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DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

5,6%
ROČNÍ ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

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

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Zastavovaný areál zámku
Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ
v celkové hodnotě uveřejněné
na adrese www.e-finance.eu/
/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

4,1%
ROČNÍ ÚROK

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska
toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by
se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které
jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své
vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li
učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika
a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

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

Aleš Háma
Roušku nosím
i v lese. Jako
myslivec
bych bez ní
vyplašil zvěř
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Fronta na vánoční dárky přes internet
ŠKOLKYJSOU PLNÉ

Hradec řeší nedostatek míst
v mateřských školách ...str. 4

KONEC SLEPIČÍCH „LÁGRŮ“

Zákaz klecového chovu může
ale zvýšit cenu vajec ...str. 8 a 9
Blížící se Vánoce, obchodní akce a opatření proti koronaviru. Kombinace pro dlouhé fronty před výdejnami objednaného zboží jako stvořená. A zájem v příštích týdnech poroste. Na snímku Hořická ulice v Hradci Králové.
FOTO | M. VESELÝ

Stavba D35 je blízko

Vrcholí výkup pozemků a chystá se první etapa dálnice D35 z Hradce do Jičína
STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | Ve stínu pokračování dálnice D11 z Hradce Králové
do Jaroměře a nového spojení od Opatovic nad Labem přes Vysoké Mýto na
Moravu dlouho zůstávaly plány rychlostní silnice z Hradce přes Jičín do Liberce. Spory o trasu vedoucí přes Český
ráj umocňovaly dojem, že na alternativu přetížené cesty první třídy mohou řidiči prozatím zapomenout.
Podle Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) je však stavba úseku z Hradce do
Jičína takřka za dveřmi. Z rychlostní komunikace se před časem v plánech ŘSD
stala dálnice, v současné době je většina
pozemků na trase z Hradce do Jičína vy-

koupena a stavba prvního úseku má začít v roce 2022.

Světlo na konci tunelu
„Řekl bych, že pětatřicítka na Jičín nám
jde dobře od ruky a už vidíme světlo na
konci tunelu. Se současně nastaveným
harmonogramem se počítá, všechno je
rozjeté, výkupy pokračují a stavební povolení jsou už v dohledu. Po letech diskusí o trasách silnic a dálnic v kraji se
zdá, že začíná pěti až desetileté období,
kdy se tady bude masivně stavět. Bylo
to potřeba už dávno,“ zhodnotil nadějný
scénář ředitel hradecké pobočky ŘSD
Marek Novotný: „Jen doufám, že vláda
nezmění priority a že nedojdou peníze.“

Dálnice bude severně od Hradce začínat u budoucí dálniční křižovatky u Plotišť nad Labem. Okolo Všestar povede
vlevo od současné silnice první třídy,
před Sadovou ji překříží stejně jako o
kus dál před Hořicemi. Poté povede
opět vlevo a bude zhruba kopírovat současnou trasu až k Úlibicím u Jičína.
„Původně to měla být komunikace
R35, tedy jakási dálnice druhé kategorie, ale nakonec došlo ke změně na
D35, která bude plnohodnotná. Dosavadní silnice číslo 35 bude v budoucnu
předána kraji a stane se z ní komunikace druhé třídy. Stavba D35 je rozdělena
na čtyři úseky. Příští rok ještě stavět nebudeme, ale napřesrok by to mělo začít,“ sdělil Novotný. POKR. NA STR. 5

KRÁL VALAŠSKÝCH ZBOJNÍKŮ

Loupežník Ondráš dal jméno
armádnímu souboru ...str. 12

JAK ZVLÁDAT ONLINE VÝUKU?

