audio prvky s námi připravoval ústec-

Tématem stálé výstavy jsou dějiny německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích od raného středověku až po krvavé 20. století, a to včetně poválečného odsunu německého obyvatelstva. K vidění tu například bude středověká keramika, plynová maska, nařízení z období okupace či motocykl
Čechie-Böhmerland, který v letech 1924–1939 vyráběl Albin Hugo Liebisch.
Tyto nejdelší motorky na světě původně vznikaly v Krásné Lípě, později Liebisch závod přesunul do Kunratic u Šluknova.
FOTO | 3x JIŘÍ PRECLÍK
ký audiovizuální umělec Richard
Loskot a pro hrané filmové ukázky
jsem oslovil režiséra Roberta Sedláčka,
s nímž jsem již spolupracoval na historických projektech. Díky němu tak návštěvníci uslyší hlasy herců Jiřího Vyorálka jako loketského Němce, Davida
Švehlíka jako Ferdinanda Peroutku, Luboše Veselého jako Karla Čapka či Igora Bareše jako Maxe Broda. Úvodní
film na návštěvníky promluví hlasem
Martina Fingera.
Jste vy osobně pyšný na nějaký vystavovaný exponát?
Pyšný jsem na originál vlastnoručně
psaného dopisu od Franze Kafky. Budeme ho však vystavovat pouhý měsíc,
poté se navrátí zpět do Památníku národního písemnictví v Praze a k vidění
už bude pouze jeho kopie. Velmi silný
příběh provází také gotickou madonu
ze 13. století. Podle kunsthistoriků
vznikla v Porýní a do Čech se nejspíš
dostala s dvorem Karla IV. Fascinující
je, že byla nalezena v roce 1945 v bytě
nejvýznamnějšího konfidenta pražského gestapa Jaroslava Nachtmanna. Jak
se k němu dostala, nevíme, v jeho bytě
se však pořádaly pitky a večírky za
účasti příslušníků gestapa. Madona tak
mohla být němým svědkem těchto sešlostí. Také tuto vzácnou sošku však budeme muset za čas vrátit. Na její místo
pak poputuje jiná madona ze sbírek ústeckého muzea.
Tím, že máte část předmětů zapůjčených, znamená to, že se bude výstava průběžně obměňovat? Máte dostatečný počet náhradních exponátů?
Výstava je koncipovaná jako stálá, ale
chceme, aby byla dynamická, a tak ji budeme určitě průběžně obměňovat. Collegium Bohemicum má vlastní sbírku,
kterou tvoří kolem 500 sbírkových před-

mětů. Ty tvoří základ výstavy. Část
jsme získali jako dary, část společnost
nakoupila z příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti. Některé vystavené exponáty máme, jak už jsem zmínil,
i vypůjčené. To jsou většinou ty nejstarší, například gotickou madonu opravdu
ve dnešní době na trhu běžně neseženete. Mnoho exponátů nám na výstavu zapůjčilo i ústecké muzeum, které je naší
partnerskou organizací. Pokud by nám
však chtěli lidé darovat zajímavý exponát, který se týká tématu výstavy, budeme samozřejmě rádi.
Výstava sídlí v budově muzea, budou na výstavě k vidění i předměty
spojené přímo s krajským městem?
Ano. A některé exponáty úzce spojené
s Ústím se snažíme i zdůrazňovat. Hned
v hlavní vitríně tak máme například
obal desky skupiny The Beatles Yellow
Submarine, který vytvořil ústecký rodák a pozdější německý ilustrátor
Heinz Edelmann. Dalším zajímavým
předmětem je bunda ústecké rodačky
Lilli Hornig. V té bundě chodila v poušti v Novém Mexiku, kde se od roku
1944 podílela na vývoji atomové bomby. Máme vystavené i části takzvaných
pokladů z půdy, které si ukryli němečtí
obyvatelé před odsunem a které se před
několika lety v okolí města našly.
Výstavu, na niž ministerstvo kultury
poslalo 52 milionů korun, si v září stihl při soukromé návštěvě Ústí nad
Labem prohlédnout i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jak
na něj zapůsobila?
Jak pan prezident, tak jeho manželka se
zajímali o spoustu detailů, i co se týče
některých exponátů. Například jeho
manželku velmi zaujala vojenská helma, která během válek symbolicky zastupovala ženicha, který byl právě na

frontě, u svatebního obřadu. I přes nabitý program si prohlídku protáhli o několik minut. Jsem přesvědčený, že se jim
výstava opravdu líbila.
V bavorském Mnichově mají muzeum věnované českým Němcům.
Jste s tímto muzeem v kontaktu?
V kontaktu jsme. I na zahájení naší výstavy jsme pozvali ředitele Sudetoněmeckého muzea. Nicméně partnerské
organizace nejsme. Muzeum v Mnichově, které zřizovaly sudetoněmecké organizace s podporou bavorské vlády, akcentuje přirozeně zejména osudy vyhnaných Němců. Náš pohled je komplexně
zaměřený na dějiny německého obyvatelstva v Čechách.
Jak složité bylo popasovat se s tématem války i odsunem německého
obyvatelstva, které má mnoho lidí
ještě v živé paměti?
Snažili jsme se o nestranný, objektivní
pohled. Nezamlčujeme, čím si německé
obyvatelstvo prošlo, ale zároveň nezamlčujeme, co dělali Němci v průběhu
války. Jedním ze zapůjčených exponátů
jsou například osobní věci – nárameníky a anglická vojenská známka parašutisty Jaroslava Švarce. Byl původem ze
severní Moravy a zahynul v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v pražské Resslově
ulici spolu s dalšími parašutisty po atentátu na Heydricha. I takové věci na naši
výstavu patří a nesmíme je zamlčovat.

Chomutovsko, Lounsko a Žatecko
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ale ani co spáchali“

Snažili jsme se
o nestranný,
objektivní pohled.
Nezamlčujeme, čím si
německé obyvatelstvo
prošlo, ale zároveň
nezamlčujeme, co dělali
Němci v průběhu války.

Ptám se hlavně kvůli tomu, že hrozilo, že pokud se výstava neotevře do roku 2022, bude muset Ústí
vracet třísetmilionovou dotaci na
opravu budovy muzea navázanou
právě na vaši výstavu. Nebál jste
se této možnosti?
Přiznám se, že jsem z toho měl někdy

CHOMUTOV | O 200 korun navíc zaplatí příští rok obyvatelé Chomutova
za likvidaci odpadu. Zastupitelé odsouhlasili navýšení na 800 korun za osobu
a rok. „Loni kalkulace vycházela na
714 korun a platilo se 600, nyní kalkulace vychází na 804 a poplatek je tedy stanoven na 800 korun pro roky 2022 až
2023,“ uvedl na zasedání zastupitelstva
městský ekonom Jan Mareš s tím, že maximální částka může činit až 1200 korun za osobu a rok. Podle opozičních zastupitelů budou mít problémy sumu zaplatit lidé, kteří jsou v sociální nouzi.
„Paušální poplatek je především pro
tyto lidi velká zátěž. Dopadne na ně
spousta zdražení a riskujeme, že posuneme více lidí k tomu, že se ocitnou v situaci neplatičů,“ řekl Marian Bystroň z hnutí PRO Chomutov.
(mst)

VÝSTAVA NAŠI NĚMCI

špatné spaní. Loni v únoru jsme podepsali smlouvu a měsíc nato přišel covid.
Přesto už když se smlouva podepisovala, tak jsme věděli, že podmínky rekonstrukce muzea naplníme.
Výstava Naši Němci je zřejmě nejviditelnějším počinem Collegia Bohemica. Čím vším se ještě zabýváte?
V rámci krajského města pořádáme každoročně Dny české a německé kultury,
organizujeme i další akce s českoněmeckým přesahem. A samozřejmě, co se
týká výstavy, tak tím, že chceme, aby
byla stále živá, chystáme vzdělávací
programy určené hlavně pro školy.

Němci postaví továrnu
na vysokozdvižné vozíky
CHOMUTOV | Německá firma Jungheinrich míří do Chomutova. Postaví tam
továrnu na výrobu vysokozdvižných vozíků. Práci v ní najde zhruba 350 lidí.
Stavět se začne v příštím roce. Se zahájením výroby se počítá v roce 2023.
„Důvodem pro výběr Chomutova je
jeho poloha v srdci Evropy a z ní vyplývající výborné logistické spojení,“ uvedl Martin Koudelka z marketingového
oddělení společnosti. Chomutov leží na
dálnici D7, která po dokončení spojí
Prahu, Chomutov a Německo.
Výstavba nového závodu o rozloze
zhruba 37 tisíc metrů čtverečních má
být zahájena v roce 2022. Rozpočet projektu činí přibližně 60 milionů eur. Současná výroba retraků ve výrobním závodě Jungheinrich v Norderstedtu bude
postupně přesunuta do nového závodu
v Chomutově, a to od roku 2023.
„Poptávka po vozících Jungheinrich
neustále roste a proto musíme navyšovat naše výrobní kapacity. V Chomutově vzniká jedenáctý závod Jungheinrich
a jeden z nejmodernějších závodů na vysokozdvižné vozíky na světě. To nám

Za svoz odpadu zaplatí
lidé v Chomutově více

■

Největší stálá expozice
k dějinám německy mluvícího
obyvatelstva českých zemí.
Investice stála 52 milionů

■

Autoři využili nejmodernější
technologie od dotykových
panelů, projekcí až po zvukové
záznamy, které mají navodit co
nejvěrnější autenticitu

■

Výstava je přístupná po celý rok
vždy od úterý do neděle v době
od 9.00 do 18.00 hodin

COLLEGIUM BOHEMICUM
■ Obecně prospěšná společnost
založená v roce 2006 je
vědeckou, vzdělávací a kulturní
institucí, která se zaměřuje na
poznání dějin Němců v českých
zemích
■

Zakladateli společnosti jsou
město Ústí nad Labem,
Univerzita J. E. Purkyně,
Společnost pro dějiny Němců
v Čechách a ministerstvo kultury

■

Od roku 2017 je jejím ředitelem
historik a politolog Petr Koura

Prostor před plaveckou
halou oživí instalace
LOUNY | Před plaveckou halou v Lounech bude umělecké dílo. Instalaci nazvanou Horizonty vytvořil absolvent
lounského gymnázia Mikuláš Beck. Je
tvořena třemi prolínajícími se liniemi.
Inspirovala ho díla tří lounských výtvarníků Zdeňka Sýkory, Vladislava Mirvalda a Kamila Linharta. Beck využil obrys horizontu Českého středohoří, který
tito umělci namalovali. Kdy bude dílo
umístěno, není jasné.
(mst)

INZERCE

nová vana do staré
nová akrylová vana

JURIS REAL, spol. s r.o.

do staré plechové nebo litinové vany

y bez bourání
y montáž 3 hodiny

y bez nástřiku
y záruka 5 let

tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

ZELENÁ
LÉKÁRNA
ANTISTRESS
Jungheinrich prodává manipulační techniku v České republice od
roku 1992.
FOTO | ARCHIV FIRMY
pomůže k udržitelnému a ziskovému
růstu a dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Jungheinrich,“ řekla Sabine Neuß, členka představenstva společnosti.

je přírodní
uklidňující
přípravek, který
zmírňuje stres,
depresivní
stavy a usnadňuje
usínání.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

(doplněk stravy)

Přípravy trvaly roky, výstava se
měla otevírat v roce 2014. Když se
daly věci do pohybu, přišel koronavirus. Zbrzdila vás pandemie?
Samozřejmě. Covid nám hodně uškodil. Najednou nebyly materiály, nebyly
dodávky. Byly zavřené instituce, nebylo možné jednoduše sehnat obyčejný
sken dokumentu uloženého v uzavřeném archivu. Vše se hodně zpozdilo, do
toho přišlo zdražování...

KRÁTCE

Žádejte ve svých lékárnách.

WACHO s.r.o,
tel.: +420 724 781 350-1,
wacho@volny.cz, www.wacho.cz

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

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

„Karel pije!“ Nesmrtelná hláška ze seriálu Nemocnice
na kraji města směřovala na doktora Sovu mladšího, jehož
skvěle ztvárnil Ladislav Frej. Ač měl v rejstříku mnoho
jiných vynikajících rolí ve filmu, divadle či dabingu, právě
tato byla jeho osudovou. „Štvalo mě, že ať budu hrát
cokoliv, pro všechny budu pořád doktorem Sovou,“ přiznal
herec, který právě dnes, 26. listopadu slaví 80. narozeniny.
Text: Iveta Benáková Foto: archiv MAFRA a ČSFD.cz

SLÁVA I PROKLETÍ
ROLE DOKTORA SOVY ML.

Ačkoliv Ladislav Frej natočil desítky filmů, bezpochyby
nejpopulárnější je jeho role doktora Sovy ml. v legendárním
seriálu Nemocnice na kraji města, který se dočkal i novodobého pokračování. Sice sám přiznával, že ho léta štvalo,
že ať bude hrát cokoliv, pro všechny bude pořád doktorem Sovou a že i na něj lidé pokřikovali na ulici, zpětně
je za tuto roli rád. „Jednou v noci mi bylo špatně, měl jsem
bušení srdce. Byl to velice nepříjemný stav, tachykardie.
Manželka zavolala pohotovost. Přijel doktor, takový ryšavý
fousáč. Prohlédl mě, ošetřil, sbalil kufřík, a když už bral
za kliku, obrátil se a říkal: Víte, ten, co ho hrajete v Nemocnici, to je můj případ. Ukázalo se, že to byl bývalý chirurg,
který nasával, a tak skončil na noční pohotovosti. Svědčí to
o tom, jak měl Jaroslav Dietl zmáknuté situace, ve kterých se
lidé nacházejí. Podobných případů bylo víc,“ vzpomínal. Také
kriminální seriál Malý pitaval z velkého města, v němž hrál
hlavní postavu šéfa kriminálky Kubáta, je dodnes diváckým
fenoménem. On sám ale na období natáčení zřejmě moc rád
nevzpomíná. Vznik prvních dílů totiž málem posunula jeho
vážná nemoc. Nedlouho před začátkem natáčení se musel
kvůli problémům se slinivkou léčit v nemocnici. Frej dodnes
říká, že když seriál
zahlédne v televizi,
hned si vzpomene,
jak mu tenkrát bylo
zle. A také na obrazovce je pak vidět,
jak byl pohublý.

ŽIVOTNÍ LÁSKA
A RODINNÉ TRAGÉDIE
DIVADELNÍ ZAČÁTKY
I POKUSY S MUZIKÁLEM
Ladislav Frej od malička hrál na housle,
ochotničil a zpíval v dětském sboru
Janáčkovy opery. V roce 1963 dokončil
studium na brněnské JAMU, ještě dvě
sezony zůstal ve městě hrát, než přešel
do Pardubic. „Těch pět let angažmá
fičelo v jednom letu, zkoušky, premiéry,
dychtivé vyhlížení fermanu s novým
obsazením, zájezdy, dvě představení za večer – velké, komorní i zájezd
v jeden den. Po srpnu 1968 dal režisér
Jiří Císler dohromady scény z her V+W,
jezdili jsme s nimi po celých východních Čechách, hráli i čtyřikrát za den,“
vzpomíná Ladislav Frej na pardubické
angažmá. Poté vystřídal několik scén,
třeba Divadlo na Vinohradech či Národní divadlo. Mezitím se ale projevil
i jako nadaný zpěvák a tanečník.
V roce 1972 se dramaturgie brněnské
dětské redakce rozhodla využít poetických textů a melodií v televizi málo
známé populární divadelní dvojice
Vodňanský-Skoumal a nabídnout je
formou malého muzikálu s názvem Co
je to ta koule žlutá dětskému divákovi.
Režisér Jiří Vanýsek obsadil do zpívajících rolí mimo jiné i Ladislava Freje.

MISTR DABINGU A ROZHLAS JAKO „DOBRÝ PARTNER“
Od poloviny 80.let se Ladislav Frej věnuje také dabingu, jeho hlas zněl ze stovek
zahraničních filmů a seriálů. Mezi jeho nejslavnější role patří inspektor Barnaby
v seriálu Vraždy v Midsomeru, který se těší velké oblibě u diváků a častému opakování. Letos v září také získal Cenu za celoživotní herecké mistrovství v dabingu,
kterou uděluje Herecká asociace, a vstoupil do dabingové síně slávy ještě společně
s Oldřichem Vlachem, Františkem Němcem a Jorgou Kotrbovou. Kromě toho namluvil mnoho audio
knih, spolupracuje také s Českým rozhlasem. Nosiče s mluveným slovem a rádio jsou pro něj vítanými
společníky. „Je mi v jejich přítomnosti velmi dobře. Když jsem doma sám, mám mluvené slovo jako svého
dobrého partnera,“ říkává.

Zatímco v práci byl úspěšný, v osobním životě Ladislava stihlo hodně ran. Byl čtyřikrát ženatý. Se svou
první ženou A.Sklenarikovou měl syna Davida. Jak
sám po letech přiznával, brali se právě kvůli těhotenství. „Takový vztah neměl žádný základ k tomu,
abychom se stali rodinou. Bylo to študácké zamilování. Což mě neomlouvá. Dodnes to cítím jako jeden ze
svých těžkých hříchů. Když nad tím přemýšlím, běhá
mi mráz po zádech,“ líčil s tím, že bývalá manželka
se synem emigrovala do Švýcarska, kde jej její nový
manžel adoptoval. Druhé manželství s Gabrielou
Wilhelmovou bylo bezdětné, ovšem přátelské vztahy
jim vydržely až do hereččiny smrti na rakovinu v roce
2002. Se třetí ženou, Evelynou Steimarovou, také
potomky neměl. S herečkou Věrou Galatíkovou,
jeho životní láskou, to sice zajiskřilo ještě před třetím
manželstvím
s Evelynou
Steimarovou,
ale lásku přerušil Galatíkové
přesun do Činoherního
klubu v Praze,
zatímco
Frej zůstal
v Pardubicích a oženil se. Láska ke Galatíkové ale
nevyprchala. „Když jsme se rozváděli, Evelyna byla
těhotná s jiným partnerem a Věra byla v jiném stavu
se mnou. To už jsme čekali dceru Kristýnu,“ popisoval
po letech. Právě čtvrté manželství už bylo osudové,
s Věrou Galatíkovou byl 36 let. Kromě dcery Kristýny,
která je také herečkou, mají i syna Ladislava ml. Vztah
Ladislava a Věry rozdělila vážná choroba, v roce
2007 Galatíková podlehla rakovině plic, se kterou léta
bojovala. Frej se o ni do poslední chvíle staral doma.
„Že by musela ležet někde jinde, to jsem nechtěl ani
slyšet. Ke konci na to někdy zaváděla řeč. Nepřipustil
jsem to. S děcky jsme hned na začátku řekli: My se
o tebe postaráme a nikam tě nedáme. Věděla, že v poslední chvíli nebude sama,“ řekl později. Na rakovinu,
tentokrát slinivky, zemřela v loňském roce i jeho další
partnerka Gabriela Mrkvicová, se kterou byl od roku
2009. Bylo jí pouhých 56 let.

Zrak se v čase mění a měření je klíč
Neche si změřit zrak u odborníků.

Nechat si správně zkontrolovat zrak je ta nejzákladnější věc a první krok,
když chcete nové brýle nebo čočky. Zvlášť po 40. roce se kvalita vidění
hodně mění, proto je na místě zajít k optometristovi alespoň jednou za
dva roky.
Během půl hodinky vás čeká rozhovor o vaši h potřebách
tř bá h a životním
ži t í stylu
t lu. V jakých sišich
tuacích a na jaké vzdálenosti budete brýle
obvykle potřebovat? Pracujete s počítačem,
často čtete či často řídíte? To vše hraje roli.
Poté následuje měření na modeerním přístroji
Optical se pozvaném refraktometr. V GrandO
užívají nejmodernější optické stroje TOPCON.
Ty dají základní vstupní data, jaak na tom váš
oček pro vaše
zrak je, ovšem výběr přesných čo
oči je vždy jemná lidská práce, kterou žádný
přístroj plně nenahradí.
Nastupuje tedy další fáze, kdy s vámi zkoumi dioptriemi,
ší optometrista čočky s různým

aby se našla ta pravá pro dokonale ostré
vidění. Tohle je ta klasická fáze s tzv. optotypem, tedy s tabulí s malými písmenky.

Nakonec se dozvíte, jak na tom vaše oči
jsou a jaké řešení potřebujete, případně
zda pro vás budou vhodné i kontaktní čočky. Pokud si budete chtít rovnou vybrat
nové brýle, i s tím vám odborníci rádi pomohou.
V GrandOptical se můžete na měření
objednat online na www.grandoptical.cz.
Objednání vám zabere pár minut a vyhnete
se dlouhému čekání. V případě zakoupení
brýlí, máte navíc měření zraku zdarma.

VÁŠ
ÁŠ VĚ
VĚK
K
VAŠE
SLEVA
Pomáháme Vám vidět lépe
Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obroučky + brýlová skla). Platí na obroučky označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými kupony. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Toto je zdravotnický prostředek. Více informací v prodejně GrandOptical nebo na www.grandoptical.cz.

8 26. listopadu 2021

Česká republika

Jsem vděčnej, že si i ve svém
věku pořád připadám na patnáct
Takovou nabídku za svou bohatou moderátorskou
kariéru Ondřej Sokol ještě nedostal. Provázení
každodenní vědomostní soutěže Na lovu je velkým
závazkem, na který ovšem jinak hlavně divadelní režisér
a herec nadšeně kývl. „Zbožňuju televizní soutěže. Když
mi nabídli Na lovu, šel jsem do toho bez zaváhání,“
potvrzuje. Své fanoušky baví i videi na Instagramu.
„Je to dobrá herecká škola. Rutina je pro mě něco,
co mě opravdu zabíjí,“ dodává čerstvý padesátník.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Jako by mu televizní obrazovka a divadelní pódium nestačily, Ondřej Sokol si
v době koronavirových omezení našel cestu i k sociálním sítím. Pro svůj profil na Instagramu natáčí nejrůznější vtipná videa,
ve kterých se vyžívá i v převlecích. „Udělal jsem si doma malé studio, a když se mi
chce točit, tak točím. Vlastně tak jezdím herecky ‚na chalupu‘,“ líčí někdejší dlouholetý umělecký šéf Činoherního klubu, moderátor posledního Českého slavíka a průvodce řadou dalších televizních pořadů.
Od léta moderujete novou vědomostní soutěž Na lovu na televizi Nova. Váhal jste nad takovou nabídkou, nebo
to byla jasná volba?
Je to formát, který já už roky tajně miluju.
Byla to naprostá náhoda, že mi to nabídli,
a vůbec nevěděli, že mám tuhle tajnou
neřest. Když jezdím do Londýna, tak
na ITV mají soutěžní odpoledne, set snad
pěti soutěží, které jdou za sebou. Miluju,
když ležím na hotelu v posteli, sleduju ty
soutěže a soutěžím s nimi. A The Chase,
což je anglický originál našeho Na lovu,
byla jedna z nich. Když mi to nabídli, tak
mi to přišlo jako splněný sen. Šel jsem do
toho bez zaváhání. Já to fakt zbožňuju.
V době lockdownu jste se začal více
věnovat svému instagramovému pro-

filu. Jak se rodí vaše postavy, které na
něm ztvárňujete?
Na Instagram dávám to, co mě baví. Zjistil jsem, že spoustu věcí, které si dělám
pro radost, můžu postovat i tam. Vytvořil
jsem si doma malé studio, a když se mi
chce točit, tak točím. Vlastně tak jezdím
herecky „na chalupu“.

Takže nejste příznivcem hluboko vyjetých oborových kolejí?
Ne, vůbec! Proklínám se vždycky, když dělám něco, co neumím, nebo co se musím
hodně učit. Nenávidím se za to, že ve svém
věku si ještě furt přijdu, jako že mi je patnáct. Ale pak jsem za to tak strašně
vděčnej! Mám tak pocit, že je to daleko intenzivnější a nepřichází ta rutina,
která podle mě člověka
vraždí. Jsem nejraději,
když můžu přeskakovat. Když ale vezmu
celé to spektrum, tak
si myslím, že divadelní režie je něco, kde se
uplatním jako umělec.
Bez uvozovek. To je
úplně nejvíc.
Jízdu nevyjetými kolejemi si v posledním
roce a půl pořádně vy-

Co byste určitě nikdy na Instagram nedal?
Většinu věcí. Na Instagramu se stylizuju
spíše do někoho jiného. Jen čas od času
tam dám nějakou osobní věc. Nejsem člověk, který by potřeboval žít sociálními sítěmi. Mě vždycky tohle bavilo, ale rozhodl jsem se, že už nebudu dělat nějaké skečové věci. Víc mě baví se převtělovat do
postav, do toho, jak mluví, jak přemýšlejí,
je to také herecký trénink.
Takže byste se tím třeba jednou mohl
i živit, nebo je to spíš radost?
Zatím je to jenom zábava. Ale je v tom
ukryta spousta radosti. Miluju ty dny, kdy
si najmeme maskérku Evu Svobodovou,
která mě i obléká. Sejdeme se doma a je to
takový hrozně prima den. Blbneme a ještě
je z toho spousta materiálu.
Kombinujete herectví, režii, moderování, teď i bavičství na sociálních sítích. Dá se říct, co vás baví nejvíc?
Myslím, že mě drží na nohou právě to, že
to můžu střídat, protože rutina je něco, co
mě opravdu děsí. Mám pocit, že nejvíc
žiju ve chvíli, kdy dělám něco, co ještě nemám vyzkoušené.

Ondřej Sokol

Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Vystudoval gymnázium a poté herectví a režii na DAMU.
Od roku 1996 byl členem souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi.
■ Do Činoherního klubu nastoupil na podzim roku 1999 a uplatnil se tu jako herec, režisér, překladatel
a pak také coby umělecký šéf. Tuto funkci vloni předal Martinu Fingerovi.
■ Je držitelem několika Cen Alfréda Radoka a Ceny Thálie pro mladého činoherce do 33 let (2002).
■ V televizi se nejprve proslavil rolí v Ordinaci v růžové zahradě a pak hlavně v improvizační show
Partička, s níž získal i několik cen TýTý. Na Českého lva byl v roce 2011 nominován za vedlejší roli
ve snímku Perfect Days. Později si zahrál velké role v sérii Rédl či trilogii Zahradnictví.
■ V roce 2014 natočil film Krásno, v němž si i zahrál. V současnosti patří k nejvyhledávanějším
moderátorům.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

zkoušela celá česká kultura. Jak vás
ovlivňuje současná opět se zhoršující
covidová situace?
Na téhle době se dá najít máloco pozitivního. Kromě některých testů. Zkoušení v divadlech probíhá strašně dlouho kvůli karanténním pauzám, což ale mně jako režisérovi docela vyhovuje. Líbí se mi, že můžu pořádně
přemýšlet nad svými nápady ke hře.
O čem přemýšlíte právě teď?
Teď děláme v Činoheráku nádhernou hru od Tracyho Lettse
Linda Vista. Je to úžasná hra,
ale zkoušení je náročné. Premiéra by měla být 21. listopadu,
ale všechno se to v téhle době
špatně plánuje, když nevíte,
co přijde. Navíc si divadla našetřila premiéry do zásoby,
teď je všechny uvádí, ale premiérové publikum není nafukovací. V sálech je méně
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lidí, i když musím říct, že v Činoheráku
máme poměrně věrné publikum. V jiných
divadlech i ruší představení nebo hrají
před dvaceti třiceti lidmi…
Máte za sebou už desítky režijních prací. Která vás dosud nejvíc zasáhla, naplnila?
Asi bych vypíchl ty hry, kterým lidé nevěřili a byly určitým způsobem risk. Samozřejmě, že to mnohokrát nevyšlo. Ale i naopak. Když jsme dělali prvního Martina
McDonagha, nikdo tady o něj nestál,
všichni tvrdili, že ten autor nemá žádnou
budoucnost. Ale já mu tehdy strašně věřil.
Když jsme připravovali další inscenaci –
od Davida Mameta, který je tady opomíjený, tak se to stalo zase. A přitom ty hry fungují nebo fungovaly další spoustu let.
Co jiného kromě kulturních zážitků by
podle vás lidem nemělo v současné
době uniknout?
Doba je divná… Divadla jsou super, protože se tam vidí živí lidé s živými lidmi,
což je něco, co jsme teď dlouho nemohli.
Takže bych doporučil chodit do divadla,
dokud to půjde. Člověk si tak začne vážit
i drobností. Když jsme třeba v lockdownu
nikam nemohli, začal jsem objíždět republiku a zjistil jsem, jak je to tu krásný. Ale
to je možná i věkem. Také jsme v tom nejtvrdším lockdownu byli tři měsíce na chalupě. Což kdyby bylo za normální situace,

mě i tančení s Leošem Marešem. Vzpomínám hrozně rád na všechny.
Festival Life! nabízí každý rok zábavu
v oblasti sportu, tance a počítačových
her. Na co se nejvíc těšíte letos?
Na tu atmosféru. Když jsem byl na Lifu
poprvé, tak se tam chtěl syn Adam podívat právě kvůli počítačům. A byl tak nadšený, že se vracíme každý rok. Beru to už
jako rodinný výlet.

