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Najdete uvnitř

Výběr českých kubistů
na jednom místě

ROZHOVOR

Poslankyně žila šest měsíců
ve vyloučené lokalitě ... str. 2

DECHBEROUCÍ PROMĚNY

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

Zátiší s košíkem vajec od Emila Filly z roku 1925 i další skvostná díla, která patří k nejcennějším klenotům českého
kubistického umění, lze právě teď vidět v Roudnici.
FOTO | ARCHIV ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI

Roudnická galerie nabízí
ke zhlédnutí díla několika
špičkových umělců z let
1910 až 1932.
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
ROUDNICE NAD LABEM | Díla nejvýznamnějších českých kubistických
umělců v čele s Emilem Fillou, Josefem
Čapkem a Bohumilem Kubištou představuje na nové výstavě Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. „Výběr velmi ceněných obrazů a soch, vypůjčených ze Západočeské galerie v Plz-

ni, je koncentrovaným koktejlem kubistických tendencí z let 1910 až 1932,“
zve kurátor a ředitel roudnické výstavní
síně Miroslav Divina.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
Výstava má název Hlava+sklo. „Odkazuje tím k nejčastějším motivům zpracovávaným v oblasti malířství i sochařství. Chceme však ukázat podstatně širší spektrum námětů. Nechybí proto ani
Kubištova velkoryse pojatá díla s antickými a náboženskými výjevy nebo
Gutfreundovy bronzové studie psychologie postavy,“ upozorňuje Divina
s tím, že cílem expozice je demonstro-

vat kvality českého moderního umění
na ikonických příkladech.
Díky spolupráci s plzeňskou galerií
přitom mohou severočeští návštěvníci
spatřit v Roudnici díla, za kterými se obvykle musí cestovat do západočeské metropole. „Jde o nejcennější jádro sbírek
plzeňské galerie. Západočeská galerie
se totiž na kubistickou tvorbu dlouhodobě cíleně zaměřuje a kolekce, kterou
spravuje, patří spolu s díly z Národní galerie k tomu nejlepšímu z českého moderního umění,“ upozorňuje kurátor.
Výstava Hlava+sklo bude v Roudnici k vidění až do 9. února 2020, přičemž
je otevřena denně mimo pondělí od 10 do
17 hodin a každý pátek je na ni vstup
zdarma.

REGINA ŘANDOVÁ

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

SOCIALISTICKÁ AKTA X

„Bolševický čaroděj“ řídil
výzkum senzibilů
... str. 8 a 9
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Nervy i inspirace, to vše přinesl
půlroční pobyt v Předlicích
Ve vyloučené lokalitě žila
poslankyně Eva Fialová
posledních šest měsíců.

souvisí důležitý faktor ve vzdělání, a tím
je ukazování pozitivních vzorů a jejich
aktivní zapojení do komunity. Třetím
klíčovým bodem bude požadavek na ministerstvo práce a sociálních věcí, aby
udělali revizi současného financování
projektů na integraci, abychom zvýšili
jejich efektivitu. Situace je špatná mnoho let a nikterak se neposouvá.

5plus2
■ ROZHOVOR
MILOSLAVA HÁLOVÁ

V Předlicích jste žila celkem půl
roku. Co jste tu zažila pozitivního?
Pozitivně jsem vnímala zájem lidí. Někteří chtějí žít v této lokalitě, nechtějí se
odtud stěhovat, mají to tu rádi. Zažila
jsem, že pokud je v ulici jedna problémová rodina, ostatní jsou z toho nešťastní, zklamaní a chtějí to řešit. Je to vždy
jen o přístupu jednotlivců.

PŘEDLICE | Hlavním problémem, který je potřeba začít rychle řešit, jsou exekuce. S tímto coby nejzásadnějším poznatkem zakončila poslankyně Eva Fialová (ANO) svůj pobyt ve vyloučené lokalitě v ústeckých Předlicích, kde mezi
místními žila poslední půlrok.
INZERCE

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88
www.vykupzahotove.cz

Poslankyně Eva Fialová popsala své zážitky z půlročního pobytu v ústeckých Předlicích.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
Jak jsou na tom z pohledu exekucí
obyvatelé jednoho z nejznámějších
ghett v kraji?
Při mém půlročním pobytu v Předlicích jsem se setkávala s finančními problémy obyvatel často. Spousta z nich
má ne jednu, ale několik exekucí a sami
je řešit nedokážou. Dnešní výpočet srážek je tak složitý, že většina lidí to nemůže pochopit. Celou dobu pobytu
tady jsem přemýšlela, jak nastavit pravidla, co by bylo efektivní a proč by se
mělo vyplatit chodit do legální práce
(řada lidí pracuje načerno, aby se vyhnuli tomu, že jim po srážkách z výplaty moc nezbude – pozn. red.). V současnosti jsou ve sněmovně projednávány zákony týkající se exekucí. Již při
prvním čtení jsem představila návrh,
který budu dále konzultovat s ministerstvem spravedlnosti i samotným podvýborem, a jenž se zabývá insolvencemi a exekucemi, a budeme hledat řešení, jak správná pravidla nastavit. Můj
návrh spočívá v tom, aby se z platu strhávalo jen 10 procent bez ohledu na
to, zda je to exekuce přednostní, či nikoli.

Dnešní exekuční řád dlužníky demotivuje. Jak dál lidem s finančními
problémy pomoct?
Velmi důležité je, aby si lidé tady uvědomili, že je nutné pracovat, mít legální
práci. A potom mají šanci se z této situace dostat, jenom musí chtít. Není možné
najednou vyřešit všechny problémy, které se tu shromažďovaly mnoho let. Kromě řešení exekucí se chci věnovat i tématu školství. Aby děti měly lepší podmínky a nepotýkaly se se stejnými problémy jako jejich rodiče. Budu jednat
s ministrem školství Plagou o zařazení
pozice tzv. sociálního pedagoga do tabulkových míst. Ten bude pomáhat školám, jako je ta předlická, bude pracovat
v terénu a bude spojníkem mezi školou,
rodiči a dětmi.
Co dalšího kromě exekucí po zdejší
zkušenosti budete chtít změnit z poslanecké lavice?
Jsou to tři věci. Jednou jsou exekuce.
Druhou vzdělávání. Vzdělání dětí považuji za velmi důležité a sama jsem se
přesvědčila, že děti do zdejší školy chodí rády a jsou tu spokojené. S tím úzce

Negativa byla jaká?
Nejvíc psychicky náročné pro mě byly
pomluvy, které se nesly po Předlicích
jako senzace. Byla jsem třeba lidmi obviněna z únosu, že děti biju, dávám jim
drogy. Nicméně to člověk musí vnímat
tak, že je to pro ně senzace. Oni nemají
nic jiného, čemu by se věnovali.
Zopakovala byste si zdejší pobyt?
Určitě bych do toho šla znovu, ale neříkala bych, na jak dlouho. Pro mou poslaneckou práci mi stačily první dva měsíce, kdy se seznámíte se situací. Já jsem
trávila hodně času prací s dětmi, s problémovými sousedy a bude se mi stýskat. Moje práce tu nekončí, budu sem určitě zajíždět. Mám spoustu nápadů, které bych sem chtěla přenést. Mnoho zdejších lidí se stalo mými kamarády, budu
sem určitě jezdit za dětmi. Chci vědět,
jak se jim daří a jestli dodržují pravidla,
která jsme si nastavili. Odnáším si řadu
pozitivních věcí, ale stálo mě to i spoustu nervů. Některým asi budu chybět,
hlavně dětem, ale najdou se i tací, kteří
jsou rádi, že se za mnou zavřou dveře.
Brzy po nastěhování do Předlic jste
volala policii na své sousedy, zatahovali vás do svých hádek a měla
jste i podezření na domácí násilí.
Zlepšila se tato situace?
Policii jsem volala znovu, ataky vůči
mé osobě se stupňovaly. A nechala
jsem se i napsat jako svědek pro případ,
kdyby někdy došlo k sociálnímu šetření
ohledně péče o děti.
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Místo výtahu zázemí pro lezce
Zchátralý objekt
u Pastýřské stěny zmizí
ještě do Vánoc.
DĚČÍN | Během následujících týdnů
zmizí zchátralá budova výtahu na Pastýřskou stěnu v Děčíně. Po demolici objektu se chce město pustit do vylepšení
zázemí a okolí via ferraty na Pastýřské
stěně, jež patří k vyhledávaným turistickým atrakcím.
Demolice má skončit do 20. prosince. „Během ní bude úplně omezen průchod chodců na chodníku kolem via ferraty. Současně bude i uzavřen pravý

jízdní pruh ve směru ke kruhovému objezdu. Demoliční firma si stavbu převzala v pondělí 18. listopadu. Kromě zbourání budovy budou vyklizeny také
trosky výtahu uvnitř skály,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil s tím, že město
za veškeré práce zaplatí zhruba 600 tisíc korun.
Magistrát nyní připravuje tendr na
zpracování studie, jež se zaměří na využití území v dolní části ferraty. Vítěz
poté zpracuje také projektovou dokumentaci. „Via ferrata v centru města je
důležitým turistickým cílem. Návštěvníkům ferraty chceme nabídnout lepší zázemí při nástupu na skálu a zároveň
chceme, aby tento prostor vypadal

Velká radost z mláděte

Odchov roku hlásí děčínská zoologická zahrada. Teprve letos v lednu začala
chovat kriticky ohrožené chápany středoamerické a nyní už se raduje z prvního mláděte. „Tento druh chápanů chováme v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad a v celé Evropě pouze my a pražská zoo. Nejbližší
chovná skupina žije v Izraeli nebo ve Spojených státech,“ řekl vedoucí chovatel
děčínské zoo Petr Haberland. Pohlaví mláděte ještě není známo. Malou opičku
zatím návštěvníci nemohou příliš obdivovat, do venkovní expozice totiž chodí
se svou matkou pouze za příznivého počasí.
FOTO | ZOO DĚČÍN

dobře,“ poznamenal primátor města Jaroslav Hrouda (ANO).
Ferrata byla otevřena v roce 2014 a v současné době nabízí už 16 cest. Ročně ji
využívají desítky tisíc lezců.
Výtah na Pastýřskou stěnu začal turisty vozit v roce 1983. Příliš velký zájem
o něj ale nebyl, přístup k němu nebyl
bezbariérový, lidé museli k výtahu vystoupat desítky schodů. Výtah měl také
malou kapacitu, pouze dvanáct osob.
INZERCE

Kromě toho se kvůli vlhkému prostředí
potýkal s řadou technických problémů.
Několik let ho provozoval děčínský dopravní podnik a platilo se v něm jízdné
jako v autobuse. Výtah měl také vlastní
obsluhu. „V roce 2005 chtěla tehdejší
děčínská radnice výtah ve skále obnovit, to se ale přes velkou snahu nepodařilo. Zázemí výtahu je proto již přes dvacet let nepřístupné a v dezolátním stavu,“ podotkl Stínil.
(vlm)
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Česká republika

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

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

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

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

LUKNÁROVA PLEŠ PO VZORU JANA MASARYKA

AŇA GEISLEROVÁ PRVNÍ VOLBOU PRO OLGU HAVLOVOU

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

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

Jubileum! Ceny jako před 10 lety!
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

10 let s CK NIKAL - oslavte to s námi!

8 dní

Včetně
letu!

!
é
v
No

4 990
namísto 19 980 Kč

od

Kč

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

KAPPADOKIE
❚ Poznejte úchvatnou krajinu Kappadokie!

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

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

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

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

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

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

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

Termíny + cena 2020

Ceny za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji
Let z Prahy

Termíny
zájezdu

Běžná
cena

Speciální
cena

03.03. – 10.03.

19 980 Kč

4 990 Kč

10.03. – 17.03.

20 980 Kč

5 990 Kč

17.03. – 24.03.

21 980 Kč

6 990 Kč

24.03. – 31.03.

22 980 Kč

7 990 Kč

31.03. – 07.04.

23 980 Kč

8 990 Kč

07.04. – 14.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

14.04. – 21.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

21.04. – 28.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

Možnost také letu z Vídně - zavolejte nám!

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

Klášter Mevlana

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

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

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

Váš akční kód

telefonicky + internet:

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

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

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

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

Regina Řandová

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„

„

zaslepeném experimentu selhali,“ oponuje člen Sisyfa Leoš Kyša.

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

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

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

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

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

„Proutkaři“ čekají,
jestli jim stát dá šanci

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

INZERCE

Každá půjčka od

Za pevný úrok

právě teď a pouze do konce týdne

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

Stanislava Jachnická

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

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

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

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

FOTO |
HERMINAPRESS
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Největší
dobrodružství
jsem zažila v kolumbijské
džungli, kde jsme strávili
týden. Bylo to tam
úchvatné.

Třináct let v jedné u(U)lici. Té seriálové a nekonečné

Jak ráda trávíte chvilky volna?
Největší zážitek je pro mne dar času. Hrozně ráda jezdím v létě na chalupu do Lužických hor. Chodím v teplákách, povídám
si se sousedy, jezdím na kole, sbírám rybíz nebo nějaké jiné plody a stále mám
spoustu času a nikam nespěchám. To je
pro mne nejhezčí zážitek.
Věnujete se také sportu, že?
Ano, před čtyřmi lety jsem začala hrát
beach volejbal. Občas chodím běhat, jezdím na kole. Možná mám díky sportu
o trochu lepší kondičku, která se mi hodí
při představení Tančírna, kde se v rychlém sledu střídají různé taneční styly.
Také ale ráda cestujete, míváte v tomto ohledu někdy spontánní nápady?
Napadá mě snad jedině můj spontánní nápad odjet do Santiaga de Compostela. Rozhodla jsem se během pár dní a bez nějakých velkých příprav odjela. No a tam

FOTO | iDNES.CZ / LENKA HATAŠOVÁ

také nemáte nic nalajnovaného a musíte
spontánně jednat. Rozmyslet se, jak dlouhé úseky půjdete, kde přespíte a podobně.
Tím si prověříte svoje schopnosti a třeba
se o sobě i něco dozvíte. Můj asi největší
zážitek, co se týče divokosti, byla ale dovolená v Peru a Kolumbii. Projeli jsme s manželem a se synem všechna známá místa
jako je Machu Picchu, plošina Nazca, jezero Titicaca, ale největší dobrodružství nás
čekalo v kolumbijské džungli. Byli jsme
tam týden a bylo to úchvatné.

INZERCE

Pozvánka na

Den otevřených Dveří
u příležitosti 145. výročí založení školy
14. 12. 2019 od 13.00 do 15.00 hod.
SPŠ a VOŠ Chomutov
Školní 50
430 01 Chomutov

www.spscv.cz

Televizní diváci mají Stanislavu Jachnickou
spojenou především se seriálem Ulice, kde
sice nepatří k hlavním postavám, ovšem coby
Denisa Mastná se v něm objevuje už 13 let.
Fanouškové seriálu dokonce přesně
vysledovali, že Jachnická do nekonečné série
naskočila od 289. dílu, který se vysílal
14. prosince 2006. Je představitelkou Denisy
Mastné, druhé manželky (nyní už rozvedené)
„záporáka“ Radka Mastného. To je typický
politický šíbr, jenž se dostal až na pozici
starosty městské části, ovšem jeho zákulisní
čachry mu nakonec podrazily nohy a ve funkci musel nedobrovolně skončit. Jachnická na
webových stránkách televize Nova nedávno popsala některé momenty ze zákulisí: „Natáčet
s Mirkem Hanušem a Vaškem Svobodou dohromady, a nesmát se, tak to je opravdu vysoká
škola. Už se muselo několikrát natáčení zastavit a museli jsme se jít půl hodiny uklidňovat,
protože hochům přišlo třeba vtipné, že mají kosočtverce na svetru. Takový krásný norský
vzor, a kluky to tak odbouralo, že se prostě nedalo točit dál,“ prozradila Jachnická.