Pomůže i trocha hluku nebo
střídání tepla a chladu ...str. 14
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Z univerzity míří
počítače k dětem
samoživitelek
HRADEC KRÁLOVÉ | Univerzita Hradec Králové (UHK) věnuje desítky
méně používaných počítačů zejména samoživitelkám. Jejich dětem slouží při
distanční výuce.
„Aktivitu koordinuje hradecký spolek Mluvme spolu, kterému formálně
počítače darujeme. Oni je kompletují a
distribuují tam, kde je třeba. Mnoho lidí
možná ani netuší, jak složitě zejména
matky samoživitelky zápasí s finanční
situací, která jim neumožňuje zajištění
techniky pro distanční vzdělávání jejich
dětÍ. Naším úkolem je jim pomoci,“ řekla prorektorka Univerzity Hradec Králové pro strategii a rozvoj Pavlína Springerová.
Škola již darovala dětem desítky přístrojů. „Další notebooky věnujeme pravděpodobně do dětských domovů,“ uvedl děkan filozofické fakulty Jan Prouza.
„Cílem je zabránit prohlubování vzdělávací propasti dané socioekonomickou
nerovností. Univerzita navíc opět vyzvala studenty, aby pomáhali, kde mohou.
První vlnu jsme zvládli dobře a jsme
opět připraveni pomáhat,“ zdůraznil rektor Kamil Kuča, který již před časem připomenul pomoc při první vlně epidemie. „Na jaře univerzita poskytovala
dobrovolníky pro potřeby města či kraje, řídila produkci a distribuci téměř 30
tisíc obličejových štítů nebo například
pomáhala se zaváděním testovacích procedur na covid-19.
(poš)
INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.

Chcete prodat
svou nemovitost dříve
než padnou ceny?
Využijte speciální nabídky
a přijměte bezúročnou
zálohu ve výši 100.000 Kč
nebo měsíční rentu do doby
prodeje Vaší nemovitosti.
EXEKUCE NEJSOU
PŘEKÁŽKOU.

Tel.: 774 335 504

Hradecko a Jičínsko

V Hradci chybějí místa
pro děti. Už zase
Hradec Králové opět řeší
nedostatek míst ve
školkách. Ty jsou plné už
teď, navíc jim brzy vyprší
výjimky hygieniků kvůli
kapacitě. Největší deficit
je v Podzámčí.
TOMÁŠ HEJTMÁNEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Byla to velká
sláva, když se ve Svatojánské ulici na
jižním okraji Hradce Králové před sedmi lety otevřela nová mateřská škola
Podzámčí pro stovku dětí. Slavili hlavně rodiče, jelikož městské školky v té
době musely odmítat 150 dětí ročně.
Jenže nyní se situace opakuje. Školky jsou plné, mimo to brzy vyprší i výjimky od krajské hygieny, které dočasně umožnily umístit do tříd více dětí,
než povolují normy. Největší problém
je opět v Podzámčí, kde směrem na Vysokou nad Labem roste jeden bytový
dům za druhým.
„Sice je tam relativně nová školka,
ale kapacitně nebyla navržena na rozšiřující se zástavbu. V současné době tam
jsou vydána stavební povolení na šest vícepodlažních domů, takže se poptávka
ještě zvětší,“ přiznává náměstek hradeckého primátora pro školství Martin Hanousek.
V Hradci Králové jde o žádanou lokalitu, kde je na rozdíl od jiných čtvrtí dostatek prostoru pro výstavbu. Vznikají
tam projekty Labská louka, Rezidence
Podzámčí nebo Labská zahrada. Jenže
město zaspalo a včas si nepohlídalo,
aby s novými domy vyrostla i školka a
další zázemí. Chybí totiž urbanistická
studie lokality. Problémy s nedostatečnou kapacitou se přitom ve zdejší školce opakují každý rok. V lokalitě město
není schopné zajistit ani umístění tříletých dětí do školky, jak mu ukládá zákon. „Od chvíle, co školka otevřela, musíme děti odmítat. Nedostanou se k nám
dvouleté děti, ale ani děti spádové nebo
sourozenci dětí, které do školky už docházejí. Je nám to líto, protože spousta
rodičů se k nám chce vracet, ale my jim
nemůžeme vyjít vstříc. Když musíme
každý rok děti odmítat, je to nepříjemné, protože pro to nemůžeme vůbec nic

Mateřská škola v Podzámčí přestává stačit.
udělat,“ vysvětluje ředitelka Mateřské
školy Podzámčí Dana Dvořáková.
Školka má nyní čtyři třídy a kapacitu
100 dětí, která je díky výjimce hygieniků zvýšena o 11 míst. Přesto město v lokalitě není schopné zajistit umístění tříletých dětí do školky, jak mu ukládá zákon.