Ondřej Sokol je pravidelným hostem brněnského festivalu Life!. Chybět nebude ani letos, pokud konání akce umožní pandemická situace.
FOTO | MAFRA
tak by se mi to do konce života nikdy nepovedlo. Mít tolik volna v kuse. A já tam
byl opravdu šťastnej.

vznikat v tomhle divokém duchu, tak mi
to začne asi chybět. Ale já pevně doufám,
že se to nestane. (smích)

Letos byste se měl znovu objevit na
brněnském festivalu Life!, ke kterému
jako dlouholetý ambasador natáčíte
vždycky tak trochu punkově upoutávku… Proběhlo to i letos stejně?
Tak co se týče punku při natáčení, tak to je
opravdu každý rok totální punk, a to mě
na tom fakt baví. Až to jednou nebude

Na který z „punků“ vzpomínáte nejraději? Měl jste vedle sebe od Jakuba
Koháka, Lukáše Pavláska až po Simonu Krainovou nebo Lucii Borhyovou
snad všechny zajímavé lidi v téhle republice…
Na všechna natáčení vzpomínám rád. Bavilo mě tančení s Jirkou Mádlem, bavilo

INZERCE

od 26. listopadu
exkluzivně na Voyo

Takže budete v Brně společně rodinně pařit i letos?
Jako takhle… Já nejsem proti ponížení
v životě, ale hrát se sedmnáctiletým dítětem počítačové hry je skutečně už samo
o sobě opravdu velké ponížení… Pamatuju si, a je to už velmi dávno, kdy přišel ten
okamžik, kdy mě začal porážet. Pamatuju
si to přesně. Dříve jsem ho občas nechal
vyhrát, ale teď už můžu dělat, co chci, a nevyhraju nikdy nic.
Jaký máte vztah s vašimi dětmi?
Ester je jednadvacet, Adamovi sedmnáct,
takže jsem rád, když mě přiberou do hovoru a chvíli se mnou mluví. Jsem tady od
toho, abych jim byl po ruce, když se něco
stane. Moje máma v životě dělala to samé.
Věděl jsem, že se můžu spolehnout, že
když budu v pr…, že tu bude člověk, který
mi podá ruku a pomůže mi postavit se na
nohy. A to vnímám stejně i se svými dětmi.
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Podzim 2021: Covid zase svírá
Letošní vlna pandemie je jiná, protože koronavirus
narazil na „bariéru“ očkování. Co to s nákazou
udělalo? Proč lékaři doporučují posilující dávku? Jak
letos na chřipku? A proč dělá chybu ten, kdo odmítá
očkování? Týdeník 5plus2 přináší odpovědi.
JOSEF HORA
ČR | Silná podzimní vlna covidové pandemie zasáhla Českou republiku. Vir
SARS-CoV-2 ale letos poprvé narazil
na „bariéru“, kterou tvoří většinová část
očkované populace. Jak se to projevilo?
Jednoznačně tím, že očkování jako
zbraň proti nemoci covid 19 funguje.
Zatímco neočkovaní plní nemocnice,
JIP a krematoria, očkovaní, pokud se vůbec nakazí, mají lehčí průběh.
„Před rokem samozřejmě v nemocnici očkovaní být nemohli. Nyní jsou v nemocnicích očkovaní i neočkovaní, což
je očekávaný vývoj, ale riziko hospitalizace je u neočkovaných mnohonásobně
vyšší. Ještě vyšší je pak riziko hospitalizace na JIP a úmrtí,“ potvrzuje lékař a
člen České vakcinologické společnosti
Daniel Dražan.

„

Riziko
hospitalizace
je u neočkovaných
mnohonásobně vyšší.
Stejně i riziko úmrtí.
Pojďme si dát jednoduchý příklad,
který by při trochu větší míře proočkovanosti mohl odpovídat reálným číslům
v České republice.
Představme si, že v Česku žije pouze
100 lidí. Očkovaných je 80, neočkovaných 20. Jediná nemocnice v zemi pak
hlásí, že na JIP leží 5 očkovaných a
10 neočkovaných. „Co tam dělá tolik očkovaných?“ diví se lidé. Jenže matematická zákonitost mluví jasně – z obrovské skupiny osmdesáti očkovaných jich
na JIP skončilo pět, z malé skupiny dva-

ceti neočkovaných jich tam leží deset.
To znamená, že z neočkovaných skončil na JIP každý druhý člověk, z očkovaných každý šestnáctý.
Přes vakcinaci je ale realita současné
vlny stále tragická. „V současné době
se stejně jako v předchozích vlnách epidemie vymkla jakékoli kontrole, nestíhá se testovat ani trasovat. Nemocnice
se plní a umírá mnoho desítek lidí denně,“ podotýká Daniel Dražan, který jinak působí jako pediatr v Jindřichově
Hradci. Současnou situaci ve své ordinaci přibližuje slovy: „Hodně práce. Hodně dětí má covid, ale současně má hodně dětí i běžné infekce dýchacích cest.
Situace, která tu v předchozích vlnách
nebyla.“

Respirátor jako pásy v autě
Týdeník 5plus2 zjišťoval riziko nákazy
po očkování druhou i třetí dávkou.
Lidé, kteří dostali druhou dávku, totiž
často vyrážejí do společnosti, jako by
jim nic nehrozilo.
Chyba. Očkování sice
vytváří určitou „bariéru“, přes kterou se virová nálož nedostane,
pokud je ale viru ve
vzduchu příliš nebo je
mu člověk vystaven
dlouhou dobu, virus
„bariéru“ prolomí a
nemoc se projeví.
„Očkovaní mají významně nižší riziko se
nakazit, a pokud se
tak stane, mají nižší riziko nakazit někoho
dalšího. Riziko se zvyšuje v závislosti
na počtu lidí, se kterými jsme v blízkém
kontaktu, na době, po kterou jsme v kontaktu a na tom, jak lidé dodržují pravidla,“ dodává. Každý by si tak měl dávat
pozor a řídit se určitými pravidly, stejně
jako to přeneseně dělají řidiči v provozu. Ti si také musí hlídat ostatní a snaží
se předvídat, co se může stát, aby nedošlo k nehodě. Stejně tak by si ti, kteří nechtějí onemocnět, měli hlídat ostatní a
předvídat, kdy a kde by se mohli nakazit či zda si vzít respirátor, tedy s lehkou
nadsázkou něco jako pásy v autě.

Třetí dávka po půl roce
Pediatr Daniel Dražan konstatuje,
že mezi dětmi právě řádí jak covid,
tak běžné infekce dýchacích cest.

Co se týká třetí či posilující dávky očkování, také po ní je možné se nakazit, dostat se do nemocnice a dokonce i zemřít. Riziko je ale násobně menší než u

Tečka v nedohlednu a protesty odpíračů. Tečka za epidemií covidu-19 je
v nedohlednu, třebaže vládní kampaň ji slibovala už od jara (foto nahoře).
Prahou a dalšími městy teď každou chvíli proudí odpůrci vakcinace. Požadují „svobodu pro neočkované“ a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i
hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou označují za „zrádce národa“ (foto vlevo). Speciální covidové jednotky pak v nemocnicích sice plní senioři, ale především neočkovaní pacienti.
FOTO | PETR TOPIČ, MICHAL SVÁČEK, MAFRA
dávek předchozích. Třetí dávka se dává
zhruba půl roku po té druhé. „Pokud někdo obdrží SMS s výzvou, je to v pořádku. Kdo SMS nedostane, měl by se dojít
přeočkovat po uplynutí doby šesti měsíců, zejména pokud spadá do některé z rizikových kategorií senioři, nemocní a těhotné ženy,“ vysvětluje expert.
Je potřeba upozornit, že účinnost jednodávkové vakcíny společnosti Janssen
je nižší a EU v současné době řeší, zda
se podání posilovací dávky zkrátí na
pouhé dva měsíce po této první dávce.

Data z dostupných českých průzkumů ukazují, že účinnost očkování s
časem klesá. „Dokazuje to řada studií.
Jedna například říká, že pokles je šest
procent každé dva měsíce, ale to je skutečně velké zjednodušení. Víme, že
účinnost vakcín postupně klesá a že posilující dávka ji obnovuje na původní
hodnoty. Proto je nutné podávat posilující dávky,“ uzavírá Dražan.
Studie také poukazují na to, že reakce
či možné nežádoucí účinky jsou po třetí
dávce podobné jako po dávce druhé.
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Česko. Kvůli neočkovaným
Očkovaní jsou tedy pro své okolí
méně rizikoví než neočkovaní, ale samozřejmě to neznamená, že by se nemohli
nakazit, nebo že oni sami by nemohli nakazit někoho dalšího.
Daniel Dražan vysvětluje, že pokud
se setká očkovaná osoba s neočkovanou, existuje riziko nákazy pro oba.
Jestliže se setkají dvě očkované osoby,
infekci sice nelze stoprocentně vyloučit, ale je pro oba velmi nepravděpodobná a riziko závažného průběhu zůstává
minimální. „Toto riziko se dále sníží,
pokud budou mít oba ochranu dýchacích cest,“ říká lékař. „V případě, že budeme všichni očkovaní a všichni nosit
roušky či respirátory, v podstatě se nebudeme muset více omezovat,“ je přesvědčený Dražan.

Jak na protilátky?
V odborné i laické veřejnosti se stále
řeší téma protilátek. Ty člověk získá
jak po prodělání nemoci covid-19,
tak po očkování. Je ale třeba před očkováním všem lidem protilátky měřit? A když bude množství vysoké,
tak mají od očkování odstoupit? Podle Daniela Dražana nikoli: „Člověk
neví nic o tom, jakým způsobem a na
jak dlouho ho protilátky chrání. Testování protilátek je vhodné pro provádění klinických studií nebo v ojedinělých případech, ale pro běžné používání to nemá význam.“
Glosuje také rozdíl, kdy člověk
prodělal onemocnění a poté se nechal

očkovat a kdy po prodělané infekci
očkování odmítá. „Člověk, který
prodělal onemocnění a je očkovaný,
má prostě mnohem vyšší ochranu
než ten, který se po prodělané nemoci očkovat nenechal.“

„Očkujte se proti
chřipce a covidu-19
současně,“ říkají studie

Loňská sezona se díky opatřením,
rouškám a kvůli omezeným kontaktům mezi lidmi obešla téměř bez chřipky. „Loni se například v USA snížil
počet hospitalizací s chřipkou o dva
řády,“ vysvětluje Daniel Dražan.
Otázkou je, jak to bude vypadat letos, každopádně očkování proti chřipce stále funguje.
„Takové očkování je velmi bezpečné, doporučujeme všem nad šest měsíců věku. U dospělých zejména seniorům a lidem s chronickými onemocněními. Dospělí dostávají jednu
dávku, která začne účinkovat za
14 dnů po aplikaci. U dětí nad 6 měsíců, které nebyly ještě na chřipku nikdy očkované, se dávají dvě dávky –
druhá se aplikuje po měsíci od první a
účinnost se projeví celkem za 6 týdnů
od první dávky.“ Když se ale očkuji

Od pondělí vstoupila v platnost
zpřísněná opatření. Mnohde už nestačí negativní test, je třeba prokázat se potvrzením o očkování
nebo o proděláné nemoci.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA, SHUTTERSTOCK

na chřipku, mám s očkováním na covid-19 počkat? Lékaři doporučují nechat se očkovat současně. „Obě vakcíny aplikované současně jsou dle studií bezpečné a nezvyšuje to riziko či
intenzitu nežádoucích účinků. Pokud
se člověk nenechá očkovat v jeden
den současně, může jít kdykoliv den
jiný, žádný interval tam není,“ vysvětluje Daniel Dražan.
(jos)

Strasti lidí bez vakcíny: samota
seniorky, boj o život miminka
Očkování odmítli, teď
toho litují. Takzvaným
antivaxerům se často
„rozsvítí“ až ve chvíli,
kdy už je pozdě.

O

čkování proti covidu-19 rozdělilo rodinu Sylvy. Zveřejňujeme
její vyprávění:
„Nikdy by mě nenapadlo, že vakcína
proti koronaviru, rozhádá naši rodinu.
Jsme padesátníci a jak jen to šlo, nechali jsme se očkovat. Navíc naše kamarádka byla hospitalizovaná s těžkým průběhem, několik dní byla v bezvědomí a dodnes, tři čtvrtě roku od onemocnění, je v
pracovní neschopnosti a potýká se s následky.
Předpokládali jsme, že stejný přístup
jako my budou mít k vakcinaci i naši
nejbližší příbuzní. Čím více lidí se nechá naočkovat, tím dříve začneme snad
žít normálněji. A dnešní situace nám

dává za pravdu. Jenže rodina manželovy sestry patří mezi odpírače očkování.
Přesvědčili i manželovu osmdesátiletou
maminku, která žije s nimi.
S postupující epidemií koronaviru se
názorové rozdíly mezi námi ještě více
prohloubily. Švagr dával za pravdu všem
dezinformátorům a popíračům. Zpochybňoval, co mohl. A „naočkoval“ tím i švagrovou. I když jsme si s manželem říkali,
že se nikdy během návštěvy u babičky nenecháme vtáhnout do diskuze s nimi na
toto téma, švagr nás svými bláboly nakonec strhl. Jak jsme se dříve víceméně vyhýbali vzájemným kontaktům, tak v posledních měsících si švagr se švagrovou
nenechali ujít žádnou naši návštěvu, aby
nás přesvědčovali o svých názorech.
Kvůli očkování se z nás stali v jejich
očích ovce a slaboši. Prý na to jednou
doplatíme, ale pak už bude pozdě. To
oni se nikdy očkovat nenechají. Je to jejich věc, ale nejhorší je, že tento svůj postoj vnutili i manželově matce. A ona je
teď velmi osamělá, nikam nevychází,
sedí jen doma, pochopitelně se bojí ná-

kazy. Nedávno se nám ale svěřila i s
tím, že s ní přerušily kontakt i její dvě
kamarádky, se kterými se navštěvovala
nebo spolu zaskočily na kafíčko. Prý jí
řekly, že jim vadí, že se na rozdíl od
nich očkovat nenechala a že se s ní bojí
vídat. Tchyně nám plakala při poslední
návštěvě, bylo mi jí líto. Ona se ale bojí
i toho, že by jí švagr se švagrovou vynadali, kdyby se očkovat nechala.“
eden z mnoha odstrašujících smutných příběhů se odehrával před
pár dny v jedné z brněnských nemocnic. Na oddělení ARO tam už několik týdnů ležela s covidem těhotná pětatřicetiletá žena. Neočkovaná. Její stav se
zhoršoval a přestože se lékaři i jejich přístroje snažili sebevíc, covid nastávající
mamince natolik poškodil plíce, že už
nebyla schopná „udýchat“ naráz sebe i
plod. Aby lékaři dali šanci na přežití oběma, museli císařským řezem pomoci dítěti na svět již ve 28. týdnu těhotenství.
Dítě mělo při porodu jen něco málo přes
jeden kilogram. Boj o jejich životy tím
(kuk, jup)
však zdaleka neskončil…

J

Ukázky z německé očkovací kampaně, kde na to jdou s humorem.
ZDROJ | Spolkové centrum pro zdravotní výchovu
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Co dělat, abyste stihli Vánoce
Advent je tady. V neděli 28. listopadu zapálíte první
ze čtyř svíček slavnostního věnce. Ještě jste ho ani
nestihli pořídit? Žádnou paniku. Klidně si sedněte,
týdeník 5plus2 má pro čtenáře plán, jak
se pohodově nachystat na vánoční svátky, třebaže
do Štědrého dne nezbývá už ani měsíc.
ČR | Úzkost a deprese trápí v prosinci
každého pátého člověka. To jsou závěry
nedávného průzkumu. Ale žádný stres,
řešení máme. Adventní kalendář týdeníku 5plus2 otevírá čtenářům okénka, v
nichž místo čokoládových pamlsků jsou
dobré rady, jak Vánoce i necelý měsíc
před nimi proměnit ve svátky pohody.

První okénko: 28. listopad
Už s koncem listopadu letos přichází adventní neděle, kdy zapalujeme první
svíčku na věnci. Jenže my jsme ho neupletli ani nekoupili. Nic se neděje. Stačí postavit na skleněný talíř čtyři tlusté
svíce a dokola obložit ozdobami. Máme
adventní „věnec“ hotový za pět minut a
stejně krásný jako kolo z chvojí. Ještě
zbyde čas rodině vysvětlit, že každá ze
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čtyř svíček na adventním věnci má svůj
význam. První je naděje, zapaluje se na
železnou neděli za splnění přání.

Druhé okénko: 1. prosince
Jestliže jste to nezvládli o adventní neděli, zavolejte děti, vezměte pero a už pište Ježíškovi. Jinak nestihne přinést dárky. A dokonce ani ty, které se u něj
chystáte objednat přes internetový obchod. Pokud chcete poslat pohledy, dopisy či přání pro své blízké poštou, tady
je adresa: Vánoční pošta, Boží Dar 1,
362 62. Ale zaručeně funguje, když dopis Ježíškovi strčíte za okno.

Třetí okénko: 2. prosince
Naplánujte veškerý úklid a nejlépe rozdělte úkoly všem členům rodiny. Hana
Šináglová z firmy Pohodlnější život
radí: „Stanovte si priority a postupujte
vždy odshora dolů, tedy od lustru přes
poličky k podlaze.“ A jestli gruntování
nezvládnete sami, objednejte firmu.

barborka. Seřízněte ji šikmým řezem a
dejte do vázy s čistou vodou. Poté barborku umístěte do chladnější místnosti
a teprve deset dnů před Štědrým dnem
ji přeneste do teplého obývacího pokoje. Komu vykvete na Štědrý den, splní
se mu další rok jeho veškerá přání.

Páté okénko: 5. prosince
Večer chodí Mikuláš s čertem a andělem. Dnes jsou ve stresu vaše děti, vy
rozhodně ne. Zvláště když jste je naučili básničku či písničku a do punčochy
připravili dostatek sladkostí nebo uhlí,
podle toho, jak hodně zlobily.

Čtvrté okénko: 4. prosince

Šesté okénko: 7. prosince

Hned ráno vyrazte ke stromu třešně a
uřízněte si malou větvičku, které se říká

Vy lítáte a „pán tvorstva“ čučí na televizi? Nechte ho sedět, ale připravte mu

ošatku vlašských ořechů a do ruky mu
vražte louskáček. Ať jich vyloupe co nejvíce, protože ořechy potřebujete do vánočního cukroví. Je nejvyšší čas zadělat
těsto. Rodinná tradice už velí motat vanilkové rohlíčky a rybízovou marmeládou lepit linecká kolečka. Anebo všechno objednat u cukráře.

Sedmé okénko: 10. prosince
Smrk, borovici, či jedli? Pro vánoční
stromek zajděte k některému z četných
venkovních stánků. Třeba na trzích či
před nákupními supermarkety, kam můžete pohodlně zajet autem a stromek odvézt. Doporučujeme také vydat se do
osvědčeného zahradnického centra s
velkým výběrem. A rozhodně je dobré,
když prodavač stromek zabalí do
ochranné sítě, aby se větve cestou nepolámaly. Čas na jeho zkrášlení přijde až
před Štědrým dnem. „Na špičce a v horních patrech mají být menší ozdoby,
níže pak větší. Nezapomeňte zdobit i u
kmene stromku,“ radí zahradnice Vlasta Černá-Rypáčková.

Další okénka s respirátorem
Jestli epidemie koronaviru a opatření
vlády nerozhodnou jinak, vypravte se
za vůní svařeného vína a pečených
kaštanů. Když to nepůjde na trhy, tak za
přáteli a nejbližšími příbuznými, aby věděli, že na ně myslíte a máte je rádi. Objímejte je, ale jen krátce. Očkované i neočkované raději s respirátorem. Aspoň
prohodíte pár milých slov.
Stačí zabalit dárky a všechno už máte
téměř hotovo nebo nachystáno. Teď nastal čas vzpomenout na ty, kteří takové
štěstí nemají. Pošlete DMS, pomozte s
taškou sousedce, splňte přání osamělému seniorovi nebo dítěti. Horká polévka či nenošené zimní oblečení určitě potěší ženy a muže bez domova. Babičce
udělá radost, když jí pomůžete s těžkým
nákupem. Každá i sebemenší drobnost
se počítá, jsou přece Vánoce. (kor, jup)
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Králík a hořčice.
Kámoši na talíři

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
25. 11. – 1. 12. 2021

Jedině na česneku, jak jinak byste chtěli připravit
králíka? Aby se vám nepřejedl, zkuste změnu. Víte,
co je braillon? Šťavnatá jemnost s příchutí hořčice.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Králík braillon podle coolinářky
Svatavy Vaškové je výborný a hlavně
má „děsně jednoduchý recept“. Maso
bývá vždy šťavnaté a měkké jako kuře.
Ingredience: rozporcovaný králík,
2 lžíce hrubozrnné hořčice, 4 lžíce dijonské hořčice, 3 dcl bílého vína, 2 snítky
čerstvého rozmarýnu, 250 ml smetany
ke šlehání, máslo, brambory typu C, cibule na osmažení. Postup: Jednotlivé
osolené porce králíka hojně potřeme
směsí hrubozrnné a dijonské hořčice.
Maso zprudka orestujeme na másle a
oleji, pak je zalijeme bílým vínem, přidáme 2 snítky rozmarýnu, přiklopíme a
pečeme na 180 stupňů asi 50 minut.
Poté odkryjeme a dopečeme asi 15 minut dozlatova. Na závěr vyndáme z pekáče maso a do zbylé tekutiny v pekáči
nalijeme smetanu ke šlehání a necháme

SALÁM
POLIČAN,
PAPRIKÁŠ
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
krájený
100 g

provařit na sporáku do zhoustnutí omáčky. Všechny připečené kousky zamícháme do omáčky, dodají jí skvělou chuť.
Podáváme se šťouchanými brambory se
smaženou cibulkou a samozřejmě se
sklenkou bílého vínka.

17,90
24,90

28%

TVAROH
TUČNÝ
BONI
250 g
100 g
5,16 Kč

12,90
17,90

6,90
15,90

Králík braillon se šťouchanými
bramborami. Foodblogerka Svatava Vašková k němu doporučuje
bílé víno.
FOTO | COOLINARKA.cz

MARGOT
Originál, Bílá | 90 g

Š

éfkuchař Jan Punčochář nabízí francouzskou variantu králíka na hořčici a víně. „Králík
se osolí, zprudka opeče, ve výpeku
se osmahne větší množství nasekané
šalotky, přidá se nakrájená červená
paprika, dijonská hořčice, bílé víno a
bylinky, například tymián anebo rozmarýn, a společně se dusí doměkka.
Nakonec se šťáva zredukuje a zjemní
kouskem másla,“ přidává stručný recept šéfkuchař.
V italském stylu chystá Jan Punčochář králíka podle následujícího receptu. Ingredience: 4 porce králíka,
3 cibule, 2 paličky česneku, 450 ml
olivového oleje, 1 řapíkatý celer,
0,5 l kuřecího vývaru, divoké koření

56%

100 g 7,67 Kč

Inspirace od Punčocháře

TUZEMÁK
JINDŘICHOHRADECKÝ
37,5 % alk.
0,5 l

ilustrační foto

(nové koření, celý pepř, bobkový
list), rozmarýn, tymián (nejlépe
čerstvý, případně sušený), 1 citron,
sůl, pepř, olivy (nejlépe černé s peckou, kalamata), víno.
Postup: Králíka omyjeme, naporcujeme, zalijeme polovičním množstvím vína a uložíme nejlépe přes
noc do chladu. Králíka osolíme a opepříme. Na dno pekáče vložíme neloupané, podélně překrojené paličky česneku, jednu nahrubo překrájenou cibuli, bylinky, trochu oliv, maso a zalijeme olejem. Konfitujeme v troubě
při 135 °C doměkka (zhruba 70 až
90 minut). Poté maso vyjmeme a opatrně slijeme olej (oddělíme výpek).
V hrnci si rozehřejeme trochu oleje
z konfitu (zbytek můžeme použít k
dalšímu vaření) a orestujeme na něm
zbylé nadrobno nasekané cibule a celer. Přidáme další olivy podle chuti
(nejlépe zbavené pecky a překrojené
napůl), výpek z králíka a vývar a provaříme. Pak přidáme rozmačkanou
cibuli a vyloupaný česnek z konfitu,
ještě trochu tymiánu a dochutíme šťávou a kůrou z citronu, případně solí a
pepřem. Nakonec v omáčce prohřejeme maso a podáváme nejlépe s bílým pečivem.
(ip, lidovky.cz)

27%

1 l 179,80 Kč

CUKR
MOUČKA
1 kg

12,90

89,90
139,90

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

8,90
17,90

35%

50%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Kolik platíte za energie? Radíme, jak ušetřit
na zálohách a vybrat správný tarif
Paní Lenka nám zoufale píše,
že už neví, kudy kam. Nezvládne zaplatit
nově předepsanou zálohu na dodávky
elektřiny. Vypověděla smlouvu s obří
ﬁrmou poté, co ukrutně zdražila,
ale teď je na tom ještě hůř.
Nového dodavatele sice už dávno
vybrala, má s ním dokonce i platnou smlouvu, jenže věc má velký
háček a na tom teď visí ﬁnance nejen paní Lenky, ale i tisíců dalších
lidí. Než se výpověď paní Lenky
stala právně platnou, obří dodavatel
zkrachoval. A nekomunikuje.
Paní Lenka tak spadla k dodavateli
poslední instance, tzv. DPI, a nemůže od něj pryč. Problém jí přerůstá přes hlavu. Novou smlouvu
má už více než měsíc, ale její nový
dodavatel čeká, až „operátor trhu“
posvětí převod z DPI. A tady je to
úzké hrdlo. Tisíce lidí platí vydřidušské ceny v DPI zjevně déle, než
by museli.
Nečekejte, až vám někdo pomůže
Paní Lence a nezbývá než vzít
osud do vlastních rukou a telefo-

novat pořád dokola. Sama říká,
že všechno udělala správně. Kromě jedné důležité věci: vybrala si
nového, velkého dodavatele, který
svým tempem připomíná pomalé
státní úřady. Přitom paní Lenka šla
na věc dobře: rychlý přestup by jí
skutečně ušetřil spoustu peněz.
Pozdě ale plakat nad rozlitým mlékem. Pokud jste na tom podobně,
a ještě stále trpíte v DPI, nečekejte
a jednejte rychle.
Kam se obrátit pro standardní
dodávky energií?
Všem, kteří se ocitli v situaci jako
paní Lenka, doporučujeme s rozmyslem porovnat několik nabídek
a vybrat někoho, kdo má dobrou
cenu a není zatížen obrovskou byrokracií. Jsou nabídky, které vám
dá samotný dodavatel poslední instance, jen abyste zůstali. Pečlivě

je porovnejte s jinými, které jsou
na trhu. Ty jiné totiž mohou být
skutečně výhodnější.
Třeba přestupový tarif od ARMEX
ENERGY je jedním z těch, které
se vyplatí vzít v úvahu. ARMEX
ENERGY spočítala měsíční zálohy tak, aby nebyly přes míru
rodinných ﬁnancí a současně aby
vám nevznikaly obří nedoplatky,
které by vás dohonily na konci
topné sezony. S energiemi ARMEX obchoduje přes 15 let, ale
v byznysu se skupina točí už tři
desetiletí. Stejně jako všichni seriózní dodavatelé má jak centrum
služeb (call centrum), tak webové
stránky i s kontaktním formulářem,
který slouží pro registraci zájmu.
Zkuste se podívat třeba na
www.prestupovytarif.cz. Tento
přestupový tarif ARMEX ENERGY
vám pomůže dostat se z tarifu DPI
v řádu několika málo dní.

Jak na úsporu při poklesu ceny?
Paní Lenka zvolila svého nového,
velkého dodavatele vlastně jen proto, že chtěla mít „své jisté“. Velký
dodavatel garantuje stále stejnou
cenu, pochvalovala si, tak jako
mnoho jiných. To pro Lenku rozhodlo. Dodavatel jí už ale neřekl, že se
zaﬁxovanou cenou přinejmenším
24 měsíců nedosáhne na úspory ve chvíli, kdy ceny na trzích
s energiemi začnou klesat. Minimálně v létě vždy výrazněji klesají.
Paní Lenka se stala „vězněm“ své
opatrnosti. Pojistka proti obavě
z nepoznaného je jistě také volba.
Nezatracujme ji. Ale je dobré vědět,
že jakákoliv „pojistka“, „ﬁxace“ nebo
„garance“ do budoucna také něco
stojí. Když ceny padají, vy platíte
dodavateli pořád víc, než nezbytně
musíte. Platíte „prémii za jistotu“.
Pokud umíte skousnout tarif, který
se mění podle burzy, můžete hledat
cenový model „platím tolik, co proud

či plyn dnes skutečně stojí“. Odborně se mu říká spotový tarif. Ten
umožňuje, abyste při poklesu cen
okamžitě platili méně. Patrně nikdy
už nebude energie tak levná jako
před rokem, ale ani tak předražená
jako dnes.Existuje i třetí typová varianta ceny, často se jí říká „ceníková
cena“. Dodavatel vyhlásí na dobu
neurčitou ceník, který může podle
svých potřeb měnit. A také to dělá:
i dvakrát třikrát za čtvrtletí. Až devadesát procent českých domácností
má právě tento tarif, ať už vědomě,
anebo proto, že se o cenové možnosti nezajímaly dostatečně. Pak
je ovšem rozdíl mezi tzv. spotovým
tarifem a tarifem ceník čistě psychologický.
Kam tady jít?
Pro ty, kdo preferují výběr z různých
variant, stojí za to zvážit přestupový
tarif od ARMEXU. Pod touto kategorií se skrývá celá trojice možností, jak ji znázorňuje naše infograﬁka.
Srovnávejte, a pokud dáte přednost
zaﬁxované ceně, pak za současného chaosu na evropském trhu je
lepší vzít ji na kratší než na delší
dobu. Nezapomeňte navštívit
www.prestupovytarif.cz

Příklady měsíčních záloh skupiny ARMEX
Elektřina
(zálohy s DPH)

SPOT
(12/36 měsíců)

FIX 2022
(12 měsíců)

Ceník
(doba neurčitá)

1 MWh/rok

800

900

900

2 MWh/rok

1 500

1 450

1 450

3 MWh/rok

2 000

2 050

2 050

Nemusíte říkat:
hrnečku, dost!
Jsme připraveni
okamžitě pomoci
klientům, kteří hledají
nového dodavatele
elektřiny a plynu.
www.armexenergy.cz

ZAVOLEJTE NÁM: 497 770 801
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Česká republika
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Artritida ohrožuje nejen klouby
Ačkoliv revmatické bolesti mnoho lidí považuje
za problém čistě kloubů, ve skutečnosti může jít
o závažné onemocnění imunitního systému, které
postihuje i důležité orgány jako plíce nebo oči.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Takzvané autoimunitní choroby jsou
zákeřné. Pacienti, kteří jimi trpí, si totiž
mnohdy neuvědomují, jak kvůli nim mohou mít problémy i zdánlivě nesouvisející
části lidského těla. Jednou z těchto chorob
je revmatoidní artritida. „Dříve na ni pacienti i umírali,“ říká imunoložka a alergoložka Zuzana Humlová. V Česku jí trpí
přes 90 tisíc lidí.
Uvádí se, že revmatoidní artritida může
život zkrátit dokonce až o 15 let. „Jedním
z důvodů je chronický zánět, který má vliv
na rychlejší rozvoj aterosklerózy, proto
mají tito pacienti vyšší pravděpodobnost
kardiovaskulárních onemocnění. Další příčinou jsou častější infekce, nádorová onemocnění, někdy i útlum krvetvorby. Tito
lidé trpí poruchami imunity. Když tohle
INZERCE

všechno sečteme, může
revmatoidní artritida skutečně sebrat několik let života,“ vysvětlila v rozhovoru pro časopis Téma
imunoložka Humlová.
Onemocnění tak významně omezuje život
pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na
okolí. „Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě. Moderní léčiva zvyšují komfort léčby, prodlužují život, zkracují
hospitalizace a snižují pracovní neschopnost pacientů,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
Revmatoidní artritida se nejčastěji vyskytuje mezi 40. až 60. rokem života, přičemž
až trojnásobně víc u žen než u mužů.
Díky novým způsobům léčby už ale nejsou pacienti natolik limitováni v běžném

životě. Nemoc je možné zvládat u větší
části nemocných podáváním biologických
nebo cílených syntetických léků. Pacienti
mohou díky včasnému zahájení biologické terapie žít plnohodnotný život a pracovat déle. Biologické léky přitom byly dříve předepisovány pouze u pacientů s pokročilými případy. Využít je v současnosti
také možné nové orální syntetické léky,
díky nimž už není nutné aplikovat léčivou
látku pomocí injekční stříkačky. Zvyšuje
se tak pacientův komfort během léčby.