Pavel Novotný coby všehoschopný Radek Mastný
naskočil do Ulice ve stejné
epizodě jako jeho tehdejší
seriálová manželka Stanislava Jachnická - v prosinci
2006. Na snímku s Miroslavem Hanušem a Václavem
Svobodou.
FOTO | ČSFD.CZ
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Šlitrův fanda
byl i Werich
Skladatel, klavírní virtuos, zpěvák, herec
a výtvarník Jiří Šlitr. Známý parťák Jiřího Suchého a
zakladatel divadla Semafor zemřel před 50 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Na svátek sv. Štěpána roku 1969
vyhasl život Jiřího Šlitra. S mladou milenkou se patrně nešťastnou náhodou
otrávili svítiplynem. Několik věcí se o
Jiřím Šlitrovi tolik neví. Například, že
chtěl na Broadwayi v Americe prodat
svůj muzikál, že vystudoval práva nebo
že byl vášnivým lyžařem.
A také malířem. Kreslil vše, co mu
přišlo pod ruku. New York, Wericha i
své mladé přítelkyně. Tatínek z něho
chtěl mít ale vzdělaného a váženého
právníka. „Byl takový poslušný syn, na
přání rodičů práva vystudoval, pak přišel za tatínkem, odevzdal mu diplom a
oznámil, že s právy právě skončil,“ vy-

Erotická kresba Jiřího Šlitra.
Dole jeho obrázek New Yorku.

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

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

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

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

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

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

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

Z VAŠÍ LÉKÁRNY PRO VÁS

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Husté složení,
hustý výsledek

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

Dejte STOP rýmě!

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

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

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

VYZRAJTE
NA OSLABENOU IMUNITU

Pro
unavené
oči

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

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

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

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

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

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

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

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

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

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

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

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

POŘIĎTE SI
NOVOU PALUBNÍ
JEDNOTKU VČAS

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

Od 1. 12. 2019

Výběry splátek

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

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

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

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

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

INZERCE

Miliardy
ŽIVÝCH
BAKTERRIÍ
JEN
PŘÍRODDNÍ
INGREDDIENNCE

OVVOCE
V DŽEMU
D

S UNIKÁÁTNNÍ
PROBIOTICCKOU
KULTURROU

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

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

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

nový SERIÁL od 22. 11.

DŮCHOD OD A DO Z

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

Amarettové trubičky

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

Potřebujeme: 180 g hladké mouky, 80 g cukru, 1 lžíci kakaa, 1/2 lžičky kypřicího
prášku do pečiva, špetku soli, 70 g másla, 50 g hořké čokolády, 1 vejce, 20 ml
likéru Amaretto, 1 lžíci hrubě mletých mandlí. Na náplň: 150 g marcipánu, 1 bílek,
20 ml likéru Amaretto, 50 g mletých mandlí, 2 lžíce piškotových drobečků.
Postup: V míse smícháme mouku, cukr, kakao, prášek do pečiva a sůl. Přidáme
změklé máslo, rozpuštěnou čokoládu, vejce a likér a vypracujeme tužší vláčné těsto.
Zapracujeme do něj mandle, zabalíme ho do fólie a uložíme v chladu. Marcipán
propracujeme s bílkem a likérem, přidáme mandle s drobečky a prohněteme.
Odleželé těsto rozválíme mezi dvěma fóliemi na plát silný asi milimetr a nakrájíme ho na pruhy široké 6 cm.
Z marcipánové hmoty utvoříme válečky silné jako malíček a dlouhé 6 cm a jeden položíme na kraj pruhu těsta.
Marcipán lehce potřeme vodou a obalíme ho těstem. Pruh těsta překrojíme a stejným způsobem zabalíme i zbylé
válečky. Trubičky rozložíme na plech s papírem na pečení a zprudka pečeme dozlatova při 190 °C.

INZERCE

Včelí úlky
Potřebujeme - těsto: 160 g rozemletých piškotů,
100 g cukru moučka, 60 g másla, po dvou lžících medu,
kakaa, rumu, cukr moučka na obalení. Krém: 70 g cukru
moučka, 50 g másla, 1 bílek, 1 žloutek. A celé piškoty.
Postup: Z rozemletých piškotů, hnědého cukru, másla, medu,
kakaa a rumu připravíme těsto. Z něj tvoříme kuličky, které
obalíme v moučkovém cukru, vložíme do formičky a prstem
vytlačíme tvar. Jehlou na špízy uděláme v úlku otvor. Na krém smícháme bílek s moučkovým cukrem, zahřejeme
ve vodní lázni a necháme zchladit. Máslo utřeme se žloutkem. Obě směsi o stejné teplotě spojíme a lžičkou
plníme do otvoru v každém úlku. Nakonec uzavřeme piškotem, aby krém nevytekl.
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Vlhkost je vstupenkou pro plísně
Podceňovat plísně ve svém domově je hazard se
zdravím. Jejich spory mohou vyvolat alergie, ale také
astmatické záchvaty. Problémy způsobuje i prach.

P

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

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

Pomohou speciální filtry

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

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

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

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

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

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

Očkovat proti chřipce
je potřeba každý rok
FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

Tipy na boj s chřipkou

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

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

bů. Ty způsobují pocit slabosti, únavy a vyčerpání,“ říká praktický lékař Michal Lazák. Bolesti se přitom není třeba přehnaně
obávat. Jde totiž o důsledek imunitní reakce, kdy se v těle uvolňují látky, které organismu pomáhají bojovat s infekcí. Ve své
podstatě je tak bolest dobrým znamením
toho, že tělo funguje správně tak, aby si se
zákeřnou chřipkou mohlo poradit.

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

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

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

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

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

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

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

FOTO | PETR TOPIČ,
FRED PROUSER,
PROFIMEDIA

pro větrnou energii a má být svátkem
všech, kteří se zajímají o vítr jako o obnovitelný zdroj energie.

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

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

8,3% ročně

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

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

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

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

Objednávky a informace na www.dcips.cloud nebo na 212 248 875
Datové centrum IPS, s.r.o., e-mail: dluhopisy@dcips.cloud
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Zajímavosti
a zimní tipy

Náš kraj
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Vážných úrazů přibývá,
říká šéf horské služby

René Mašín je náčelníkem horské služby v Jizerských horách. Ročně tu evidují zhruba 1 200
zásahů. Vážných úrazů přibývá kvůli tomu, jak lidé v létě jezdí na kole a v zimě na lyžích.

RENÉ MAŠÍN NÁČELNÍK HORSKÉ SLUŽBY V JIZERSKÝCH HORÁCH A JEHO KOLEGOVÉ NYNÍ PROŽÍVAJÍ TZV. MEZISEZONU. TO ZNAMENÁ, ŽE LETNÍ
SEZONA UŽ JE PRYČ A ZIMNÍ JEŠTĚ NEZAČALA. S RUKAMA V KLÍNĚ VŠAK ROZHODNĚ NESEDÍ. KDYŽ JE HEZKY, LIDÉ DO HOR VYRAZÍ I TEĎ, PROTO JE
POTŘEBA BÝT NEUSTÁLE K DISPOZICI.

TEXT: ADAM PLUHAŘ
FOTO: ARCHIV MAFRA

V

ážných úrazů v Jizerských horách přibývá. I kvůli elektrokolům, která sedlají i starší cyklisté, kteří by se do hor dříve nevydali. Ani helma je pak nemusí
ochránit, říká náčelník horské služby pro
oblast Jizerských hor René Mašín. Zatímco cyklisté jsou nedílnou součástí teplých
měsíců, teď se členové horské služby chystají na další část roku – zimu, s níž je spojeno zejména lyžování.
Skončila letní sezona a zimní ještě
nezačala. Dá se říci, že máte teď v tom
přechodném období větší „klid“?
Teď je to pro nás takzvaná mezisezona.
Ale hodně záleží na počasí. Například
před dvěma týdny bylo nádherně a návštěvníci se ve velkém vydávali do hor.

RENÉ MAŠÍN (51 LET)
Vystudoval stavební průmyslovku. K horské službě vstoupil v 18
letech jako dobrovolný člen. Od
roku 1999 je zaměstnancem. Náčelníkem horské služby pro oblast Jizerských hor je od roku
2001. I když je šéfem, rozpis služeb má stejný jako každý jiný zaměstnanec. Horská služba má
dnes v Jizerských horách 15 zaměstnanců a 40 dobrovolných
členů. Celoročně slouží v Bedřichově, kde je ústředí a dispečink, také na Ještědu a Jizerce.
V létě je na Libverdě. V zimní sezoně k tomu přibývají Javorník,
Severák, Špičák, Rejdice, Vysoké nad Jizerou.

My jsme ale i tak neustále k dispozici základním složkám integrovaného záchranného systému.
Jaký je vlastně poměr zásahů v létě a v
zimě?
V zimní sezoně máme okolo 900 zásahů, v
létě kolem 300. Tyto počty jsou poslední
roky přibližně stejné.
A přibývá úrazů?
Přibývá vážných úrazů a interních příhod.
Je to dáno způsobem jízdy v létě na kole, v
zimě na lyžích. Posouvá se také věková hranice návštěvníků hor, a to především kvůli
elektrokolům. Starší lidé díky nim zvládnou obtížnější terény než dříve. Někteří
starší lidé na elektrokolech také mívají problém se zvládnutím techniky jízdy. Toto
kolo je přitom mnohem rychlejší.
Pokračování na straně 24
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Vážných úrazů přibývá,
Pokračování ze strany 23
Jsou těžší úrazy z léta, nebo ze zimy?
Letní úrazy jsou z pravidla těžší. Především se jedná o pády a nárazy do pevných překážek. Pro nás jsou složitější,
protože jsou většinou ve volném terénu
mnohdy špatně dostupné.
Změnil se nějak typ úrazů s příchodem
lepšího vybavení návštěvníků hor?
Momentálně ubývá vážných poranění
hlavy, a to díky tomu, že většina cyklistů
už nosí ochranné helmy. Chci ale varovat
všechny, co si myslí, že helma je zachrání
za všech okolností. Tak to není. Helma
chrání jen do jisté míry…
Nedávno jste v horách hledali ztraceného
muže s kolem. Dostal se do velmi nepřístupného terénu. Mnoho lidí nechápalo,
proč se do tak nesjízdného terénu vydal s
bicyklem.
U toho pána se jednalo o nemoc, která
souvisí s orientací. Těchto případů
máme docela dost. Tento případ je

„LETNÍ ÚRAZY JSOU
Z PRAVIDLA TĚŽŠÍ.
PŘEDEVŠÍM SE JEDNÁ
O PÁDY A NÁRAZY DO
PEVNÝCH PŘEKÁŽEK. PRO
NÁS JSOU SLOŽITĚJŠÍ,
PROTOŽE JSOU VĚTŠINOU
VE VOLNÉM TERÉNU
MNOHDY ŠPATNĚ
DOSTUPNÉ.“
ovšem trochu výjimečný z pohledu náhod.
Proč?
Bylo velikým štěstím, že se dotyčného
podařilo najít. To i přesto, že nasazení
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému bylo maximální.
Podstatné je, že tento případ dopadl
dobře.

Kolik vašich členů se na záchraně
podílelo?
Pátrací akci organizovala státní policie.
Nejvíc pátrajících bylo z řad dobrovolných hasičů z okolí. Horská služba poskytla techniku a záchranáře, kteří znají
terén. Horská služba se dále podílela
při hledání svým kynologickým týmem,
z Krkonoš byl převezen dron. Zásadní
podíl měla kynologické brigáda hasičského záchranného sboru. Byl to právě
kynolog se psem, který ztraceného
pána našel. Troufám si tvrdit, že normální člověk by jen prošel kolem a dotyčného by v množství spadaného listí
minul.
Jaké zásahy jsou nejobtížnější?
Komplikované jsou pátrací akce. U nich
musíme zvládnout dobrou organizaci,
spolupracuje tam celá řada lidí. Složité
jsou také zásahy s leteckou záchrannou
službou, a to práce za pomoci podvěsové
techniky. U těchto typů akcí musíme být
dobře secvičeni, aby nedošlo k ohrožení
zdraví záchranářů.

POMOC V KAŽDÉM OKAMŽIKU PO STÁLE NÁROČNĚJŠÍ LETNÍ SEZONĚ SE HORŠTÍ ZÁCHRANÁŘI CHYSTAJÍ N ATU ZIMNÍ. VEDLE VELKÉHO POČTU
NÁVŠTĚVNÍKŮ HOR MÁ NA VZRŮSTAJÍCÍ POČET ÚRAZŮ ZPŮSOBENÝCH NA SNĚHU I MODERNÍ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ ČI UPRAVENĚJŠÍ A ŠIRŠÍ
SJEZDOVKY, KTERÉ SVÁDÍ K RYCHLÍM SJEZDŮM ČI SKOKŮM. SPOLU V KOMBINACI S NEPOZORNOSTÍ ČI PŘECENĚNÍM VLASTNÍCH SIL BÝVAJÍ ZRANĚNÍ
NA KAŽDODENNÍM POŘÁDKU. SPOUSTĚ VÁŽNÝCH ÚRAZŮ VŠAK DOKÁŽÍ ZABRÁNIT OCHRANNÉ POMŮCKY, JAKO JSOU HELMY NEBO PÁTEŘOVÉ
CHRÁNIČE.
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říká šéf horské služby
U úrazů horolezců a turistů v Jizerských
horách je třeba zvolit nejvýhodnější způsob záchrany. Mnohdy je to veliká dřina
zraněného rychle a bezpečně dopravit k
místu, kam může dojet technika.

kách. Mnoho těchto lidí by bez této aplikace zřejmě umrzlo. Největší výhodou
použití aplikace je přesná lokace místa
nehody. To pro nás znamená velké urychlení při samotném zásahu.

Vaši práci ulehčují mobilní telefony? Je
už všude v Jizerských horách signál?
Před lety to byl často problém.
Je pravdou, že mobilní telefony zásadně
urychlují záchranu. I dnes je ale v horách
hodně míst, kde telefonní signál není.
Zraněný člověk by se nedovolal.

Lidé vnímají horskou službu tak, že jezdí k
úrazům spojeným s lyžemi či kolem.
Jezdíte ale třeba i ke zdravotním komplikacím, když se tam nemůže dostat sanitka?
Ano. Jsme k dispozici zdravotnické záchranné službě, dispečer nás vysílá na
místa, kam máme kratší dobu dojezdu.
Hodně vyjíždíme k nasazení automatického defibrilátoru. V těchto případech
jde o každou minutu.

Lidé, co v horách potřebují pomoc,
mohou použít aplikaci Záchranka.
Přivolají záchranku nebo horskou službu
stiskem jediného tlačítka. Co pokládáte
za její největší výhodu?
Aplikace Záchranka je velikým přínosem.
Horská služba se ostatně podílí na jejím
vývoji a také na propagaci. Díky tomuto
systému se podařilo zachránit mnoho
ohrožených lidí, kteří se nacházeli v nepříznivých, zejména zimních podmín-

DOBRÁ VĚC APLIKACE ZÁCHRANKA UŽ V
HORÁCH POMOHLA ZACHRÁNIT MNOHO
LIDÍ V NOUZI.

INZERCE

adventní Klášterec nad Ohří,
město porcelánu
Přijměte naše pozvání do města
Klášterce nad Ohří, perly Podkrušnohoří. Najdete nás na rozhraní Krušných a Doupovských hor v severozápadních Čechách v malebném údolí
řeky Ohře. Kromě návštěvy neogotického zámku, ve kterém se nachází
muzeum
porcelánu a druhé
nejstarší české
porcelánky, založené v roce 1794, si pobyt ve městě si můžete zpestřit také návštěvou
muzea hodin poblíž kláštereckého
náměstí. Naproti muzeu se pod věží
klášterecké radnice nachází městská
galerie Kryt.
V galerii se pravidelně konají první
adventní neděli tvůrčí dílny pro veřejnost s vánoční tématikou. Je to

u příležitosti ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, které se uskuteční
1. prosince od 13 hodin. Čekají nás
vánoční trhy, vůně skořice a svařeného vína, umělecká vystoupení, zapálení první adventní svíce, rozsvícení
živého vzrostlého stromu v zámeckém parku a závěrečný velkolepý ohňostroj.
V prosinci také
začíná třetí výstava ze série Osudových devítek. Tou první byla výstava
věnovaná roku 1939, začátku druhé
světové války a vzniku protektorátu
Čechy a Morava, druhá výstava bude
věnovaná výročí roku 1989 a právě v adventním čase, konktrétně
13. prosince, bude zahájena třetí výstava, která bude zaměřená na tvorbu Josefa Čapka s názvem Josef
Čapek – graﬁka. Český malíř, graﬁk,
ilustrátor a spisovatel zemřel v dubnu
1945 v koncentračním táboře Bergen
– Belsen a výstava, která se protáhne přes dva po sobě jdoucí roky
a končí až 31. ledna 2020 má tak
připomínat také 75. výročí jeho smrti.
Galerie je otevřena každý všední den
od 8:30 do 17 hodin.