Pozor na varovné příznaky
Typickým příznakem revmatoidní artritidy je ranní ztuhlost postiženého kloubu.
Pokud přejde zhruba během půl hodiny,
jde dost možná spíš o osteoartrózu.
Ovšem trápí-li vás po značnou část dne,
značí to problém s artritidou.
K dalším častým příznakům patří syndrom karpálního tunelu, který se projevuje bolestivým brněním a mravenčením
v zápěstí a rukou, a to často v noci. Autoimunitním procesem však mohou být zasaženy i další orgány, nejčastější jsou záněty
spojivek. Může však způsobit například
i zánět poplicnice.
(re)

Rozhýbejte si klouby
Zkuste pár jednoduchých, ale účinných
cviků, které zlepšují pohyblivost kloubů.
Cvičte každé ráno nebo kdykoliv přes
den, když cítíte, že máte klouby strnulé.
Hlava a ramena: Stoupněte si, narovnejte
záda a ruce nechte volně spuštěné podél
těla. Pomalu otočte hlavu nejdřív na
jednu, pak na druhou stranu. Pokaždé
chvilku vydržte, než se vrátíte zpátky
do výchozí pozice. Podívejte se nahoru
na strop a pak dolů na podlahu. Zvolna
otáčejte hlavou ve směru hodinových
ručiček. Zvedněte ruce nad hlavu, nejdří
v jednu, pak druhou, nakonec obě.
Ohněte paže v loktech a dotkněte se
svých ramen. Na závěr dejte dlaně
na boky a zkuste úklon vpravo i vlevo.
Kolena a pánev: Posaďte se na židli
a natáhněte nohu v koleni. Chvíli ji
podržte ve vzduchu a pak vraťte na zem.
Totéž opakujte s druhou nohou.
Stoupněte si a přenášejte váhu z jedné
nohy na druhou, poté otočte trupem tak,
jako byste se chtěli podívat někam
za sebe. Velmi důležité přitom je, abyste
všechny pohyby prováděli pomalu
a plynule.
Zdroj: iDNES.cz (Tina)

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Utrácení zvířat kvůli covidu?
V pražské zoo v nedohlednu

Z

vířatům rozmnožování prospívá,
z antikoncepce mohou být samice frustrované, uvedl v pořadu Interview CNN Prima NEWS ředitel Zoo
Praha Miroslav Bobek. Pro zvířata je
možnost rozmnožovat se zdravější variantou, protože díky tomu se u nich zabrání vzniku některých nemocí.
„Když dáváte zvířatům antikoncepci,
není to vždy ideální. Samice mohou být
ve stresu z toho, že nemají mláďata,“ vysvětlil Bobek. Některá zvířata, zejména
samice velkých kočkovitých šelem, také
mohou schopnost rozmnožování zcela
ztratit. „Nakonec tedy dospějete k tomu,
že u většiny druhů je nejlepší zvířata množit. Jenže pak vzniká otázka – co s těmi
mláďaty,“ upozornil v Interview ředitel.

„

čemu pomůžete,“ vysvětloval. Hledá se
proto vždy vhodné umístění. A to je často velmi zdlouhavá a někdy i nákladná
činnost. „Zatím se nám dařilo všechna
zvířata někam umístit, někdy i s tím, že
jsme museli zaplatit náklady spojené
s převozem. Ale jednoho dne také budeme muset přistoupit k utrácení,“ přiznal
Bobek a připomněl kauzu, kdy dánská
zoologická zahrada zabila žirafu, aby
předešla křížení zvířat. Samce Mariuse
pak sežrali lvi.

Kasu zachraňují Češi
Možnost, že by mohlo dojít k utrácení
zvířat kvůli nedostatku financí v době
covidu, ale razantně odmítá. „Byli jsme

Během léta přijelo do Zoo Praha výrazně
méně zahraničních návštěvníků než
v minulých letech. Čísla ale výrazně vylepšili ti čeští.
Některá mladá zvířata se vracejí do
volné přírody, avšak to není jednoduché. „Není to tak, že když máte nějaká
přebytečná zvířata, že je někde vysypete z bedny do volné přírody a že tím ně-

nuceni spořit, ale to bychom museli dělat opravdu ještě hodně dlouho, abychom se dostali do takové situace. Bylo
to světelné roky daleko,“ sdělil Bobek.
V Africe je však situace v době pande-

mie koronaviru o poznání horší. Podle
Bobka se právě kvůli krizi začalo obchodovat i s chráněnými zvířaty. „Situace
se zásadně zhoršila. V Kamerunu, kam
jsem vycestoval, se loví divoká zvířata
běžně. Přitom u některých druhů je to
omezeno zákony,“ zdůraznil.
Chráněni jsou v Africe například luskouni, přesto je lidé prodávají na tržištích. „Jako by vláda rezignovala, protože byla ráda, že země zvládá covid.
S nadsázkou řečeno, jako by se nechtěla
otravovat s ochranou zvířat,“ dodal
s tím, že když si tržiště začal fotit, létaly
kameny.
Sám doufá, že se pandemii covidu podaří co nejdříve porazit. Směle věří, že
by letos v konečných číslech mohlo
pražskou zoo navštívit přes milion návštěvníků. Zasáhnout ovšem můžou další opatření proti šíření covidu-19.
I tak letos pražské trojské zahradě
chybělo asi 400 tisíc návštěvníků oproti
době před pandemií. Situace by ovšem
mohla být ještě horší. Podle Bobka během léta přijelo výrazně méně zahraničních návštěvníků než v minulých letech. Čísla ale výrazně vylepšili ti čeští,
kterých letos naopak bylo víc než obvykle.
(ms)

FOTO | MAFRA

Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30 hodin.
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Tabriz-Irán
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Běhouny v různých
ů ý h barvách
baarváá h a rozměrech
80x240 od 5.600,– 80x300 od 7.500,– 100x300 od 8.500,–

96x153 cm

26.900,–
HEDVÁBÍ

Kazak-Pakistán

HEREKE

60x97 cm
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2.200,–

15.900,–
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Velmi odolný
koberec
100% vlna

120x172 cm

15.900,–
Kontakt:
tel.: 6608 256 828
info@ariana-koberce.cz

Komerční sdělení

*Z produ
duktů řady Ocutein®.

VÁNOČNÍ DÁRKY

z lékárny pro celou rodinu
HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK
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Není vaše maminka spokojena se
stavem svých vlasů? Znepokojuje
ji jejich nadměrné vypadávání
nebo řídnutí? Máme řešení, které
ji o Vánocích potěší!
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Vsaďte na Vlasové hnojivo, které
obsahuje unikátní kombinaci látek
potřebných pro správný růst a kvalitu
vlasových buněk. Křemík, síra a vysoké
dávky biotinu ve Vlasovém hnojivu zajišťují rychlou a účinnou redukci nadměrného vypadávání vlasů, podporují jejich
růst a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku
stravy najdete množství aminokyselin,
vitaminů a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.

D
DÁREK
PRO VÁS: 30 tobolek navíc +
OCUTEIN® SENSIGEL zdarma

KONEC UNAVENÝM OČÍM!

Stěžuje si váš otec na unavené oči od televize, monitoru
počítače či ostrého slunce? Pak je vhodné začít doplňovat
potřebné látky, které jsou důležité pro jejich správnou
funkci.
Darujte svému tatínkovi Ocutein® Brillant Lutein 25 mg,
doplněk stravy z prémiové řady Da Vinci Academia
s nejvyšším množstvím luteinu* a vitaminem A pro
maximální a dlouhodobý účinek. Jako jediný obsahuje
také fosfatidylcholin a další účinné látky. Například zinek
přispívající k udržení normálního zraku a selen a měď, které
přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením.

Vlasové hnojivo, které je k dostání také
jako šampon a bezoplachové sérum,
pomůže navrátit vlasům přirozenou
hustotu a kvalitu.

ZAPOMEŇTE NA VAZELÍNU,
KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!

Nevíte co darovat své kamarádce, která trpí suchostí rukou či
chodidel, jejich šupinatěním a vznikem prasklin? Pokud problém
řeší vazelínou či krémy na jejím základě, dost možná si zadělává
na nekonečný kolotoč mazání. Mnohem lepší služby, než vazelína
vyráběná z ropy, kůži prokáží přírodní látky. Udělejte jí radost
osvědčeným přípravkem!
Konopná mast Konopka obsahuje pouze pří
řírodní slož
ložky.
V jejím složení s certifikací CPK bio hraje
je
hlavní roli 50 % bio konopného oleje
a bambucké máslo doplněné o sójový olej, včelí vosk a šalvěj. Konopkaa
vytváří na povrchu
pokožky prodyšnou
ochrannou vrstvu, která
brání jejímu vysušování
a vzniku prasklin. Na
rozdíl od vazelíny je
Konopka kompatibilní
s kožními lipidy, a proto
hloubkově hydratuje
kůži a obnovuje její
přirozenou ochrannou
bariéru. Konopka je
vhodná nejen pro ruce,
ale také pro suché paty
a ošetření pokožky
atopiků a lupénkářů.
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ROZTANČETE KLOUBY KONOPÍM

Trápí vaši babičku ztuhlé, opotřebované a přetížené klouby? Omezují její aktivní
život? Darujte jí maximální porci glukosaminu a konopí!

ku

pro abič

Ortopeden je prémiový doplněk stravy s vysokým obsahem glukosaminu v denní dávce,
e,
konopím, kurkumou pro špičkovou kondici a dokonalou hybnost kloubů, dobrý stav kostí
i celého pohybového aparátu a vitaminem C pro podporu tvorby kolagenu v kloubních chrupavkách. Darujte babičce na klouby kurkumu s konopím, aby si užila Vánoce s plnou parádou.
Revoluční, maximálně účinné přípravky CannamediQ využívají aktivní konopný extrakt.

b

Glukosam
G
amin
1 800 mg
AKTIVNÍ
KO N O P Í

HUDEBNÍ IMPULSY

Opravdová Superstar
ru natočila, se dá vysledovat, jak se proměňovala v roli jejího mluvčího. Stala
se hlasem tolerance a pochopení, vnitřního duchovního hledání a společenského sebeuvědomění.
K tomu jí pomohl i příklad Marty Kubišové, s níž nějakou dobu společně vystupovala. Někdy se zdá, že se trochu
utápí v jisté oficialitě, kterou kolem ní
budují média, ale zpěvačka dokáže občas takovou image rozbít něčím nečekaným, jako když v roce 2011 natočila pro
album Wabiho Daňka a jeho Ďáblova
stáda staré tango Tvůj bílý šátek.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

JOSEF VLČEK

A

neta Langerová slaví 26. listopadu pětatřicítku. A pokud to situace dovolí, bude to v průběhu rozsáhlého turné, kterým propaguje své kritikou obdivované páté album Dvě slunce. Přitom letos 4. června uplynulo už neuvěřitelných 17 let od chvíle, kdy se stala první českou Superstar. Bohužel také
jedinou vítěznou osobností, která se udržela na úplné špici české pop music.
Důvodů jejího úspěchu je víc než
dost. Některé jsou pro hudební byznys
podmínkou, bez níž nemůže hvězda exis-

tovat. Například charisma. Mladinká
Aneta ho měla už v soutěži na rozdávání. Říkalo se dokonce, že ho má víc než
její tehdejší vzor Alanis Morissette. Od
té doby jejího kouzla neubylo. Jen původní plachost nahradila neafektovaná
sebejistota a schopnost skromně vystupovat. Ani o tom, že je vynikající zpěvačka, není pochyb. V jejím případě přitom
nejde jen o techniku zpěvu nebo barvu
hlasu, ale především o schopnost položit
se do obsahu toho, co zpívá, co chce sdělit. Jednoduše řečeno, posluchač jí věří.
Aneta se v osmnácti stala symbolem
své generace. Na tom, co za svou karié-

„

vzala jeho slova k srdci nebo zda k témuž názoru dospěla sama, ale většina
úspěšných skladeb potom pocházela
z její dílny. Některé její skladby jsou
tak výrazné, že se občas mluví o „rukopisu Anety Langerové“.

Vlastní autorský rukopis

Aneta je svá.
A i když by se
patrně ráda vymanila
z věčného spojení se
Superstar, paradoxně jí
celá ta léta opravdu je.

Dalším důvodem, proč je Aneta Langerová stále na vrcholu, je její schopnost
psát si vlastní písničky. V Superstar
a na své první desce Spousta andělů interpretovala především přejaté skladby.
První singl Delfín byl dílem Ivana Krále, následující Hříšná těla, křídla motýlí
pro ni napsal Oskar Petr a Vodu živou
tehdy ještě málo známý Michal Hrůza.
Při křtu Spousty andělů v pražském
klubu Radost to byl právě Ivan Král, který album pomáhal produkovat, kdo
řekl, že z Anety bude velká zpěvačka,
ale jen za podmínky, že si bude psát písničky sama. Bůhví, jestli si zpěvačka

Aneta je miláčkem různých hlasování a anket. V Českém slavíku je jediná,
která dokázala v letech 2005 a 2006 narušit nekonečnou hegemonii Lucie
Bílé. V odborně orientovaných Andělech se stala čtyřikrát zpěvačkou roku,
naposledy v roce 2014.
A Bílý den z jejího zatím posledního
alba Dvě slunce je už 55 týdnů mezi třicítkou nejhranějších českých písní v rádiích. Přitom nikdy neklesla k podbízivosti nebo falešné líbivosti. Je svá.
A i když by se patrně ráda vymanila
z věčného spojení se Superstar, paradoxně jí celá ta léta opravdu je.

Arctic Monkeys vystoupí v Česku poprvé sólo
ČR | Vůbec poprvé se u nás samostatně představí britská rocková kapela Arctic Monkeys. Na svých stránkách odhalila termíny srpnového turné, kde lze mezi
dalšími evropskými městy najít i Prahu. Konkrétně zahraje příští rok 18. srpna na Výstavišti.
Lístky lze kupovat od 24. listopadu. Skupina okolo
zpěváka a skladatele Alexe Turnera se zde zatím ukázala jen v rámci festivalu Rock for People. To bylo
před dvanácti lety v éře jejich třetí desky Humbug.

Sheffieldští Arctic Monkeys mají v současné
době na svém kontě
sedm cen Brit Awards
a šest alb. To poslední,
specifické Tranquility
Base Hotel & Casino
však vyšlo už v roce
2018.

Kapela funguje od roku 2002, pozdvižení vyvolaly už
první nahrávky a singly. Jejich první album Whatever
People Say I Am, That’s What I’m Not proto patřilo
mezi nejočekávanější desky roku 2006 a ve své době se
stalo nejprodávanějším debutem v prvním týdnu v historii britské hudby. Nástup tehdy sotva dvacetiletých mladíků ale nebyl jen nějakým náhodným výstřelem, následnými alby skupina svou pozici potvrdila a v současnosti patří mezi stálice britské rockové hudby.
(ts)
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Česká republika

Slavná babička: laskavá i drsná
Když herečka Terezie Brzková odcházela do penze,
měla za sebou solidní divadelní kariéru, ale před
filmovou kamerou nestála ani jednou. Pak však kývla
na nabídku, která z ní udělala nejslavnější babičku
české kinematografie. Od jejího úmrtí uplynulo 55 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Psal se rok 1939 a divadelní herečka
Terezie Brzková, která projela s kočovnými společnostmi celou republiku a hrála
i v Národním divadle, právě pohřbila svého druhého manžela. Bylo jí 64 let, a tak se
rozhodla, jak se tehdy říkalo, „odejít na odpočinek“. Prostě jít do důchodu a postupně
se stát babičkou a třeba i hlídat vnoučata.
Rok na to se babičkou opravdu stala,
ovšem úplně jinou, než si představovala.
Terezie Brzková se narodila v Kolíně
v lednu roku 1875. Narodila se z dvojčat,
ovšem druhé děťátko zemřelo. Divadelní
rodina u ní nepředpokládala jiného řemesla než hereckého, vždyť starší sestry se již
v otcově kočovné společnosti učily recitovat Tyla i Vrchlického. Brzy už stála na divadelních prknech i malá Terezie.
Spíš výrazná než hezká, s bohatou hřívou i hlasem, okouzlovala diváky v desítkách vsí i měst včetně Prahy a tamního Národního divadla. Hrála frivolní krasavice
i salónní lvice, později zralé a chytré ženy
a nakonec matróny.
Když se těsně před druhou světovou válkou blížil konec kariéry, nijak se nebránila
a odešla do důchodu. Život a sláva věhlasné herečky byly u konce, vše věnovala divadlu, ve filmu se neobjevila ani jednou.
Volna si užívala jen několik měsíců,
když ji oslovili s nabídkou k filmu. Přijala

ji, byť před kamerou v životě nestála, natočila poměrně úspěšný Kouzelný dům, kde
hrála starší ženu. Jenže se v této roli ukázala jako nejlepší a zároveň nejpřirozenější.
Hned na to přišla další nabídka, zda
by si nezahrála roli babičky
ve zfilmovaném slavném románu Boženy Němcové.
To bylo v roce 1940 a stříbrné plátno zrodilo asi
nejslavnější Babičku
všech dob.

Terezie Brzková (na hlavním snímku z filmu Babička)
měla z prvního manželství dvě dcery, její vnučkou
byla Ivana Tigridová, manželka Pavla Tigrida.
V roce 1917 hrála pro vojáky na frontě na území dnešního Slovinska. Herečka zemřela v Praze ve věku
91 let.
FOTO | ČSFD.cz, WIKIPEDIA

„Parchanti,
táhněte!“
Terezie Brzková tak začala
úplně novou kariéru u filmu. Natáčelo se 60 dnů a hlavní role jí sedla. Vytvořila babičku dobrou, moudrou,
laskavou a hlavně neskonale lidskou. Pečlivě se na scény připravovala a do role promítla mistrovsky odpozorovaný život,
umocněný hlubokým citem i prožitkem.
Byť hrála nejhodnější a téměř božskou
bytost, postarší herečka si musela zvykat
na úplně nové herecké prostředí. To jí prý
občas působilo problémy, zejména při učení textů.
Říká se, že milovaná babička, které filmové děti visely na sukni i rtech, byla během natáčení o poznání ostřejší, a to právě
na ty, které ji rozčilovaly. Prý se jednou dokonce rozkřikla: „Parchanti, táhněte už. Pořád tu votravujete a člověk nemá chvíli kli-

du!“ Platilo to nejen na dětské herce, ale také na drobotinu z okolí Ratibořic, která se s rodiči na natáčení chodila dívat. „Inu, život není pohádka,“ glosovala prý svým typicky moudrým babičkovským hlasem jedno ze svých ostřejších pokárání vykuleného dětského publika.

Babičky už jí zůstaly
Adaptace Babičky měla v kinech úspěch.
Film sice Němci opakovaně cenzurovali,
kvůli velké návštěvnosti ho ale nestáhli. Obrovský byl také rozpočet 2,1 milionu korun,
přičemž dodnes jde o nejdražší filmové
zpracování Babičky vůbec. Přesto byla vysoce zisková, vydělala přes šest milionů ko-

run. Jediná herečka, která si zahrála v této
i další slavné barevné verzi z roku 1971,
byla Helena Růžičková. V prvním filmu jí
byly čtyři roky a hrála vnučku babičky,
ve druhé ztvárnila v 35 letech mlynářku.
Další role Terezie Brzkové se nesly
v podobném duchu. Mnohokrát se ještě
stala dobrosrdečnou střenkou. Například
jako mlynářka v Pyšné princezně nebo kořenářka v pohádce Byl jednou jeden král
s Janem Werichem a Vlastou Burianem.
Svou první filmovou „babičkovskou“ roli
vytvořila Terezie Brzková ve svých 64 letech a tu poslední v neuvěřitelných 84 letech – byla to stařenka v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele z roku 1959.
Zemřela 19. listopadu roku 1966. (jos)

„Kamioňák“, který změnil lodní dopravu
Zdánlivě banální nápad jistého
amerického řidiče kamionů změnil
lodní dopravu na Zemi. Před 65 lety
poprvé vyplula kontejnerová loď.
Autorovi myšlenky to vyneslo jmění.
USA | Lodní kontejnerová doprava je jedním z klíčových
prvků globalizovaného světa, patří dokonce mezi 10 největších průmyslových odvětví na planetě. Transport nákladů si bez ní v hospodářství neumí už dávno nikdo představit. Obří standardizované kontejnery přitom vypluly
na moře poprvé teprve v roce 1956.
Vše začalo díky Američanovi Malcomu McLeanovi,
který přišel roku 1913 na svět na farmě v Severní Karolíně. Toužil studovat na univerzitě, ale rodina na to peníze
neměla. Místo toho si se sourozenci založil přepravní firmu a posadil se za volant kamionu. K přístavům na břehu
Atlantiku to bylo pár hodin cesty a právě sem Malcom vo-

zil zboží. Znuděně pak sledoval přístavní dělníky, kteří
z aut vykládali zboží a ručně jej přenášeli na lodě.
„Čekal jsem víc než den, než náklad přeloží. Seděl v kamionu a díval se, jak nakládají. Každý chlap si na rameno
hodil jeden balík a nesl jej na loď. Viděl jsem v tom spoustu ztraceného času a peněz,“ vzpomínal později muž, který začal přemýšlet, jak překládku urychlit. Věděl, že malé
balíky se také často ničily a kradly, takže začal vjíždět na
lodě přímo s nákladem. Ale ani to nebylo ono.
Následně se zaměřil na ocelové kontejnery, které do té
doby používala například armáda. Jenže ty měly různé velikost. Když ale jejich rozměry McLean standardizoval, měl
vyhráno. Ocelové kvádry se daly dobře skládat na sebe
jako stavebnice a jejich nakládka byla velmi rychlá.

24 tisíc kontejnerů na jedné lodi
Nápad si nechal McLean úředně patentovat a v roce 1956
vyplul první kontejnerový tanker s 58 ocelovými krabicemi na palubě. Plul z New Jersey do Texasu a obchodníci se
do jeho systému zamilovali. Vždyť při ručním překládání

se za tunu nákladu platilo
5,86 dolaru, kontejnery částku
srazily na neuvěřitelných 16 centů za tunu. Stačila dekáda, aby se
plechové boxy vypravily poprvé
do Evropy, to už se jich na loď
vešlo 250. O 10 let později to už
bylo 2000 kontejnerů, v 80. letech pak 4500. Největší současná kontejnerová loď na světě se
jmenuje HMM Algeciras a uveze neuvěřitelných 23 964
kontejnerů. Na délku má 400 metrů a na šířku 61 metrů.
Transport se díky kontejnerovým lodím zkrátil z měsíců
na týdny. Zboží dnes ovšem proudí zejména jedním směrem, a to z Asie a zejména z Číny do zbytku světa, nejvíc
pak do zemí Západu, ze kterých se ovšem toho moc nevyváží. Oceány jsou loděmi zaplněné, v exponovaných místech se vytvářejí zácpy, vykládky mají na starost obří jeřáby a technologické firmy už vyrábějí samoříditelné lodě.
McLean zemřel v roce 2001 a jeho nápad a vynález je dnes
pro své uplatnění nazývám osmým divem světa.
(jos)
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Novinky ve skiareálech ● Když kraluje zima ● Kde se vzali krampusové

INZERCE

Ředitel

turnovského

Ontexu:

Respektuji
schopnosti
každého
jednotlivce
J

iž od roku 1979 poskytuje svým zákazníkům a spotřebitelům společnost Ontex inteligentní hygienická řešení v oblastech péče o děti, ženy
a dospělé. Její portfolio zahrnuje značky jako Helen Harper, Moltex, Serenity a mnohé další. Turnovskou pobočku této mezinárodní společnosti,
která má výrobní závody, prodejní a marketingová oddělení a výzkumná
a vývojová centra po celém světě, čerstvě vede nový ředitel, Sławomir
Wojda, který do Českého ráje zamířil z Polska.
S sebou si přinesl 25 let zkušeností, přičemž
12 let se věnoval výrobě plenek a 8 let plánování a logistice opět v oblasti plenek. Je tak
zkušeným odborníkem v oblasti jejich výroby
a dodavatelského řetězce, který se zaměřuje
na příležitosti ke zlepšení, poskytuje objektivní
analýzy a inovativní řešení široké škály výrobních problémů.
Proč jste si vybral za své nové působiště
právě Ontex?
Ontex se v mém životě objevil trochu nečekaně. Zahlédl jsem inzerát na jedné z profesních
sítí. Začal jsem nesměle, zjišťoval jsem velikost
firmy, její působení ve světě, čím se zabývá
a zde mě čekalo velké překvapení: výroba plenek. To je totiž mojí doménou, kterou jsem se
rozhodl považovat za základ své další profesní
kariéry. Pak následoval rychlý pohled na vizi
a hodnoty firmy a teď jsem tady v Turnově,
v Českém ráji.
Co vás na Ontexu nejvíc překvapilo?
Nástup do Ontexu mi otevřel nejen novou kariérní příležitost, ale také nové výzvy spojené
například s novou kulturou, samozřejmě firemní. Přinesl mi ale také setkání s jiným národem,
který jsem dosud natolik neznal, a tady na mě
čekalo další velmi pozitivní překvapení. Cizinec, který přichází vést český závod s českou
organizací a neumí místní jazyk, se setkává
s vřelým přijetím a lidmi s otevřenou myslí, kteří jsou ochotni naslouchat a dávat mu zpětnou

vazbu poté, co si trochu získal jejich důvěru.
Po krátké době mám pocit, že toto „spojení“
pomůže nám interně, ale také našim spotřebitelům externě splnit náročná očekávání. Jsem
opravdu rád, že pracuji ve firmě, která má hodnoty, s nimiž se mohu ztotožnit. Tím mám na
mysli zejména péči o lidi, péči o „očekávání“
konečného zákazníka a velké úsilí pracovat
ekologicky.
Co se vám na Ontexu líbí? Čím se podle vás
liší od konkurence?
Rád bych zdůraznil, že jde o organizaci provozující výrobní závod. Skutečně cítím, že naše
síla je v lidech, a proto věřím, že právě tým je
důvodem dlouholetého úspěšného fungování
společnosti. Fungování založené na hodnotách pomáhá lidem vybrat správný princip,
proces a nástroj k dokonalému provedení. Naší
ambicí je vytvářet vysoce výkonnou organizaci.
Vím, že je to náročný úkol, ale v současném tzv.
VUCA světě (Vulnerable, Uncertain, Complex,
Ambiguous – zranitelném, nejistém, složitém,
nejednoznačném) záleží především na vašem
kolegovi, který se vám snaží pomoct, na vašem
podřízeném, který ví, že mu jako nadřízený
kryjete záda, na vás jako manažerovi, který
slouží svému týmu tím, že odstraňuje překážky
a uvolňuje jeho plný potenciál. Zbytek pravděpodobně můžete nakoupit. Právě tyto vztahy
v dnešní době vytvářejí konkurenční výhodu.
A právě tyto vztahy vytvářejí pevný základ pro
úspěšné zavedení výrobního systému světové

třídy a pro to, aby váš dodavatelský řetězec
zákazníci preferovali.
Jaké jsou vaše plány?
Všechny mé plány se zaměřují na lidi. Cestoval
jsem po světě a učil se u nejlepších školitelů
v Japonsku, Číně, USA, Velké Británii, Německu... Naučil jsem se hodně o programech, systémech, nástrojích, strojním vybavení atd., ale
nejdůležitější poznatek zní: je třeba investovat do lidí, starat se o ně, přizpůsobit svůj styl
řízení jejich hodnotám a stimulovat je k růstu.
Proto kladu velký důraz na rozvoj schopností.
V současné době má turnovský závod již fungující školicí středisko a strukturu školitelů podporující rozvoj dovedností, které posouváme na
další úroveň. Máme obrovské množství úkolů
založených na„školení na pracovišti“. Chystáme
se investovat do zlepšení pracovních procesů,
abychom zajistili, že úkoly bez přidané hodnoty klesnou doslova až na nulu. Jednou z mých
ambicí je spolupracovat se studenty vyšších
ročníků, ukázat jim příklad pracovního prostředí a samozřejmě získat jejich zájem. Ontex
poskytuje příležitosti a má závody v několika
zemích včetně USA, což je síť, která může vytvořit skutečně atraktivní nabídku pro ty nejlepší.
S odkazem na vše výše řečené bych rád posílil
stávající tým o nové perspektivy, nové pohledy
a energii, která bude hnací silou změn. Hledám
kompletní portfolio dovedností pro aktuálně volné pozice. Pokud máte zkušenosti jako
operátor/seřizovač, elektrospecialista, plánovač výroby, řidič VZV, procesní technik, přijďte
k nám a my vás překvapíme. Pokud mnoho
zkušeností nemáte, zkuste to u nás. Dospělí
se učí efektivně a společně dobudujeme vaše
potřebné schopnosti a dovednosti. Harmonizujme společné cíle a pojďme do toho. To vše
slibuji při plném respektování schopností každého jednotlivce.
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NÁŠ KRAJ
Speciální příloha pro Ústecký a Liberecký kraj

O STROMKU A HOLČIČCE

38

Lyžařská střediska v Ústeckém kraji se připravují na zimu, třeba na Bouřňáku mají
nová sněžná děla. Většina areálů zdražila.

Kde se vzala tradice stavět na náměstích
vánoční stromy a jak pronikla i do domácností? A jakou roli v tom sehrál spisovatel
Rudolf Těsnohlídek?

JEŠTĚD LÁKÁ NA OSVĚTLENOU
SJEZDOVKU
27

TORNÁDO VE VINAŘSKÉM
KRÁLOVSTVÍ

40

KDYŽ KRALUJE ZIMA

30

SKVĚLÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ

41

HISTORIE KRAMPUSŮ SAHÁ
AŽ KE KELTŮM

35

Foto na obálce: Petr Lundák, MAFRA

SKIAREÁLY VĚŘÍ V LEPŠÍ
SEZONU, NEŽ BYLA LONI

24

Sezonu v Jizerských horách a Krkonoších
oživí novinky. Na Tanvaldském Špičáku se
rozšíří černá sjezdovka. Podraží ale skipasy.

Zasněžené hory i nížiny? Trend oteplování
je patrný, ale stále se najdou roky, kdy bylo
sněhu dost. V letošní zimě to ale asi nebude.

Jsou děsivější než naši tradiční čerti a zlobivé děti prý mohou i sníst. Odkud se vzali a
kde jich potkáte nejvíc?

Vinařství Ježková je malý rodinný podnik,
jehož tradice sahá někam k roku 1900. Po
nedávné pohromě se teď vrací do normálu.