TurisTicKé infOrmační cenTrum
nám. Dr. e. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 359 687, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

Blíží se Štědrý den a silvestr. Bývá v těchto
dnech klid, nebo máte naopak víc práce?
Štědrý den bývá klidný. Ale potom to začíná. Hory jsou kolem silvestra přeplněné,
oslavuje se, to máme opravdu plné ruce
práce. Služby a pohotovosti jsou na
všech stanicích horské služby. Většinu
těchto svátků trávíme v práci.
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Skiareál Ještěd
letos hodně
myslel na děti

Lyžařské středisko investovalo do dětské arény Maxiland,
novinkou bude vlek poma či malý snowpark se
skokanským můstkem. Areál změní systém zasněžování.
TEXT: JANA PAVLÍČKOVÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

SKIAREÁL JEŠTĚD
Nabízí 12 různých sjezdovek.
Tři modré, šest červených a
jednu černou. Pro začátečníky
je k dispozici svah na Bucharce,
k dispozici jsou i dvě cvičné louky u konečné tramvaje. Na Ještědu se dá také lyžovat večer
(od 18 do 21 hodin), vždy ve
středu, v pátek a v sobotu. K večernímu lyžování slouží sjezdovka F10. V areálu jsou dále 2 čtyřsedačkové lanovky, 1 dvousedačková, 1 kabinová lanovka na
vrchol Ještědu a 6 vleků. Občerstvit se lze v bistru a pěti restauracích.

V

šechno připraveno, hlásí pro
letošní zimní sezonu lyžařský
areál Ještěd. Na noční pokles
teplot pod nulu už tam čeká 36
sněžných děl a 18 tyčí, které vyrábí umělý sníh. Vedení areálu slibuje, že
se mají návštěvníci opět na co těšit. Právě změna systému v zasněžování je jednou z letošních novinek. Dosud se jako
první zasněžovala osvětlená sjezdovka
F10 pod kabinkovou lanovkou na Ještěd.
Pro tuto zimu jsou priority jiné.
„Přednost dostane naše nejdelší a vlastně i nejpřístupnější sjezdovka Skalka s
dětským výukovým prostorem Maxiland,
která má dojezd přímo na konečné tramvaje a u centrálního parkoviště P1. Když
jsme jako první zasněžovali F10, měli
jsme na začátku sezony problémy s parkováním nahoře u skokanských můstků.
Lidé se museli složitě přemisťovat. To
teď odpadne, protože lyžaři budou moci
pohodlně zaparkovat hned na centrálním parkovišti,“ řekl ředitel skiareálu Jakub Hanuš.
Podle něj se letos také hodně investovalo do už zmíněné dětské arény Maxiland,
která je svou rozlohou 8 000 metrů čtverečních největší v Česku. „Nabídneme
tam kromě dvou pojízdných pásů nově i
vlek typu poma, který je dlouhý sto metrů, také malý snowpark se skokanským
můstkem a další výukové prvky pro děti.
Rodiče rovněž jistě uvítají vyčleněnou
plochu pro sáňkování s dětmi,“ zmínil
Hanuš.
VÝHODNĚJŠÍ CENY
Další novinkou v areálu jsou i nové kiosky s terasou u horní stanice Na Pláních a u dolní stanice Skalka. Lyžaře
pak jistě potěší, že na Ještědu nepočítají
se zdražením jednodenních skipasů. Jejich cena zůstává stejná jako loni. Tedy
dospělý za 590 korun a dítě za 320 korun.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA JEŠTĚD NABÍDNE NOVOU OTEVÍRACÍ DOBU. UŽ NEBUDE PŘÍSTUPNÝ OD
8 DO 15 HODIN, ALE OD 8.30 DO 16 HODIN, VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ PAK BUDE OD 18 DO 21 HODIN.

„Na četná přání zavádíme i tříhodinový odpolední skipas s výhodnější cenou. Do konce listopadu je také možnost zakoupit celosezonní skipas za 3
999 korun, od prosince už pak bude o
tisíc korun dražší. Pořád ale budeme
levnější než loni, kdy stál skipas na celou sezonu v prosinci skoro šest tisíc
korun. Permanentky se dají nově zakoupit i přes internet,“ sdělila marketingová expertka skiareálu Renata Balašová s tím, že i další slevová akce je
časově omezená už jen do konce listopadu.
„Nabízíme akční třídenní voucher
za cenu jednodenního. Za 500 korun
tak mohou lyžaři využít první sníh tři
dny po sobě. Využití skipasu je omeze-

né pouze na období od 14. prosince do
24. prosince 2019. Nákup voucherů je
možný pouze online přes náš web,“ dodala Balašová.
STARONOVÁ PROVOZNÍ DOBA
Ještěd se letos také vrací k původní provozní době. Fungovat tak už nebude od
8 do 15 hodin, ale od 8.30 do 16 hodin a
večerní lyžování pak bude od 18 do 21
hodin. Jediné, co se letos nepodařilo zrealizovat, je otevření páteřní sjezdovky
Nová Skalka. Vedení areálu počítalo s
tím, že lyžaři se po ní projedou už tuto
sezonu. Kvůli připomínkám veřejnosti
a dalších institucí k vlivu stavby na životní prostředí se ale plán odsouvá až na
příští rok.

INZERCE

TURISTICKÝ MAGNET

A

lbrechtic jsou v České republice desítky,
ale pouze Albrechtice v Jizerských horách disponují skvělými zimními sportovišti.

Nacházejí se zde dvě sedačkové lanovky
a devět vleků pro sjezdaře. Pro milovníky běžek je přímo v obci nástupní místo populární
Jizerské magistrály, čítající 250 km upravených stop. Pro začínající běžkaře či rodiny
s dětmi se v obci upravují nenáročné běžecké okruhy.
Albrechtice v J. h. nabízejí zajímavé podněty také pro letní rekreaci. Pro bikery jsou
na území Špičáku (830 m n. m.) k dispozici
dvě tratě o celkové délce 7 km. Cyklisté si
mohou naplánovat mnoho nejrozmanitějších výletů po Jizerských horách. A samozřejmě pěší turisté zde najdou nádherné vycházky a výlety, při kterých budou obdivovat
jak atraktivní turistické cíle a zajímavosti, tak
utajené pěšinky a zapomenutá místa dýchající dávným životem horalů. Na katastru obce
se nachází i oblíbený turistický cíl Protržená
přehrada, kam ročně zavítá více než 100 000
návštěvníků.

Oblíbený cíl turistů – kulturní památka ČR Protržená přehrada. Protržení
přehrady v roce 1916 připravilo o život 67 lidí. Díky úsilí obce Albrechtice,
Lesů ČR, Povodí Labe a města Desná vznikl důstojný areál včetně památníku obětem.
Foto: Antonín Bělonožník

Obec však nezapomíná ani na své trvale žijící občany. Samozřejmostí jsou opravené
silnice, nové veřejné osvětlení, chodníky,
sportovní areál s in-line dráhou, posilovacími
stroji a travnatým fotbalovým hřištěm. Centrem kulturního dění je také nově zrekonstruovaná knihovna.
Pro děti a školní mládež obec neustále modernizuje základní a mateřskou školu. V prvním říjnovém týdnu obec slavnostně předala
do užívání i novou keramickou dílnu a kabinet přírodovědy a vlastivědy v základní škole. Náklady na rekonstrukci prostor přesáhly
1 mil. korun. 600 tis. korun bylo kryto dotací z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterou obec získala jako odměnu
za skvělé umístění v soutěži „Vesnice roku“
v roce 2018. Zbylá část byla hrazena z rozpočtu obce. Albrechtice se mohou pyšnit
další možností výtvarného a tvořivého vyžití
pro šikovné děti, jejich rodiče a celou veřejnost. V údolí provozuje již 10 let kreativní dílny také ﬁrma DETOA Albrechtice s.r.o.

5. 10. 2019 slavnostně přestřihly pásku bývalé žákyně: zleva Ch. Scharfová, G. Křížková, H. Pokorná a G. Wanderová. Všechny dámy navštěvovaly
naší základní školu v období 1944 – 1950. Pásku drží místostarosta Antonín Kučera.
Foto: archiv obce

Veškerý potenciál a dobré zázemí obce se
odrazilo i na nárůstu počtu trvale žijících obyvatel, který v roce 2018 přesáhl počet 350.

Otevření keramické dílny a jejího zázemí se těšilo velké pozornosti.
Uprostřed mezi návštěvníky (v červené bundě) starosta obce Jaroslav
Zeman.
Foto: archiv obce
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Na Tanvaldském Špičáku
chystají lyžařskou dálnici
Turistická sjezdovka bude mít na šířku 45 metrů. Ve dvou dalších střediscích v Jizerských
horách – na Severáku a v Bedřichově – se investovalo především do zasněžování.
TEXT: JANA PAVLÍČKOVÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

N

a širší a hlavně bezpečnější sjezdovku láká pro letošní zimu areál na Tanvaldském Špičáku.
Nejvytíženější středisko v Jizerských horách, které je spolu se
Severákem a Bedřichovem součástí takzvané Skiarény Jizerské hory, začne novou sezonu s upravenou Turistickou sjezdovkou.
Ta se rozšíří téměř na dvojnásobek. Na šířku tak bude mít 45 metrů.
„Vlastně se z Turistické stane taková
lyžařská dálnice, čekali jsme na to dva
roky, než jsme se dohodli s ekology. Dohromady se sjezdovka rozšíří o čtyři hektary. Nestihneme ale vše do této zimy,
takže kompletní bude až napřesrok.
Ovšem už letos lyžaři změnu poznají, to
v každém případě, především ve střední
části sjezdovky,“ sdělil Pavel Bažant, šéf
firmy Skibižu, která provozuje Skiarénu
Jizerské hory.
Právě Turistická sjezdovka je na Tanvaldském Špičáku ta nejoblíbenější,
hlavně mezi rodinami s dětmi. Má totiž
označení modrá, tedy nejlehčí. Dolů do
Albrechtic klesá z více než 800 metrů vysokého kopce a měří téměř 1 800 metrů.
Ze všech deseti sjezdovek ve středisku je
tak nejdelší. V dalších letech se na Špičáku budou rozšiřovat ještě sjezdovky červená a černá. „Je to práce na tři roky, letos nás zdržela kůrovcová kalamita.
Lesy ČR neměly dřív čas kácet, tak se na
modré kácelo až v říjnu a na další už se
nedostane,“ zmínil Bažant.
Kromě rozšíření Turistické investoval
provozovatel i do modernizace technického zasněžování. Umělý sníh tak pomohou vyrábět čtyři nová děla, která
jsou výrazně tišší než ta předchozí. Skibižu je umístí tam, kde starší děla obtěžovala v noci obyvatele okolních domů svým
hučením. Nové jsou i rozvody vody pro
zasněžování. Celkem šlo letos do areálu
10 milionů korun.
ZDRAŽUJE SE
Co však lyžaře zřejmě nepotěší, je úprava ceníku pro letošní zimu. Ceny jízdenek na lanovky a vleky zvedla Skibižu v
průměru o pět procent. A to nejen na

SKIARÉNA JIZERSKÉ
HORY
Tvoří ji lyžařské středisko Tanvaldský Špičák spolu se Severákem a Bedřichovem. Jsou
propojené jednotným bezdotykovým odbavovacím systémem, skipas koupený na Špičáku tak platí i na Severáku a v
Bedřichově. Areály jsou propojené i skibusem, který mezi
nimi jezdí třikrát denně. Skibus slouží nejen sjezdařům, ale
využít ho mohou i běžkaři při
návratu z výletu. Skiaréna nabízí v rámci Jizerských hor celkem 17 km sjezdovek, 20 lyžařských vleků, 2 lanové
dráhy a 3 pohyblivé koberce.
Tanvaldském Špičáku, ale i na Severáku v Hraběticích a na sjezdovkách v
Bedřichově.
„Hlavním důvodem zdražení je růst nákladů zejména na energie a také na mzdy.
Neměli jsme už jinou možnost,“ uvedl Bažant. V hlavní sezoně na přelomu roku a
během únorových zimních prázdnin tak
vyjde jednodenní permanentka na Špičáku dospělého na 690 korun, před rokem
stála 640 korun. Děti do 15 let zaplatí 460
korun a junioři 570. Vedlejší sezona, která

se počítá do 15. prosince a pak po jarních
prázdninách, vyjde na den dospělého na
520 korun, dítě na 360 a juniora na 440 korun.
O něco levnější je pak lyžování na Severáku, který je určen především pro začátečníky a rodiny s dětmi, stejně jako v
Bedřichově, který má podobné zaměření. V obou střediscích se pro letošní sezonu mnoho neměnilo, investice šly především do zasněžování. „V Bedřichově
chceme v budoucnu vybudovat nádrž
na vodu pro technické zasněžování. Na
Severáku by podobná retenční nádrž
měla vzniknout z bývalého rybníka,“
sdělil Bažant.
ZDRAŽUJE SE
Další z rozvojových plánů Skibižu se zaměřuje na zlepšení zázemí na Tanvaldském Špičáku. Postavit se tam mají tři
budovy u dojezdu sjezdovky Kostelní.
„V jedné bude technické zázemí, ve druhé
toalety, půjčovna lyží a jejich servis a ve třetí občerstvení, s jehož nynější podobou nejsme spokojeni,“ dodal Bažant.
Kdo přijede do Bedřichova jen na běžky místo na sjezdovky, musí počítat s
dražším parkováním. Zatímco parkoviště
u sjezdovky bude i nadále zdarma, na parkovištích v obci si lidé připlatí o víkendu o
50 až 100 korun víc než loni podle doby
stání. Novinkou pak bude hodinový tarif
za 80 korun, jinak nejvyužívanější tarif do
tří hodin zdraží ze 100 na 150 korun.

DRAŽŠÍ LYŽOVÁNÍ CO LYŽAŘE V JIZERSKÝCH HORÁCH NEPOTĚŠÍ, JE ZVÝŠENÍ CEN
PRO LETOŠNÍ ZIMU. A TO NEJEN NA TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU, ALE I NA SEVERÁKU
V HRABĚTICÍCH A NA SJEZDOVKÁCH V BEDŘICHOVĚ.
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Lanovkou na Klínovec
rychleji a pohodlněji
Největší investice
nadcházející lyžařské
sezony v Krušných horách
jde do finále. Skiareál na
Klínovci dokončuje stavbu
nové lanovky Dámská.
TEXT: JANA PLECHATÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

V

ětšího komfortu se během
nadcházející lyžařské sezony
dočkají návštěvníci nejvýše položeného krušnohorského skiareálu na Klínovci. Namísto
původní trojmístné sedačkové lanovky
Dámská je na vrchol vyveze zcela nová.
Bude čtyřmístná, s odpojitelným uchycením, vyhříváním kožených sedaček a
oranžovou krycí bublinou, která je pro
Klínovec typická.
„I přes nepřízeň počasí, která na vrcholu dlouhodobě panuje, se nám daří stavbu urychlovat, a měli bychom ji dokončit
dokonce o pět dní dříve, než byl původní
plán. Do Vánoc bude lanovka určitě plně
v provozu,“ uvedl manažer střediska Martin Koky.
Podle mluvčí areálu Hany Hoffmannové bude mít nová lanová dráha více než
dvojnásobnou dopravní rychlost na trati
a přitom nižší nástupní a výstupní čas ve
stanicích. „Díky tomu bude o dvojnásobek kratší doba jízdy a odbaví se o 800
osob za hodinu více při plné rychlosti.
Návštěvníci se mohou těšit na nesrovnatelně lepší komfort při jízdě,“ popsala
Hoffmannová. Připomněla také, že Klínovec loni rozšířil o dvojnásobek modrou sjezdovku, která je bezesporu jednou z nejvytíženějších.
„Proto byla výměna lanovky nevyhnutelným krokem. Nakonec jsme upustili
od odkoupení repasované a rozhodli se
pro komplet novou,“ doplnila mluvčí.
Do nové sezony investoval areál celkem
150 milionů korun, přičemž nejvyšší položkou byla právě nová sedačková lanovka. Stála 110 milionů a v těžko dostupných místech s její stavbou pomáhal vrtulník. Zbývající investice vložilo středisko do zasněžování. Navýšilo kapacitu
takzvaných retenčních nádrží zhruba o
20 tisíc kubíků vody, čímž se dostalo na
celkovou kapacitu přibližně 65 tisíc kubíků zadržené vody. Další peníze Klínovec
investoval do nových vrtulových děl.