K upečení chutného vánočního cukroví je
nutné mít kvalitní suroviny. Dobré těsto neuděláte bez kvalitní mouky.

FOTO: ARCHIV MF DNES

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
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Skiareály věří v lepší
sezonu, než byla loni

Lyžařská střediska v Ústeckém kraji se chystají na novou sezonu. Třeba
na Bouřňáku pořídili nová sněžná děla. Ve většině areálů zdražili.
TEXT: MILOSLAVA HÁLOVÁ

P

o katastrofální loňské lyžařské
sezoně, kdy se i přes dostatek
sněhu vleky ve střediscích na severu Čech kvůli koronavirovým
opatřením ani nerozjely, věří
provozovatelé areálů, že letošní sezona
bude jednoznačně lepší.
Špatná loňská sezona může i za to, že
se provozovatelé v kraji příliš nepouštěli do vylepšování středisek. Jednou z
mála výjimek je krušnohorský skiareál
na Bouřňáku nedaleko Teplic, kde pořídili nová sněžná děla. A tak jakmile to
teploty dovolí, začnou zde se zasněžováním.
Lyžařům je ve středisku k dispozici
šest sjezdovek různých obtížností o celko-

„ZVAŽUJEME NAVÝŠENÍ
CEN ASI O 30 PROCENT.
DŮVODEM JE HLAVNĚ
ELEKTRICKÁ ENERGIE, JIŽ
POUŽÍVÁME K ČERPÁNÍ
VODY A ROZJETÍ ZASNĚŽOVACÍCH SYSTÉMŮ, A TO
NEMLUVÍM O VLECÍCH.“
JAROSLAV ANDRES,
SKIAREÁL BOUŘŇÁK
vé délce téměř devět kilometrů. Vyzkoušet mohou dva lehké, tři středně náročné
a jeden těžký svah – jde o černý, 880 metrů dlouhý slalomák, který patří mezi nejstrmější v republice. Méně zdatní lyžaři
mohou využívat 2,5 kilometru dlouhou
modrou sjezdovku z úbočí vrcholu až do
nedalekého Mikulova, pro děti a začátečníky je určena cvičná louka nebo sjezdovka Údolíčko.
Na své si tady přijdou i příznivci snowboardingu. V horní části Hrobské sjezdovky je pro ně vybudováno několik technických prvků.
V okolí Bouřňáku je také spousta tratí

LYŽOVÁNÍ NA BOUŘŇÁKU JAKMILE TO POČASÍ DOVOLÍ, ZAČNOU NA BOUŘŇÁKU ZASNĚŽOVAT.
POMOCI JIM MAJÍ NOVÁ SNĚŽNÁ DĚLA, JEŽ SI LETOS POŘÍDILI. FOTO: ARCHIV SKIAREÁLU BOUŘŇÁK

pro vyznavače běžeckého lyžování a značené stezky pro skialpinisty. A koho omrzí běžecké tratě na Krušnohorské magistrále, může vyrazit do sousedního Německa, třeba do biatlonového areálu na Zinnwaldu.
Nepříjemnou novinkou pro lyžaře budou na Bouřňáku nové, vyšší ceny. „Ceny
budeme určitě zvyšovat, zvažujeme navýšení asi o 30 procent. Důvodem je přede-

vším elektrická energie, kterou používáme k čerpání vody a rozjetí zasněžovacích systémů, a to nemluvím o vlecích,“
vysvětlil ředitel skiareálu Jaroslav Andres.
Zdražení už kvůli finančnímu propadu
z loňského roku a neustále se zvyšujícím
cenám energií ohlásil i lyžařský areál Zadní Telnice, který leží přibližně 15 kilometrů od Ústí nad Labem.
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„Novinky letos žádné nepřipravujeme.
Jsme rádi, že žijeme. Ceny jsme zvedli asi o
10 procent, snad nám to pokryje zvýšené
náklady za elektřinu,“ uvedl vedoucí provozu telnického areálu Ivan Soukup s tím, že
roční nepřenosná permanentka vyjde na 7
tisíc korun, za jednodenní lyžování v hlavní sezoně zaplatí dospělí 600 korun, junioři a senioři 500 korun a děti čtyři stovky.
A stejně jako na Bouřňáku i tady věří, že
k podobným uzávěrám jako minulou sezonu nedojde, pro lyžařské areály by prý byl
další výpadek příjmů neúnosný.
V současné době je v telnickém areálu
lyžařům k dispozici zhruba pět kilometrů
sjezdových tratí, přičemž více než čtyři kilometry jsou uměle zasněžovány, šest vleků a jednu lanovku.
Středisko Zadní Telnice a jeho okolí si
vedle lyžařů a snowboardistů oblíbili
také běžkaři. Pro ně jsou upravovány tratě směrem na Komáří vížku a dále na Cínovec a na nedalekém Adolfově. Vybrat
si mohou z dvou až sedmikilometrových
okruhů. Tratě nabízejí mírný terén ve
dvou stopách s napojením na lyžařský
areál.
Široké sjezdovky pro začátečníky i pokročilé, večerní lyžování, sedačkovou lanovku, snowpark či sáňkařskou dráhu na-

NA TELNICI ZDRAŽÍ LYŽAŘSKÝ AREÁL KOUSEK OD ÚSTÍ NAD LABEM SE CHYSTÁ ZVEDNOUT
CENY ZHRUBA O 10 PROCENT. ZDRAŽENÍ MÁ POKRÝT NÁKLADY NA ROSTOUCÍ CENY
ELEKTŘINY. FOTO: ONDŘEJ BIČIŠTĚ, MAFRA

bízí Sportareál Klíny na Mostecku. Lyžuje se na čtyřech sjezdovkách lehké až
střední obtížnosti, v areálu je rovněž k
dispozici lyžařská a snowboardová škola.
Dobrou zprávou pro lyžaře je, že ceny
skipasů zůstanou stejné jako v předcho-

zích sezonách. Lyžaři tak v hlavní sezoně
zaplatí za jednodenní skipas kolem 500
korun, děti od 6 do 15 let necelých 400 korun.
Pokračování na straně 26
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Přijďte posílit naše řady!
Do našeho týmu přijmeme
novou kolegyni/kolegu na pozici

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST

LÉKAŘ
DIABETOLOG

POŽADUJEME:
●
●
●

specializovanou způsobilost v oboru, VŠ vzdělání medicínského směru
bezúhonnost
týmového ducha

NABÍZÍME:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

práce v moderním prostředí, přátelském kolektivu
možnost odborného vedení a předání zkušeností
možnost získání městského bytu
motivující ohodnocení, osobní ohodnocení, fond odměn vedoucího
pracovní poměr dle dohody
možnost plné realizace v oboru, podpora osobního rozvoje
zajištění vzdělávání na akreditovaných pracovištích
výběr benefitů (stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity, příspěvek
na penzijní připojištění)
5 týdnů dovolené

TERMÍN NÁSTUPU:
●

Termín nástupu: dle dohody

POŽADUJEME:
●
●
●
●
●

specializovanou způsobilost v oboru
bezúhonnost
spolehlivost
proklientský přístup
týmového ducha

NABÍZÍME:

●

práce v moderním prostředí, přátelském kolektivu
motivující ohodnocení, osobní ohodnocení, fond odměn vedoucího
pracovní poměr dle dohody
možnost plné realizace v oboru, podpora osobního rozvoje
výběr benefitů (stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity, příspěvek
na penzijní připojištění)
5 týdnů dovolené

●

Termín nástupu: dle dohody, nejlépe od 1.1.2022

●
●
●
●
●

TERMÍN NÁSTUPU:

Své životopisy zasílejte:
 Emailem: mzdy@hnsp.cz
 Osobně na personálním oddělení: Klára Schillerová
 Bližší informace: 417 777 413
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Skiareály věří v lepší
sezonu, než byla loni

NA KLÍNECH NAUČÍ BĚŽKOVAT V LYŽAŘSKÉM AREÁLU NAD LITVÍNOVEM JE LYŽAŘSKÁ ŠKOLA PRO BĚŽKAŘE. LIDÉ SE TU MOHOU NAUČIT ZÁKLADY
BĚŽKOVÁNÍ, ZLEPŠIT SI TU ALE LZE I TECHNIKU, AŤ UŽ KLASICKOU, NEBO BRUSLENÍ. FOTO: ARCHIV MF DNES

Pokračování ze strany 25
„Pro nadcházející zimní sezonu zdražovat nebudeme. Ceny energií máme zafixované, takže v tomto směru se nás zvýšení
cen zatím nedotklo,“ popsal jednatel střediska Josef Dlouhý.
Na Klínech lze zažít i netradiční začátek dne. Kdo chce, může vyzkoušet, jak
náročné je na sjezdovkách připravit rovný manšestr pro ranní lyžování. Jízda vedle zkušeného řidiče rolby trvá zhruba
hodinu, nutná je předchozí rezervace.
Zkrátka na Klínech nepřijdou ani běžkaři. V okolí areálu je udržováno téměř
40 kilometrů značených tratí na české
straně a 10 kilometrů v Německu. Kdo s
běžeckým lyžováním teprve začíná nebo
se chce zdokonalit, tomu je k dispozici lyžařská škola, kde se zájemci naučí nejen
základy, ale vylepší si i techniku, ať už v
klasickém stylu, nebo v bruslení.
Kdo si bude chtít od lyží odpočinout,

může na Klínech okusit zipline. Jízda,
nebo chcete-li let, ve speciálním úvazku
na ocelovém laně přes nedotčené Šumenské údolí je letošní novinkou a obrovským
návštěvnickým tahákem. Nutné je ovšem
sledovat webové stránky krušnohorského
sportovního areálu, zipline totiž bude v
zimě jezdit v závislosti na počasí a provozu
čtyřsedačkové lanovky, aby bylo možné zajistit dopravu milovníků adrenalinu zpět
do areálu. Jedna jízda vyjde na 950 korun.
RODINNÝ AREÁL
Hlavně pro rodiče s dětmi je lyžařský areál Alšovka Měděnec na Chomutovsku.
Modrá sjezdovka v délce 300 metrů je
vhodná pro děti a začátečníky, červená
dlouhá 600 metrů je střední obtížnosti.
Pro nadcházející zimní sezonu přibylo v
areálu osvětlení další části sjezdovky podél velkého vleku a celý areál je kompletně pod LED světly. Večerní lyžování tak
bude bezpečnější. Ve středisku je k dispo-

zici půjčovna lyžařského vybavení a servis lyží a snowboardů a na počkání také
voskování za studena univerzálním voskem. Stejně jako na Klínech si i na Alšovce mohou zájemci vyzkoušet úpravu sjezdovky rolbou. Za hodinovou jízdu zájemci zaplatí 400 korun.
Pouze na přírodní sníh se musí spoléhat v lyžařském areálu na Komáří vížce
nad Krupkou. Tři sjezdovky s různým
stupněm obtížnosti doplňuje 100 metrů
dlouhý dětský svah s vlastním vlekem.
Provoz areálu je při dostatku sněhu o víkendech od 9 do 16 hodin.
V pomoc přírody věří i v lyžařském areálu v Meziboří na Mostecku. Středně obtížná, přes 500 metrů dlouhá sjezdovka je
při dostatku sněhu otevřena každý den a
nabízí i večerní lyžování. Podobně je na
tom rovněž sjezdovka v Pohoří u Malečova nad Ústím. Ve všední dny se v případě
vydatné sněhové nadílky lyžuje od 18 do
20 hodin, o víkendu od 9 do 16 hodin.
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Ještěd láká
na osvětlenou
sjezdovku
Nadcházející lyžařskou sezonu ve skiareálech v Jizerských horách a v Krkonoších
oživí několik novinek. Třeba
na Tanvaldském Špičáku
bude rozšířená černá sjezdovka. Podraží ale skipasy.
TEXT: JANA PAVLÍČKOVÁ
FOTO: ARCHIV MF DNES

INZERCE

S

kutečná zima ještě v Libereckém kraji nezačala, sněžná děla
už ale přesto v některých areálech hučí několik týdnů. Jako
první spustil výrobu technického sněhu liberecký lyžařský areál Ještěd,
a to díky nové technologii nezávislé na
venkovní teplotě.
Tou hlavní novinkou, kterou se Ještěd
ovšem může letos pochlubit, je osvětlená
sjezdovka Nová Skalka. Dlouhá je 1,5 kilometru a areál ji vybudoval v loňském
roce. Kvůli covidovým opatřením ale
byla minulou sezonu v provozu jen jeden

OSVĚTLENÍ NA NOVÉ SKALCE NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ NOVINKOU
VE SKIAREÁLECH V LIBERECKÉM KRAJI JE OSVĚTLENÍ
SJEZDOVKY NOVÁ SKALKA NA LIBERECKÉM JEŠTĚDU.

den. Lyžaři si ji tak prakticky neměli šanci vyzkoušet. O to větší zájem očekávají
na Ještědu letos.
Osvětlení sjezdovky navíc umožní večerní lyžování. To zatím bylo možné jen
na 380 metrů dlouhém svahu F10, který
tímto s večerním lyžováním končí. Nová
Skalka nabídne mnohem větší zážitek,
protože je čtyřikrát delší a začíná ve vyšší
nadmořské výšce. Osvětlená sjezdovka je
tak vidět z velké části Liberce i vzdálenějších míst.
Pokračování na straně 28
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Ještěd láká
na osvětlenou
sjezdovku

„OSVĚTLENÍ PŘIŠLO NA
17 MILIONŮ KORUN.
ÚSPORA NA ENERGIÍCH
OPROTI DOSAVADNÍMU
PROVOZU VEČERNÍHO
OSVĚTLENÍ NA SJEZDOVCE
F10 JE 70 PROCENT.“
JAKUB HANUŠ, ŘEDITEL
SKIAREÁLU NA JEŠTĚDU

VĚŘÍ V LEPŠÍ SEZONU LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA DOUFAJÍ, ŽE NADCHÁZEJÍCÍ SEZONA BUDE LEPŠÍ NEŽ TA PŘEDCHOZÍ. KVŮLI KORONAVIROVÝM
OPATŘENÍM BYLO TOTIŽ VĚTŠINOU ZAVŘENO A PRÁZDNÉ SJEZDOVKY VYUŽÍVALY K ZIMNÍM RADOVÁNKÁM DĚTI NA BOBECH ČI SANÍCH, JAKO
TOMU BYLO VE SMRŽOVCE, ODKUD JE SNÍMEK.

Pokračování ze strany 27
„Už při schvalování celého projektu jsme
dbali na to, aby osvětlení splňovalo ty nejpřísnější parametry z pohledu efektivity,
energetické náročnosti či ochrany životního prostředí, a zároveň zajistilo maximální komfort a bezpečí pro lyžaře,“ říká
ředitel skiareálu Jakub Hanuš.
„Celkem jde o 77 stožárů, na kterých je
umístěno dohromady 265 LED svítidel.
Osvětlení Nové Skalky přišlo na 17 milionů
korun. Úspora na energiích oproti dosavadnímu provozu večerního osvětlení na
sjezdovce F10 je 70 procent,“ dodává.
Večerní lyžování na Ještědu se letos poprvé zahrne i do sezonních skipasů. V minulosti lyžaři často kritizovali, že si koupili permanentku na celou sezonu, ale večerní lyžování museli platit zvlášť. „Novinkou také je, že s tímto sezonním skipasem bude možné lyžovat ve všech středis-

cích, která provozuje společnost TMR.
Platit tak bude nejen na Ještědu, ale také
ve Špindlerově Mlýně nebo v Tatrách ve
střediscích v Jasné, Tatranské Lomnici a
Štrbském Plesu nebo v polském Szczyrku,“ upozorňuje Hanuš. Nabídku doplňují rakouská střediska Mölltaler Gletscher,
Ankogel Mallnitz a Muttereralm Innsbruck.
ZDRAŽENÍ
Lyžaři se ovšem musí připravit na to, že
skipasy letos podraží. Například Skiaréna Jizerky, která spojuje lyžařská centra
Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov,
odhaduje zdražení mezi deseti až dvaceti
procenty podle zvoleného druhu skipasu. „Velkou roli v tom hrají vstupy, jako je
inflace, cena energie a mzdy. Také nevíme, co udělá nová vláda, kdo s námi
bude komunikovat, jaká opatření letos
na sjezdovkách budou,“ zmiňuje Pavel

Bažant ze společnosti Ski Bižu, která Skiarénu Jizerky provozuje. Sezonní skipasy
v předprodeji teď ale středisko nabízí se
slevou 20 procent. To je ostatně cesta,
kterou se vydávají i další střediska. Nákupem přes internet tak mohou lidé výrazně ušetřit.
Skipasy zdraží i největší skiareál v Libereckém kraji, a to v Rokytnici nad Jizerou. „K malému zdražení určitě dojde. Pereme se s tím jako ostatní areály, jak jdou
nahoru ceny energií, pohonných hmot,“
uvádí ředitel skiareálu Vít Pražák.
Na stejné úrovni jako loni ale podle něj
nechali ceny celoročních skipasů. Zdražení chystá i Harrachov a Ještěd. „Půjdeme
nahoru plošně v pokladním offline ceníku.
Zavádíme ale i online ceník, a kdo se zaregistruje do věrnostního programu, tak ho
to může stát paradoxně méně, než kolik
platil v předloňské sezoně,“ poznamenává
za skiareál na Ještědu Jakub Hanuš.

Náš kraj

S ohledem na minulou zimu, kdy byla
sice spousta sněhu, ale sjezdovky zavřené, omezují skiareály i investice do novinek. Třeba v Rokytnici se letos proinvestovalo jen 5 milionů korun. „Bylo to zhruba to, co jsme si mohli dovolit, abychom
přežili do další sezony,“ podotýká Pražák. Lyžaři ale určitě zaznamenají v
Rokytnici nový navigační systém a skříňky pro uchovávání věcí s elektronickým
zámkem a odemykáním přes skipas. Lepší je i zasněžovací systém, protože se podařilo vyměnit 150 metrů potrubí, ze kterého unikala voda.
Na Tanvaldském Špičáku v Jizerských
horách se zase lyžaři mohou těšit na rozšířenou černou sjezdovku Slalomák a modrou sjezdovku vedle vleku Zalomený. „Slalomák se podařilo rozšířit až na sto metrů. Zasněžování tak bude nově umístěno
po obou stranách sjezdovky, přibudou
tam i ochranné sítě a další bezpečnostní
prvky. Nový je i přibližovací vlek, který
umožní zvýšit přepravní kapacitu,“ popisuje ředitel areálu Pavel Bažant.
Původní plány na novou budovu s pokladnami, toaletami, lyžařskou školou,
skidepotem, dětskou hernou, nový
gastroprovoz či rozšíření parkovišť zatím
na Tanvaldském Špičáku odložili. Pro-
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RADĚJI NA BĚŽKY? NENÍ VYLOUČENO, ŽE
ŘADA LIDÍ DÁ PŘEDNOST BĚŽKÁM PŘED
SJEZDOVKAMI, PROTOŽE NEBUDE NUTNÉ
PROKAZOVAT SE BEZINFEKČNOSTÍ.

jekt už se měl uskutečnit loni, ovšem kvůli covidu se zatím odsunul. Také Harrachov dal letos peníze jen na nezbytné
věci spojené se zasněžováním. „Usměrní
se také parkování pro karavany. Dosud
stály po různě po celém Harrachově, teď
je budeme směřovat na jedno místo. Karavanisté také budou kromě parkování
platit nově i poplatek z ubytování. Novinkou je také Caravan park na doskočišti

pod mamutím můstkem. To bude takové
exkluzivní místo zhruba pro šest až deset
karavanů,“ přibližuje mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.
Zatím platí, že pro lyžování budou platit stejná protiepidemická opatření jako
při návštěvě restaurací nebo kulturních zařízení. Lidé by měli prokazovat bezinfekčnost aplikací Tečka nebo tištěným certifikátem už při koupi permanentek. V uzavřených kabinách lanovek bude povinný
respirátor. „Horská střediska mají připravena opatření a manuál k pohybu návštěvníků na lanovkách, vlecích či v půjčovnách už z minulé sezony. Takže jsou na to
připravena,“ nastiňuje ředitel Asociace
horských středisek Libor Knot.
Není ale vyloučeno, že řada lidí dá
před sjezdovkami přednost běžkám, kde
žádné prokazování bezinfekčnosti nařízeno není. Nejvyhledávanějším místem v
Libereckém kraji je Jizerská magistrála s
200 kilometry tratí. Stále větší oblibu si
také získává areál Ski Polevsko na Českolipsku, kde je k dispozici 100 kilometrů
tratí. Letos Ski Polevsko zakoupilo s pomocí města Česká Lípa nového stopaře
pro tvorbu běžeckých stop. Novinkou na
Lužickohorské magistrále bude také
nový úsek mezi Novou hutí a Šébrem.

INZERCE

v srdci Českého
středohoří s vlastním wellnessem

na břehu Labe

s vlastními zákusky
a výběrovou
kávou
HOTEL LEV Lovosice Kostelní 5 · @hotellevlovosice · Hotel Lev Lovosice · www.hotel-lev.cz
@cafezameceklovosice · Café Zámeček · www.hotel-lev.cz/restaurace/cafe-zamecek
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Když kraluje zima

Zasněžené hory i nížiny? Trend oteplování je patrný, ale stále se i v nedáv- né
době najdou roky, kdy bylo sněhu dost. V letošní zimě to však asi nebude.
TEXT: ZUZANA MENDLOVÁ
REPRO A FOTO: MF DNES

S

e sněhovou peřinou v posledních letech počítáme hlavně na
horách. Není to ovšem tak dávno, kdy sníh vytvářel pořádné závěje i v nížinách. Jaké bývaly
zimy v Ústeckém a Libereckém kraji dřív
a jaká bude ta nadcházející?
Například uplynulá zima, kdy sníh ležel po delší době dokonce i v nižších polohách, patřila kupodivu v obou regionech
k těm teplotně i srážkově zcela normálním. Nejnižší teplotu zaznamenaly přístroje na stanici Kořenov, Jizerka, která
patří k mrazovým kotlinám, 15. února a
dosahovala -29,2 °C.
Úplně nejnižší teplotu zde naměřili v

STUDÍ V JIZERCE MĚLI MINULOU ZIMU STEJNĚ
JAKO V ROCE 2012 -29 °C, ÚPLNĚ NEJNIŽŠÍ TEPLOTA TU ALE BYLA ROKU 1985, A TO -41,1 °C.

roce 1985, a to -41,1 °C. „Na Jizerce se však
neměří tak dlouho a je pravděpodobné, že
pokud by se tam měřilo v chladných letech
například 1956 nebo 1929, možná by teplo-

ty byly ještě nižší,“ řekl meteorolog ústeckého Českého hydrometeorologického
ústavu Radek Tomšů.
Historicky nejchladnější teplota v Libereckém kraji mimo horská údolí byla naměřena v Modlibohově -33,6 °C, a to 10.
února 1956. Nejnižší teplota z Ústeckého
kraje je pak z Křešic na Litoměřicku, jde o
-34 °C z 11. února 1929.
„Mezi nejstudenější zimy v obou krajích patří ty v roce 1929, 1956 a 1985, v Libereckém kraji i 1987. Naopak nejteplejší
zimy byly 2006 až 2007 a pak předloňská
2019 až 2020. Je patrné, že v posledních
desetiletích studené roky takřka absentují a trend oteplování je i na zimách jasně
patrný,“ dodal Tomšů.
Pokračování na straně 32
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Teplotechna-Prima s.r.o.
společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
NABÍZÍME:






zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české ﬁrmě
možnost získání nových znalostí
školení zaměstnanců ke zvýšení i kvaliﬁkace v oboru
příspěvek na stravování a pojištění
výkonnostní prémie

Kontakt:

Pořádá Simona Karlovcová a IKS Železný Brod

Teplotechna-Prima, s.r.o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

Nově k zakoupení
na pobočkách
České pošty.

Tahle SIM se k tobě bude
perfektně hodit!
Data zdarma za dobití
1,8 GB rychlých dat k aktivaci
Až 500 Kč k 1. dobití
Akce 1,8 GB rychlých dat k aktivaci nové SIM a až 500 Kč
kreditu navíc k prvnímu dobití platí do 31. 12. 2021.
Více o předplacené kartě na www.mobil.cz
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Když kraluje zima
Pokračování ze strany 30
I výška sněhové pokrývky, která letos v
zimě lákala sportovce na běžky a děti na
sáňky, patřila k průměrným. Přesto dokázala na některých, hlavně horských silničních úsecích, působit komplikace.
Nejvíce nového sněhu, 22 centimetrů,
spadlo letos 7. února na stanici na Sněžníku na Děčínsku, v Libereckém kraji to
bylo v ten samý den v Bedřichově 17 centimetrů. Nejvíce sněhu, 87 centimetrů, naměřili meteorologové na stanici Dvoračky v Krkonoších 13. února, o tři dny později pak svého maxima, 60 centimetrů, dosáhla sněhová pokrývka na krušnohorské
meteorologické stanici Nová Ves v Horách.
Při terénních měřeních byla naměřena
nejvyšší výška sněhové pokrývky 128 centimetrů dne 15. února nad Voseckou boudou u Rokytnice nad Jizerou.
Na sníh byly chudé zimy hlavně v letech 2011 až 2012 nebo 1997 až 1998.
Přesto se i v nich sníh vyskytl. Jen v nižších polohách ho bylo minimum, někdy
dokonce jen jeden centimetr.
Bohatou sněhovou nadílku pak naopak přinesly srážky v lednu v roce 2019.
V jizerskohorském Kořenově napadl během týdne metr sněhu. V Jablonci nad Nisou, kde nasněžilo během několika dnů
přes půl metru sněhu, navezli na deponii
za město na 800 tun sněhu. Nejvíc ho v tu
dobu měly Krušné hory, na Božím Daru
sněhové bariéry dosahovaly až čtyř metrů. Kromě sněhu zde však problémy působil hlavně silný vítr, který rozkládal sněhovou pokrývku nerovnoměrně a působil místy návěje od půl do dvou metrů.
O deset let dříve se sněhem bojovali i
organizátoři mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Zatímco v roce
2008 museli na světový pohár sníh svážet
z Jizerských hor v nákladních autech, jen
pár dnů před zahájením šampionátu zasypalo město půl metru sněhu a běžecké
trati se musely rolbami upravovat stále
dokola.
Přitom než začal pár dní před zahájením šampionátu z nebe padat sníh, jela
mnoho týdnů naplno sněžná děla. Organizátoři nasněžili jen na vesecký areál,
kde se závody konaly, na 130 tisíc metrů
krychlových umělého sněhu. Dva kopce
do zásoby vytvořili i v jizerskohorských
obcích Albrechtice a Bedřichov.
Přesto přívaly sněhu, které dnes rádi
nazýváme kalamitou, bývaly podle pamětníků dříve hlavně na horách zcela
běžné.
Jako kalamita by se z pohledu horalů v

DVA ZCELA ODLIŠNÉ ROKY ZATÍMCO NA ZAČÁTKU ROKU 2008 MUSELI POŘADATELÉ SVĚTOVÉHO
POHÁRU NAVÁŽET DO LIBERECKÉHO AREÁLU VE VESCI SNÍH V NÁKLAĎÁCÍCH ODJINUD, O ROK
POZDĚJI PŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ PŘIŠLA TAK BOHATÁ SNĚHOVÁ NADÍLKA, ŽE HO NAOPAK NESTÍHALI ODKLÍZET A ROLBY JELY PRAKTICKY BEZ ZASTAVENÍ NAPLNO.

Krušných horách mohl brát rok 1907,
kdy závěje v horních partiích pohoří dosahovaly výšky sedmi metrů. „Spousta
vesnic byla tehdy několik dnů odříznuta
od světa, lidé si prokopávali tunely, aby
se z chalup dostali k cestám. V německých kronikách se píše, že tu zimu děti
sáňkovaly po střechách domů, na které

vylézaly půdními okénky,“ popsal před
časem pro MF DNES mezi pamětníky legendární zimu bývalý kronikář Nové Vsi
v Horách Josef Pešír.
Horské cesty v té době pomáhaly upravovat koňské povozy se speciálním dřevěným pluhem.

Náš kraj
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V historických záznamech je uvedeno, že
ale ani osmispřeží se nedařilo sníh prorážet. Lidé tak museli sněhovou přikrývku
vysokou i dvě patra prohazovat ručně lopatami.
Spousta sněhu napadla i během německé okupace koncem roku 1938 nebo
v březnu 1939, kdy 14. až 16. března napadlo přes 70 centimetrů a německá těžká vojenská technika nemohla při obsazování československého vnitrozemí přejet přes Kraslický průsmyk v západní části Krušných hor.
Velké zimy přicházely do hor i v padesátých letech minulého století. „To prý
podle pamětníků ze sněhu vykukovaly
jen dráty na sloupech elektrického vedení,“ zmínil Pešír.
Na zimy bohaté na sníh vzpomínali
často i řidiči autobusů, kteří vozili pasažéry na Klíny a do Českého Jiřetína nad Litvínovem. Podle Josefa Bartoníčka, jenž
se zabývá historií Litvínovska, nebylo ještě v sedmdesátých letech minulého století výjimečné, když lidé z autobusu koukali přímo do sněhových bariér. Větší množství sněhu napadlo i v letech 1943, 1970 a
naposledy v roce 2006.
Pokračování na straně 34

ZAPADLÉ KRUŠNÉ HORY DOBOVÝ ZÁBĚR SNĚHOVÉ KALAMITY V KRUŠNÝCH HORÁCH ROKU 1907, KDY NA
NĚKTERÝCH MÍSTECH DOSAHOVALY SNĚHOVÉ ZÁVĚJE VÝŠKY AŽ SEDMI METRŮ.
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Jablonecké divadlo opět nabídne to nejlepší
z české divadelní a hudební scény

.cz

www.divadlojablonec

A to zdaleka z hudby není vše.
Nabídku hudební skupiny započne
Novoroční koncert s Filharmonií Hradec
Králové, následovaný prvotřídním
klavírním virtuosem Janem Čmejlou
či gala večerem složeným z operetních
árií, triem Lobkowitz nebo klarinetovým
Five Star Kvartetem.