VE SKIAREÁLU KLÍNOVEC BUDE LYŽAŘŮM
SLOUŽIT NOVÁ LANOVKA, JEJÍ STAVBA
SKONČÍ V POLOVINĚ PROSINCE.

Podle Kokyho by mělo být středisko připraveno okamžitě zasněžovat. Čeká jen
na první souvislejší mrazy. „Při opravdu
příznivých podmínkách jsme schopni

INZERCE

kvalitně vysněžit dvě páteřní sjezdovky
během několika dnů,“ sdělil. Půjde o
Dámskou a Pařezovku na severní straně
Klínovce.
V příštích letech se chce vedení areálu
zaměřit na modernizaci střediska Neklid.
Podle jednatele Petra Zemana čeká Neklid namísto současné lanovky zcela
nová, a to šestisedačková, opět krytá bublinou. „Projektujeme ji a začneme pracovat na stavebním povolení. Myslím si, že
pokud vše dobře dopadne, chtěli bychom tuto investici uskutečnit zhruba za
dva roky,“ prozradil.
Středisko už zveřejnilo ceník pro nadcházející sezonu. U denních a vícedenních jízdenek pro dospělé došlo ke zdražení o pět až sedm procent, cena jednodenního dětského skipasu zůstala stejná
jako v loňské sezoně.
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Lyžování hned za městem

A

čkoliv se Ústecký kraj nemůže
chlubit velkými a známými lyžařskými středisky, jako sousední Liberecký či Karlovarský
kraj, nemusí zdejší milovníci
lyžování či snowboardingu smutnit. Menších, téměř příměstských areálů vzdálených jen pár kilometrů od velkých měst
je po kraji rozesetých dost a pro víkendové lyžování nebo třeba jen večerní sklouznutí nabízí, pokud to sněhové podmínky
dovolí, ideální podmínky. Většinu středisek logicky najdeme v Krušných horách,
další se nachází v horách Lužických a jedno dokonce i v Českém středohoří. Všechna střediska jsou skvělá k výuce lyžařských začátečníků a ta větší nabízí standardně i jejich výuku či možnost zapůjčení vybavení.

nad Litvínovem nabízí 5 sjezdovek lehké
až střední obtížnosti, snowpark a sáňkařskou dráhu. Najdete tu i jednu ze dvou
sedačkových lanovek v lyžařských střediscích v kraji. V případě horšího počasí mohou sportovní nadšenci využít dokonce
i krytou lezeckou stěnu.

ČESKÝ JIŘETÍN
Jen pár kilometrů za Klíny směrem k německé hranici se nachází další lyžařský
areál. V Českém Jiřetíně si lze užít čtyři
sjezdovky a vleky. Ty jsou však v provozu
jen v sobotu, neděli, o svátcích a zimních
prázdninách. Ve všední dny je v provozu pouze vlek „U kostela“.
HORA SVATÉ KATEŘINY
Třistametrovou sjezdovku provozovanou soukromíkem, která nabízí i noční lyžování, je možné vyzkoušet v krušnohorské Hoře Svaté Kateřiny.

KLÍNY
Zřejmě nejmodernějším a nejrychleji se
rozvíjejícím sportovním lyžařským areálem v kraji se mohou pochlubit Klíny
v Krušných horách. Skiareál na Klínech

MEZIBOŘÍ
Z Litvínova lze vyjet i do blízkého Mezibo-

ří. Zdejší sjezdovka je udávaná jako středně obtížná, s délkou 537 metrů a převýšením 135 metrů. Jako ostatní areály v kraji
nabízí také dětský lyžařský vlek vhodný
pro výuku lyžování těch nejmenších.
V Meziboří se mohou navíc pochlubit
perličkou, je to totiž jediná sjezdovka
v kraji, pod niž vás přiveze autobus MHD.
BOUŘŇÁK
Ski areál Bouřňák nad Teplicemi nabízí
v zimě svezení během celého týdne na
šesti sjezdovkách různých obtížností,
vhodných pro děti i začínající lyžaře, ale
i pro náročné lyžaře. Na Bouřňáku totiž
naleznete Slalomový svah, který patří
k nejstrmějším svahům v Česku. Ze svahů
je navíc jedinečný pohled na České středohoří. Pro milovníky snowboardingu
jsou upravovány i speciální skoky. U horní pokladny na Hrobské sjezdovce přibude v letošní zimě vytápěná útulna s terasou, kde se bude možné ukrýt před nepohodou, dobít telefon, případně zkonzumovat vlastní občerstvení.
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Vítání adventu

v Postoloprtech
Neděle 1. 12. 2019

PRACOVNÍ NABÍDKA

PRODEJCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Y
Co bude náplní tvé práce?

■ Vyhledávání a rozvoj obchodních aktivit
■ Zpracovávání obchodních nabídek
■ Péče o stávající a vyhledávání nových klientů
■ Spolupráce na prezentačních akcích (DOD, polní dny aj.)
Co nabízíme?
■ Přímý kontakt se špičkovou technikou
■ Profesní vzdělávání a osobní rozvoj
■ Motivující nanční ohodnocení (provize)
■ Služební auto, mobil, notebook

www.agrozes.cz

SKVĚLÝ KOLEKTIV

DOBRÉ
É PLATOVÉ
É
OHODNOCENÍ

AgroZES, spol. s r.o., Kněževes 391, 270 01 Kněževes
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hejhal, tel.: +420 606 601 748,
e-mail: jiri.hejhal@agrozes.cz

Náš kraj
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nabízí spousta areálů
OSEK
Sjezdovka v Oseku měří sice jen dvě stě
metrů, je však také osvětlena i uměle zasněžována. Součástí oseckého lyžařského areálu jsou však déle než padesát let
i funkční skokanské můstky, na kterých
po renovaci opět závodí hlavně malí závodníci.
ZADNÍ TELNICE
Velmi oblíbeným lyžařským střediskem
je i Ski areál Telnice nedaleko Ústí nad Labem, který nabízí dokonce devět sjezdovek, čtyři modré, tři červené a jednu černou. Vedle několika vleků zajišťuje přepravu i druhá lanová dráha v kraji. Snowboardisté tu najdou několik překážek na
své triky a nedaleké pláně si v poslední
době oblíbili i milovníci snowkitingu
(jízdy na lyžích nebo snowboardu po sněhu za pomocí větru, který se opírá do řiditelného draka).
MEZIHOŘÍ
Deset kilometrů od Chomutova ve směru
na Blatno v nadmořské výšce zhruba
745 metrů nad mořem leží lyžařské středisko Mezihoří. Ideální místo s červenou
a modrou sjezdovkou určené pro mírně
a středně pokročilé lyžaře.
ALŠOVKA
Ski areál Alšovka u Měděnce je určený
jak pro začínající lyžaře a snowboardisty,
tak i pokročilejší a především pro rodiče
s dětmi. Ti mají k dispozici čtyři sjezdovky v délce od 250 do 600 metrů a dva vleky.

LYŽOVÁNÍ HNED ZA MĚSTEM AČKOLIV JSOU LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA V ÚSTECKÉM KRAJI SPÍŠ
MENŠÍ, DOKÁŽOU NABÍDNOUT KVALITNÍ SJEZDOVKY I ZÁZEMÍ.

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
Lyžařský areál Jedlová představuje nejlepší možnost lyžování a snowboardingu
v Lužických horách. Vrcholek areálu se
nachází ve výšce 774 metrů nad mořem
a k dispozici jsou tratě různé náročnosti,
od modré po černou. Na vrchol Jedlové
vás vyveze kotva o délce 1200 metrů. Děti
mají k dispozici dva dětské vleky.
HORNÍ PODLUŽÍ
Hned vedle silnice z Varnsdorfu do Děčína, na dohled od Jedlové, mají lyžaři další možnost lyžování na 550 metrů dlouhé
sjezdovce v Horním Podluží. Ačkoliv se
jedná o menší areál, k dispozici je i umě-

lé zasněžování, noční osvětlení či překážky pro snowboardisty.
POHOŘÍ U MALEČOVA
Jediný lyžařský areál v Českém středohoří najdete v Pohoří u Malečova, na cestě
mezi Ústím na Labem a Litoměřicemi.
Ačkoliv leží v nadmořské výšce 550 metrů nad mořem a zdejší ski klub má k dispozici sněžná děla, trpí zdejší areál častými oblevami. Hlavní vlek má kolem
500 metrů a vedle vedou paralelně vleky
pro děti a pro začínající lyžaře. V zimní sezoně je připraveno parkoviště bez poplatku pro zhruba 150 aut a během týdne nabízí možnost nočního lyžování. (men)
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Autocentrum FICS

nabízí k okamžitému odběru
širokou nabídku nových automobilů Suzuki.
Neváhejte a vstupte do světa SUZUKI ještě dnes.

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, 775 620 528 prodej@fics.cz

SPECIá L

Sváteční
fantazie
u vás doma

jen za

25 Kč

SPEC Iá L

Sladké Vánoce

dokonale křehké

linecké

jen za

25 Kč
cena 25 kč
1,30 €

štědrý večer

Sváteční fantazie
u vás doma

moderně

dné
horké a laho

nápoje

ké

dokonale křeh

linecké

Cukroví
a dorty

tradiční i nové

LáKavÉ MenU
štědrý večer

moderně

Speciality
pro vášnivé
gurmány

horké a lahodné

nápoje

22 10 19 10:24

právě v prodeji

Adventní akce

v Ústeckém a Libereckém kraji
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Kde se o adventu pobavit
30. listopadu

mem pro děti i dospělé. Atmosféru umocní i betlém na nádvoří. Pro nejmenší budou připraveny čertovské prohlídky v
každou celou od 10 do 15 hodin.
Vstupné: na adventní tržiště 50 Kč, čertovská prohlídka 100 Kč
Web: www.zamek-sychrov.cz

Malování vánočních ozdob
Krupka

Ve vzorkové prodejně Zmítko Czech Glass
si mohou zájemci v sobotu 30. listopadu
a pak i každou další adventní sobotu namalovat svou vlastní vánoční ozdobu.
Jedna ozdoba je vyjde na 60 korun. Otevřeno je od 9 do 16.30 hodin, kreativní
dílna se uzavírá v 16 hodin.
Vstupné: zdarma
Web: www.zmitko-glass.cz

Vánoce „u pana nadlesního“
Zákupy

Děčínský advent
Děčín

Advent v Děčíně zahájí na Masarykově náměstí celodenní ledosochání, gastroshow s polévkou pro dobrou věc, zdobení vánočních perníčků nebo vystoupení
skupiny Šlapeto.
Vstupné: zdarma
Web: www.idecin.cz

Setkání s Evou Urbanovou
Duchcov

Adventní koncert sopranistky Evy Urbanové ve Valdštejnském sále zámku. Zazní
skladby Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka,
Bedřicha Smetany, Francesca Cilea, Giacoma Pucciniho a Giuseppe Verdiho. Na
klavír ji doprovodí dirigent Národního divadla v Praze David Švec.
Vstupné: 250 Kč
Web: www.duchcov.cz

Adventní setkání
Jimlín

Středověká hudba, divadlo, dobová jídla,
čerti a čertovská diskotéka, to vše zažijí
od 10 do 17 hodin návštěvníci zámku Nový
Hrad v Jimlíně na Lounsku. Na nádvoří
vás čeká dobové tržiště a živá zvířata, prohlídky vánočně vyzdobené zámku budou
zdarma.
Vstupné: dobrovolné
Web: www.zameknovyhrad.cz

Adventní trhy
Kadaň

Od 10 hodin začínají na Mírovém náměstí
adventní trhy. Řemeslné stánky, malovaný kolotoč, vánoční zvyky a tradice v podání divadla Navenek, pobaví vás i andělé
na chůdách či ohňová show.
Vstupné: zdarma
Web: www.kultura-kadaň.cz

TIP 5plus2
Ruské kolo
Liberec, 30. listopadu
Doslova největší atrakcí i novinkou libereckého adventu je 25 metrů vysoké ruské kolo na Benešově náměstí. Kolo s 18
kabinami je určené pro 72 lidí. Umístěno
bude na náměstí Edvarda. Jízda bude
stát 100 korun, děti do 100 cm zdarma.Přijďte se svézt a získejte před Vánocemi ten správný nadhled. Díky své výšce 25 metrů, délce 22 metrů a šířce 11
metrů bude i ruské kolo nepřehlédnutelné. Kolo je pro zájemce k dispozici až do
22. prosince, ve všední dny od 13 do 19
hodin, o víkendech od 10 do19 hodin.
Vstupné: jedna jízda 100 Kč
Web: www.visitliberec.eu

30. listopadu – 1. prosince
Advent u Clam-Gallasů

Hrad Grabštejn
Speciální prohlídky vás zavedou do časů
hrabat Gallasů a Clam-Gallasů. Spatříte vyzdobené interiéry a připomenete si dobové tradice. Součástí je i možnost výstupu
na věž s výhledem do oblasti Trojzemí.
Během adventních prohlídek bude možné načerpat vánoční atmosféru i v kapli
svaté Barbory
Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 310 Kč
Web: www.hrad-grabstejn.cz

Vánoční trhy
Sychrov

Trhy s ukázkami tradičních řemesel, prodejem vánočního zboží a bohatým progra-

Adventní prohlídky zámeckého bytu lesního rady Josefa Mati připomenou, jak se
slavily Vánoce na zámku v dobách první
republiky. Zpestří je navíc výklad o lidových vánočních zvycích či ukázka nadílky na císařském dvoře ve Vídni, ani návštěva vánočně vyzdobené kaple sv.
Františka z Assisi.. Další termíny jsou o víkendu 7. a 8. prosince a v neděli 15. prosince.
Vstupné: plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 310 Kč
Web: www.zamek-zakupy.cz

Staročeský vánoční trh a běh
Žatec

Adventní čas ve městě zahájí adventní běh
a následné rozsvícení vánoční výzdoby na
náměstí Svobody, které bude plné stánků
s vánočním pečivem a tradičními řemeslnými výrobky.
Vstupné: zdarma
Web: www.mesto-zatec.cz

1.–22. prosince
Strom přání
Liberec

Na nádvoří historické budovy radnice můžete na vánoční Strom přání zavěsit kartičku s přáním či vzkazem Ježíškovi. Vedení města z nich vylosuje třicet šťastlivců,
jimž jejich přání na začátku nového roku
splní.
Vstupné: zdarma
Web: www.liberec.cz

1. prosince
Zahájení adventu
Cvikov

Rozsvícení vánočního stromu v 15.30 hodin
na náměstí Osvobození. Na příchozí čeká
řada stánků, živý betlém, zpívání koled i voňavý punč.
Vstupné: zdarma
Web: www.cvikov.cz

Náš kraj

Rozsvěcení s Ivanem Hlasem
Děčín

Rozsvícení vánočního stromu, výroba adventních věnců, vystoupí písničkář Ivan
Hlas či pěvecký soubor gymnázia.
Vstupné: zdarma
Web: www.idecin.cz
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TIP 5plus2
Rozsvěcení s Krakonošem
Harrachov, 1. prosince