I jaro příštího roku se v jabloneckém
divadle ponese v duchu rozmanitosti
a kvality. Stejně jako v minulosti
se zde vystřídají nejlepší soubory
z celé České republiky.
„Diváci se tak mohou těšit například
na prestižní pražská divadla. Studio DVA
přiveze do jabloneckého divadla komedii
Tři grácie z umakartu, komediální
oslavou života, přátelství, přírody je
Vejšlap Divadla Ungelt. Dejvické divadlo
přiveze Eleganci molekuly, Divadlo
pod Palmovkou se pustilo do moderního
experimentálního pojetí shakespearovské
klasiky Zkrocení zlé ženy,“ láká Pavel Žur,
ředitel Městského divadla v Jablonci
nad Nisou.
Skutečnými esy se stanou tituly Smrt
obchodního cestujícího Divadla ABC
a Rusalka nejen podle Dvořáka Studia
Ypsilon. Hitem evropských scén je situační
komedie s prvky hororu Lov na losa,
téma pravdy a lži v partnerských vztazích
rozkrývá komedie Lež Divadla Verze.
Noblesní rošádu tří žen, které se sejdou
v lázeňském pokoji a učí se žít nové

Studenti středních a vysokých škol určitě
ocení Posla z Liptákova Divadla Járy
Cimrmana či příběh Národní tragédie
aneb Překrásný nadhasič český
v podání Studia Ypsilon. Před maturitami
mohou zajít na klasiku – Čapkovu Matku.

životy, nabídne komedie Královny divadla
SpoluHra. Už nyní se příznivci baletu
mohou těšit na Bohemia Balet
Premieru 22, milovníci opery pak
na Dvořákova Jakobína, v nastudování
libereckého divadla F. X. Šaldy.

„Pro rodiče s dětmi jsme vybrali krásné
pohádky známé z večerníčků nebo
dětských knížek: Macha a Šebestovou,
Ferdu Mravence, pohádku O pejskovi
a kočičce, Princeznu na ocet a grotesku
hradeckého divadla Drak Do hajan,“
dodává Pavel Žur.
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Když kraluje zima
Pokračování ze strany 33
Výška sněhu se však pohybovala většinou jen do dvou metrů, kolem silnic pak
do tří metrů.
Sníh v roce 2006 zaúřadoval ještě jednou. „Na přelomu března a dubna došlo k
povodni na velké části území České republiky a širšího území střední Evropy. Způsobila je kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení, které vedlo k rychlému tání
bohaté sněhové pokrývky,“ připomněl meteorolog Radek Tomšů.
Byla to největší povodeň z tání od roku
1940 a zasáhla obce a města na řekách
Labi i Jizeře. Zajímavostí je, že hned po ní
přišla dosud nejteplejší zima, kterou meteorologové v našich končinách naměřili.
A jaké jsou výhledy na letošní zimu? Podle většiny meteorologických modelů
má být teplotně nadprůměrná, což je ale
podle Tomšů v posledních letech v podstatě pravidlem.
Velmi pravděpodobné je také, že bez

KDYŽ SE SNÍH ZMĚNÍ V POVODEŇ PRUDKÉ OTEPLENÍ A VYDATNÉ SRÁŽKY VEDLY V BŘEZNU
2006 K RYCHLÉMU TÁNÍ A ROZVODNĚNÍ ŘADY ŘEK. NA SNÍMKU STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ V ÚSTÍ.

sněhu budou i blížící se vánoční svátky.
„Pravděpodobnost, že na Vánoce bude
sníh, nebyla nikdy velká – asi 3 ku 10, ale
vlivem oteplení klesla v poslední letech

až na 1 ku 10,“ doplňuje meteorolog s
tím, že hlavně v nížinách se tak budeme
zřejmě muset smířit s tím, že svátky budou opět na blátě.

INZERCE

Hledáme

Řidiče VZV, provozního zámečníka
Náborový příspěvek 10 000 CZK
info.prace@dssmith.com | tel. 412 528 984 | www.krabicovemesto.cz
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Historie krampusů
sahá až ke Keltům
Jsou děsivější než naši
tradiční čerti a zlobivé
děti prý mohou i sníst.
Odkud se vzali a kde
jich potkáte nejvíc?
TEXT: ZUZANA MENDLOVÁ
FOTO: M. PODHORA A P. TOPIČ, MAFRA

S

etkání s čertem coby jednou z postav patřících k prosincovým tradicím snad jako dítě zažil každý.
Někdy více, jindy méně roztomilá postavička doprovázející rozvážného Mikuláše a laskavého anděla
byla a často stále je jednou z mála autorit,
která v předvánočním čase platí jako zdvižený prst na neposlušné děti.
Českého pitvořícího se a mnohdy hodného čerta však hravě strčí do kapsy mnohem děsivější satanáš původem z Alp. Ten
sice do domácností a na nadílku nechodí,
v posledních několika letech se mu však
podařilo dobýt ulice řady českých měst.
Průvody a strašidelná vystoupení krampusů, jak se jim říká, si v adventním čase
objednává spousta radnic.
Kde se děsivá podoba krampusů, kteří
i v dospělých mnohdy vzbuzují pořádné
leknutí, vlastně vzala? Krampus je původem alpské strašidlo označující rohatou
antropomorfní figuru. Proti českému čertovi má o dost zlověstnější podobu a zlobivé děti může i sníst. Kolem 22. prosince se
pak ale přemění zpět v normální lidskou
bytost a nic si nepamatuje.
Do detailu propracované masky bývají
často umělecká díla, jimž odpovídá i cena
dosahující až několika set eur. Obličeje
krampusů se často vyřezávají z lipového
nebo borového dřeva a malují se ručně.
Součástí jsou i pravé zvířecí rohy především z muflonů, beranů, kamzíků a koz.
Kožichy pak jsou ušité z kozí či ovčí kůže.
Často nechybí ani hlučný kravský zvon,
který zahání zlé lidi, vrbové proutí na šlehání a řetěz na chrastění. Celý kostým
může vážit až 30 kilogramů. Na zádech
také může mít krampus nůši, do níž podle
pověsti dává zlobivé děti.
Na výrobce masek lze narazit dokonce
i v Česku. Jedním z mála a prý jediným
uměleckým řezbářem, který se profesio-

Z ALP ZAMÍŘILI I K NÁM TRADICE KRAMPUSÁCKÝCH PRŮVODŮ SE ZRODILA V POLOVINĚ 19. STOLETÍ V ALPSKÝCH REGIONECH. POSTUPNĚ SI DĚSIVÁ SHOW ZÍSKALA OBLIBU I V ŘADĚ OKOLNÍCH
ZEMÍ A POPULÁRNÍ SE STALA V POSLEDNÍCH LETECH TAKÉ V ULICÍCH ČESKÝCH MĚST.

nálně věnuje jejich výrobě v Čechách, je
Roman Strouhal z Mladé Boleslavi.
„Mám svůj styl, ke kterému jsem se dopracoval. To zákazníci respektují. Vymyslí si jen, jaký maska má mít výraz. Najdou
si třeba obrázek a ten pošlou. Domluvíme se, jak moc má být čert zamračený,
jestli má mít otevřenou pusu. Někdo chce
mít masku hodně strašidelnou, jiný zase
méně,“ zmiňoval v jednom z rozhovorů
pro MF DNES člen skupiny Eligor Krampus Mladá Boleslav, kterou bylo možné
spatřit například v Žatci.
Svátek krampusů se slaví jako u nás Mi-

kuláš s čertem, tedy 5. prosince. Po horských vesničkách a městech se však mohou skupiny krampusáků pohybovat od
listopadu až do ledna.
Počátky průvodů se datují do poloviny
19. století, historie tradice ale sahá zřejmě až ke keltským rituálům. Téma je při
pohledu na hodného Mikuláše a děsivé
čerty jasné, zobrazuje věčný boj mezi dobrem a zlem. V období inkvizice však byla
tato tradice zakázána dokonce pod hrozbou trestu smrti.
Pokračování na straně 37

PRÁVĚ V PRODEJI!
Časopis Žena a život si můžete předplatit na
www.jenprocasopisy.cz/zena
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Historie krampusů
sahá až ke Keltům
Pokračování ze strany 35
Hlavní oblast, kde se zvyk objevil jako
první, leží v rakouském alpském regionu,
konkrétně v oblasti Tyrolska, Salcburska,
Štýrska a Korutanska. Ten největší krampuslauf na světě probíhá ve Schladmingu, na akci se pravidelně schází kolem
800 krampusů a strašidel. Masky se představují ve skupinách rozdělené podle regionů a na obří podívanou přijíždí více
než osm tisíc diváků.
Velkolepé krampuslaufy se ale v posledních desetiletích z Rakouska postupně rozšířily i do sousedních zemí. Na průvody
„pravých“ krampusů tak lze narazit ve Slovinsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Chorvatsku a v neposlední řadě i u nás.
Jestli i letos budou v našich ulicích vi-

INZERCE

TVŮRCE DĚSU V ČESKU SE SPECIALIZUJE
NA VÝROBU MASEK ROMAN STROUHAL.
KOMPLETNÍ KOSTÝM MŮŽE MÍT I 30 KILO.

dět strašidelné, chlupaté a hlučné postavy s obrovskými rohy, ovlivní aktuální situace kolem koronavirové nákazy. Ta už
loni jako zatím jediná mocná síla dokáza-

la strašidla vyhnat z ulic pryč. Zda tomu
tak bude i letos, se uvidí. Některé radnice
zatím s průvody počítají, zkuste si tedy
zjistit, jestli se zrovna ve vaší blízkosti nebudou krampusové pohybovat.
Součástí démonických procesí je i ohňová show doprovázená petardami a hlasitou hudbou, kdy se zejména menší děti
snadno a hodně vylekají. „Zejména od tří
do čtyř let a pak mezi sedmi a osmi mají
děti období strachu. Představivost jim pracuje na plné obrátky a světu kolem sebe
příliš nerozumějí, takže si ho zabydlují tajemnými bytostmi. Jsou-li úzkostlivé, mívají noční děsy, nepříjemné sny a jsou lekavé,“ upozornil však v dřívějším rozhovoru
pro magazín OnaDnes psycholog Radim
Opatrný, že by se těchto akcí měly účastnit spíše až odrostlejší děti a dospělí.
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O stromku a holčičce
Kde se vzala tradice stavět na náměstích vánoční stromy a jak pronikla
i do domácností? A jakou roli v tom hrál spisovatel Rudolf Těsnohlídek?
TEXT: JAN VESELÝ
FOTO: REPRO Z WIKIPEDIA.ORG

B

ěhem několika dní se v ulicích
měst rozsvítí vánoční stromy a
během krátkého času řada z
nás půjde vánoční strom koupit. Je to už nedílná součást Vánoc v našich končinách, ale i v zemích
pro nás stále exotických, kam se tradice
od nás rozšířila. Podle všeho proto, že jde
o hezký „předmět“ spojený s obdarováváním, který lze vyzdobit a rozsvítit.
Štědrý den bez vánočního stromečku
si zvládne představit jen málokdo. Jedlička či smrček ozdobený vším možným
včetně cukrovinek už je zkrátka zažitá klasika. Kde se však tato tradice vzala?

POHANÉ? OPAT? OBCHODNÍCI?
Kolem výkladu tradice je spousta příběhů
a legend. Jako jeden počátek lze uvádět
předkřesťanské, chcete-li pohanské zvyky,
kdy stromy z lesů využívali ke svým oslavám slunovratů staří Germáni a Keltové.
Pokud by vám to přišlo už moc, můžeme
se v historii chytit třeba také raně křesťanského opata z Irska, který prý v Burgundsku obracel pohany na „pravou víru“ u
stromu vyzdobeného pochodněmi. Chtěl
tak prý přilákat k sobě více lidí, protože
strom byl viditelný z dálky.
Nejsnazší a historiky nejčastěji uváděná je tradice z německých Brém, kde koncem roku stromy ozdobenými ovocem
ozvláštňovaly svá sídla řemeslnické cechy. Jehličnany měly mít jistou ochranitelskou funkci. Zmínka je o tom v kronice
města Brém z roku 1570.
Možná to ale bylo jinak, protože podle
některých zdrojů byla tradice zdobení
stromku převzata do Německa obchodníky, kteří se pohybovali severněji, tedy ne
u Severního moře, kde jsou Brémy, ale u
Baltu – v místech dnešní lotyšské Rigy,
případně v Estonsku.
Z Rigy je ozdobený strom znám podle
zápisů z roku 1510. Mělo jít o strom ozdobený členy takzvaného Bratrstva černohlavých. Bratrstvo, v němž se ve středověku sdružovali obchodníci německého původu, chtělo Rize k zimnímu slunovratu
věnovat strom, jenž se měl nastojato spálit, aby se tak zapudilo zlo. Jehličnan ale
byl prý příliš velký, takže plameny by
ohrozily okolní domy. A tak zatímco kupci probírali, co s obří jedlí, děti ji ozdobily
jablky a slámou. A hezky ozdobený strom

DÁVNÁ VÝZDOBA MALBA OZDOBENÉHO A NASVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMKU OD DÁNSKÉHO
MALÍŘE VIGGO JOHANSENA Z ROKU 1891.

se obyvatelům Rigy tak zalíbil, že ho chtěli opakovaně. A tradice dobývající svět
mohla být na světě.
Ovšem páni konšelé ze zmíněného Estonska, přímo z Tallinu, začali brzy hájit
své prvenství. Bratrstvo černohlavých
prý nazdobený strom, který měl ochránit
město před zlem, vztyčilo tady a prý už
roku 1441.
V souvislosti s koncem roku je ale uváděn ještě jeden strom, který by mohl být
tím Prvním s velkým P. Ačkoli mnozí představitelé katolické církve považovali zejména v 19. století zdobení stromů za pohanský zvyk, další verze vysvětlující vznik tradice zdobení vychází právě z křesťanských kořenů: na svátek Adama a Evy,
tedy 24. prosince, se před kostely od středověku konaly hry připomínající prvotní
hřích a právě strom se zavěšenými jablky
byl „rekvizitou“ těchto her. Kdo ví?
STROM U BOHATÝCH MĚŠŤANŮ
Jisté je, že na území dnešního Česka poprvé postavil vánoční stromek pro své
přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Stalo
se tak na jeho zámku v Libni. Postupně
zvyk začínaly přebírat bohatší pražské ro-

diny a ve 40. letech 19. století už byl stromek vcelku oblíbenou výzdobou měšťanských pokojů v Praze. Do venkovských
stavení pronikaly ozdobené stromečky
pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
PŘÍBĚH TĚSNOHLÍDKOVY LIDUŠKY
Pokud jde o naše rozsvícené stromy na
náměstích, tak za vůbec prvního „stavitele“ je uváděn spisovatel Rudolf Těsnohlídek a místem bylo dnešní brněnské Náměstí svobody v roce 1924. Těsnohlídka
k tomu přimělo nalezení prochladlého
opuštěného děvčátka v lese roku 1919.
Stalo se to u Bílovic nad Svitavou, kde
Těsnohlídek žil se svou druhou manželkou. S přáteli, malířem Františkem Koudelkou a úředníkem Josefem Tesařem,
nalezl 22. prosince 1919 sedmnáctiměsíční děvčátko. Prožitek ho zasáhl tak, že se
o Vánocích rozhodl vztyčit na náměstí
strom a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem.
Po Těsnohlídkově vzoru se následně
stromy začaly stavět také v dalších městech a lidé k nim pak nosili dary pro sociálně slabé.
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aneb začíná advent
A děvčátko? Šlo o Ludmilu Kosourovou
narozenou v Netíně roku 1918. Její matka
byla služka, otec ruský válečný zajatec.
Následně ji do péče převzali bezdětní manželé Polákovi z Brna. Po základní škole se
zaučila prodavačkou a v červnu 1938 si
vzala geologa Josefa Chybíka. Po svatbě
se přestěhovala do Prahy. Vychovala čtyři
děti a zemřela v lednu 1997 v Praze.
Sám Rudolf Těsnohlídek se k události
vrátil v Lidových novinách 9. listopadu
1920, když matka Lidušky stanula před
soudem. Za odložení dítěte a nezájem o
něj dostala pět měsíců vězení.
„Šli jsme hledat vánoční stromek, maličkou drobnou jedličku. Zapadli jsme do
úvalu, jímž za letních nedělí procházejí tisíce výletníků. Nikdo tudy dnes nešel. Vracel
se pouze hajný, jenž se pozdržel opatřuje
chvoj k betlému do kostela. Pustili jsme se,
abychom v lese docela nezatměli, do nejbližší seče po příkrém úbočí. Pracně vydrali
jsme se po omrzlé zemi do půli stráně, kde
bylo již rovněji a kde bylo možno rázněji

JEDEN Z PRVNÍCH PRVNÍ PUBLIKOVANÝ
OBRÁZEK VÁNOČNÍHO STROMKU V KNIZE
OD HERMANNA BOKUMA Z ROKU 1836.

vykročiti, ale tu nás zadržel pláč lesní. Bylo
to několik vran, jež krákorajíce výstrahu
ostatním zapadly na protější stráň. Sletěly
se, aby tu jako vždy vyčkaly smrt. Stanuli
jsme v lidské, nešetrné zvědavosti, a tu zanesl k nám vítr slabý sten. Byl to dojemný

nářek, bezbranný, umdlévající, loučení se
světem. Tak naříkává vysoká, je-li smrtelně poraněna. Chtěli jsme jí zkrátit muka a
zamířili jsme napříč podrostem k domnělé
srnčí. Kolik tu bylo malých vhodných vánočních stromků, avšak nepovšimli jsme
si ani jediného. Viděli jsme před sebou v tu
chvíli jen rozložitý smrk. Blížíce se k němu,
seznali jsme, že sten je slábnoucím pláčem
dítěte. Strnuli jsme úlekem. Představili jsme
si, jak tu stojí ve vetchých hadérkách, tenké
sukničce a čeká. Snad je tu matka postavila
v závětří houštiny, aby počkalo, až nasbírá
klestí, a ono bojí se tmy a noci, a proto pláče. Ale když jsme rozhrnuli poslední větve,
spatřili jsme hrůzu větší, než jsme očekávali. Leželo tu malé robátko, nahé, jen čepeček na hlavě a košilku rozhalenou, na špinavé peřince. Malé tělíčko zmodralo již mrazem…,“ psal Těsnohlídek. A další osud děvčátka již znáte, bylo zachráněno.
Ale to jsme hodně odbočili od stavby
vánočních stromů.
Milí čtenáři, užijte si pěkný advent.

INZERCE

Vážení a milí přátelé, občané Ledvic,
ani jsme se nenadáli a blížíme se do finále roku 2021. S politováním musím říci, že se nám opět
zhoršuje situace kolem Covid - 19. Doufám, že se situace zlepší a budeme moci prožít nádherné
vánoční svátky se svými blízkými a těšit se na naše společné kulturní akce, které chceme
uskutečnit do konce roku jako je rozsvícení vánočního stromu a mikulášské představení.
V roce 2021 se nám zkomplikovalo pár našich investičních akci jako je oprava školky, kterou musíme
přesunout do roku 2022. K tomuto došlo i když bylo vše připravené včetně žádosti o dotaci i samotný
projekt. Bohužel na náš projekt nejsou potvrzeny finance z MMR.
Zároveň tento rok je velice nepříznivý pro investiční akce ohledně dostupnosti a cen všech materiálu na trhu. Doufáme, že
rok 2022 nám bude přát o něco lépe. Přes tyto veškeré problémy se nám podařilo uskutečnit některé investiční a kulturní akce
jako byl nákup našeho elektromobilu a výkup nemovitosti pro zřízení domu s pečovatelskou službou a spoustu kulturních akci
(rafty v Rakousku, slavnosti města, pobyt dětí ve Sloupu v Čechách atd.), což vzhledem k nepříznivým okolnostem je velkým
úspěchem. Co se týká financí tak jsme 30 mil. přeinvestovali do jiného produktu, který se nám zdá výhodnější pro naše město.
Rád bych poděkoval našim tradičním partnerům za finanční a materiální podporu v tomto roce společnosti ČEZ a.s.
a Severočeským dolům a.s., ale i všem dobrovolníkům, místním podnikatelům a našim členům kulturní komise, kteří jsou
nápomocni k zajištění kulturních a společenských akci v našem městě. Zároveň chci využít tuto možnost všem popřát krásné
a klidné vánoce a šťastný nový rok.
Zachovejte nám přízeň, pracujeme pro Vás.
Váš starosta Zdeněk Javůrek
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Tornádo
ve vinařském
království

V

inařství Ježková je malý rodinný
podnik, který vede Miroslava Ježková, přičemž vinohradnická a vinařská tradice rodiny sahá někam
k roku 1900. Mladší dcera Miroslava Košuta převzala vinohrady a sklepní hospodářství se snahou změnit poměr sudového
a lahvového vína a s podporou celé rodiny navázat na otcovy dlouholeté cenné zkušenosti. Vinařství nyní obhospodařuje v systému
integrované produkce 9,5 hektaru vinic v tratích Vinohrady a Stará hora.
Nejstarší vinice je z roku 1932 a z ní také
pochází rarita v produktovém portfoliu –
cuvée Dědovo červené, Dědovo bílé a Dědovo růžové, což jsou vína s příběhem,

vzpomínka na dědu, který vinohrad vysadil. Vyrobena jsou z hroznů starých keřů
různých odrůd, jež se zpracovávají společně. Nejmladší vinice je z roku 2014 a pěstuje se na ní slovenská odrůda Noria.
Výroba probíhá v domácím areálu, při
zpracování hroznů vychází Miroslava Ježková z tradičních poznatků výroby vína s
použitím moderních technologií – šetrné lisování, odkalení i řízené kvašení moštu. Vinařství se orientuje na mladá svěží vína,
jež uvádí na trh v následujícím roce po
sklizni. Převážná část produkce, která se
ročně pohybuje kolem 90 tisíc litrů, se expeduje velkoodběratelům v sudové podobě, kolem 25 tisíc lahví se lahvuje.

NIČIVÉ TORNÁDO ZHATILO PLÁNY
Veškeré plány Miroslavy Ježkové na modernizaci vinařství a tradiční letošní sklizeň
změnilo během pár minut tornádo, které
se nad Moravskou Novou Vsí přehnalo
koncem června. Vlastní dům, dům sestry,
dům rodičů, vinařství, sklad, vše bylo během chvíle fatálně poničené a škody dosáhly milionů korun. Jen sklepu s archivními víny a částečně vinohradům se tornádo
víceméně vyhnulo. Alespoň v tom měla Miroslava Ježková štěstí. Minimálně 15 tisíc litrů vína však musela odepsat, když do některých tanků, v nichž víno zrálo, natekla
voda nebo se rozbily poté, co z vinařství odlétla střecha a spadl strop. Odepsat musela
také na dva tisíce zničených lahví hotového vína. Poničena byla navíc i značná část
výrobní technologie za miliony korun, již v
uplynulých letech postupně pořizovala
ona sama či její otec, jenž vinařství zakládal.
Vinařství se pomalu vrací do normálu,
když nyní lahvuje na 50 tisíc vín. Daří se
to zvládnout díky přátelům, známým i lidem, kteří pomohli ať finančně, materiálně, psychicky, či přiloženou rukou k
dílu. Každé pomoci si moc váží a děkuje
za ni.
– Bohumil Brejžek

INZERCE

Město

Klášterec nad Ohří

Město leží v údolí řeky Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami. Siluety okolních vrchů nabízí krásnou podívanou v kterékoliv roční období, ať
už v rozkvetlém jaru, zeleném létu, barevném podzimu nebo zasněžené
zimě. Přichází konec roku, adventní čas. Po celý rok vás zveme na návštěvu
do města porcelánu, kde můžete ochutnat i tři minerální prameny v Lázních Evženie, navštívit zámek a zámecký park s mnoha dendrologickými
unikáty, expozici Holky z porcelánu nebo městskou galerii Kryt. Rádi vás
uvidíme.
Ale hlavně vám přejeme šťastné prožití vánočních svátků, klid, pohodu
a úspěšný vstup do nového roku. Ať už současná situace navždy zmizí a my
můžeme zdraví a šťastní trávit nejen vánoční čas se svými nejbližšími.
Ing. Štefan Drozd,
starosta města

Městský úřad Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří

www.klasterec.cz

Foto: Martin Motlík
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Skvělé vánoční
pečení s Pernerkou

K upečení chutného vánočního cukroví je nutné mít kvalitní suroviny.
Dobré těsto neuděláte bez kvalitní mouky. Zkuste svijanskou Pernerku.
LINECKÉ ZE ŠPALDOVÉ
HLADKÉ PERNERKY
Suroviny:
500 g hladké špaldové Pernerky
340 g změklého másla
170 g moučkového cukru
2 žloutky
najemno nastrouhaná kůra
z 1 biocitronu
Postup:
Na vál si prosejeme mouku a
moučkový cukr. Přidáme změklé máslo, žloutky a kůru z citronu. Rukama začneme zpracovávat, dokud nevytvoříme hladké
těsto. Těsto musí mít hladkou
konzistenci a nesmí se lepit k
válu. Hotové těsto zabalíme do
potravinářské fólie a dáme do
lednice na 1 hodinu, lépe však
přes noc.
LÁKAVÉ LINECKÉ CUKROVÍ Z HLADKÉ ŠPALDOVÉ PERNERKY JE MOŽNÉ NA VÁNOCE UPÉCT
NAPŘÍKLAD CHUTNÉ LINECKÉ CUKROVÍ. FOTO: ARCHIV FIRMY MLÝN PERNER

V

ánoce jsou za dveřmi a s tím i
doba pečení. K tomu, aby vše
dobře dopadlo, potřebujeme
kromě receptů i kvalitní suroviny, kdy vše začíná u mouky.
Proto byste měli v obchodě sáhnout po
mouce Pernerce, která se pyšní tou nejvyšší kvalitou. U Pernerky si navíc můžete opravdu vybírat mouku přesně podle
vašich chutí a požadavků – v nabídce je
nyní už 14 různých druhů Pernerek.
CELOZRNNÉ MOUKY NA VÁNOČNÍ
PEČENÍ? ROZHODNĚ ANO
Celozrnné mouky umleté dohladka jsou
pro vánoční pečení jako dělané. Pernerky špaldová, pšeničná, žitná i pohanková
celozrnná mouka jsou umlety dohladka,
takže se vám s nimi bude opravdu dobře
pracovat. Navíc je v celozrnných moukách velké množství vlákniny, takže uděláte něco i pro své tělo, kterému ve většině případů dostatek vlákniny chybí.
Začít můžete třeba žitnými perníčky ze
žitné celozrnné Pernerky, které se určitě

stanou ozdobou vašeho vánočního stolu.
Ze špaldové celozrnné mouky pak můžete upéct skvělou vánočku a z pohankové
celozrnné mouky zase famózní perníkovou chaloupku nebo pohankové vanilkové rohlíčky.
Všechny recepty najdete na webu
www.pernerka.cz/recepty. Tam si také
můžete recepty jednoduše třídit podle
příležitosti, třeba ty vánoční nebo podle
druhu mouky, ze které chcete péct.
Letošní Vánoce jsou určitě příležitostí
vyzkoušet i něco úplně nového, třeba
cukroví z rýžové mouky Pernerky, jejíž
obliba oprávněně roste. Linecké pečivo,
které z ní uděláte, si zaručeně oblíbí
všichni doma i návštěvy, kterým dáte
ochutnat.
KLASIKA VE ŠPALDOVÉM HÁVU
Nesmíme zapomenout ani na špaldovou
hladkou Pernerku. To je mouka, která se
hodí úplně na všechno a její přednosti vyniknou i při vánočním pečení, kdy cukroví dodá krásnou oříškovou chuť. Pokud

Vyndáme těsto z lednice. Rozehřejeme si troubu na 160 °C.
Vál si posypeme lehce moukou
a těsto vyválíme na plát zhruba
2–3 mm silný. Vykrajujeme libovolné tvary a klademe na plech
vyložený pečicím papírem. Pečeme 7–8 minut.
Po vychladnutí slepujeme marmeládou.
se chystáte na linecké a nechcete je dělat
z rýžové mouky, pak sáhněte po hladké
špaldové. Litovat určitě nebudete. Ze stejné mouky uděláte i skvělé vanilkové rohlíčky, špaldové perníčky i maďarskou vánoční specialitu bejgli. A těm, co chtějí
něco slavnostnějšího na vánoční stůl, doporučujeme vánoční štolu nebo vánoční
poleno z hladké Pernerky.
Velké množství zajímavých receptů i
to, na co se která mouka hodí, najdete na
www.pernerka.cz i na stránkách Facebooku a Instagramu Pernerky.
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Královstvím moravských vín se přehnalo tornádo

Zažij kouzelné zimní
večery se skleničkou
moravského vína
z Vinařství Ježková,
aneb kvalita
z Moravské Nové Vsi.
cz

www.vinarstvijezkova.

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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POVINNÉ RUČENÍ

MÝTY O POVINNÉM RUČENÍ

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

1.

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

2.

Z povinného ručení se
hradí jen škoda na autě
Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech,
ale – a nebývají to malé částky
– na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí pojišťovny
poškozeným
bolestné,
ušlý
výdělek, náklady léčení, ztížení
společenského uplatnění a další.
Průměrná újma na zdraví se v roce
2021 šplhá na 390 000 korun.

3.

I škoda na vlastním autě
je kryta z povinného
ručení
Nikoli.
Škodu
způsobenou
na vlastním vozidle kryje havarijní pojištění, a proto není od věci
jej mít sjednané. Povinné ručení
– tedy pojištění odpovědnosti
za škodu z provozu vozidla – kryje
jen ty škody, které způsobíte
v rámci nehody jiným osobám,
například i spolucestujícímu.

Auto si sami nafotíte, ušetříte
čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění?
Zjistěte si, jestli nabízí
nějaké výhody, třeba
kvalitní asistenci,
nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,”
doporučuje ředitel Úseku
pojištění motorových
vozidel v Kooperativě
Aleš Zethner.
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv Kooperativa pracuje již
několik let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní

pojištění, což i s ohledem na epidemiologickou situaci využívá stále více
klientů. A protože součástí havarijního
pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení je i povinnost
vstupní prohlídky, roste i počet vozidel, která je potřeba fyzicky zkontrolovat.
„Abychom celý proces klientům ulehčili, připravili jsme novinku, která jim
umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní, zatímco dříve byla
nezbytná odborná prohlídka technikem společnosti Global Expert a tedy
i „fyzický“ kontakt,“ vysvětluje Aleš
Zethner. Následovat bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné
události.

4.

Pokud s autem nejezdím,
případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí
Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
je ze zákona povinné a každé vozidlo, zapsané v registru vozidel,
jej musí mít sjednané. Zákon také
stanovuje, že tuto povinnost musí
splňovat každé vozidlo ponechané
na pozemní komunikaci. Pokud
nemáte pojištění sjednané, za každý
den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatíte příspěvek do garančního
fondu ČKP. Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu
potřebovat, pak máte možnost
dočasně je vyřadit z registru vozidel
do tzv. depozitu.

5.

Po zániku povinného ručení
je odevzdání registrační
značky vozidel dobrovolné
Pokud povinné ručení zanikne, je
podle zákona povinností vlastníka

vozidla požádat registr silničních
vozidel o vyřazení vozidla z provozu, a to do 10 dní od změny. Nejde
o dobrovolnost, ale o zákonem
uloženou povinnost. V případě,
že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto
skutečnost oznámit také.

6.

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

7.

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

Myslete na POMOCNOU ruku
v PRAVOU chvíli.
Pojištìní vozidel

Úrazová asistence
Úrazová asistence UNIQA pomáhá po nehodách
Servis po autonehodì pro osoby, které utrpìly úraz
a jsou doèasnì handicapované.
24 hodin dennì
limit 10 000 korun na osobu

UNIQA úrazová asistence kryje tato plnìní:
doprava k lékaøi
dovoz lékù a jídel, nákupy, úklid
pomoc pøi hygienì, s pøípravou jídla apod.
opatrování dìtí a seniorù,
zajištìní péèe o psa nebo koèku.

www.uniqa.cz
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Povinné ručení:

co Vás aktuálně zajímá
Ovlivňuje již druhým rokem probíhající pandemie i vývoj škod z povinného
ručení?
Během léta 2021 se celkové
škody z autonehod navrátily
na úroveň předcovidových let
2018 a 2019. Pokles škod během
nejintenzivnějšího
lockdownu
letošního roku již zdaleka nebyl tak
hluboký, jak tomu bylo v roce 2020.
U škod vzniklých v zahraničí zatím
platí, že se jejich počet stabilizoval
na úrovni o cca 20 % nižší než před
pandemií, což souvisí se stále nižší
intenzitou cest do zahraničí zejména ze strany osobních automobilů
(nákladní přeprava a tím i škody
nákladních automobilů a tahačů se
navrátily na předchozí úroveň).
Nesmíme dále zapomínat, že během
pandemické situace naopak řada
motoristů používala svá vozidla
ve výrazně vyšší intenzitě jako alternativu před veřejnou dopravou,
když riziko nákazy v prostředcích
veřejné
dopravy
považovaly
a považují za výrazně vyšší. Efekt
poklesu škod je tak nutné považovat
za velmi přechodný a lze očekávat,
že po odeznění vlivů poklesu mobility dojde k návratu škodní frekvence
zpět do obvyklého trendu, což opět
zásadně ovlivní výsledky povinného

Petr Jedlička,
pojistný
matematik
České kanceláře
pojistitelů
ručení zejména ve vazbě na aktuální
velmi vysokou škodní inflaci.
Jak se vyvíjí škodní inflace u povinného
ručení?
Stejně jako ostatní ekonomická
odvětví, i pojišťovnictví je výrazně
zasaženo aktuální narůstající cenou
naprosté většiny materiálů, surovin,
zboží a služeb. Konkrétní dopad
inflačních tlaků v povinném ručení
se projevuje navyšující se cenou oprav
i kompenzací v případě tzv. „totální
škody“, jež se navyšují při vzrůstající
ceně vozidel. Izde se projevuje důsledek
narušených dodavatelských řetězců,
komplikovanější dostupnosti náhradních dílů a delších čekacích lhůt, což
vše opravu vozidla výrazně prodražuje.
Skutečnost, že se dle aktuálních
velmi střízlivých odhadů průměrná

Úrazová asistence UNIQA
pro motoristy po nehodě
UNIQA nabízí motoristům
doplňkový produkt
k pojištění aut – úrazovou
asistencí pro ty, kteří
se zranili v souvislosti
s nehodou anebo užíváním
vozidla. Ta doplňuje
paletu všestranných
krytí k povinnému ručení
i havarijnímu pojištění.
Připojištění speciální asistence lze
uzavřít buď pro řidiče auta, anebo pro
celou posádku. Je určena pro kategorie
osobních, užitkových a terénních vozidel. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem po autonehodě, které
nejsou schopné během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně telefonicky na čísle
272 10 10 20 až do limitu 10.000 korun
pro každou pojištěnou osobu.
Cena úrazového připojištění včetně
nové úrazové asistence pro motoristy
je 300 korun v případě pojištění řidiče
vozu a 130 korun za každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). Poúrazová asistence není omezena věkem
pojištěného.
Co kryje úrazová asistence pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace

•
•

•
•
•
•

a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence, konkrétní zdravotní problém apod.).
Doprava z a do zdravotnického zařízení (do a z bydliště pojištěné osoby;
sanitka nebo taxi).
Dovoz léků, nákup potravin a hygienických potřeb. Dovoz jednoho teplého nebo zmrazeného jídla denně
do bydliště pojištěného.
Běžný úklid domácnosti (luxování,
vytření, umytí nádobí, praní, žehlení
apod.)
Asistence – pomoc při osobní hygieně, s přípravou jídla apod.
Opatrování dětí a seniorů ve společné domácnosti (dohled a pomoc
s běžnými denními úkony).
Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.

„Tato plnění jsme identifikovali
i ve spolupráci se zdravotníky a rodinami, které podobnou situaci zažily,
jako ta nejpotřebnější a nejužitečnější.
Služba zapadá do našeho konceptu
nabídky komplexnějších řešení pro
nejrůznější události, nikoli jen ﬁnanční pomoci z pojištění
při škodách,” konstatovala Eva Svobodová, tisková mluvčí
UNIQA.
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výše majetkové škody meziročně
navyšuje tempem o cca 8%, přičemž
z některých dalších kvartálních porovnání s hodnotami o rok zpět se v roce
2021 jedná již o růsty až kolem 12%,
je vedle obvyklých důvodů spojených
s navyšující se cenou práce v autoservisech, rostoucí cenou náhradních
dílů a s technicky komplexnějšími
a tím i nákladnějšími opravami moderních vozidel dále umocněna existujícími ‚pandemickými‘ ekonomickými
nerovnováhami vedoucími k další
eskalaci těchto efektů. Škodní inflace
se tedy pandemií nijak neeliminovala,
a naopak se jí posílila. Povinné ručení
nelze posuzovat ani pouze optikou
‚plechových škod‘, spojených zejména
s náklady na opravu vozidel, ale podstatná část závazků ze škod na zdraví
vzhledem k jejich dlouhé době výplaty při trvalých následcích vychází
na desítky let – hovoříme o ztrátě
na výdělku, nákladech následné péče,
ošetřovatelství, asistenci zraněnému
atd. Tyto náklady také podléhají vývoji
cen těchto služeb po velmi dlouhou
dobu. Je tedy nutné, aby pojistné
z roku dopravní nehody postačilo
i na tyto velmi dlouhodobé a v konečné
výši dopředu nejisté závazky, které se
také z roku na rok významně navyšují,
a inflační tlaky zde spojené s růstem
mezd do budoucna souvisejí i s aktuálním nedostatkem pracovníků téměř
v celé ekonomice.
Jak často vlastně způsobujeme nehody?
V roce 2020 vychází tzv. škodní

frekvence u osobních automobilů
na 2,9%, což znamená, že v průměru
29 vozidel v rámci každé tisícovky
pojištěných způsobí během roku
škodu.
V uvedené charakteristice jsou ale
mezi různými skupinami klientů a vozidel výrazné rozdíly, např. u firemních osobních vozidel vychází škodní
frekvence již na úrovni 4% a dále např.
u mladých klientů v kategorii do 30 let
věku se souhrnně jedná o téměř o 5%.
Extrémní hodnota vychází u skupiny
tahačů návěsů, kde se jedná dokonce
o 27%, tj. ročně ze 100 pojištěných
tahačů způsobí škodu v povinném
ručení v průměru 27 vozidel.
Je stále velký počet nepojištěných vozidel
oproti pojištěným?
Aktuální počet pojištěných vozidel
všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,7 mil. kusů a současně
počet vozidel bez sjednaného pojištění
odpovědnosti z provozu vodidla
dosahuje 149 000, což oproti loňské
hodnotě 161 000 představuje zřetelný
pokles o cca 8%. Meziročně klesá
i celkový počet nepojištěných škod,
z loňských 2 963 případů na letošní
odhad 2 605 případů. Poškozeným
za škody způsobené nepojištěným
vozidlem odškodňuje škody na zdraví
způsobené neidentifikovaným vozidlem Česká kancelář pojistitelů a ta
také pomáhá při řešení mezinárodních škod, jak v případě českých vozidel v zahraničí, tak i zahraničních
vozidel v ČR.
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„Slavičí“ výměna generací

Po čtyřleté pauze, prvně
bez Karla Gotta a s vítězi,
kteří chuť výhry v nejstarší
anketě ještě nezažili.
Český slavík 21 přesto či
právě proto diváky oslovil.

ČR | Když po kontroverzích s (ne)uznáváním hlasů pro kapelu Ortel v roce 2017
skončila tradiční anketa Český slavík,
bylo otázkou času, kdy se ji někdo pokusí
resuscitovat. Stalo se tak letos, kdy nová
podoba ankety vznikla pod patronací miliardáře a matematika Karla Janečka. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo minulý pátek nejsledovanějším pořadem dne. Posluchači rozhodovali za užití Janečkovy hlasovací metody D21. A tituly přiřkli mladším tvářím populární hudby.
Na prvním místě mezi zpěváky stanul
a nástupcem Karla Gotta se stal Marek
Ztracený. Trofej mu předala Ivana Gottová. „Poklonu bych chtěl taky vyseknout
svým rodičům, narodil jsem se úžasným lidem, jsou nejlepší na světě,“ prohlásil dojatě Ztracený. Dodal, že Český slavík je „ztracený“ a cenu pomyslně poslal legendárnímu předchůdci. Zároveň se stal absolutním
vítězem. Radost z prvního místa poprvé pocítila také Ewa Farna, dosud druhá či třetí
slavice. „Brečela bych stejně, není to tím,“
dodala v narážce na své těhotenství. Lucie
Bílá, držitelka 20 „ptačích“ cen, skončila
stříbrná. Mezi kapelami triumfovali Mirai.
„Mně to přijde neuvěřitelné, všechny nominované a vítězné kapely jsme hráli na kytary na lyžáku...“ řekl zpěvák Mirai Navrátil.
Na druhém místě se umístil Kryštof, třetí
(re, iDNES.cz)
skončil Kabát.

Zatímco vítězové hlavních kategorií
Českého slavíka 21 Marek Ztracený,
Ewa Farna a kapela Mirai sklidili zasloužený aplaus, kontroverzní rapper
v masce Řezník kritizoval českou hudební scénu a vyzval své fanoušky,
aby mu příště už žádné hlasy do ankety neposílali.
FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA

Přehled vítězů ankety
Český slavík za rok 2021
Absolutní slavík: Marek Ztracený
Kategorie zpěváků: 1. místo - Marek Ztracený,
2. místo - Pokáč (Jan Pokorný), 3. místo - Richard Krajčo
Kategorie zpěvaček: 1. místo - Ewa Farna,
2. místo - Lucie Bílá, 3. místo - Eva Burešová
Kategorie hudebních skupin: 1. místo - Mirai,
2. místo - Kryštof, 3. místo - Kabát

Kategorie Hip hop a Rap: 1. místo - Řezník (Martin Pohl),
2. místo - Marpo (Otakar Petřina), 3. místo - Raego (Ladislav Pham)
Kategorie Objev roku: Michal Horák
Kategorie Nejstreamovanější česká skladba na internetu:
Rozdělený světy (Viktor Sheen)
Kategorie Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls:
Moje milá (Marek Ztracený)
Celkem v anketě letos hlasovalo téměř 210 tisíc hlasujících.
Rozdali přes 1,6 milionu hlasů.

Exkluzivně

ZE SVĚTA

TOMÁŠ ŘEPKA & KATEŘINA KRISTELOVÁ:

Vše, co jsme znali a milovali…

Upřímná láska, nebo jen faleš?

SLAVNÝCH

0,85€

Číslo 3 vychází
ve středu 15. 1. 2020,

15,90 Kč

Kč / sr

JEN ZA

13,9Kč0

sstr. 48

číslo 3,
13. 1. 2020,
cena 16,90 Kč

Kč

SR 0,79 €

16,90

Gregor-Brzobohatí tajemný vzKaz!
nyní jen

1690

0, cena

NEJ
čtenější

1/202

číslo 4
21. 1. 2020

Číslo

cena 13,90 Kč
0,75 €

NEJZÁBAVNĚJŠÍ
VNĚJŠÍ TÝDENÍK
T ÝDENÍK PRO VÁSS

LINDA RYBOVÁ
& DAVID PRACHAŘ

str. 9

v čem se

neshodnou?

na obzoru

Vrátí se k manželovi? Pije? Bere léky? Myslí na

nový vztah
str. 47

lucie
bílá
í á

z čeho má

trauma
náš recept

To jste ještě

tátu?

kl ivní rozhovor!
EExkluzivní

NEMĚLI! sstr. 18 a 19
Rybí
bí KARBANÁTKY
Á

Proč se

tráPí?

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: ZIVOt 4 JMenO
prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

LUCIE
C
VONDRÁČKOVÁ

Zoufals
Zoufalství
Eva
Pilaro
Pilarová

str. 10 až 12

Dominika gottová

str.
str
st
2 ––3

Osud se
k ní otočil zády
Taťána
ťá
Fischerová
Život
plný
bolesti

%
100
ČESKÝCH
DÁVKA ČESKÝC

str.
6 –7

Zažívá
trýznivá
muka

str. 46

lucie
vonDráčková
vonDr

Kč
Super cena

str.
29–31

Ivana
Jirešová

jiř langmajer
jiří
karel roDen
k
str. 8 a 9

16 90

Stella Zázvorková

Drama

Číslo
Čísl
Čí
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sl
o 1/2020,
1/20
1/
2020
20
20,, ce
20
cena
na 20
2 0 Kč/0,99
Kč/0
Kč
/0,9
/0
, 9€
,9

INZERCE

CELEBRIT

NASADILA
FALEŠNOU
MASKU
Nečekané
Neček
Josef DDvořák
sstr.
st
t
10 – 11
10

str.
34 – 36

Prodloužený čas

str. 5

Odhaleno
Jiřina
Bohdalová

Manželka ho Víme, co ji
bere zkrátka dokáže vytočit!

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: cAS prO HVeZDY 4
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 50 Kč včetně DpH.

IVANA
GOTTOVÁ
PETR

CARMEN

KOSTKA Přiznali MAYEROVÁ
manželskou krizi!

Strachy ani nespí
JANA KRAUSOVÁ

Dokáže pomoct
nemocné mamince?
Uniklo z kuloárů
árů

ALOIS ŠVEHLÍK

Selhává mu
paměť?!
ODHALENO
TAŤJANA
TAŤJ
JANA
MEDVECKÁ

Trauma,
jež nedokáže
překonat

Draze vykoupená
vášeň

V srdci nosila
hluboký zármutek
Petr Svojtka

EXKLUZIVNĚ

str.
24–25

KAMILA MOUČ
MOUČKOVÁ
OUČ
Č O
& JANA BREJCHOVÁ
BREJC
CHOVÁ

První zpověď
po Karlově

OLGA SCHOBEROVÁ

Milostné eskapády
známého svůdníka

SMRTI!

7

delikátních
receptů

Psychologie

Když se zdravý životní styl
stane posedlostí

Domácnost

Jak udržet pořádek
jednou provždy?
Domácí paštiky

Móda

Praktické tipy na hory

Exkl vně
Exkluzi
herečka
Božena
Böhmová:

13 STRAN
UŽITEČNÝCH
RAD

Role
nemusí být
velké, ale
musí mít šťávu

Zábavné
křížovky
a sudoku

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: pS 4
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

TEREZA
KOSTKOVÁ

Proč se tolik nenávidí

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: retrO 3 JMenO
prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc na číslo
90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

str.
8–9

Rudolf
Hrušínský nejml.

Donaha!

Nezapomenutelné
filmové scény

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: nOStALGIe 3
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 50 Kč včetně DpH.

Manžela
X
uloupila
slavné herečce!

téma měs

íce:

Milostný hřích
se jí nevyplatil

KVŮLI LÁSCE
šli přes mrtvoly
10 TAJEMSTVÍ JANY KRAUSOVÉ
ROZHOVOR SE ZDEŇKEM ŽÁKEM

VOJTA & TATIANA DYKOVI

Koho jejich
štěstí málem
stálo život?

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: HVeZDY 3
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

text pište bez diakritiky. technicky zajišťuje společnost AtS. Infolinka 296 363 199 (po-pá 9-16 hod), www.platmobilem.cz.

Ať už potřebujete cokoliv,
jsme za pár minut u vás.

Nyní s dopravou zdarma!
www.damejidlo.cz
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Naučte se stolovat i pracovat s emocemi
Etiketa stolování
Ladislav Špaček
Kniha se zaměřuje na praktická témata,
která se týkají každého z nás. Seznamuje
s chováním u stolu, poskytuje návody, jak
správně prostřít stůl a jak rozsadit hosty
u stolu. Řeší rébusy, jak jíme běžná jídla
i exotické pokrmy, proč bychom měli drINZERCE

žet správně příbor,
jak
zacházíme
s ubrouskem, sklenicemi a dalším náčiním. Spolehlivě nás
provede stolováním
v restauraci i na banketu, ale velkou pozornost věnuje i do-

mácímu stolování. Má velký přesah do
gastronomie, seznamuje nás s velkými
osobnostmi francouzské kuchyně a s dějinami stolování, věnuje pozornost vývoji
gastronomie i věhlasným kuchyním, které
nyní vládnou světu. Jako bonus kniha představuje plejádu významných současných
osobností našeho gastronomického světa.
368 stran, nakladatelství UNIVERSUM

Pracovní NebojSešit
Jana Marešová
Blanka Antošová Kejíková
Interaktivní pomůcka
pro sebezkušenostní
práci s emocemi. Ukazuje cestu a možnosti,
jak si uvědomit, poznat a především jak
pracovat se strachy,
a to v pěti základních
podobách: obavy z nejistoty, strach
ze změny, stres z odmítnutí, hrůza z vlastního selhání nebo smutek ze samoty či
stárnutí. Pracovní NebojSešit obsahuje:
5 vzorových dialogů, 5 psychologických
dvojlistů, 5 rošťáckých ilustrací, 12 pastelek, 1 odvážnou záložku, 5 karet na pracovní dny (bonus, pouze pro 50 prvních
čtenářů).
www.nebojmese.eu

Kalendář událostí
v KT Auschwitz
Danuta Czechová
Téměř 50 let je jméno
KT Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí na
celém světě spojeno s
hitlerovským masovým
vražděním, zločinem,
jaký nemá v dějinách civilizace obdoby. Za necelých pět let existence tohoto tábora v něm nacisté zavraždili více než milion lidí. Autorka den po
dni odhaluje historii koncentračního tábora, uvádí, kdy a odkud přijížděly jednotlivé transporty, kolik osob v nich bylo, kolik jich bylo ihned po příjezdu posláno po
selekci do plynových komor, kolik do tábora. Popisuje nejdůležitější události v táboře, popravy, útěky vězňů, budování, rozšiřování a konečně i likvidaci a evakuaci
tábora. Všechny události jsou doloženy
jak svědecky, tak podloženy dochovanými dokumenty. 2 svazky (764 a 428 stran),
nakladatelství ACADEMIA

Mluví k vám kapitán
David Hecl, Martin Moravec
Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás
čeká opravdový zážitek.
Je to už víc než 30 let, co
David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Jako první Čech se posléze stal
kapitánem na Airbusu A380 ve dvou světových společnostech, v Emirates a v Korean
Air. Navštívil desítky zemí, posbíral spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na všechno,
co vás kdy o létání napadlo. A možná i na
to, co vás nikdy nenapadlo. Proč hladké přistání není úplně dobré? K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? Kdy se cestujícím neříká úplná pravda? Jací pasažéři
byli princ Harry či Karel Gott? Otázky kladl novinář Martin Moravec.
312 stran, nakladatel: Moravec Martin

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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Feri z vodky

Speciální Prostřeno! přivede k plotně moderátory
ČR | Soutěžní Prostřeno! bude speciální, soupeři jsou moderátoři a dýdžejové
z rádií. Kdo vyhraje 60 tisíc? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin a dozvíte se víc.
V pondělí vaří Daniel Ferenc (26 let).
Vyučený kuchař-číšník se živí jako
stand-up komik, moderátor a komparz
ve filmu. Menu má dost nóbl a propracované, prý gadžovské, aby zapadl mezi
normální hráče. Alkoholový předkrm pojmenoval Dominik Feri a jako hlavní
chod naservíruje flank steak s makarony.
V úterý bude u plotny Michal Kavalčík (36). Je herec, moderátor, zpěvák,
bavič a posledních 11 let také Ruda z
Ostravy. Teď moderuje na rádiu Kiss.
Výhru by věnoval na dobrou věc – již
10 let spolupracuje s nadací Korunka
Luhačovice, která pomáhá dětem.
Vladimír Vlach (59) pracoval jako
moderátor v mnoha rádiích – ČR Radiožurnál, Rádio VOX, ČR Regina, Rádio
Beat a Country rádio. Jídla pro menu
má vyloženě country, takže soupeřům
předloží kotlíkový guláš s šiškou.

Čtvrtek patří Petru Vejvodovi (48).
Celý život dělá moderátora a hlasatele.
Sice mu chutnají karbanátky s kaší, ale
hostům nachystá menu, které proslulý
Zdeněk Pohlreich vaří už dlouho.
V pátek soutěž uzavře moderátorka
Signal rádia Klára Šedová (36). Vystudovaná herečka také učí na HAMU.
I ona by svou výhru případně darovala
charitě – Nadaci Život 90. Její jídla jsou
slavnostní, běžně je vaří kolem Vánoc.
Takže už jako předkrm bude řízek z candáta s bramborovým salátem.

Kdo má výhru pod poklicí? Budou moci Klára Šedová (uprostřed) nebo Michal Kavalčík (zcela vpravo) věnovat peníze na charitu?
FOTO | FTV PRIMA
Řízek z candáta, bramborový salát
Ingredience: 2 filety candáta, hrnek
hladké špaldové mouky, hrnek panko
strouhanky, 2 vejce, 5 PL ghí, sůl.
Bramborový salát: 5 velkých salátových brambor, 1 malá červená cibule,
100 g medové šunky, 3 vejce, 4 PL majonézy, 2 ML hořčice, sůl. Postup:
Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky a vaříme v osolené vodě asi 15 minut do změknutí. Necháme vychladnout. Vejce vložíme do vroucí vody a
vaříme 11 minut. Po vychladnutí oloupeme a nakrájíme na kostičky. Cibulku
oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. Ty pak v cedníku prolijeme vroucí
vodou. Šunku nakrájíme a vše pak smí-

Předkrm Dominik Feri (chutný přípitek místo polévky)
Ingredience na
aperitiv: 0,2 cl
vodky, sekt, pomerančový džus. Postup: 0,2 cl vodky
dolijeme do půlky
sklenky sektem.
Zbytek pak doplníme pomerančovým džusem.

cháme s majonézou a hořčicí, podle chuti dosolíme. Do podávání dáme vychladit do lednice. Candáta umyjeme a necháme na ubrousku okapat. Osolíme.
Obalíme v trojobalu – mouka, osolené
rozkvedlané vejce, strouhanka. Dáme
smažit na rozpálené ghí. Smažíme dozlatova z obou stran.

INZERCE

Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

Nejnovější

2 663 nemovitostí

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Reality

Účetní - Senior (A9341)

Přípravář/rozpočtář

38 000 - 60 000 Kč / měsíc

Samostatný projektant

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Senior účetní - Praha Hostivař

Statik

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

French speaking collection specialist wanted!

Stavbyvedoucí - Praha

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

C dit
t ll
th
Více na www.jobdnes.cz

T h ik/G d t P h /B
Více na www.jobdnes.cz

40 000 70 000 Kč /

úvěrový specialista (27.000kč nástup + práce…

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

?

Management

Řemesla, výroba
Pracovník montáží - jedna směna ( až 36.000…

Plant manager
Managing director/ceo (from 80.000 CZK)
Projektový manažer - praha

ě í

80 000 Kč / měsíc
60 000 - 100 000 Kč / měsíc

27 000 - 36 000 Kč / měsíc

Montážní dělník - 2 směny - mimo automotive
Hledáme operátory montáže přístrojů - pouze ranní směna!

BI Reporting & Data Science Manager

Lakýrník až 35 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Ž
Více na www.jobdnes.cz
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KVĚTINY
ADVERTORIAL

I květiny podléhají módním trendům
Zatímco v předlistopadovém Československu výkladní
skříně květinářství přetékaly karafiáty, devadesátkám
vládly tropické anthurie s výhružně vztyčenou palicí.
Tři květy, asparágus a celofán je kombinace, kterou
už dnes nikoho nenadchnete. Do popředí se dostávají
rafinované kytice, které vyvolají takzvaný „wow efekt“.

O

tom, jaké jsou květinové trendy pro rok 2022, jsme se pobavili se zakladatelem nejúspěšnějšího českého online květinářstv, Florea.cz. Jiří Hemerle se na trhu s květinami pohybuje již více než 30 let a je
tak odborníkem na slovo vzatým.
Nosí se ještě dnes květiny na první
schůzku, nebo už je takové gesto
passé?
Ženy dostávají květiny rády. Tečka.
Každý den se nám to potvrzuje z vyprávění našich kurýrů a děkovnými telefonáty na naší zákaznickou linku. Květina
je nádherná pozornost. Getlemanské
gesto. Co je ale důležité, je, v jakém stavu se darovaná květina nachází. Pokud
chlapec donese na rande „povadlé
cosi“, neudělá dobrý dojem. Květina
musí být čerstvá. To je samozřejmě z logistického hlediska náročné, protože
květiny, prodávané v kamenných květinářstvích, mohou být až devět dní po
sklizni. To je pro řezanou květinu většina jejího života. I proto jsme se se ženou vydali vlastní cestou a založili jsme
online květinářství. Květiny na Florea.cz jsou v době předání i dva dny po
INZERCE

FOTO | FLOREA

sklizni a vydrží tak ve váze klidně dva
až tři týdny. Takže květiny na schůzku
ano, ale v perfektním stavu.
Jsou rudé růže pořád tím správným
vyznáním lásky, nebo už je nahradila nějaká „modernější“ květena?
Rudé růže jsou takovou stálicí, že je
z trůnu jen tak něco nesesadí. Zajímavé
ale je, že když jsme se ptali přímo zákaznic Florea.cz, většina z nich preferuje růžové, žluté a další světlejší a živější odstíny. Na trhu se ale objevují stále nové

„

Od kurýrů
víme, že při
předávání srdce z růží
jsou slzy štěstí a dojetí
na denním pořádku.
A tak to má podle
mě být.
odrůdy. V roce 2022 rozhodně nezklamete božskou odrůdou Ever Red, což je
růže s největším květem. Pěstuje se na

afrických farmách ve vyšší nadmořské
výšce. My je prodáváme po jedné, protože tahle luxusní růže potěší i sólo, ale vážeme z nich i kytice 100 květů, a to ženám teprve vyrazí dech. Sametově rudá
Ever Red se dá krásně kombinovat i s bílými růžemi. Od francouzských floristek jsme převzali jednu novinku, která,
jak věřím, bude v roce 2022 na každém
rohu, i když jsme v Česku zatím jediní,
kdo to dělá. Mluvím o kyticích růží, vázaných do tvaru srdce. Od kurýrů víme,
že při předávání srdce z růží jsou slzy
štěstí a dojetí na denním pořádku. A tak
to má podle mě být.

Kdybyste měl českým mužům doporučit jeden trend, který by to byl?
Jestli ode mě čekáte nějakou specifickou odrůdu a barvu, tak vás asi zklamu. Každá žena má jiné preference.
Nicméně to, co bych poradil, je: Darujte jednou za čas kytici nečekaně. Květiny k narozeninám, svátku a výročí
jsou jistota. Ale taková neočekávaná
kytice ve tvaru srdce, doručená do kanceláře sympatickým kurýrem, to je
prostě bomba. U takové kytice není
ani potřeba přidávat nějaké srdceryvné
přání. Takové gesto prostě mluví samo
za sebe.
(ks)
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Nová kvalita v boji proti vbočeným palcům! 98,7% testovaných potvrzuje − je to vhodná metoda jejich odstranění, která neraní chodidla.

MOHOU VBOČENÉ PALCE
NENÁVRATNĚ ZMIZET?
Může usnadňovat srovnání vbočených palců, zmírňovat bolest
a omezovat deformace chodidel za několik týdnů. Bez plýtvání penězi
za pseudokorektory, které poraní chodidla. Zapomeňte na ostudu.
Získejte zpět plnou účinnost a noste boty, jaké chcete. To vše díky této
inovativní, super účinné metodě boje proti vbočeným palcům...
Vbočené, křivé palce, kuří
oka? Bolest,
komplexy?
Tyto problémy můžete začít řešit sami jako
já! Pokud vám deformace chodidel otravují život, vězte, máte šanci si za několik týdnů užívat zdatnější a krásnější chodidla.
Jak tohle vím? 17 let jsem trpěla vbočenými palci. Predispozice k nim jsem zdědila po
mámě. Přesto jsem v mládí nosila úzké boty na vysokém podpatku a na vlastní žádost jsem si
úplně zdeformovala chodidla.
Styděla jsem se a nenáviděla
jsem, když se na ně někdo díval.
Nejhorší ale byla bolest. Bolelo
natolik, že jsem nemohla chodit
v normálních botách. Koupila
jsem si takové speciální
ortopedické.

CHODIDLA
OVLIVŇUJÍ ZDRAVÍ
CELÉHO TĚLA!
→ Vbočené palce se tvoří
v akupunkturním bodě
odpovědném za práci jater a
žláz, které produkují hormony
odpovědné za metabolismus.
Může to ovlivňovat hladinu
energie a váhu.
→ Když jsou chodidla zdeformována, váha těla je nerovnoměrně
rozložena. Kolenní klouby, kyčelní
klouby a páteř jsou postupně
zatěžovány, vznikají nepříjemné
degenerace
degenera a záněty,
které způsobují obtížně
diagn
nostikovatelné
bolesti.

B proti
Boj
vbočeným palc
cům je prvním
krokem k
dobré kondici a štíhlé
postavě!

Byly ošklivé a cítila jsem se
v nich jako invalid. A jsem přece atraktivní ženská, ještě nejsem stará… Jak jsem měla jít v
těchto botách na nákup nebo na
svatbu dcery?

Existuje vhodná
metoda?
Zkoušela jsem všechno, abych
se nějak zbavila bolestivých
vbočených palců. O operaci
jsem zatím neuvažovala, chtěla jsem předem ověřit běžně
dostupné
metody.
Mnohokrát jsem
PŘED
kupovala různá
zařízení a korektory. Nejen
byly drahé, ale
i vůbec nefungovaly!
Navíc
strašně tlačily, byly
nepohodlné a chodidla
se v nich potily. Místo toho,
aby mě zbavily vbočených
palců a bolesti, způsobovaly puchýře a opruzeniny.
Nakonec, když jsem mnohokrát investovala spoustu peněz, začala jsem ztrácet naději,
že získám zpět krásná a zdatná
chodidla.