Rozsvícení vánoční výzdoby
Chomutov

Na náměstí 1. máje začínají chomutovské
Vánoce. Těšte se na koncert Josefa Vojtka
a pěveckého sboru Comodo, v 17.15 hodin
se slavnostně rozsvítí vánoční strom, následovat bude adventní ohňostroj.
Vstupné: zdarma
Web: www.chomutov-mesto.cz

Rozsvícení vánočního stromu

Adventní jarmark
Podbořany

Náměstí T. G. M. se promění v tržiště s vánočními stánky, ukázkami kovářského řemesla a adventními dílnami, vystoupí pěvecký sbor Egeria a dojde i na boží požehnání adventního času či ohňostroj.
Vstupné: zdarma
Web: www.podborany.net

Slavnostní rozsvícení stromu
Roudnice nad Labem
Vánoční koledy v podání dětí, cukroví a
další dobroty od harrachovských hospodyněk, prodej vánočního zboží i stromků,
dřevěný betlém, andělé a Krakonoš.
Vstupné: zdarma
Web: www.harrachov.cz

Jablonec nad Nisou

Vánoční trh

Na náměstí před radnicí se rozzáří vánoční strom, vystoupí dětský pěvecký sbor
Skřivánek a Superhero Killers. Pod stromem bude poštovní schránka na dopisy
pro Ježíška.
Vstupné: zdarma
Web: www.mestojablonec.cz

Vánoční výrobky, ukázky řemesel i dobré jídlo. Vystoupí Lovosický žesťový kvintet
či Vlasta Horváth, děti potěší Ježíškova pošta, projížďky na koních či živý betlém.
Vstupné: zdarma
Web: www.meulovo.cz

Lovosice

Zapálením první svíce na adventním věnci
začne advent ve městě. Vystoupí Podřipský
žesťový kvintet a Roudnický dětský sbor.
Vstupné: zdarma
Web: www.kzm-roudnicenl.cz

Muzikálové rozsvěcení
Rumburk

Po celý den bude otevřený adventní trh,
doplní ho vystoupení dětských kapel a
sborů, průvod s betlémským světlem a vánoční písně a koledy v podání muzikálové a operní zpěvačky Terezy Mátlové.
Vstupné: zdarma
Web: www.rumburk.cz

INZERCE

POSPĚŠTE
PASTÝŘI
K BETLÉMU
VÝSTAVA DĚL LIDOVÝCH BETLÉMÁŘŮ
Z POJIZEŘÍ A PODKRKONOŠÍ.
PŘIJĎTE NAČERPAT VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU A OBDIVOVAT KRÁSU
VYŘEZÁVANÝCH BETLÉMŮ.
UVIDÍTE TAKÉ PODKRKONOŠSKÝ
POHYBLIVÝ BETLÉM.
MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

21. 11. 2019 – 26. 1. 2020
www.muzeum-turnov.cz
tento projekt finančně podpořilo
ministerstvo kultury čr.

Liberecký kraj v době adventní

Inzerce

Advent se blíží a vy plánujete, kam vyrazíte? Přijměte tedy pozvání do Libereckého kraje, kde si můžete vychutnat tu pravou vánoční atmosféru dokreslenou tradičními vánočními trhy, vůní svařeného vína, pečených kaštanů
a mandlí.

polovina původního Millerova betlému v orientálním stylu.
Během putovaní za betlémskou
hvězdou byste určitě neměli vynechat Železný Brod. Ve zdejším
Minimuzeu betlémů najdete na
šest desítek skleněných betlémů,
historických i současných. Jedná
se o největší sbírku tohoto druhu
v České republice. Minimuzem je
navíc spojeno s prodejnou sklářských výrobků, kreativní dílničkou
a příležitostným předváděním
Oblíbené vánoční trhy se konají je vystaven v dřevěném domku sklářské výroby.
snad ve všech městech, vy byste č. 356, kde jeho tvůrce strávil velsi rozhodně neměli nechat ujít ty kou část svého života.
Celá kolekce betlémů se návštěvnína čestném dvoře zámku Sychrov
kům nabízí v Krkonošském muzeu
(30.11. – 1. 12.2019), ve Vlastivědv Jilemnici. Nejpozoruhodnějším
ném muzeu a galerii v České Lípě
skvostem je mechanicky ozvučený
(3. – 8.12.2019) nebo České Vánoce
betlém pocházející z let 1883–1913.
v Jablonci nad Nisou, což jsou sklářVytvořil jej druhý z bratrů Metelků –
ské a bižuterní tvůrčí dílny, při kteJáchym (1853–1940). Všech 142 porých si můžete vyrobit vánoční dehyblivých figurek je poháněno přes
korace a zároveň pořídit originální
jediné závaží. Zbylá tři závaží slouží
dárky.
pouze ke zvukovým efektům. Po-

Co by byl čas adventní bez návštěvy betlému. Jesličky s 240 figurkami
lidí a zvířat, z čehož je více než stovka pohyblivých, můžete obdivovat
ve Frýdlantě v Čechách. Srdcem
tohoto betlému je hodinový stroj
a provazové šňůry. Betlém, který
vytvořil Gustav Simon (1873–1953),

Pokud si chcete vychutnat adventní náladu v zasněžené krajině, můžete se vydat do Kryštofova Údolí,
kde pod širým nebem stojí venkovní betlém Josefa Jíry. Skvost dlouhý
16 metrů najdete v centru obce,
naproti hostinci „U Svatého Kryštofa“. Stojí tu však pouze od začátku
adventu do Tří králů. Vejdete-li i do
hostince, neprohloupíte. Můžete
tam totiž spatřit ještě více než dvě
desítky originálních dřevěných, keramických, papírových a jiných betlémů.
Raritou je pak cikorkový, část tyrolského betlému Franze Pohla nebo

kud se rozhodnete porovnat „metelkovský rukopis“, zastavte se ještě ve Vysokém nad Jizerou, kde je
vystaven pohyblivý betlém kováře
Jana Metelky (1855–1924). Příběh
Svaté rodiny zde představuje 203
pohyblivých figurek, z nichž 92 se
pohybuje samostatně.

Více informací a kompletní přehled
vánočních akcí najdete na www.
liberecky-kraj.cz nebo na Facebooku Liberecký kraj cestou necestou.

Náš kraj
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Zahájení adventu
Semily

Zpívání koled, divadlo, vystoupení semilských dětí. V knihovně tvořivá dílna.
Vstupné: zdarma
Web: www.semily.cz

TIP 5plus2
Aneta Langerová a smyčce
Litvínov, 4. prosince

Bohatý program a rozsvícení vánočního
stromu. Vystoupí sbor Harmonia, vyvrcholí soutěž o nejhezčí perníček, ohňostroj.
Vstupné: zdarma
Web: www.rokytnice.com

3. prosince

Adventní trhy

Vánoční show

Sychrov

Tradiční trhy s ukázkami řemesel a bohatým programem. Atmosféru umocní betlém
a čertovské prohlídky od 10 do 15 hodin.
Vstupné: 50 Kč
Web: www.zamek-sychrov.cz

Rozsvícení vánočního stromu
Teplice

Náměstí Svobody se promění v adventní
tržiště, v 17 hodin se tu rozsvítí vánoční
strom a zazní tradiční koledy.
Vstupné: zdarma
Web: www.teplice.cz

Rozsvícení stromu s Majdou

Klášterec nad Ohří

Populární zpěvačka se představí v kulturním domě Citadela s kapelou a smyčcovým triem. Začátek je v 19 hodin.
Vstupné: 550/490 Kč
Web: www.citadela-litvinov.cz
tovní úřad, vystoupí Majda z Kouzelné školky a sbor Ústecké Bambini, ohňostroj.
Vstupné: zdarma
Web: www.usteckevanoce.cz

2. prosince
Vánoční trhy

Ústí nad Labem

U vánočního stromu se otevře Ježíškův poš-

Rokytnice nad Jizerou

Písničky, legrace a soutěže s vánoční tematikou v kulturním domě. Možná dorazí i Mikuláš s čerty a anděly.
Vstupné: 70 Kč
Web: kultura.klasterec.cz

3.–8. prosince
Vánoční trhy v muzeu
Česká Lípa

Ručně vyráběné zboží, šperky, keramika,
svícny, produkty z medu, domácí marmelády i vánoční ozdoby. Děti pobaví dílničky, kde si vyzkouší svou šikovnost.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Web: www.muzeumcl.cz

INZERCE

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Nevíte si rady, co koupit za dárek? Vyřešte to elegantně, dárkovým poukazem
Hotelu & Zámku Svijany!
Poukaz vystavíme v libovolné hodnotě nebo jej nakombinujeme na míru dle vašich požadavků. Lze využít
na ubytování, zámeckou hru Arcana, prohlídku Pivovaru Svijany a ostatní doplňkové služby.

VÁNOČNÍ ODMĚNA PRO VÁS
Při zakoupení dárkového poukazu v minimální hodnotě 2 500 Kč od nás
dostanete ZDARMA poukaz na rodinné vstupné na nekomentovanou prohlídku Zámku Svijany s platností
o tí
ostí
do konce zámecké sezony 2020.

Akce platí do 23. 12. 2019.

hotel@zameksvijany.cz

www.hotelzameksvijany.cz

+ 420 739 589 799
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5. prosince
Rej čertů a andělů

Liberec
Přijďte v maskách, ty nejlepší budou oceněny. Před radnicí vám navíc zazpívá Jana
Kociánová a postraší vás děsiví čerti
krampusáci.
Vstupné: zdarma
Web: www.visitliberec.eu

Vánoce tří sněhuláků
Most

Náš kraj

6.–7. prosince

Mikulášská nadílka
Ústí nad Labem

Čertovská diskotéka pro děti, mikulášská
nadílka, ohnivá show a průvod čertů s
maskami ve stylu krampusů.
Vstupné: zdarma
Web: www.usteckevanoce.cz

6. prosince

Turnov
Vánoční řemeslné trhy na náměstí Českého ráje. Vystoupení dětí, zazní koledy a v
sobotu od 18 hodin Česká mše vánoční.
Vstupné: zdarma
Web: www.turnov.cz

7. prosince

Krampus show
Děčín

Clam-gallasovské Vánoce

Hrad Grabštejn
Na prohlídkách s kostýmovanými průvodci si připomenete vánoční zvyky z doby
posledních majitelů hradu.
Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené 110 Kč,
rodinné 400 Kč, vstup na věž 70 Kč
Web: www.hrad-grabstejn.cz

Veselá příprava štědrovečerní hostiny,
kterou si připravují Anděl s Čertem.
Představení v Divadle rozmanitostí s mikulášskou nadílkou.
Vstupné: 110 Kč
Web: www.mesto-most.cz

Mikuláš v divadle

Adventní jarmark

Nový Bor

Večer pro děti plný dárků od Mikuláše a
andělů a s pohádkou O pyšné žirafě v podání divadla Matýsek.
Vstupné: 80 Kč
Web: www.kulturanb.cz

Adventní trhy

Tři desítky čertů v doprovodu pyrotechnických efektů na Masarykově náměstí.
Večer zahraje skupina Kabát revival.
Vstupné: zdarma
Web: www.idecin.cz

Litoměřice

Vánoční jarmark lidových řemesel v hradních prostorách a na nádvoří.
Vstupné: zdarma
Web: www.mkz-ltm.cz

INZERCE

Město Ralsko

Město Frýdlant

přeje všem pohodové a klidné prožití svátků vánočních.
A při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na akci
Rozsvícení vánočního stromu. Přijeďte a vychutnejte si vánoční
čas při poslechu vánočně laděného koncertu v kostele
sv. Havla, ochutnejte cukrovinky a svařené víno, nebo si třeba
i něco vlastnoručně vyrobte v rámci vánočního workshopu.
ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
28. 11. od 16:00 hod., v Místním centru v Kuřívodech
Přijďte si ozdobit svůj adventní věnec dle vašeho výběru.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2. 12. od 17:00 hod., U školy v Kuřívodech
Vystoupení žáků ZŠ T. Ježka z Kuřívod a dětí z Dětského domova.
Vánočně laděný program pro rodiny s dětmi. Možnost nákupů u stánků
s vánočním zbožím, teplé občerstvení.
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
5. 12. od 17:00 hod., Motorest Ralsko – Kuřívody
Čekají vás hry, soutěže a přijde MIKULÁŠ S ANDĚLEM A ČERTEM.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
21. 12. od 13:00 hod., Kaplička sv. Floriána v Náhlově
I v letošním roce předají skauti po celé České republice Betlémské
světlo. Každý z Vás si může přinést a zapálit svíčku. Srdečně vás zveme,
přijďte si s námi a s Canzonettou zazpívat koledy v kapličce v Náhlově.
ZPÍVÁNÍ V KOSTELE
20. 12. od 17:00 hod., Kostel sv. Havla Ralsko – Kuřívody
Vánoční koncert pěveckého souboru ZŠ T. Ježka v Kuřívodech,
Věry Kláskové a Ondřeje Poura.
Ing. Miloslav Tůma- starosta města
Mgr. Šárka Kalvová- místostarostka města

1. 12. - Rozsvěcení vánočního stromu
nám. T. G. Masaryka, začátek 14.00 hod.
5. 12. Mikulášská nadílka s Krampusáky
náměstí T. G. Masaryka, začátek 18.00 hod.
7. 12. adventní dílna + zdobení vánočního
stromu s vévodou Albrechtem z Valdštejna
dílna – výstavní síň radnice,
13.00 – 16.00 hod., zdobení stromku –
obřadní místnost radnice, 14.00 – 15.30 hod.
7. 12. Pavlína Senić
obřadní síň radnice, začátek 18.00 hod.
12. 12. Tváře Petra Rychlého
městské kino, začátek 19.00 hod.

www.mesto-frydlant.cz

Náš kraj

29. listopadu 2019 39

TIP 5plus2
Vánoční hrané prohlídky
Zámek Lemberk, 7.–8. prosince

Den svatého Mikuláše

Vánoce v Zubrnicích

Tradiční adventní slavnost v muzeu nabídne jarmark na půdě, koncerty, divadýlko, perníkovou či věncovou dílnu.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč
Web: www.mesto-most.cz

Připomeňte si adventní a vánoční zvyky z
přelomu 19. a 20. století, dejte si vánočku
upečenou v kachlovém sporáku, děti pobaví vánoční stezka s úkoly a dílničky.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.nmvp.cz/zubrnice

Most

Zubrnice

7.–8. prosince

8. prosince

Vánoce na zámku

Prohlídky v duchu výročí vzniku Československé republiky a společenské změny v
rodině Clam-Gallasů, kdy byl v důsledku
zavedené daně z oken František
Clam-Gallas donucen pronajmout ministerstvu financí svůj pražský palác a prožít
svátky s rodinou na některém ze svých
severočeských zámků. Služebnictvo na
Lemberku je z toho vyděšeno, chybí personál, zázemí i zkušenosti. Jak vše dopadne? Přijďte se podívat.
Vstupné: 180 Kč
Web: www.zamek-lemberk.cz

Duchcov
Sváteční povídání o vánočních zvycích v
zámku i podzámčí. Prohlídky vyzdobených interiérů od 10 do 15 hodin začínají
vždy v celou hodinu.
Vstupné: 120 Kč, snížené 80 Kč
Web: www.duchcov.cz

Adventní trhy

Roudnice nad Labem
Stánkový prodej a hudební program po
celý den na nádvoří. Děti potěší čertovská stezka a zážitky se zvířaty.
Vstupné: zdarma
Web: www.kzm-roudnicenl.cz

Adventní koncert Julie Svěcené
Klášterec nad Ohří
Vánoční melodie za klavírního doprovodu Lucie Tóth v renesančním sále zámku.
Vstupné: 150 Kč
Web: kultura.klasterec.cz

10. prosince
Mikolas Josef – Vánoční tour

Liberec
Populární zpěvák v doprovodu afrických
vokalistů.
Vstupné: od 650 Kč do 4 000 Kč
Web: www.liberec.cz

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY

KAMELOT

Kino Máj Doksy

Sobota 21. 12. 2019
Od 18:00 hod.

a

Vstupenky v předprodeji na prodejních místech
Evstupenka.cz a online na www.kulturadoksy.cz

INZERCE

Cena vstupenky:
v předprodeji
ř d
d ji 299 Kč a na místě 350 Kč
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12. prosince
Zámecké tvoření pro děti

Litvínov
Na zámku Valdštejnů čekají děti tvořivé
dílničky, kde si mohou vyrobit dřevěné
kapříky. Rezervace na tel. 603 151 600,
vhodný je pracovní oblek.
Vstupné: 40 Kč, doprovod zdarma
Web: www.mulitvinov.cz

13. prosince
Vánoční Janek Ledecký

Jilemnice a 18. prosince Teplice

Náš kraj

18. prosince zpěvák vystoupí také v Krušnohorském divadle v Teplicích.
Vstupné: 490 Kč, Teplice 450–590 Kč
Web: www.mestojilemnice.cz

shonu a oslavte blížící se svátky tancem.
K tanci zahraje Big Band Bonit.
Vstupné: 250 Kč
Web: www.mkz-ltm.cz

Středověké Vánoce

14.–15. prosince

Ukázky dobových řemesel a rytířských
soubojů, prohlídky zázemí rytířů a zbraní. Zahraje flašinetář, harmonikář a vystoupí kejklíři.
Vstupné: zdarma
Web: www.usteckevanoce.cz

Vánoce na zámku

Ústí nad Labem

14. prosince
Čekání na Ježíška
Česká Lípa

Kostýmované prohlídky ve sváteční atmosféře. Ve vestibulu vánoční prodejní výstava nabídne keramiku, výrobky z pedigu, vánoční vazby, marmelády či cukroví.
Vstupné: dospělí 130 Kč, snížené 90 Kč,
děti 3–6 let 20 Kč
Web: www.zamek-ploskovice.cz

Adventní prohlídky a koncert

Staročeské tradice a zvyky, ukázky lidových řemesel, adventní tvůrčí dílny.
Vstupné: zdarma
Web: www.muzeumcl.cz
Klasické vánoční písničky, ale i hity jako
Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám, Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě
Sliby se maj plnit o Vánocích. Ve středu

Zámek Ploskovice

Vánoční ples
Litoměřice

Přijďte se odreagovat od předvánočního

Zámek Stekník

Prohlídky svátečně vyzdobeného zámku
vždy v celou od 10 do 16 hodin, v sobotu v
17.30 navíc vánoční koncert operní pěvkyně Nety Ručkové a varhaníka Josefa Kratochvíla v zámecké kapli.
Vstupné: 130 Kč dospělí, 90 Kč snížené,
děti 3–6 let 20 Kč, na koncert 170 Kč
Web: www.zamek-steknik.cz

INZERCE

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2020
PŘEKVAPTE SVÉ BLÍZKÉ NA VÁNOCE PŘEDPLATNÝM
DO DIVADLA F. X. ŠALDY LIBEREC.
S ABONENTKOU SI UŽIJÍ ROK 2020 PLNÝ ZÁŽITKŮ
V HLEDIŠTI. A LETOS JEŠTĚ VÝHODNĚJI!
NOVINKA! Každá abonentní skupina má naplánované termíny
představení na CELÝ ROK 2020!
NOVINKA! Program na abonentní představení ZDARMA.
Sleva oproti jednotlivě zakoupené vstupence 15–50 %.
Abonentka je přenosná.
Oddělení předplatného: tel. 485 107 836, 487 377 353
email: predplatne@saldovo-divadlo.cz
www.saldovo-divadlo.cz

ADVENTNÍ VÍKENDY NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
SVOBODY:
1. 12. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
16:00 - 17:00 Pedagog Band ZUŠ Žatec a Jakub Machulda
17:00 - 18:00 Děti svému městu – vánoční program dětí z MŠ a ZŠ
18:00 - 18:10 Rozsvícení vánočního stromku
2. 12. DIVADELNÍ ADVENT
16:15 - 17:20 Děti svému městu
17:20 - 17:30 Vyhodnocení soutěže ve výzdobě stromku
17:30 - 18:30 Divadelní vánoce s divadlem Kvelb, obří loutky
18:00 - 18:10 Rozsvícení vánočního stromku
1. 12. - 2. 12. STAROČESKÉ VÁNOČNÍ TRHY
od 13:00 Dobové stánky a řemesla, dárkové zboží, občerstvení a nápoje

I. ADVENTNÍ TÝDEN
REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA
KA
A
28. 11 - 30. 12. Vánoční výstava – výstava betlémů
MŠ ALERGO
29. 11. Vánoční jarmark
DVŮR U SVATÉHO JAKUBA
30. 11. od 10:00 Dobové stánky, občerstvení, koření, čaje a bylinky
NÁMĚSTÍ SVOBODY
30. 11. od 14:00 Hopman – Adventní běh

II. ADVENTNÍ TÝDEN

DVĚ SCÉNY, TŘI SOUBORY, STOVKY EMOCÍ

NÁMĚSTÍ SVOBODY - MIKULÁŠSKÁ
KÁ
Á NADÍLKA
5. 12. 16:00 - 17:00 Příchod Mikuláše, čertů a anděla
5. 12. 17:00 - 17:05 Rozsvícení vánočního stromku
5. 12. 17:05 - 18:00 Mikulášská nadílka
5. 12. 18:00 - 18:20 Losování věcných cen pro děti a rodiče
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
3. 12. od 17:00 3. žákovský koncert
4. 12. 17:00 – 18:00 Mikulášský klávesový koncert
5. 12. od 17:00 Vernisáž výstavy – loutky, Křížova vila
GALERIE SLADOVNA
4. 12. 10:00 – 17:00„Adventní zastavení“
+„Dřevomalby“, výstavaT. Záborce
BUDÍK - ČAJOVÝ, KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ KLUB
6.12. Kapela„Poitín“ irská lidová muzika v adventním BUDÍKU
DVŮR U SVATÉHO JAKUBA
7. 12. od 10:00 Dobové stánky, občerstvení, koření, čaje a bylinky
KNIHOVNA
7. 12. 14:00 – 16:00 Adventní tvoření
JITŘENKA - LOUTKOVÉ DIVADLO
8. 12. od 15:00 Pohádka Tři
Třř sněhuláci, Mikuláš s nadílkou

7. 12. SOBOTA
16:00 – 17:00 KOLEDIVY - tradiční české koledy i koledy světové
17:00 – 18:00 Adventní setkání se zvony - pražská mobilní zvonohra
8. 12. NEDĚLE
od 16:00 Koledy v podloubí v režii ŽOK (žatecký okrašlovací kolektiv)
15. 12. NEDĚLE
15:00 – 16:00 Pohádka„Tř
Třiř sněhuláci“ v podání Jitřenky
od 16:00 Koledy v podloubí v režii ŽOK
22. 12. NEDĚLE
od 15:00 Program na ledě, od 16:00 Koledy na náměstí v režii ŽOK
Stánky s dárkovým zbožím, vánočním pečivem, občerstvením a nápoji.

III. ADVENTNÍ TÝDEN
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
10. 12. od 17:00 Vánoční koncert žáků ze všech oborů, Městské divadlo
11. 12. 17:00 – 18:00 Koledy u stromečku v režii CHMELOBRANY
13. 12. od 18:00 Adventní koncert - vystoupení všech sborů školy,
Kapucínský klášter
STARÁ PAPÍRNA
11. 12. - 14. 12. 10:00 - 17:00Vánoční jarmark (ZŠ Jižní, Dětský domov a další)í))
MĚSTSKÉ DIVADLO
11. 12. 14:00 Pohádky na Vánoce, v podání Divadla Pohádka Praha
14. 12. 19:00 Vánoční koncert – J. J. Ryba: Česká mše vánoční
5. ZŠ JIŽNÍ 11. 12. od 17:00 Vánoční jarmark
od 18:00 Česko zpívá koledy, hlavní vchod do budovy školy
REGIONÁLNÍHO MUZEA K. A. POLÁNKA
KA
A
12. 12. od 17:00 Krása papírových betlémů + přednáška
GALERIE SLADOVNA
13. 12. 10:00 – 17:00„Adventní zastavení“
13. 12. od 19:00 Vánoční koncert skupiny Saiwala,„Někde nad hlavou
bílá křídla“
DVŮR U SVATÉHO JAKUBA
14. 12. od 10:00 Dobové stánky, občerstvení, koření, čaje a bylinky

IV. ADVENTNÍ TÝDEN

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
28. 11 - 30. 12. Vánoční výstava – výstava betlémů
17. 12. 17:00 – 18:00 Vánoční koncert se ZUŠ Podbořany, Sál školy
GALERIE SLADOVNA 18. 12. 10:00 – 19:00
„Adventní zastavení“ +„Pro lásku“, výstava obrazů E. I. Novotné
JITŘENKA - LOUTKOVÉ DIVADLO
20. 12. od 17:00 Loutkový Betlém
MĚSTSKÉ DIVADLO
20. 12. od 18:00 Sbor Camerata (ZUŠ Žatec) a Josef Vágner

Obec Mariánské Radčice
zve malé i velké

v sobotu
30. listopadu
od 10 hodin
do ambitu kostela
Panny Marie Bolestné

na 9. Mariánské

Vánoce
„Kapřík pro Ježíška“

Vánoční příběh ve stylu živého Betléma
ztvárněný obyvateli Mariánských Radčic a herci
divadla Bída s více než 40 postavami
V 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.
Od 16.00 v kostele vystoupí paní Martina Vokáčová
a dětský pěvecký sbor Vrabčáci ze Základní umělecké
školy Litvínov. Na varhany je doprovodí Jiří Mareš.

V 17.00 hodin rozsvícení
vánočního stromu
Doprovodný program:

• Staročeské vánoce: výroba vánočních ozdob, vánoční pošta, zvyky a
pověry, vánoční cukroví, vánoční punč
• Dobová hudba, kejklíř, pohádka o mluvícím kaprovi
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18. prosince
Popelka na ledě

Náš kraj

TIP 5plus2
Úštěcký advent, Úštěk, 21. prosince

Liberec

Muzikál na ledě plný fantazie, nádherné
hudby, projekcí, kouzel a hereckých, pěveckých a krasobruslařských hvězd. To
vše přinese jeden z nejoblíbenějších pohádkových příběhů.
Vstupné: 750 Kč – 1 290 Kč
Web: www.liberec.cz

20. prosince
Obří andělé

Děčín
Kromě andělů v podání divadla Kvelb vystoupí na Masarykově náměstí i houslové
trio Inflagranti a dětský sbor.
Vstupné: zdarma
Web: www.idecin.cz

21. prosince
Adventní zoo

Liberec
Zoo rozezní koledy a rozzáří se světelná
výzdoba, u hlavního vstupu bude připraveno betlémské světlo, jehož plamínek si
budete moci odnést domů.
Vstupné: základní 100 Kč, zlevněné 80
Kč
Web: www.zooliberec.cz

23. prosince
Zakončení Ústeckých Vánoc

Ústí nad Labem
Ústecké vánoce na Lidickém náměstí zakončí písně a koledy v podání Michala Volfa, dále vystoupí sólistka plzeňské opery
Radka Sehnoutková, Eliška Lüftnerová,
Leona Machálková, Lenka Graf a Ústečtí
trubači.
Vstupné: zdarma
Web: www.usteckevanoce.cz

26. prosince
Od klasiky ke koledám

Zámek Sychrov
Skladby českých a světových autorů klasické i populární hudby v podání Českého saxofonového kvarteta a vokálního
kvinteta Kriskros a Capella, které je rozšířeno o šestého člena imitujícího hudební
nástroje - beatbox. V ceně vstupenky
mají účastníci koncertu možnost prohlídky vánočně laděných zámeckých interiérů. Prohlídka bez výkladu proběhne bezprostředně po skončení koncertu.
Vstupné: 290 Kč
Web: www.zamek-sychrov.cz

Historické centrum města zaplní od 9 do
17 hodin řemeslné stánky s nabídkou keramiky, svíček, skla, vánočních ozdob či
výrobků dráteníků a výrobců aranží. Chybět nebude ani několik druhů svařeného
vína a medoviny, opékané sele, staročes-

Tajný výlet
Rumburk

Sedmatřicátý ročník pěšího Štěpánského
tajného výletu pořádá Klub českých turistů Rumburk. Čas a místo odchodu bude
upřesněno.
Web: www.rumburk.cz

31. prosince
Rodinný silvestr
Litvínov

ké placky, koláčky a další tradiční dobroty.
Ani letos nebude chybět hromadný slet andělů z kostelní věže na náměstí, sledovat
ho můžete v 11, 14.30 a 17 hodin.
Vstupné: zdarma
Web: www.historicky-ustek.cz
Maškarní rej na náměstí a přehlídka roztodivných masek v podání divadla Kvelb.
Přijďte také v masce a zapojte se do průvodu k ohňostroji ve Voigtových sadech.
Vstupné: zdarma
Web: www.mulitvinov.cz

Silvestrovský běh na Benediktu
Most

Ukončit rok lze i silvestrovským během
na Benediktu je určený všem, od elévů až
po veterány.
Web: www.mesto-most.cz

ZAMĚSTNÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Znalost cizí řeči ovlivní i práci
Angličtina je
samozřejmost, další
jazyky velké plus.
DANA JAKEŠOVÁ
SEVERNÍ ČECHY | Na tuzemském pracovním trhu působí řada nadnárodních
firem. Mnohé české firmy zase spolupracují se zahraničními partnery, nebo
své zboží vyváží. Jazykově vybavení zaměstnanci jsou pro ně tedy nutností.
Hlad po lidech, kteří umí cizí jazyky, je
tak stále větší. Jen běžná konverzační
úroveň však v mnoha případech nestačí. Pro stále více zaměstnavatelů jsou
nutností zaměstnanci, kteří v cizím jazyce zvládnou obchodovat, vést náročná
jednání, komunikovat s nespokojeným
zákazníkem či plnohodnotně fungovat
v nadnárodním týmu.
Angličtina je samozřejmě základem,
v nabídkách na volná pracovní místa pořád převládá. Nejčastěji přitom zaměst-

navatelé požadují znalosti na úrovni
B2. „Takový člověk již musí být schopný vést dialog i s rodilými mluvčími,
musí dokázat porozumět hlavním myšlenkám i u složitých textů,“ vysvětluje
Michal Novák z portálu Profesia.cz. Poukazuje přitom na fakt, že více než polovina uchazečů však tento požadavek nesplňuje.

„

Komunikovat
s partnery
a zákazníky v cizím
jazyce musí umět od
první chvíle.
Totéž ukázal i průzkum agentury
Rondo data. Znalost na zmíněné úrovni
B2 uvedlo pouze necelých 11 procent respondentů. Necelých 15 procent uvedlo, že rozumí hlavním myšlenkám týkajících se běžných témat, s nimiž se pravidelně setkávají, což představuje úroveň

B1. Celých 22 procent pak zvládá pouze jednoduchou výměnu informací s využitím často používaných výrazů (A2)
a 40 procent zvládá jen základní fráze.
Oborem, kde se zaměstnanci bez znalostí cizích jazyků neobejdou, je zejména IT. V této oblasti v tuzemsku totiž působí celá řada nadnárodních společností. A mezinárodní bývá i pracovní kolektiv. Angličtinu tak musí ovládat všichni
zaměstnanci, a to jak pro interní komunikaci, tak pro komunikaci se zákazníky. Její nedostatečnou znalost nevyváží
ani sebelepší technické znalosti.

Jaké jazyky jsou žádané
Rovněž u výrobních firem jsou pozice,
na nichž je vyžadována znalost minimálně dvou cizích jazyků.
K takovým zaměstnavatelům patří například výrobce českých křišťálových
světlovodů Lightway. Jejich výrobky totiž nemíří jen k zákazníkům v České republice, ale ve velké míře také v zahraničí. Jazyková vybavenost uchazečů je

tak pro firmu na mnoha pozicích stěžejní.
„Odborné znalosti a firemní
know-how jim po nástupu pomůžeme
doplnit a zvládnout, komunikovat s partnery a zákazníky v cizím jazyce ale
musí umět od první chvíle,“ říká Jakub
Brandalík, ředitel společnosti Lightway. „Momentálně je pro nás tou nejžádanější kombinací angličtina a arabština. Máme totiž mnoho zakázek v arabském světě.“
K angličtině však stále častěji vyžadují zaměstnavatelé ještě další cizí řeč.
Nejvíce v současné době roste zájem
o zaměstnance s dobrou znalostí němčiny. Pomyslná druhá a třetí příčka patří
francouzštině a ruštině. Poměrně dost
roste i poptávka po lidech ovládajících
méně obvyklé jazyky. Žádaná je například švédština, holandština, rumunština
či maďarština. „A s expanzí asijských firem je sháňka rovněž po lidech se znalostí korejštiny, čínštiny nebo japonštiny. Ti, kteří je dobře zvládnou, mají téměř jisté velmi zajímavé pracovní uplatnění,“ doplňuje Michal Novák.