Novinka z Ameriky
Čas od času jsem ověřovala na
zahraničních internetových fórech, jestli byl vynalezen nějaký
způsob, jak se vypořádat s vbočenými palci. Jednoho dne jsem
na americké webové stránce přečetla článek o inteligentních separátorech pro chodidla Hallu
Divider, vyrobených z elastického a prodyšného materiálu. Myslela jsem si, že se to zjevně liší
od umělých plastových zařízení,
kvůli nimž jsem tolik vytrpěla…
Proto jsem se rozhodla zkusit a
koupila jsem si je!

Pod vlivem teploty se přizpůsobují
tvaru chodidel, metoda bez
odřenin, puchýřů a ran
Elastický a prodyšný materiál
zabraňuje opruzeninám
Můžete je pohodlně nosit
v jakýkoliv botách

INTELIGENTNÍ SEPARÁTORY PRO VBOČENÉ PALCE:
podporují korekci vbočených palců pomáhají narovnat
křivé prsty
snižují bolest a záněty
posilují klouby a svaly
chodidel o 97%
mohou omezit další deformace chodidel

Dnes vím, že to bylo skvělé rozhodnutí! Proč?
Inteligentní separátory pro
vbočené palce Hallu Divider se pod vlivem tepla
přizpůsobují tvaru prstů.
Jsou vyrobeny ze speciálně zpracovaného
PO
materiálu. Je podobný silikonu
a je prodyšný,
díky čemuž se
kůže nepotí.
Jsou elastické
a velmi pohodlné, proto nezpůsobují odřeniny a usnadňují chůzi. Fungují úžasně, protože za
několik dnů: usnadňují srovnat
vbočené palce, pomáhají nastavit
palec do správné polohy a mohou
dokonce zahájit proces zvrácení
deformace chodidel.

Chcete nosit
podpatky? Tak dobře!
Když jsem použila separátory
Hallu Divider, okamžitě jsem
pocítila úlevu. Sadu jsem používala ve dne i v noci, díky
čemuž moje kúra byla nepřetržitá. Konečně jsem bez bolesti
začala chodit, běhat a jezdit na
kole. Nevěřila jsem svým očím,
jak se mi vbočené palce postupně zmenšovaly a narovnávaly. Za pár týdnu jsem získala
mnohem krásnější a zdatnější
chodidla − a k tomu bolest se
zmírnila. Konečně se to zlepšilo! Mohu nosit boty, jaké chci.
Nestydím se obout si sandály,
jít do bazénu nebo ke kosmetičce na pedikúru. Tančila jsem
celou svatbu dcery na vysokých
podpatcích! Může to být lepší?

SPECIÁLNÍ AKCE!

Z televizní

TV

reklamy

Zavolejte do 29. listopadu 2021 a získejte
inteligentní separátory pro vbočené palce
MA)
Hallu Divider se slevou -73% (doprava ZDARMA)

Zavolejte:

296 849 754

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod. (Běžný místní hovor bez příplatku)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. listopadu 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.20 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II (22-24)
7.35 Ďábel se třemi zlatými vlasy 9.05
SuperStar 11.55 Koření 12.50 Volejte Novu
13.30 Rady ptáka Loskutáka 14.45 Souboj na
talíři 15.50 Svatba na první pohled II 17.20
Mejdan v Las Vegas 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.20 Jen počkej, zajíci! 6.40 Psí život (14) 7.15
M.A.S.H (8, 9) 8.20 Fotr na tripu II 8.55
Autosalon.tv 10.05 Česko Slovensko má talent
11.50 Máme rádi Česko 13.45 Hvězdy nad
hlavou (13) 15.05 Na kolejích čeká vrah 16.45
Kde alibi nestačí 18.52 Počasí 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

KOMEDIE

KRIMISERIÁL

6.05 Umění je cool 6.30 Top Gear III (4) 7.45
Pevnost Boyard (5) 10.05 Re-play 10.40 Cool
e-sport 11.10 Tutorial 11.40 Kurz sebeovládání
(78, 79) 12.40 Simpsonovi XXVI (2-5) 14.35
Hellboy 17.15 Kurz sebeovládání (80, 81) 18.15
Simpsonovi XXVII (8) 18.45 Simpsonovi XXVII (9)
19.15 Simpsonovi XXVII (10) 19.45 Simpsonovi
XXVII (11) 20.15 Valerian a město tisíce planet
23.10 Vetřelec: Covenant

20.10 StarDance XI ... když hvězdy
tančí
V tomto kole velkolepé taneční
show budou naše páry tančit
pro Centrum Paraple
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Dárkový koš pro Jiřinu
Martin Dejdar uvádí ty nejlepší
zábavné scénky Jiřiny
Bohdalové
23.30 Nadměrné maličkosti
Nehoda. Komedie (ČR, 2004).
Hrají M. Donutil, V. Freimanová,
H. Ševčíková, R. Nebřenský,
M. Maurerová. Režie M. Šteindler
0.05 Komisař Montalbano
Hlas noci. Krimiseriál (It., 2013)
1.55 Na forbíně TM
2.45 Sama doma
4.20 Malá farma
5.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli

Joj Family
SOBOTA 6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci

8.05 Policisté v akci 9.10 Nová zahrada 10.05 Na
chalupě 11.05 Nové bydlení 12.20 DELUKSE (14)
13.25 První oddělení 13.50 Poručík Petr (1/5) 14.55
Dům snů 17.00 Nová zahrada 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.45 Dynastie Nováků (5) 23.55 DELUKSE (14)
0.40 Krimi

NEDĚLE 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi
6.40 Noviny 7.10 Policisté v akci 8.15 Dr. Dokonalý
(15/16) 9.20 Dr. Dokonalý (16/16) 10.15 Záchranáři
v akci 12.00 Nemocnice 14.00 Moje první dovolená 15.10 Cena medu 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.15 Okres na severu (1/13) 23.25
Záchranáři v akci 0.40 Rodinné záležitosti
PONDĚLÍ 8.55 Soudní síň – nové případy 9.55
Soudní síň 10.50 Policisté v akci 11.50 Panelák
12.50 Dr. Dokonalý (16) 13.45 Soudní síň 15.50
Soudní síň – nové případy 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Hotel (1) 21.20 Cena medu 23.00 První
oddělení 23.55 Nové bydlení 0.45 Panelák

SÉRUM PRAVDY
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ČT1
6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Malá mořská
víla 8.10 Císařovy nové šaty 9.40 Gejzír 10.10
Durrellovi: Jak to bylo dál 11.00 Všechnopárty
11.55 StarDance XI ... kolem dokola 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 O houslích krále snů 14.10 Hodina splněných přání 15.10 Rukavička 17.00 Hercule
Poirot 18.00 Bydlet jako... v éteru 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.55 Dítě z Marsu 7.55 Odložené případy VI (22)
8.50 Promiň, jsi ženatý! 10.45 Teleshopping 11.20
Jack Frost 13.10 Noc filmových nadějí 14.10 Kung
Fu Panda 3, animovaný film (USA, 2016) 16.05
Probudím se včera, komedie (ČR, 2012) 18.35
Mustang, hřebec ze Cimarronu, animovaný film
(USA, 2002) 20.00 Grinch, rodinný film (USA,
2000) 22.00 To, horor (USA, 2017) 0.35 Pařba na
třetí, komedie (USA, 2013)

Prima Max
20.20 Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
22.05 22. míle
Akční film (Čína/USA/Kolumb.,
2018)
23.55 Noc filmových nadějí
4.35 Novashopping
5.45 Show Toma a Jerryho (4, 5)
Animovaný seriál (USA, 2014)

ÚTERÝ 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Panelák 13.00 První oddělení 13.55 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dynastie Nováků (5) 21.25 Nemocnice 22.25 První
oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák
STŘEDA 10.55 Záchranáři v akci 11.50 Panelák

12.50 První oddělení 13.45 Soudní síň 15.45 Soudní
síň – nové případy 16.55 Policisté v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (1) 21.25 Poručík Petr (2) 22.25 První oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi

ČTVRTEK 10.05 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Panelák 13.05 První oddělení 14.00 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hotel
(2) 21.20 Nemocnice 22.20 První oddělení 23.20
Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi
PÁTEK 9.55 Soudní síň 10.55 Záchranáři v akci

11.45 Panelák 12.45 První oddělení 13.15 První oddělení 13.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Komediant 22.25 Moje první
dovolená 23.35 Nové bydlení 0.25 Panelák

20.15 Polda V (5)
Absurdní divadlo.
Krimiseriál (ČR, 2021)
21.30 Polda III (6)
Jed v srdci
22.45 Na kolejích čeká vrah
Krimifilm (ČR, 1970)
0.30 Komando
Akční film (USA, 1985)

5.40 Nad zimní krajinou 6.10 Jen počkej, zajíci!
(3, 4) 6.40 Hobit: Neočekávaná cesta, dobrodružné
fantasy USA/N. (Zél., 2012) 10.05 Trosečník, dobrodružný film (USA, 2000) 12.55 Nejvyšší nabídka,
romantický film (It., 2013) 15.45 Hačikó – příběh
psa, rodinný film (USA/VB, 2009) 17.40 Ženská na
vrcholu, romantická komedie (ČR/SR, 2019) 20.00
Spectre, akční film (VB/USA, 2015) 23.00 Angel
Heart, thriller (USA/VB/Kan., 1987)

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago,
syn džungle 18.55 Yago, syn džungle 19.55 Synové
a dcery Jakuba skláře 20.55 Osudová láska 21.55
Námořní hlídka 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Yago, syn džungle 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Poho-

dové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Osudová láska 20.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle
19.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Synové a dcery Jakuba
skláře 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 383

neděle 28. listopadu 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.35
16.15
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
21.50
22.24
22.25
0.15
1.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Parádní
číslo. Komedie (ČR, 1977) 7.20
Šáteček a jablíčko. Pohádka (ČR,
1983) 8.10 Úsměvy Jiřího Valy 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Život na zámku 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Zvon Lukáš
Bezvousák a princezna Kamila
Záhada hlavolamu
Trezor
Adventní koncerty České televize
2021
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Marie Terezie
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt černého krále
Případy detektiva Murdocha XII
Bolkoviny

Nova
6.35
7.30
7.50
8.10
10.00
11.50
13.35
15.50
17.35
19.30
20.25
23.35
0.10
2.50
3.20
4.45

Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II
(25, 26)
Scooby-Doo na stopě (1)
Krok za krokem IV (23)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Postrach Dennis
Komedie (USA, 1993)
Risknem to s Polly
Komedie (USA, 2004)
V peřině
Muzikál (ČR, 2011)
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Hudební soutěž
Střepiny
Neznámý
Akční thriller (USA/VB/N/Fr.,
2011)
Volejte Novu
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Novashopping

6.15
6.40
7.10
8.05
9.20
9.50
10.15
11.00
11.45
12.35
12.55
13.35
13.55
16.25
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.50
3.05

Prima

Nova Cinema

Jen počkej, zajíci!
Psí život (15)
M.A.S.H (9, 10)
Druhá světová válka: Cena říše
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin (4)
Šéfem za pár minut II
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Polda V (5, 6)
Ženská na vrcholu
Romantická komedie (ČR/SR,
2019)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Princezna zakletá v čase
Pohádka (ČR, 2020)
Vnitřní nepřítel
Akční film (USA, 2005)
Automata
Sci-fi thriller (Bulh./USA/Šp.,
2014)
Druhá světová válka: Cena říše

5.50 Batman 8.05 Mustang, hřebec ze Cimarronu
9.35 Něžné vlny 11.35 Teleshopping 12.10 Kung Fu
Panda 3 14.05 Grinch 16.00 Zachraňte Willyho 3
17.35 Druhá, nebo první, komediální drama (USA,
1998) 20.00 Loupež na úrovni, krimikomedie (USA,
2013) 21.45 Vdovy, thriller (USA/VB, 2018) 0.20
22. míle, akční film (Čína/USA/Kolumb., 2018)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Autosalon 8.10 Pevnost
Boyard (6) 10.25 Autosalon.tv 11.40 Kurz sebeovládání (80, 81) 12.30 Simpsonovi XXVI (6-9)
14.25 Valerian a město tisíce planet 17.15 Kurz
sebeovládání (82, 83) 18.15 Simpsonovi XXVII (12)
18.45 Simpsonovi XXVII (13) 19.15 Simpsonovi
XXVII (14) 19.45 Simpsonovi XXVII (15) 20.15 Hobit:
Šmakova dračí poušť 23.35 Komando

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Jen počkej, zajíci! (5, 6) 6.45 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (20) 7.40 Nejvyšší
nabídka 10.20 Kde alibi nestačí 12.25 Hačikó – příběh psa 14.20 Fontána pre Zuzanu 2 16.50 Spectre
20.00 Krásná pokojská, romantická komedie (USA,
2002) 22.15 Krvavý sport, akční film (USA, 1987)
0.10 Vnitřní nepřítel, akční film (USA, 2005)

pondělí 29. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi: Jak to bylo
dál 9.45 168 hodin 10.25 Osada
(13/13)
11.20
AZ-kvíz
11.50
StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tatínek
14.20 Smrt černého krále
16.10 Na krok od nebe IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Rapl II (13/13)
21.25 Reportéři ČT
22.10 Krotitelé dluhů
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.35 Křídla Vánoc
0.25 AZ-kvíz
1.00 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.05
1.45
2.25
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4160)
Specialisté (54)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(47)
Odložené případy VI (23)
Kriminálka Miami IV (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4161)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (149)
Specialisté (55)
Policie Chicago III (7)
Kriminálka Miami IV (13, 14)
Odložené případy VI (23)
Policie Chicago III (7)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (47)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.30
1.30
2.30
3.30
4.30
5.45

Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (11)
M.A.S.H (12)
Přešlapy II (13)
Hledá se táta a máma
Walker, Texas Ranger V
(24)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk IX (14)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (14)
Tlouštíci
Hledá se táta a máma
Šéfem za pár minut II
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (5)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk IX (14)
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Promiň, jsi ženatý! 7.35 Ďábel se třemi
zlatými vlasy 9.05 Postrach Dennis 11.25 Grinch
13.25 Teleshopping 13.55 Druhá, nebo první 16.20
Loupež na úrovni 18.05 Mejdan v Las Vegas,
romantická komedie (USA, 2008) 20.00 Avengers,
akční sci-fi film (USA, 2012) 22.45 Nebezpečná
krása, drama (USA, 1998) 1.00 Vdovy

Prima cool
9.20 Top Gear III (5) 10.35 Hvězdná brána VII
(15, 16) 12.35 Kurz sebeovládání (82, 83) 13.25
Simpsonovi XXVI (10-13) 15.10 Hvězdná brána VII
(17, 18) 17.15 Kurz sebeovládání (84, 85) 18.15
Simpsonovi XXVII (16-19) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 22.10 Teorie velkého třesku XII (18) 22.35
Teorie velkého třesku XII (19) 23.10 Re-play 23.45
Simpsonovi XXVII (16) 0.10 Simpsonovi XXVII (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Jen počkej, zajíci!
(7-9) 6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (20)
7.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (21, 22)
9.45 Snové léto 11.35 Hačikó – příběh psa 13.35
Fontána pre Zuzanu 2 15.55 Osudná předtucha
17.50 Krásná pokojská 20.00 Jsem božská 22.20
Sexy Jexi 0.00 Hobit: Šmakova dračí poušť, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

úterý 30. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Po stopách hvězd 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (24/26)
11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Trezor
15.40 Na krok od nebe IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.45 Cirkus Bukowsky (9/12)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Příběhy slavných... L. Smoljak
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.20 Kriminalista III

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

22.55
23.55
1.45
2.30
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4161)
Specialisté (149)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným (48)
Odložené případy VII (1)
Kriminálka Miami IV (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4162)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé
perly
Dobrodružná komedie (USA,
2003)
Víkend
Kriminálka Miami IV (15, 16)
Odložené případy VII (1)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (48)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.10
2.10
3.10
4.10
5.45

Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (13)
Hvězdy nad hlavou (14)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger V (25)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk IX (15)
Návrat komisaře Rexe X (6)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (145)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (6)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk IX (15)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Mustang, hřebec ze Cimarronu 7.55 Odložené
případy VI (23) 8.50 Druhá, nebo první 11.20
Teleshopping 11.50 Loupež na úrovni 13.40
Teleshopping 14.10 Mejdan v Las Vegas 16.05
Sněženky a machři 17.50 V peřině 20.00 Jason
Bourne 22.25 Ďábel, horor (USA, 2010) 23.55
Neznámý, akční thriller (USA/VB/N/Fr., 2011)

Prima cool
8.10 Top Gear III (1, 6) 10.35 Hvězdná brána VII (17, 18)
12.40 Kurz sebeovládání (84, 85) 13.25 Simpsonovi
XXVI (14-17) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20) 17.15
Kurz sebeovládání (86, 87) 18.15 Simpsonovi XXVII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XXVIII (1) 20.15 Fotr na
tripu 20.50 Vandráci (8) 21.25 Show Jana Krause
22.30 Star Trek: Discovery (10) 23.34 Cesty k úspěchu 23.45 Tutorial 0.20 Simpsonovi XXVII (20, 21)

Prima Max
6.00 Jen počkej, zajíci! (10) 6.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (22, 23) 8.05 Hellboy 10.35
Líbáš jako Bůh, romantická komedie (ČR, 2009)
13.10 Osudná předtucha, thriller (USA, 2014) 14.55
Na první pohled, romantický film (USA, 1998) 17.45
Jsem božská, komedie (USA, 2018) 20.00 Pravdivé
lži, akční komedie (USA, 1994) 22.55 Vetřelec 3,
thriller (USA, 1992)

středa 1. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
9.55 13. komnata Hany Robinsonové
10.30 Záchranáři (3/6) 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance XI ... když hvězdy tančí
15.40 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.45 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Dobrodružství kriminalistiky
(25/26)
21.10 Cirkus Bukowsky (10/12)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Hercule Poirot
23.00 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.40
1.25
2.05
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4162)
Víkend
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (24)
Gympl s (r)učením omezeným (49)
Odložené případy VII (2)
Kriminálka Miami IV (17, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4163)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky III
Policie Chicago III (8)
Kriminálka Miami IV (17, 19)
Odložené případy VII (2)
Policie Chicago III (8)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (49)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
Nový den
M.A.S.H (14)
Slunečná (145)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger V (26)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk IX (16)
Návrat komisaře Rexe X (7)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (15)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (7)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk IX (16)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Postrach Dennis 8.10 Odložené případy VII (1)
9.00 Zachraňte Willyho 3 10.35 Teleshopping 11.05
Sněženky a machři 12.55 Teleshopping 13.25
V peřině 15.40 Risknem to s Polly 17.25 Avengers
20.00 Nejistá sezona, komedie (ČR, 1987) 21.35
Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 23.35
Ďábel, horor (USA, 2010)

Prima cool
6.05 Flash II (19, 20) 8.10 Top Gear III (2, 7) 10.35
Hvězdná brána VII (19, 20) 12.35 Kurz sebeovládání
(86, 87) 13.25 Simpsonovi XXVI (18-21) 15.10
Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15 Kurz sebeovládání
(88, 89) 18.15 Simpsonovi XXVIII (2-5) 20.15
Autosalon.tv 21.20 Výměna aut limited edition
21.55 Moto cestou necestou 22.50 Star Trek:
Discovery (11) 0.10 Cool e-sport

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Jen počkej, zajíci!
(11, 12) 8.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(23, 24) 10.15 Kde alibi nestačí 12.20 Na první pohled,
romantický film (USA, 1998) 15.05 Potemnělé
výročí, thriller (USA, 2019) 17.05 Pravdivé lži, akční
komedie (USA, 1994) 20.00 Skrytá čísla, životopisný
film (USA, 2016) 22.30 Smrtící rychlost, thriller
(USA, 2018) 0.40 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)

čtvrtek 2. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Úsměvy vlakové 10.55
Všechno, co mám ráda 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Carmen
14.15 Profesionálové
15.10 Na krok od nebe IV
16.15 Cestománie
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
22.10 Gejzír
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Komisař Montalbano
0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
1.15
2.00
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4163)
Malé lásky III
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (1)
Gympl s (r)učením omezeným (50)
Odložené případy VII (3)
Kriminálka Miami IV (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4164)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (13)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami IV (20, 21)
Odložené případy VII (3)
Víkend
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (50)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.45
23.55
1.10
2.10
3.10
4.20

Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (2)
Nový den
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
1. MISE (15)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger V
(27)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk IX (17)
Návrat komisaře Rexe X (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (146)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy III (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (8)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk IX (17)

Nova Cinema
5.35 Sněhová královna 7.25 Odložené případy VII
(2) 8.15 Risknem to s Polly 10.00 Teleshopping
10.35 Avengers, 13.20 Teleshopping 13.55 Navždy
a daleko 16.45 Nejistá sezona 18.10 Raubíř Ralf,
animovaný film (USA, 2012) 20.00 Piráti z Karibiku:
Prokletí Černé perly, dobrodružná komedie (USA,
2003) 22.50 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
6.05 Prima Partička 7.05 Teorie velkého třesku XII
(18, 19) 8.15 Top Gear III (3, 8) 10.40 Hvězdná brána
VII (21, 22) 12.45 Kurz sebeovládání (88, 89) 13.40
Simpsonovi XXVI (22) 14.00 Simpsonovi XXVII
(1-3) 15.15 Hvězdná brána VIII (1, 2) 17.15 Kurz sebeovládání (90, 91) 18.15 Simpsonovi XXVIII (6-9) 20.15
Partička XXL 21.45 Nečum na mě show 22.20
Rambo: Do pekla a zpět 0.10 Simpsonovi XXVIII (6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.35 Jen počkej, zajíci!
(13, 14) 9.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(24) 10.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1)
11.05 Osudná předtucha 12.50 Potemnělé výročí
14.45 Výkřik ve tmě 17.20 Skrytá čísla 20.00
Tajemství hradu v Karpatech, komedie (ČR, 1981)
22.10 Mlčení jehňátek, krimithriller (USA, 1991) 0.40
Smrtící rychlost, thriller (USA, 2018)

pátek 3. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Tatínek 10.30 Záchranáři (4/6)
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Ladislav Smoljak
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Čarovný kamínek
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.45
1.40
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4164)
Pan Profesor (13)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (2)
Gympl s (r)učením omezeným
(51)
Odložené případy VII (4)
Kriminálka Miami IV (22)
Kriminálka Miami IV (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4165)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (8)
Kriminálka Anděl III
Muž v ohni
Krimidrama (USA/VB, 2004)
Kriminálka Miami IV (22)
Kriminálka Miami IV (23)
Na lovu

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
1.00
2.00
3.00
4.05
5.40

Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (3)
Nový den
M.A.S.H (17)
Slunečná (146)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VI (1)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk IX (18)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (9)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk IX (18)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 42 8.55 Odložené případy VII (3) 9.45
Teleshopping 10.15 Nejistá sezona 11.45 Teleshopping 12.20 Batman se vrací 14.45 Piráti
z Karibiku: Prokletí Černé perly 17.25 Seabiscuit
20.00 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 21.55 Krvavý diamant, válečné drama
(USA/N, 2006) 0.35 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.25 Autosalon.tv 7.30 Re-play
8.05 Cool e-sport 8.30 Tutorial 9.20 Top Gear III
(9) 10.35 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.40 Kurz sebeovládání (90, 91) 13.30 Simpsonovi XXVII (4-7)
15.15 Hvězdná brána VIII (3, 4) 17.15 Kurz sebeovládání (92, 93) 18.15 Simpsonovi XXVIII (10-13) 20.15
Nesmrtelný 22.50 Grizzly: Pomsta šelmy 0.45
Simpsonovi XXVIII (10)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.55 Jen počkej, zajíci! (15, 16) 8.20 Příhody Bolka
a Lolka (1) 8.30 Příhody Bolka a Lolka (2) 8.40
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1, 2) 10.30 Na
první pohled 13.15 Výkřik ve tmě 15.50 Nezapomenutelný tanec 17.40 Butch Cassidy a Sundance Kid 20.00 Princezna zakletá v čase 22.25
Krvavé peníze 0.20 Mlčení jehňátek

„
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Vždycky jsem
říkala, že
kdybych se jednou
vrátila, chci si zahrát
královnu. Když jsem si
Mamánka přečetla,
věděla jsem, že to je
role, která na mě čekala.

Arabela
rozmazluje
prince
Mamánka

tila, chci si zahrát královnu. Když
jsem si Mamánka přečetla, věděla
jsem, že to je role, která na mě čekala,“ říká.

Zůstala jsem svá

Někdejší představitelka princezny Arabely Jana Nagyová se vrátila před kameru díky pohádce Princ Mamánek, která
se natáčela třeba i v Lednici. Ztvární v ní matku rozmazleného prince Ludvíka.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Bez památek nejsou pohádky, bez pohádek zase
památky, říká herečka Jana Nagyová. Zámky
a hrady propaguje a znovu na nich natáčí.
TEREZA PULGRETOVÁ
BRNO | Kouzelný prsten, který člověku splní všechna přání, si v dětství přál
snad úplně každý. To štěstí s ním otáčet ale měla jen pohádková princezna
Arabela. Její představitelka Jana
Nagyová neustávající oblibu získanou
právě díky pohádkovému seriálu teď
využila pro projekt, který se zrodil
v Brně. Je totiž patronkou projektu Objevuj památky, který vymyslel Petr Lukas, kastelán brněnského Letohrádku
Mitrovských.
I když se Jana Nagyová narodila na
Slovensku a čtyřiatřicet let s přestávkami žije v Německu, pořád o sobě smýšlí
jako o československé herečce. „Chci
využít toho, že ve mně ještě dnes vidí
někdo potenciál, a to, co můžu, ještě předat dál,“ komentuje s úsměvem svůj podíl na projektu Objevuj památky. Jeho
čtvrtý ročník zakončila s organizátory
právě v brněnském letohrádku. I tam vyprávěla o tom, že Česko má v jejím srdci speciální místo.
Do několika krajů včetně Jihomoravského v rámci projektu také zavítala.
„Původně bylo v plánu, že nám paní
Nagyová pomůže s propagací, budeme
společně psát tipy na výlety, ale setkáme se až na podzim v Brně. Je ale ne-

smírně vstřícná a aktivní, a tak s námi
vyrazila na pár výletů už během roku,“
chválí si autor projektu Petr Lukas.
Herečka má totiž objevování nových
míst v oblibě a říká, že za celou dobu,
kterou žila v Česku a na Slovensku, neviděla tolik památek jako tento rok.
„Lidé, kteří stavby kdysi vybudovali, to
dělali pro další generace, tedy pro nás.
A to, že je potřeba památky chránit, musíme teď my naučit naše děti a vnouča-

ta,“ nadšeně vysvětluje.
Na jižní Moravě Nagyová navíc strávila čas i při natáčení pohádky Princ Mamánek. Přestože se natáčelo i v Lednicko-valtickém areálu, nejvíce se jí líbilo
na Pohansku, zaujal ji také Slavkov.
V novém snímku, jehož autorem je
herec Jan Budař, hraje princovu matku.
Po třiceti letech se tak znovu postavila
před kameru, tentokrát už ale symbolicky jako královna.
Roli převzala po dvou kolegyních,
Libuši Šafránkové a Haně Maciuchové, které obě v letošním roce zemřely.
„Každý se mě ptá, jestli nejsem pověrčivá, já to takto ale neberu. Vždycky
jsem říkala, že kdybych se jednou vrá-

I když se seriál Arabela natáčel na začátku osmdesátých let, z jeho popularity se Jana Nagyová těší dodnes.

Stárnutí bere s nadhledem a snaží se ho
při své profesi vnímat jako výhodu.
Na herectví prý člověk není nikdy
starý, navíc může čerpat ze svých zkušeností, z toho, co v životě sám zažil
a co se naučil. „Patří k tomu i moje
vrásky a moje přirozenost, která mi zůstala. Už nejsem mladá. Populární ještě možná ano, ale zůstala jsem svá a
možná právě to je moje velké plus,“ poznamenává.
Téma stárnutí a smrti je také protkáno oběma jejími rolemi, které si měla
v poslední době šanci „střihnout“. „Každý z nás se v životě alespoň jednou se
smrtí potká a je to přesně to, co dělá člověka člověkem. To se stane i princi Mamánkovi, který se díky tomu probudí
a dospěje,“ líčí.
V dramatu Dvě slova jako klíč režiséra Dana Svátka ztvární manželku pečující o manžela, který je kvůli nemoci
připoutaný na lůžko. Tu si zahraje po
boku polského herce Daniela Olbrychského. Kvůli roli se dokonce naučila
polsky modlit. „Přiznám se, že jsem neuměla Otčenáš ani slovensky. Na Vánoce se teď budu modlit v polštině,“ směje se. Otázku, co by si přála, kdyby mohla otočit kouzelným prstenem, prý od
lidí dostává celých čtyřicet let. Odpověď na ni se ale v průběhu let mění.
„Trápí mě, že v dnešní době zbytečně
umírá mnoho mladých lidí. Nejvíc bych
si tedy přála, aby už celá pandemie skončila,“ stýská si.
V životě je ale jinak velmi spokojená
a toho, že na tři desetiletí hereckou kariéru odložila stranou, nelituje. Na film ani
televizi nezanevřela, pouze přišla druhá
fáze jejího osobního života, kterou chtěla věnovat rodině. „To, co mi dal můj život a děti, to mi nemohla dát žádná pohádka. Teď otevírám další kapitolu života a jsem ráda, že mě rodina podporuje
v tom, abych dokončila dílo, které jsem
začala jako mladá,“ usmívá se.
Ačkoliv se může zdát, že je pohádková série Arabela téměř nesmrtelnou klasikou, Nagyová přiznává, že se tu a tam
setká s dětmi, která už ji neznají. Za zlé
to ale nikomu nemá. „Taková je doba.
Proto jsem ráda, že se nyní vracím jako
královna Ludmila, a tak si mě budou
moct pamatovat dnešní děti,“ věří.