INZERCE

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2

VÝROBA PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
Přijmeme nové OPERÁTORY do výroby
v Teplicích – Újezdečku a v Havrani u Mostu.
 Nadstandardní platové podmínky
 Řada bonusů a příspěvků
 Osobní přístup
 PP na dobu neurčitou

www.5plus2.cz/schrankovne

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě
a zároveň uznávaným zaměstnavatelem.

Hledáme nyní kolegy do svého týmu na pozice:

Mechanik – údržba
Požadujeme:

• SŠ – technický obor, případně výuční list
• Praxe min. 5 let na obdobné pozici
• Znalost práce na PC
• Znalost AJ výhodou
• Spolehlivost, důslednost a pečlivost

Nabízíme:

Power in perfection.
AIB KUNSTMANN Metal s.r.o.
+420 777 115 935, info@praceaib.cz, www.aib-kunstmann.cz

• Práce u stabilního zaměstnavatele
• Pracovní smlouva na plný úvazek
• Motivační mzdové ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek do penzijního fondu
• Benefitní systém Cafeterie
• Stravování
• Výborný pracovní kolektiv

Pro bližší informace kontaktujte personální oddělení
jan.tyl@knauﬁnsulation.com

HAvAriJNí poJiŠtěNí

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

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

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

Myslete
na
CESTU.

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

pokračování na další straně

záchrana při nehodě
dohled nad vozidlem
platba pojistného

podle ujetých km

 slevy za maximální

zabezpečení

ne - unikátní
UNIQA SafeLi
otoristy.
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2019
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dokončení z předchozí strany
pojištění a mít sjednané riziko
havárie nebo přímo specializované pojištění srážky se zvěří.“
V zimě přichází jiný problém. Silničáři ošetřují vozovku převážně
solí nebo solným roztokem, ale
na horách nebo v chráněných oblastech musí použít drcený kámen.

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

rok

Průměrné pojistné
u havarijního
pojištění

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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

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

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

2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

2014
2015
2016
2017
2018

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

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

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

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

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

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

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

bude ošetřování vyžadovat. Vztahuje se na úrazy
i nemoci.

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

30%

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

24%

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

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

39

Životní pojištění
Finanční pomoc rodiny
Finanční pomoc státu

31
14
11

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

40%

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

!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTEM od Cirque du Soleil

INZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

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

SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

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

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

The World of Hans Zimmer

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

Louny
Autodíly HP, Husova 2513
tel.: 777 753 536
Chomutov
MEDIOS-zdravotnické pomůcky, Edisonova
1185
tel.: 602 347 168
Liberec
BG Technik cs, a.s., Dr. M. Horákové 1093/116a
tel.: 485 113 070

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

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

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

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

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

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

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

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Neckářovy
živé legendy

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

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

V

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

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

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

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

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

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

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

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

Přeceňované riziko
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

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

Dosavadní mezinárodní zkušenosti prezentované na konferenci v Berlíně nicméně ukazují, že rizika jsou minimální. Řada rostlin si je totiž schopna vytvořit bariéru vůči průniku rizikových látek. To v praxi znamená, že po
zalévání recyklovanou vodou sice
půda obsahuje pozůstatky pesticidů, léčiv nebo hormonů, ale do rostlin se
tyto látky dostávají v mnohem menší
míře, která by neměla člověka ohrozit.
Samozřejmě to ale nemusí platit
pro všechny látky a všechny plodiny,
a proto by se mělo i v naší zemi prozkoumat, nakolik je možný přenos rizikových látek do pěstované produkce. Ale ne využití recyklované vody
rovnou zakázat. Jak totiž zaznělo na
letošní konferenci „Voda 2019“ v Poděbradech, řada potravin, které lze
běžně koupit v maloobchodu, pochází ze zemí, kde se vyčištěnou odpadní
vodou zavlažuje. Přesto nebyly dosud nikde pozorovány problémy způsobující újmu na lidském zdraví.

INZERCE

k m
Udělejte radost svým blízký
Předplatné jako dárek

VYBRANÝ DEN

70 Kč

MĚSÍČNĚ

Vyberte si z nabídky předplatného na www.mfdnes.cz/darek.
Objednávat můžete také na 225 555 522. Nabídka platí do 31. 12. 2019.
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Pekelné vaření

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

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

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

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

FOTO | FTV PRIMA

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

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

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. listopadu 2019
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.15

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

NEDĚLE 6.40 Krimi 7.10 Noviny 7.55 Policisté

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

PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.20 Policisté

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

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

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

PRVNÍ POMOC PRO RODIČE!

Naši

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLOVENSKÝ RODINNÝ SERIÁL
KAŽDÝ DEN | 8:40

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

ÚTERÝ 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II

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

STŘEDA 10.25 Policisté v akci 11.25 Odsouzené II

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

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

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

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

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

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

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 2. prosince 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 3. prosince 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 4. prosince 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 5. prosince 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 6. prosince 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stoprocentní matky
Aimee Molloyová

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

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

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

lové kavárny vypít sklenku gestapo i odbojáři. Bombardování Plzně připraví
mladou hoteliérku o otce i o manžela.
Osvobození americkou armádou v květnu 1945 přináší do života vdovy novou
lásku, která ji postaví před osudové rozhodnutí. Kniha je inspirovaná skutečným příběhem hoteliérky Eugenie Egertové Janečkové.
376 stran, Nakladatelství Motto
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Naverbovali ho estébáci. Pak
chtěli, ať jim vozí západní zboží
Státní bezpečnost v roce
1987 podchycovala lidi,
co jezdili pracovat na
Západ. V jejich síti
uvázla i ikona českého
sklářství Petr Novotný.

Takže jste jim přepsal dějiny?
Já jsem vlezl na pec, vyfoukl jsem pár
věcí a pak je rozbil, aby mi tak věřili, že
je to skutečně foukané sklo. Ale knížky
kvůli tomu ještě nepřepsali. (smích)

TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Za úspěch se platí. Přesvědčil se o
tom slavný novoborský sklář Petr Novotný. Aby mohl zkušenosti sbírat v zahraničí, podepsal v roce 1987 spolupráci s StB. Teprve nyní se rozhodl okolnosti podrobněji osvětlit.
„Je to, jako by mě znásilnili. Nemám
den, kdy bych na to nemyslel, i když
jsem nikdy nikomu neublížil,“ otevřeně
říká Novotný o spolupráci s komunistickou Státní bezpečností.
Začal jste podnikat už za komunismu, což není obvyklé. Jak složité
bylo tehdy postavit si doma sklářskou pec a prodávat výplně historických oken?
To bylo jednoduché. Já se nikoho neptal, zkrátka jsem si tu pec postavil.
O dost později tam přijela kriminálka.
Já jsem se divil, že jim to tak dlouho trvalo, dokonce už jsem se chtěl jít udat
sám. Řekl jsem jim, že sklo je moje
hobby. Prodej skla byl už složitější.
O to se ale vždycky starali ti, kdo to
sklo chtěli, já moc ne.
V roce 2012 vás skláři z konkurenční
sklárny obvinili ze spolupráce s StB
pod krycím jménem Martin. Argumentovali tím, že jste často jezdil
do zahraničí a byl pro režim zajímavý. Nikdy jsem ale nečetl žádné
vaše vysvětlení. Jak to tedy bylo?
Je to všechno pravda. Mám jizvu na rtu.
Poprvé za mnou přijeli, když jsem vycestoval do Švýcarska, to bylo už za Gorbačova a perestrojky. Byla to tehdy poprvé kontrarozvědka, ne StB (StB se zajímala o vnitřního nepřítele, kontrarozvědka o zahraničního, pozn. red.). Dal
jsem si zásadu, že všechno, co řeknu
jim, řeknu i všem ostatním. Tímhle způsobem jsem třeba Bořkovi Šípkovi řekl,
že se o něj zajímají a společně jsme se
domluvili, co jim povím. Věděl to
i René Roubíček. Oba to brali jako výhru, že věděli, kdo na ně v uvozovkách
donáší.
Napadlo vás spolupráci odmítnout?
Nebyli to žádní pitomci. Vždycky po
příjezdu ze zahraničí přišla domů obsílka, tam se jít prostě muselo. Později jez-

Jestli české sklo někomu vděčí za své skvělé jméno ve světě, je to Petr Novotný.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
dili i ke mně domů. Žigulík se dvěma anténami. Chtěli po mně dokonce, abych
jim psal jakási hlášení. Nikdy jsem to
neudělal. Naložili mě třeba do auta a odvezli do nějaké chaty v horách. Byly
tam chlebíčky a limonáda. Bál jsem se,
co bude. A oni chtěli, abych jim z Německa přivezl kazetové rádio. Bořek
Šípek jim ho tenkrát sám za 200 marek
koupil.
Co přesně je ještě zajímalo?
Zajímalo je, co se děje venku. Emigranti a tak. Když šlo o emigranty, které
jsem venku potkal, vždycky jsem řekl
jenom to nejhorší, co mě zrovna napadlo, prostě co chtěli estébáci slyšet.
A že mi jich je hrozně líto, těch emigrantů. Řídil jsem se zásadou: nikdy nikomu
neublížit. Když se ptali třeba na ředitele
Crystalexu, zase jsem chválil.
Máte teorii, proč zrovna vy?
Tou dobou v 80. letech už možná věděli, co je čeká. Že se blíží konec. Takže
podchycovali lidi, kteří budou v budoucnosti vlivní a ekonomicky silní, aby na
ně něco měli, aby je mohli případně
kompromitovat.
Litoval jste toho někdy?
Je to, jako by mě znásilnili. Nemám
den, kdy bych na to nemyslel, i když
jsem nikdy nikomu neublížil. Dodnes
nevím, co do těch složek psali, žádná autorizace neexistovala, nemohl jsem nic
ovlivnit. Bohužel nejsem hrdina jako
Mašíni, abych jim vzal pistoli a prostřílel se ven.
Po revoluci v roce 1992 jste s kolegy
přestavěl starou německou manufakturu v Lindavě na sklárnu, ze které se časem stalo něco jako srdce
uměleckého sklářství v Česku. Tehdy to ale vůbec nebylo jisté, po revo-

Petr Novotný
Je vyučený sklář, vystudoval i
Střední školu sklářských řemesel.
Jako sklář začal v roce 1972 na
huti v Crystalexu, v roce 1980 pak
učil skláře na sklářském učilišti.
Jako vůbec první sklář v tehdejším
komunistickém Československu
založil vlastní sklářské studio
s pecí. V 90. letech založil
v Lindavě sklárnu Ajeto, kde spolu
s Bořkem Šípkem tvořil umělecké
sklo. Jeho díla zdobí královské
rezidence i světové galerie.
Později vystavěl v Novém Boru
sklářské studio s galerií,
restaurací a muzeem.

luci se pod pojmem sklo rozuměly
asi hlavně skleničky a půllitry. Tušil
jste tehdy, jaký hlad bude po uměleckém skle?
Že běžná velkosériová produkce jednou
skončí, jsem věděl, takže jsme se zaměřili na zvláštní sklo. Takové, které sklárny dělat nechtějí. Série třeba jen deseti
kusů. To byla budoucnost. Na jedné besedě se mě ptali, co říkám na konec
Crystalexu. Kolem sedělo 80 lidí. A já
se zeptal: „Kolik z vás si koupilo nějaké
sklo z Crystalexu?“ A nezvedla se ani
jedna ruka. Dál nemusím nic říkat.
Myslíte si, že Češi mají sklo v krvi?
Myslím, že ne. Prvopočátky sklářství
jsou už v Egyptě a Persii. Jednou mi přinesli nějaké střepy z vykopávek v Praze, abych se na ně podíval. Že prý jsou
z roku 500 před naším letopočtem. Já
ihned poznal foukané sklo. Archeoložka říkala, že to není možné, že tehdy se
foukané sklo ještě nedělalo. Foukat se
začalo kolem roku 1000. Já věděl své.

Jaké jméno má aktuálně české sklo
ve světě?
Dobré. Umělecké sklo a čeští výtvarníci
a návrháři ohromují na světových výstavách, dělají nám dobré jméno. Když se
dělají nějaké velké sklářské akce, vždycky je to o Američanech, Italech a Češích. Málokdy se tam objeví nějaký
Švéd, Němec nebo Francouz. Ta běžná
masová výroba u nás ale končí, vše se
stěhuje na Východ. My, co přežíváme,
jsme hodně malá komunita sklářů.
Krize sklářského průmyslu v roce
2008 ukázala, že ve spotřebním
skle nemůžeme konkurovat Číně ani
dalším gigantům, ale v uměleckém
skle nám konkurence nehrozí. Byla
ta krize z vašeho pohledu nějak
očistná a prospěšná? Že lidem otevřela oči a pomohla rozvoji sklářských manufaktur?
Rok se o krizi mluvilo, všichni s tím tak
nějak počítali. Na konci roku 2008 jsme
měli ještě hodně zakázek. Přišel rok
2009 a my do února neměli jedinou zakázku. Bylo mi úzko. Vypnuli jsme
pec, třetinu jsem jí odboural a propustil
18 lidí se všemi nároky. A začali jsme
v květnu na menší peci. Do konce roku
jsme se z toho dostali. Platí tedy zásada,
že slabí zaniknou a silní posílí.
Je to deset let. Dostalo se sklářství
z tohoto bludného kruhu?
Něco vám povím. Minulý měsíc sklářská huť Klára v Polevsku propustila
18 lidí, šéf další sklárny Slavia nám ve
stejnou dobu oznámil, že skončili. Zase
se něco děje. Cítíme to tady všichni.
Pokud jde o další nastupující krizi,
čím je způsobena?
V televizi jsem viděl Donalda Trumpa.
Říkal tam, že Írán je špatný a že vyzývá
EU, aby na něj uvalila ekonomické
sankce. Hned mi v hlavě naskočila sklárna Egermann, která snad 50 procent vyváží do Íránu. Těch se to možná dotkne.
Íránci si také přestávají objednávat české sklo.
Nestálo by za to soustředit se na
jiné trhy?
Řada lidí to vidí jednoduše – budeme
sklo vozit do USA a Japonska. No jo,
ale dokažte to. Moje studio v Novém
Boru vyváží ze 60 procent do Ameriky,
ale pro jednoho známého, s nímž spolupracuji 20 let.

Česká republika

Za socialismu vydělával
Václav Nývlt na touze
po západním zboží.
Šmelil s bony a valutami.
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Zlaté časy vekslování

MARTIN TRDLA
ČR | Václav Nývlt byl před rokem 1989
postavou, jíž se říkalo vekslák. Těžil z
hladu lidí po zboží, jaké se nedalo v Československu sehnat v běžných obchodech. Lidé ho znali jen z kapitalistické
západní Evropy nebo z prodejen Tuzex.
Nývlt nebyl žádným kovaným straníkem, a přesto žil za totality ve zlatých
časech. Za jediný den dokázal vydělat
částku, kterou většina za měsíc. Václav
Nývlt z Jablonce nad Nisou sice dělal
číšníka, ale mnohem větší peníze vydělával prací, jež oficiálně neexistovala.
Obstarával si takzvanou „tvrdou
měnu“ nebo nedostatkové zboží ze západní Evropy a obchodoval s nimi na
černém trhu. Neustále nad ním ovšem
kroužilo několik paragrafů, které v současnosti v trestním zákoníku nenajdete:
porušování předpisů o oběhu zboží ve
styku s cizinou či ohrožení devizového
hospodářství.
Jeho bývalé řemeslo nejvíce proslavil
film Víta Olmera Bony a klid z roku
1987. „Takhle veksláci opravdu žili,“
vzpomíná Nývlt. Podle něj chtěli být za
socialismu všichni lidé „odžínovaní“.
„Džíny byly prostě základ. Obrovským hitem byly i papírové bundy třeba
s nápisem Ferrari, drogerie, kosmetika,“ tvrdí Nývlt. „Ve druhé půlce osmdesátých let se k tomu přidaly počítače,
videokazety, mýdla, šampony, pěny do
koupele, ale i auta. Kdo třeba neměl
Peugeota 309, jakoby nežil.“
V Tuzexu platili zákazníci poukázkami, jimž se říkalo bony. Lidé je dostávali za marky, dolary, libry, franky a další
takzvanou západní měnu. Socialistické
Československo je potřebovalo, aby za
ně mohlo dovážet zboží ze zahraničí.

200

korun vydělával
jablonecký vekslák
na jedněch džínách.

„První džíny v Tuzexu byly takzvané
Superrifle. V sedmdesátých letech se kupoval jeden bon za tři koruny a něco,“
poznamenává Nývlt. „První džíny stály
šedesát osmdesát bonů. Později jsem kupoval džíny od Italů za tři stovky a prodával je asi za pětistovku.“
O dráze veksláka přemýšlel Nývlt už
v době, kdy studoval na jablonecké
strojní průmyslovce. Tedy na začátku
70. let minulého století. První bony získával od dělníků z Jugoslávie, kteří
v Jablonci stavěli Preciosu.
„Část výplaty brali v dinárech, což
byla tehdy volně směnitelná valuta, další části v bonech a něco v korunách. Navázal jsem s nimi kontakt a nějaké bony
a dináry jsem od nich odkoupil,“ vzpomíná Nývlt. „Oni byli rádi, že nemusí nikde lítat a řešit, kde by jim to vyměnili.
Vydělal jsem si tak za měsíc daleko víc

Václav Nývlt si za totality za den vydělal vekslováním stejně peněz jako dělníci z továren za celý měsíc. Veksláky
proslavila komedie Víta Olmera Bony a klid (1987). Dočkala se i pokračování (malé foto).
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
než moje máma v práci. Najednou se kolem mě začal nabalovat okruh zájemců
o cizí měnu nebo bony, ale také kruh kamarádů, známých. Ten se časem zvětšoval a zvětšoval. A pak přišla italská
vlna.“ Zhruba v roce 1972 do Jablonce
přijela parta asi dvaceti pěti Italů na nějaký přátelský zápas ve fotbale. Když viděli krásné české holky, chtěli se s nimi
seznámit.
„Pohyboval jsem se po různých kavárnách a barech a přišel s Italy do styku. Měli liry a marky. Začal jsem je od
nich skupovat,“ prozrazuje Nývlt. „Dal
jsem jim deset dvanáct korun za marku.
V bance by dostali jen něco kolem tří korun. Rozkřiklo se to mezi nimi. Žili si
tady jako králové. Jídlo, pití a vše tu
bylo pro ně velmi laciné. A začali jezdit
třikrát čtyřikrát do roka. A pro mě začaly hody. Požádal jsem je, aby v Itálii nakoupili džíny, každý dva tři kusy, nebo
zmíněné papírové bundy s nápisem Ferrari. Nakoupil jsem je za deset marek,
tedy asi za sto korun a prodával je za
dva tisíce. Tohle bylo daleko zajímavější než směňovat peníze. Věděl jsem, že
rukama už pracovat nebudu.“

Dali se koupit policisté i
soudci, stejně jako teď
Nývltovi se v první půlce 80. let povedlo dostat na dovolenou do Itálie. Při zpáteční cestě jeli domů s kamarádem
v autě plném nedostatkového zboží.
Vůz Simca koupili v Německu.
Prodejem dovezených věcí v Československu si vydělali na zaplacení drahého auta a ze zisku ještě zaplatili celou
svou dovolenou v Itálii.
V Jablonci měl Nývlt jednu z největ-

ších veksláckých základen v Restauraci
Mladých. „Kousek nad ní bydlel v té
době jeden z největších kriminalistů na
Jablonecku. Ten po mně šel jak slepice
po flusu. Měl mě na očích, když byl
doma. Viděl, jak u podniku neustále parkují auta jako Ferrari, Fiaty, Mercedesy, jak se neustále něco vykládá a nakládá. Jenže tehdy se už ledasco dalo uplatit penězi,“ upozorňuje Nývlt. „Dali se
koupit policisté, právníci, soudci, vlastně to bylo tak, jak to funguje i dneska.
Jenže nestálo to tolik. Kolikrát to šlo
i za malé všimné, za různé dárečky, flašky. Teď to jsou desetitisíce, statisíce, miliony. Tak jsem z různých vyšetřování
vždycky nějak vybruslil. Tehdy to pro
mě opravdu byl socialismus s lidskou
tváří. Zejména od druhé poloviny osmdesátých let. Mohlo se trochu podnikat,
kdo měl peníze, všechno si koupil, bavili jsme se, bylo dobře.“
Pak ale tehdejší ministr vnitra vyhlásil válku proti vekslákům a dalším
živlům, kteří rozvracejí socialistickou
republiku. Šlo do tuhého, na což doplatil i Nývlt. Ve vězení strávil jeden rok.
„Jeden den ráno v šest zazvonili policisté a že mě zatýkají. Naštěstí ale nešli
rovnou na domovní prohlídku. Dali mi
tak trochu času k rychlé akci. Zavřel
jsem tedy dveře, že se jdu obléci. Nějakých pět minut před nimi šla moje přítelkyně do práce, museli se minout u výtahu,“ uvádí Nývlt. „Bydleli jsme ve dvanáctém poschodí paneláku a já na ni z
okna zakřičel, že tu jsou policisté a ať sežene auto a odvozí s někým všechny tašky se zbožím, které jsem měl v bytě v
jedné místnosti. Naštěstí mě slyšela.
Když jsem se pak s kriminalisty vrátil
domů na prohlídku, už tam nic nebylo.

Dokonce po revoluci v tom bytě našli tehdejší obyvatelé ve futrech schované valuty. Zapomněl jsem na ně a policisté na ně
tenkrát nepřišli,“ dodává Nývlt.

Dnešek je prý plný stresu
Druhou polovinu 80. let minulého století považuje Nývlt za bezstarostnou
dobu. „Člověk se nemusel o nic moc starat. Chlapi nechodili na dvě piva, ale na
deset patnáct. Dneska je doba plná stresu a agrese,“ myslí si Nývlt. „Není žádná jistota, všechno se jede na doraz, natvrdo. Na vše máte půjčku, pak vás vyhodí z práce, rozvedete se a jste na ulici.
Tenkrát se lidé bavili, byly mezi nimi
lepší vztahy. Dnes mají k sobě daleko
a každý se stará sám o sebe. Vše je uspěchané, všichni chtějí být za rok multimilionáři, nejdou od píky. To přeci nejde.
Lidé také ztrácejí rozhled, ačkoliv mají
vysoké nároky. Na to, jak mají obrovské
možnosti, vlastně nic moc nevědí. Vše
hledají v telefonu. Chybí jim životní zkušenost, vlastní názor. A bude hůř.“

Nechtěl být „strašně mrtvý“
Řada bývalých veksláků se v devadesátých letech pustila do velkého byznysu
a vydělala neuvěřitelné množství peněz. Nývlt se k nim nepřidal.
„To byla divoká a tvrdá léta, lámal se
chleba. Drogy, zbraně, prostituce. Samozřejmě, že jsem s těmi lidmi přišel
do styku, ale věděl jsem, že mám jen
dvě možnosti,“ konstatuje. „Zapojit se
do toho a být opravdu strašně bohatý,
ale za rok třeba také ‚strašně mrtvý‘.
Nebo se do toho nezapojit a přežít. Zvolil jsem druhou možnost.“
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www.5plus2.cz

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

Tajenka: ...nemocná duše přítele.
INZERCE

SLEVY !! VÝPRODEJ skladových zásob v KIA ÚSTÍ !!
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

Internet zdarma?
JJ

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

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Ústí, Litoměřice a Děčín
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Tahače přináší regionu miliony,
závod by ale bez dotací nebyl
Lidé si více vybírají,
přilákat diváky na akce
je čím dál náročnější.

v roce, několik dní také testují a trénují.
Povrch okruhu je ale extrémně zatěžovaný od března do konce října prakticky
nepřetržitě. Je tedy jisté, že trať po určité době ztratí původní kvalitu, objeví se
nerovnosti, trpí obrubníky a podobně.
S tím se však musí počítat. V poslední
době jsme do oprav dráhy a výměny asfaltového povrchu za nový investovali
nezanedbatelné částky. V současné
době tak máme okruh dobře připravený
na několik dalších let.

5plus2
■ ROZHOVOR
PETR BÍLEK
MOST | Evropský šampionát tahačů,
vlajková loď mosteckého autodromu,
v ohrožení? Zatím ne. Josef Zajíček,
předseda představenstva a generální ředitel okruhu, ale do budoucna hrozbu
cítí. „Czech Truck Prix nás vyjde zhruba na 12 milionů korun,“ prozradil.
Co pro vás tahače znamenají?
Tradici a srdeční záležitost. Snažíme se
dávat fanouškům to nejlepší, co motoristický sport nabízí. A právě evropský šampionát okruhových tahačů je vysoce ceněný mezi odborníky, fanoušky i samotnými týmy a jezdci. Pochopitelně jenom
s jednou perlou bychom nevystačili, snažíme se proto přivést do Mostu další
skvělé závodní série. A v posledních letech se nám to daří, stačí vzpomenout
šampionát supersportovních vozů
ADAC GT Masters nebo evropský seriál
věhlasné americké podívané NASCAR.
Řešíte stejně jako v Brně finanční potíže a trable s dotacemi?
Financování stěžejních závodních víkendů je vždy obtížné. Bez podpory se
neobejdeme. O to víc nás mrzí, že letos
nám nepřispělo ani korunou ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Naopak naši stálí partneři, agentura ces-

Trucky závodí v Mostě jeden víkend v roce, několik dní tu také testují a
trénují.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
tovního ruchu CzechTourism a Ústecký
kraj, si uvědomují, že naše akce výrazně přispívají k rozvoji turismu a jsou významnou ekonomickou vzpruhou pro region.
Co tedy tahače přinášejí?
Příliv turistů ze všech koutů Čech, ale
i z evropských a mimoevropských
zemí. Na našich akcích se vystřídá každým rokem přes 100 tisíc lidí. A ti neutrácejí peníze jen na autodromu, ale
i v jeho okolí za ubytování, stravování

Do Mostu zamíří i F1
MOST | Na trati pod hradem Hněvín budou kroužit i novodobé formule 1! Stane se tak příští rok koncem srpna při evropském šampionátu tahačů. „Podařilo
se nám dohodnout s promotérem seriálu
Maxx Formula, který je vypsaný pro
vozy vysokoobjemových monopostů kategorií Formule 1, GP2, F3000, IndyCar nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010,“ informoval Jakub Krafek, obchodní manažer
okruhu pro sport.
Bude-li dobré počasí, téměř jistě padne rekord mostecké dráhy. „Takto superrychlé speciály u nás budou totiž závodit na novém profilu okruhu poprvé, šikana na konci cílové rovinky přibyla

v roce 2008.“ Už loni v Mostě testoval
Holanďan Klaas Zwart formuli 1 Jaguar
R5, kterou dřív pilotoval Mark Webber,
a naměřili mu 326 km/h. „Vytvořil neoficiální rekord mostecké tratě na jedno
kolo, když ten stávající překonal o zhruba deset vteřin. Ani on by neměl v srpnu v Mostě chybět.“
Monoposty jsou nejen rychlé, ale
i atraktivní. „Když se zeptáte skalních
fandů, která éra formulových vozů byla
pro ně nejzajímavější, uvedou přesně
toto období, samozřejmě s přesahem do
70. a 80. let,“ podotýká Krafek.
V Mostě se v seriálu Maxx Formula
od 28. do 30. srpna ukáže až pět moderních monopostů F1.
(bek)

a podobně. Ani ekonomický význam
není zanedbatelný. Agentura CzechTourism zadala studii, z níž vyplynulo, že
kdybychom Czech Truck Prix zrušili,
přišel by region každým rokem o zhruba 40 milionů korun.
Vyděláte na vstupném?
Například prodané lístky na Czech
Truck Prix pokryjí zhruba jen polovinu
nákladů. Samotné vstupné rozpočet stěžejních akcí pro veřejnost nenaplní.
Šampionát tahačů pořádáme nepřetržitě
už déle než čtvrt století. Pokud bychom
neuspěli se žádostí o dotaci a nesehnali
partnery ochotné podílet se s námi na
úhradě nákladů, bylo by naše „rodinné
stříbro“ v ohrožení.
Jak moc tahače poničí trať?
Trucky u nás závodí jeden víkend

K tahačům a GT Masters přibyl třetí
pilíř, legendární americké závody
NASCAR. Co přinesly?
Je to především zvýšení atraktivity našich akcí, které tak přitahují další fanoušky motorismu. Týmy jsou spokojeny s naším zázemím, jezdcům se trať
líbí. Podařilo se proto prodloužit smlouvu s promotéry ADAC GT Masters
a NASCAR Whelen Euro Series. A nově
fanoušci uvidí při jednom z vložených
závodů Czech Truck Prix souboje Formule 1, GP2, F3000, IndyCar nebo Super League Formula.
Jaký má být okruh do budoucna?
Snažíme se o pestrý program. Vedle závodů automobilů a motocyklů dáváme
prostor i dalším sportovním disciplínám. Pravidelně se u nás běhá, jsme tradičním zázemím pro Olympijský běh
a organizujeme vytrvalostní půlmaraton. Nově chystáme cyklistický závod,
jehož ambasadorem je bývalý reprezentant v cyklistice Roman Kreuziger. Už
se byl u nás podívat a byl spokojený.
Jaký je divácký zájem o závody?
Nejnavštěvovanějším závodním víkendem je tradičně Czech Truck Prix, letos
dorazilo přes 89 tisíc lidí, NASCAR sledovalo přes 20 tisíc, německý šampionát motocyklů překvapivě hodně, osm
tisíc. V dnešní době je čím dál těžší nalákat diváky. Akcí je hrozně moc, lidé si
vybírají. I proto se snažíme zpestřit náš
program každým rokem o nějakou atraktivní novinku.

INZERCE

Koberce a PVC u Kauflandu v České Lípě
Nabídka širokého sortimentu koberců, linoleí a PVC podlahových krytin
• DOPRAVA zakoupeného zboží do 35 km ZDARMA • Zajišťujeme i pokládku
Najdete nás v České Lípě,
Mimoňská 3346 (areál bývalé kotelny)

• Po-Pá 8:30-17:30 • So 9-12 hodin
• Tel.: 481 010 355 • Mobil: 605 906 040

www.kobercepvc.cz

tvproducts.cz
ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA

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

599,599
599,-

349,49

VYHŘÍVANÁ
NÁ PODLOŽK
PODLOŽKA
DO AUTA

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

BL
LACK
LA
FR
FRIDAY
RIDAY
RID

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

429,-

-42%

od

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

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

299,-

PARALYZÉR INFERNO

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

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

až

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice
e.

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

➋

➊

399,-

999,-

699,-

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

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

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

199,-

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

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

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

od

* Náhradní povlak za 99,-.

DĚTSKÉ STOLKY

Toaletní stolek - 40 dílů

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

599,-

199,-

INTERAKTIVNÍ KOŤÁTKO

/ks

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

599,-

od

OSOBNÍ
ZESILOVAČE
ZVUKU

Barvy:

od

-64%

platí do 1.12.

/ks

-30%

399,-

SLEVY

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

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

➎
➍

od

399,-

/ks

HOUPACÍ KONÍK

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

799,-

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

➋

➊

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

699,-

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

VÁNOČNÍ DÁRKY

A

ZD

M
AR

* platí pro
každý nákup
nebo objednávku nad 500 Kč