Česká republika
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„Příběhy Čechů a Němců jsou
propojeny vlaky a kolejemi“
Spisovatel Jaroslav
Rudiš bydlí v Berlíně
i v Lomnici nad Popelkou.
A tak trochu žije také
na vlakových kolejích.
Tam se odehrává i jeho
poslední román, který
nedávno vyšel v českém
překladu.
MARTIN TRDLA
LOMNICE N. P., BERLÍN | Německý
prezident Frank-Walter Steinmeier je
přesvědčen, že má zásluhu na sbližování
Čechů s Němci. Na začátku října mu proto v Berlíně udělil Záslužný řád Spolkové republiky Německo. Pro spisovatele
Jaroslava Rudiše jsou symbolem propojení mezi národy střední Evropy vlaky,
nádraží a železnice. Nic zvláštního proto nebylo na tom, že telefonát z prezidentské kanceláře ho zastihl na kolejích,
konkrétně mezi Švýcarskem a Itálií.
A cesta po pražcích je též hlavním motivem jeho nejrozsáhlejšího románu Winterbergova poslední cesta.
Ta autorovi, pocházejícímu z Lomnice nad Popelkou a žijícímu v Berlíně,
vyšla před dvěma lety v němčině. A nedávno se na tuzemském knižním trhu objevil její český překlad.
Ocituji úryvek z odůvodnění vašeho
vyznamenání: „Zvláštním způsobem
se zabývá dějinami střední Evropy.
Coby společensky a politicky angažovaný Evropan se Jaroslav Rudiš
opakovaně hlásí o slovo i v německém tisku a svou prací dokazuje, že
hranice mohou být překonávány
a kultura to zvládá i v dobách pandemie.“ V čem vy osobně vidíte váš
vklad ke „stavění mostů“ mezi Čechy a Němci?
Nejprve bych chtěl říci, že dostat takovouto poctu je pro mě svým způsobem
těžké. Těžké v tom nenasadit na to celé
ironii nebo sebeironii, kterou mám rád.
Na jednu stranu si říkám, že to nemůžu
brát tak vážně a zároveň vím, že jde o významnou a velkou věc. A čím jsem si to
zasloužil? Na to je pro mě složité odpovědět, ale myslím si, že jsem vyznamenání dostal za vyprávění příběhů. Ty
jsou tím, co nás Čechy s Němci propojuje a sbližuje. Pro mě bylo vždycky důležité ukazovat na různé spojitosti, na společnou minulost v dobrém i zlém. Někdy máme tendenci tyto společné dějiny
oddělovat. Voláme my a oni, ale já to

„

Spisovatel Jaroslav Rudiš se svou knihou Winterbergova poslední cesta v liberecké knihovně.
takto nevnímám. Jsem velmi rád, že pan
prezident a lidé kolem něj si všímají
mého psaní a že v jeho okolí mám spoustu čtenářů. Dozvěděl jsem se, že
Frank-Walter Steinmeier sleduje moje
eseje v německých novinách, které se týkají vztahů mezi Čechy a Němci. Dokonce Winterbergova poslední cesta prezidentskou kancelář inspirovala k tomu,
aby německá hlava státu jela na návštěvu Prahy vlakem a já ji na cestě doprovázel. Z toho mám radost, to se vám nestane každý den.
Na přebalu českého vydání Winterbergovy poslední cesty se píše, že
„takto o dějinách střední Evropy ještě nikdo nevyprávěl“. Proč jste si
jako látku zvolil zrovna oblast bývalé rakousko-uherské monarchie?
Střední Evropa je ta Evropa, která mě
zajímá. Naše společné příběhy jsou
propojené železnicí, nádražími. Při
jízdě vlakem střední Evropou si najednou uvědomujete, co všechno jsme
ztratili. Že zmizela přirozená multikulturnost, což zní možná hloupě, mnohojazyčnost, přirozené míchání jazyků,
prostupování kultur. Jsem si samozřej-

Myslím si,
že jsme
železniční velmoc. Máme
jednu z nejhustších
železničních sítí
v Evropě. Měli bychom
si toho vážit.
mě vědom všech těch konfliktů, problémů, které společnou historii provázely,
a nejsem žádný monarchista, ale něco s
koncem Rakouska-Uherska zmizelo.
Zároveň když knihu čtete nebo se podle ní vydáte na cestu střední Evropou,
tak si ty souvislosti uvědomíte. Třebaže z Prahy do Terstu je to mnohem blíže, než si myslíme, a to i kulturně, historicky. Nebo že blízko je to vlastně i
do Záhřebu, Rijeky, Sarajeva. V Sarajevu řadu staveb postavil rodák z Jičína,
ode mě z Českého ráje, Karel Pařík. Postavil tam třeba radnici, národní divadlo, muzeum. První průmyslovou stavbou v Sarajevu byl český pivovar. To
jsou ta propojení.

FOTO | MARTIN TRDLA

Železnice je vaší velkou životní vášní. Jako člověk, který ve vlaku píše
a cestuje po celé Evropě, máte srovnání. Jak jsme na tom třeba v Česku
a co za hranicemi?
Myslím si, že jsme železniční velmoc.
Máme jednu z nejhustších železničních
sítí v Evropě. Měli bychom si toho vážit.
Věřím, že železniční doprava má budoucnost, ale jen tehdy, když se opravdu
bude modernizovat. Pro mě je vzorem
Švýcarsko a třeba Rakousko, které chce,
tuším, do deseti let všechny tratě kompletně elektrifikovat a už nyní se blíží
k sedmdesáti procentům. To je neuvěřitelné.
Jezdí vůbec Češi rádi vlakem?
Češi jezdí strašně rádi vlakem. Tam, kde
vlaky přestaly jezdit, tak to přispělo
ke frustraci lidí. Jednou se zdraží benzin
a vy už jen tak nemůžete nasednout na
vlak. I v některých částech Německa to
možná je jedna z příčin nespokojenosti
lidí. Města začínají chřadnout, ztrácet na
významu, protože tam nejede InterCity
nebo vůbec žádný vlak. Jsem strašně
rád, že do Lomnice nad Popelkou pořád
jezdí.
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Královna cukrařiny
Mirka van Gils Slavíková
procestovala celý svět,
doma se ale stále cítí
v Čechách.
5plus2
■ ROZHOVOR

Česká republika

Eidhoven je příměstské
městečko blízko Prahy
tak pro ně s radostí tvořím knihy a videa
dál. Prostě jsem tu doma.

EVA JAROŠOVÁ

Blíží se doba adventu a vánočního
cukroví, jsou trendy i v této oblasti?
Já ráda chodím pozpátku, a to je i aktuální trend. Ohlížíme se na staré dobré poctivé recepty našich babiček a jsem za
to ráda. Je to poctivá cukrařina. I takové
recepty najdete v mé nové knize Famózní! 2, která obsahuje například recept na
vánoční štolu – na tu nedám dopustit.
Nebo v knize Famózní! 1 najdete recept
na poctivou vánočku, bez ní by to nebyly Vánoce! A u cukroví je vše dovoleno. Máme neskutečné množství receptur, ale i tak chystáme nějaké novinky.

ČR | Mirka van Gils Slavíková se do
České republiky nejraději vrací kolem
Vánoc. To je totiž její oblíbené období.
Pochopitelně si ho nedovede představit
bez vůní cukroví – mezi její oblíbené patří kokosové rohlíčky. A nedá dopustit na
vánoční štolu.
Pro čtenáře má i tip na dobré cukroví.
„Nezapomeňte na koření! Takovým neduhem dnešního pečení je nedochucení,
proto apeluji – mysleme na to, že proces
pečení chutě koření trochu obrousí,“
říká Mirka van Gils Slavíková.

„

Oblíbené
cukroví? Tak
to je podle receptu na
kokosové rohlíčky mého
tatínka. Když k tomu
přidáte vzpomínku,
není co řešit.

Vaše profesní dráha začala v roce
1979 v pražské restauraci Moskva.
V čem se tehdejší cukrařina lišila od
současné?
Liší se zejména dostupností surovin.
Tehdy jsme z minima museli dokázat
maximum. Připravovaly se klasické receptury s velkou improvizací. Dnes užívám širokou variaci surovin a myslím,
že se to i lepší v cukrárnách a pekárnách. Kvalita surovin zásadně ovlivňuje chuť, a tak se můžeme více těšit z dobrých produktů. Nyní se k těm retro trendům zase vracíme – kvalitní laskonky,
věnečky, punčové řezy a podobně.
Cukrářku jste dělala i v Alcronu a Jaltě, tedy v luxusních podnicích. Jak
na oba podniky vzpomínáte?
To byl takový svět sám pro sebe. Naštěstí se v těchto podnicích potkávali ti
nejlepší profesionální kuchaři a cukráři. S perfektním týmem profesionálů,
kteří měli vzájemný respekt, se pracuje na 100 %. Občas jsem padala, jak se
říká, na hubu, ale stálo to za to. Naučila jsem se, že mé schopnosti jsou daleko za hranicí, než si sama myslím.
Bylo to období náročné, ale vzpomínám na to s velikou láskou. Vlastně
bych dnešním kuchařům a cukrářům
velmi přála zažít ten koncert na nejvyšší úrovni.
Tehdejší Československo jste opustila před sametovou revolucí, do
jaké atmosféry jste se pak vrátila?
Opouštěla jsem republiku plná očekávání dnů příštích a před sametovou revolucí. Netušila jsem, že za rok se vše uvolní, ale chtěla jsem si splnit jeden ze snů,
a to poznat svět. Z Čech do Německa,
pak do Jihoafrické republiky, a to byla
ta první pecka, blondýna na letišti v Africe. Nový exotický svět, nestačila jsem
zírat. Návrat do Prahy pak byl po úmrtí
mého otce. Vrátila jsem se za mamin-

Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční
cukroví a máte nějaký tip na to, aby
se povedlo co nejlépe?
Začnu tím tipem – nezapomeňte na koření! Takovým neduhem dnešního pečení
je nedochucení, proto apeluji – mysleme na to, že proces pečení chutě koření
trochu obrousí, takže na to musíme
dbát. Koření jako skořice, badyán,
anýz, to vše u vánočního cukroví používáme, a proto se nebojme dostatečně kořenit. Cukrovíčko pak má tu správnou
chuť a není mdlé. Vánoce musí prostě
vonět. A jaké je moje nejoblíbenější
cukroví? To je velmi těžká otázka, protože každé má něco do sebe. Kdybych
měla opravdu zmínit jedno mé oblíbené, tak to je recept na kokosové rohlíčky mého tatínka. Já miluji kokos, a
když k tomu přidáte vzpomínku, není
co řešit.
Jaké cukroví přichystat na svátky? „Vánoce musí prostě vonět. Ohlížíme se
teď na staré dobré poctivé recepty našich babiček a jsem za to ráda. Je to
poctivá cukrařina,“ říká Mirka van Gils Slavíková. FOTO | ARCHIV MIRKY VAN GILS
kou, ale návrat to nebyl obyčejný. Jeli
jsme s mým partnerem přes celou Afriku automobilem až do Plzně. Vnímala
jsem na lidech novou dobu a nádech,
ale také velkou nejistotu. Vlastně jsem
přijela do nové země.
Jak často se do Prahy vracíte?
Vracím se do Prahy často! Jak já říkám
– Eindhoven je takové příměstské měs-

tečko Prahy. Za necelé dvě hodinky
jsem letadlem zpátky v ČR a cestování
já miluji. Chci se stále věnovat mým
cukrouškům fanouškům v Česku, takže
pořádáme kurzy, když je lockdown, tak
dokonce online! Na podzim tohoto roku
jsem procestovala 13 měst s novou knihou Famózní! 2 a na každou autogramiádu dorazilo obrovské množství fanynek a fanoušků. Cítím se za to vděčná, a

Pořádáte i kurzy pečení, co zajímavého chystáte v nejbližší době? O
co mají Češi největší zájem a chodí
na kurzy i muži?
Připravujeme se na příští rok – budeme
se věnovat čokoládě a kynutým těstům.
O to je velký zájem, protože naučit se
zpracovávat tu rozmazlenou lady čokoládu není jen tak. A kynutá těsta, to je
odkaz k babičkám, a cítím, že se těm trikům chceme u nás v České republice
stále učit. Mám z toho radost. Na mých
kurzech potkáte ženy, muže, ale i děti!
Už se na všechny v příštím roce těším.

Ústecký kraj
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Očkujte se, apelují sestry
Zdravotníci nemocnic
apelují na potenciální
pacienty, aby jim
pomohli tím, že se
nechají naočkovat.
MONIKA GORDÍKOVÁ
ÚSTECKÝ KRAJ | Hlavní sestry nemocnic Krajské zdravotní, pod kterou spadá
sedm špitálů v Ústeckém kraji, napsaly
otevřený dopis v reakci na současnou situaci kolem covidu. V něm všechny potenciální pacienty prosí, aby jim pomohli tím, že se nechají naočkovat.
„Původně jsme chtěly požádat o spolupráci, ale ne, voláme o pomoc. Pomozte nám, zdravotníkům. Již rok a půl
žijeme v neustálém stresu a napětí.
Mnoho z vás bylo doma, uklidili jste si
byty a domy, měli čas na rodinu a na
děti. My byli v práci. Pracovali jste z domova, my běhali okolo lůžek nemocných. Učili jste se s dětmi, naše děti čekaly, až se večer vrátíme domů,“ začíná
otevřený dopis.
„Přicházíme již o druhý rok civilního
života. Ani nevíme, jak uteklo příšerné
jaro, kdy jsme bojovali s covidem, s neu-

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - infekční oddělení v březnu
2020. Sestry předpokládají, že v celotělových oblecích stráví kvůli neočkovaným další Vánoce.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
stálým příjmem nových pacientů a také
bohužel se stovkami úmrtí. Často předčasných a zbytečných. Léto bylo pro
nás ve znamení toho, že jsme se snažili
naočkovat všechny lidi, aby se situace
neopakovala. A je to tady znovu,“ stojí
v něm dál.
Sestry v textu předpovídají, že je čekají Vánoce s pacienty na kyslíku, u infuzních stojanů a v ochranných oblecích. „Už toho máme dost. Jsme profe-

sionálové, zkušení zdravotníci, ale nejsme řeholníci, máme také svoje životy.
A do těch nepatří 25 dvanáctihodinových směn v měsíci.“
V další části vypočítávají, kolik oddělení v jednotlivých nemocnicích se muselo v minulosti proměnit na covidová
nebo se vyjadřují k mýtům, které kolem očkování vznikly. „Ano, i naočkovaný může mít v těle virus, ale kdyby
nebyl zdroj, nenakazí se. Svým odpo-

rem k očkování jen pomáháte šíření covidu a jeho mutacím. Proboha, co je to
za řeči o neozkoušené látce. Myslíte si
opravdu, že by Evropská léková agentura pustila do světa jed? Miliony lidí jsou
naočkovány, co chcete za větší studii?
Kde bychom byli bez očkování proti jiným nemocem? Mrtví!“
Zároveň vyzvaly všechny, kteří označují covid za chřipečku, aby jim přišli
pomoci. „Někdo musí donést pacientovi
mísu, umýt ho nebo asistovat u toho,
když už mu není pomoci. Ano, i to je práce v nemocnicích a není na ni třeba žádné přehnané zdravotnické vzdělání,
všichni vás rádi jako dobrovolníka zaškolíme. Sestry připravují léky, ředí a zavádějí infuze, obsluhují dýchací přístroje a umělé ledviny. A navíc je nás málo
a bude nás ještě méně. Takže pomoc uvítáme, tím si buďte jistí.“
V Ústeckém kraji za minulý týden testy potvrdily nákazu u více než pěti tisíc
lidí. Nemocnice rozšiřují covidové jednotky. Některé špitály už kvůli chybějícímu personálu požádaly o pomoc armádu. Roste totiž počet zaměstnanců, kteří
zůstávají doma, aby pečovali o členy domácnosti. Několik zdravotníků také po
předchozích covidových vlnách profesi
opustilo. Neakutní zdravotní péče se již
částečně omezila.
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
BIRELL
polotmavý 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé
výčepní 0,5
5l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l
JUPÍ sirup
malina 0,7 l

BIRELL
polotmavý
citrón 0,5 l

BIRELL
malina &
limetka 0,5 l
BIRELL
pomelo &
grep 0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs 0,7 l
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

BIRELLÁDA
cola 0,5 l

KOFOLA originál 2 l
KLÁŠTORNÁ KALCIA
jemně perlivá 1,5 l

RADEGAST
Rázná 10 0,5 l
BIRELLÁDA
citronáda 0,5 l

PIILSNER
URQUELL
ležák 0,5 l

VP KOZEL 11
medium 0,5 l

BIRELL
světlý 0,5 l

Platí pro zákazníky COOP Mobil. Pro registraci nákupu a získání volných minut
použijte věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01102021 12345)

Účtenku s nákupem uschovejte pro
kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně. Akce platí
od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 ve
vybraných prodejnách sítě COOP.
Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na
www.coopmobil.cz
KU

ZDARMA

LEVNĚ JI
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P MOBIL A NA

PŘENOS
ČÍSLA

JTE

KLÁŠTORNÁ KALCIA
perlivá 1,5 l
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SEMTEX
High 0,5 l
SEMTEX
Originál 0,5 l

BIRELL
zelený ječmen
0,5 l
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Jan Werich: Arogance je parukou k zakrytí…

Tajenka: … duševní pleše.

Čtěte nové
Téma: Tělo jako
zrcadlo stresu

J

ak je stres nebezpečný? Jak
na něj reaguje náš organismus? „Stres, spojený třeba
i s onemocněním covid-19, je potřeba vnímat nejen z polohy nebezpečí a ztráty, ale i jako výzvu, jako
předpoklad zisku,“ tvrdí světově
uznávaný fyzioterapeut a majitel
„zázračných rukou“ prof. PaedDr.
Pavel Kolář, Ph.D., který už řadu
let upozorňuje na to, že se pohodlným způsobem životem a snižováním psychické i fyzické zátěže stáváme stále zranitelnějšími.
Jeho nejnovější kniha Posilování
stresem – Cesta k odolnosti patří
v současné době mezi nejprodávanější tituly u nás. „Život je spojen s
tím, že si člověk musí hodně věcí
odříkat, překonávat své pohodlí,
a k tomu potřebujete nějakou motivaci. Ta se dnes rozpouští, nebo ji
hledáme v různých umělých schématech a klíčové opěrné body
nám dost unikají,“
dodává.
Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Rowlingové hrozí smrtí kvůli
názoru na transgender osoby
ANGLIE | Britská spisovatelka Joanne
K. Rowlingová dostává nejen dopisy od
fanoušků, ale také obálky, v nichž jí odesílatelé hrozí smrtí. Autorka knih o
Harrym Potterovi se v minulosti opakovaně vyslovila proti společenskému a
právnímu zrovnoprávnění transgenderových žen se ženami, které se už s ženskými pohlavními orgány narodily. To
jí přineslo spoustu kritiky.
„Dostala jsem mezitím tolik hrozeb
vraždou, že bych si jimi mohla vytapetovat dům,“ napsala 56letá autorka příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera v sérii tweetů.
Znepokojení u ní vyvolala fotografie
sdílená na sociálních sítích. Vidět jsou
na ní tři herci s protestními plakáty v rukou před vchodem s jasně identifikovatelnou adresou bydliště spisovatelky v
Edinburghu. Twitterové účty kritizovaných herců už během pondělního dne
nebyly přístupné.
Rowlingová poděkovala policii a uživatelům Twitteru, kteří příslušný příspěvek nahlásili. V uplynulých letech prý
byla opakovaně svědkem toho, že ženy,
které se jako ona stavěly kriticky vůči

Spisovatelka J. K. Rowlingová čelí
pohrůžkám.
FOTO | GETTY IMAGES

zrovnoprávnění sexuální identity a
biologického pohlaví, byly cílem kampaní i hrozeb násilím a znásilněním.
Spisovatelka před rokem na svých
stránkách uvedla, že už delší dobu zkoumá problematiku genderové identity.
Potkala se s transsexuály, četla různé
knihy, blogy a články od nich, stejně
tak od genderových specialistů, intersexuálů, psychologů, sociálních pracovníků a lékařů. Zajímala se o to z profesionálního hlediska, jelikož téma může
využít ve svých detektivkách ze současnosti, ale i z osobního hlediska.
Před pár měsíci podpořila na sociálních sítích ženu, kterou propustili kvůli
údajně transfobním příspěvkům, jelikož
byla přesvědčena, že ženské pohlaví je
dáno biologicky. Rowlingová od té
doby čelila výhrůžkám a nadávkám aktivistů, kteří podle ní nejsou ochotni naslouchat odlišným názorům.
Rowlingovou znepokojuje obrovský
nárůst počtu mladých žen, které se snaží podstoupit změnu pohlaví, a také
těch, které se po jisté době chtějí vrátit
ke svému původnímu pohlaví, protože
svého kroku litují.
(iDNES.cz)

Chomutovsko, Lounsko a Žatecko
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Dodali hráče do NHL,
ale o akademii přijdou
Hokejoví Piráti žádají
výjimku.
PETR BÍLEK
CHOMUTOV | Piráti Chomutov se nehodlají smířit s tím, že jim hokejový
svaz sebral statut mládežnické akademie. Klub, který pro NHL dodal Davida
Kämpfa, Ondřeje Kašeho nebo Jana
Ruttu, žádá o udělení výjimky. Nemá totiž seniorský tým v extralize nebo druhé
nejvyšší soutěži. „V případě, že nám výjimka udělena nebude, budeme peníze
hledat jinde. Jednoznačně chceme zachovat stávající podmínky pro výchovu
mládeže včetně trenérské kvality,“ uvedl klub v prohlášení.
Po krachu akciové společnosti působí Piráti v nejnižší soutěži, tedy v krajské lize. „Nemáme jen potřebnou seniorskou soutěž, vše ostatní jsme bez problémů splnili. Při výchově mládeže
chceme navázat na jména jako Kämpf
nebo Lauko, kteří jsou našimi odchovanci a podepsali smlouvy s kluby
NHL podobně jako bratři Kašovi nebo
Rutta, kteří rovněž dlouhodobě působili

Fanoušci chomutovských hokejistů zaplnili halu i před přípravou na krajskou ligu.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
v našich mládežnických týmech.“
Podle vedení klubu není absence profesionálního týmu překážkou rozvoje
mladých hráčů, neboť jim umožňuje odchod do vyšších soutěží. Piráti mají stále mládežnické reprezentanty od Mikšovice a dvojčata Badinkova po odchovance Vrhela či Koláčka. „I to považujeme
za důkaz, že se u nás s mládeží pracuje
dobře, přestože seniorský hokej v Cho-

mutově spadl do krajské ligy. Naši vyslanci v reprezentaci jsou velkou motivací v naší práci neustrnout a pokračovat v ní i bez případné licence Akademie Českého hokeje.“
Počet svazových akademií pro příští
sezonu klesne ze 17 na patnáct. Ze stávajících klubů licenci nezískaly Slavia
a Chomutov, s novými žádostmi neuspěly Olomouc a Přerov.

Chomutovští
hokejisté chystají
výroční zápas
CHOMUTOV | Hokej v Chomutově
oslaví 75. narozeniny sice opožděně,
zato ve velkém. Na úterý 28. prosince plánují Piráti pro své fanoušky
speciální výroční utkání.
Chystáme zápas, ve kterém se
proti sobě postaví výběr KLH a Piráti z postupové sezony do extraligy
2011/2012,“ prozradil na klubovém
webu místopředseda výkonného výboru Jiří Sochor, který s nápadem na
exhibiční duel přišel.
Původně se měl uskutečnit loni,
jenže pandemie koronaviru mu vystavila stopku. Letos už běží předprodej, lístek vyjde na 190 korun, dětský na sto, místo asistenta trenéra si
může zájemce pořídit za deset tisíc.
„Uvědomujeme si, že i letos je situace nejistá, ale už nechceme čekat.
Kdyby se utkání nemohlo z jakéhokoli důvodu uskutečnit, budeme hledat jiný termín,“ přislíbil Sochor.
Klub pro své fanoušky připravil
speciální trička nebo knihu o historii.
V Chomutově se hokej oficiálně provozuje od 9. listopadu 1945, v ten
den se stal samostatným odborem při
fotbalovém klubu ČSK Chomutov.
Mužstvo několikrát působilo v nejvyšší soutěži, naposledy v ročníku
2018/2019. Po krachu akciové společnosti hraje zatím jen v krajské
lize, které dominuje.
(bek)

Buggyra vyšle na Dakar tři posádky
SEVERNÍ ČECHY | Trojnásobné zastoupení bude mít severočeský tým Buggyra ZM Racing na nejslavnějším závodě Rally Dakar. Barvy týmu budou
hájit dva kamiony Tatra. Jeden bude
řídit Chilan Ignacio Casale a druhý Téo
Calvet z Francie, kterého čeká premiéra. Buggynu Can-Am bude řídit Josef
Macháček. 44. ročník slavné rally odstartuje v lednu nově ve městě Hail v Saúdské Arábii.
„Co se letošního roku týče, máme za
sebou bezprecedentní přípravu v podobě
tří velkých testování v Dubaji a Saúdské
Arábii. Když k tomu připočteme, že nás
ještě v prosinci čeká poslední přípravný
závod Rally Hail, kde se chystáme mimochodem oznámit další novinky, nikdy jsme toho neudělali pro úspěch na
Dakaru tolik jako letos,“ uvedl šéf týmu
Martin Koloc v tiskové zprávě.
Za volant vozu Tatra si opět usedne
zkušený jezdec Ignacio Casale. „Je to
velký profík a to, co předváděl na testování s novou evolucí vozu, byl úžasný posun a motivace pro všechny,“
zmínil Koloc.
Casale si dal za cíl dojet v top 3. „Tatra je kamion, který věřím, že má šanci uspět. Máme toho letos natrénová-

Buggyra se chystá na Dakar. Buggyna Can-Am a dva kamiony Tatra v ulicích Dubaje.
FOTO | BUGGYRA
no opravdu dost, ať už s týmem v Dubaji, tak i s Alvarem v Chile, kde se
nám podařilo vyhrát závod v kategorii
T3, takže se na letošní ročník moc těším. S novými modifikacemi a automatem je to úplně jiná jízda a s podporou
týmu si moc věříme. Můj cíl je být do
top 3, ale jsem rovnýma nohama na
zemi, takže jestli to bude nyní, či příští ročník nebo až ten další, se teprve
ukáže,“ plánuje.

Za volant druhého kolosu usedne nováček Calvet. „Bylo jasné, že volné
místo po Martinu Šoltysovi obsadíme
některým z nováčků z Buggyra Academy. To si vybojoval svými výkony nejen během testování, ale i v rámci
truckových závodů na okruzích Téo Calvet,“ doplnil Koloc.
Jeho nasazení je překvapením, doposud se věnoval závodům tahačů na okruhu. „Pro mě je to splněný sen. Moc si

této příležitosti vážím. Vyrůstat po
boku mého otce, pro kterého je motorsport, a to včetně Dakaru denní chleba,
to vlastně ani jinak dopadnout nemohlo.
Věřím, že jsme připraveni, máme natestováno opravdu hodně,“ řekl Calvet.
Čtyřiašedesátiletý legendární jezdec
Josef Macháček v minulosti pětkrát
ovládl kategorii čtyřkolek, letos byl nejrychlejší mezi buggynami v kategorii
prototypů. Navigátora mu bude dělat Pavel Vyoral. „O tom nebylo potřeba diskutovat ani na vteřinu,“ podotkl Koloc.
Macháček bude závodit s číslem 300.
„Kdybych necítil, že na to máme, tak
bych nejel. Po návratu jsem poslouchal,
jak by bylo dobré skončit na vrcholu, to
bych ale nebyl já. Závodit budu, dokud
mi budou síly stačit a jsem rád, že mě
v tom Buggyra takhle podporuje. Navíc
jsme si dali jasný cíl a to je připravit po
mém boku mladou generaci závodníků,
což je pro mě velká motivace. Když se
podívám na startovní listinu, tak to
bude v naší kategorii pěkně našlápnuté.
Startovní číslo se dvěma 0 je vždycky
fajn. Budu se snažit si tu volnou stopu
užít co nejdéle to půjde, ale je mi jasný,
že mladí vlčáci, hlavně z Red Bullu, po
nás půjdou hned po startu,“ řekl. (mst)

S freeriderem Gaspim v dole Bílina

INZERCE

Pro někoho je rozsáhlý povrchový
hnědouhelný lom Bílina jenom díra,
z níž se kutá uhlí, ale pro freeridera
Richarda „Gaspi“ Gasperottiho je
to jedno velké hřiště sloužící k prohánění na kole. Mnoho let nosil
v hlavě nápad, než se podařilo ho
uskutečnit. „Nebylo to jednoduché, protože zde vládnou přísná
bezpečnostní pravidla,“ zdůrazňuje biker.

Gaspi byl připraven, ale počasí bylo
proti
Veškeré dokumenty byly vyřízené
a podepsané, Gaspi i jeho fotograf
Miloš Štáfek prošli školením o zásadách chování v provoze dolu, ostraha
připravená a tak bikerovi nic nebránilo
spustit se na kole do nitra dolu. Jenomže proti bylo počasí. Nad šachtou
se stáhla mračna. „Nevypadalo to ani
trochu dobře. Ve vzduchu visel slejvák,
který hrozil tím, že víc než rok připravovaný projekt rozmočí,“ vzpomíná
Gaspi. Povrch dolu Bílina totiž tvoří
písky a jíly, které se za deště promění
v kluzkou, lepkavou a jen těžko prostupnou hmotu. Zdejší cesty jsou navíc nezpevněné – neustále se stěhují
po dně lomu tak, jak postupuje těžba.

ko uvnitř stroje v případech, kdy se
rypadlo pohybuje v nebezpečném
pásmu s rizikem, že narazí na nevybuchlou leteckou munici z druhé
světové války pocházející z náletů
na chemičku v Litvínově. „Měl jsem
možnost vidět, že chlapi tam nemají
vůbec snadnou práci, i kolik úsilí je
za tím, aby si někdo zapnul mobil,
televizi a udělal kafe. Každá čtvrtá
žárovka v republice svítí odtud, ze
severu Čech,“ konstatuje.

Začalo pršet. A pořádně
Než tým nastoupil do akce, tak se
z oblohy spustily doslova provazy
deště. Po čtyřech hodinách marného ježdění po dně dolu za dozoru
týmu bezpečnostních pracovníků,
kteří bedlivě střežili každý jeho krok,
bylo zřejmé, že jediné použitelné
místo zůstalo přímo poblíž obřího
rypadla, kde z plochy vyčníval ostrůvek odkrytého uhlí. Během času
omezeného průtrží vzniklo několik

unikátních fotek včetně odvážného
skoku z pásů ocelového monstra
KU300.16/K83.
Obdivoval práci na rypadle
Největší nápor deště zastihl Gaspiho u největšího rypadla v ČR
s názvem K74/typově K10.000/,
o němž před pár lety točila kanadská produkce Discovery Chanel jako
o World Huge Machines. Jeho posádka je zvyklá schovávat se hlubo-

Návrat se sluncem
Nakonec Gaspimu nezbylo nic jiného, než celou akci vzdát. Jak sám
říká, „déšť všechno kolem nás proměnil v jeden obrovský hrnec rozteklé čokolády, už jsme se báli, že
nás bude tahat bagr.“ Do bílinského
dolu se ale v srpnu ještě jednou vrátil – s elektrokolem a kamerou. „Přijde mi to symbolické – jezdit e-bikem po budoucí energii. Chci lidem
ukázat místa, na která se jen těžko
sami dostanou. A také je zachytit.
Jednou to všechno zmizí, důl se vytěží, zasype, bude z něj jezero,“ říká.
Gaspi si tak splnil svůj velký sen. Nyní
jen musíme počkat, až veškerý natočený materiál utřídí a pak se i my
podíváme dolu do bílinského dolu.
Bohumil Brejžek