Problém jako bumerang
Podobná situace panuje i v dalších částech Hradce, jinde se však nepředpokládá tak výrazný nárůst poptávky jako
pod Kopcem svatého Jana. Kapacita
městských školek je nyní na 98 procentech, jenže jen díky četným výjimkám
hygieniků. Až skončí jejich platnost,
bude město opět desítky dětí odmítat,
jak tomu bývalo skoro pravidlem v minulosti.
Hradec se tak dostává o deset let zpátky. Tehdy tragický nedostatek kapacit
radnice vyřešila rychlou výstavbou pěti
nových školek za pět let. Mezi lety
2011 a 2015 tak vzniklo téměř 400 nových míst, přibyly školky v Kuklenách,
Malšovicích, na Moravském Předměstí,
ve Svobodných Dvorech a právě v Podzámčí. Jenže od té doby výstavba nových školek zamrzla, přestože dětí přibývá. Celkem městské školky pojmou
téměř tři tisícovky dětí.
„Pokud v několika školkách skončí
výjimky, budeme úplně plní. Navíc se
zvyšují nároky kvůli povinnosti umístě-

FOTO | MARTIN VESELÝ

ní dětí. Když chceme některé školky rekonstruovat, nemáme žádný náhradní
objekt, kam děti umístit. Narazili jsme
na to i v koronakrizi. Když jsme měli
zřídit školku pro integrovaný záchranný
systém, museli jsme do jedné sestěhovat děti nad kapacitu,“ míní Hanousek.
Už městským architektům zadal vypracování analýzy potřeby nových školek
v rozvojových plochách města: „Myslím, že potřeba budou na Plachtě, ve
Svobodných Dvorech a v Kuklenách. V
tomto město selhalo. V novém územním plánu chybějí plochy pro školství.“

Podzámčí se zřejmě rozšíří
Radnice má zatím plán na stavbu jediné
mateřské školy, a to právě v Podzámčí,
hned vedle stávající mateřinky. Mělo
by jít o její pobočku s kapacitou 100
dětí, přičemž jedna třída by zůstala neobsazená pro případ krizových situací
nebo oprav v jiných školkách. Reálně
by tak školka mohla nabrat nových 75
dětí. Varianta rozšíření stávající školky
se ukázala jako technicky i administrativně nevýhodná. Město má v sousedství jediné pozemky v lokalitě. „Určitě
by to bylo fajn, protože bychom už každý rok nemuseli děti odmítat. Byla bych
ráda, aby se vychytaly všechny nedostatky, které nás dosud trápily, chybí tu třeba šatna pro zaměstnance, úložné prostory,“ doufá v nápravu Dana Dvořáková.
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Mladý filmař zmapoval kryty
Mladý hradecký filmař
Lukáš Rybka v září
dokončil film o krytech
civilní ochrany v Hradci
Králové. Kvůli snímku
vytvořil podrobnou
mapu podzemních
objektů. Projekci však
odložil na neurčito
covid-19.

„V mapě však chybí některé kryty, jejichž majitelé si zobrazení nepřáli nebo
z různých důvodů jsem je tam nezobrazil. Samozřejmě plnohodnotnou mapu
mám u sebe, takže všechny kryty mám
jinak evidovány,“ popisuje dokumentarista.

Místo pro dva tisíce lidí

TOMÁŠ HEJTMÁNEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Nenápadné
malé betonové kvádry u hradeckých činžáků vzbuzují u kolemjdoucích domnění, že jde o sloupky plynových přípojek
či podobné prvky inženýrských sítí. Málokoho však napadne, že může jít o ventilaci či dokonce nouzové výlezy z někdejších krytů civilní ochrany (CO).

Archivy i pamětníci
Zapomenuté podzemní prostory v Hradci Králové se rozhodl zmapovat mladý
amatérský dokumentarista Lukáš Rybka. Téměř dva roky natáčel u desítek
krytů, pozorovatelen a dalších objektů.

Film přináší svědectví o mnohdy zapomenutých podzemních prostorech v
Hradci Králové.
FOTO | ARCHIV LUKÁŠE RYBKY
Do řady z nich se mu po dlouhém vyjednávání s majiteli podařilo dostat. V archivech či u pamětníků pečlivě skládal
jednotlivé střípky do mozaiky socialistické ochrany obyvatelstva v krajském
městě.
„Všechno je v rukou soukromých
vlastníků. Záleží na nich. Veřejně není
přístupný žádný kryt v Hradci Králové,“ říká Lukáš Rybka, který kromě so-

cialistických krytů mapoval také podzemní prostory z dob druhé světové války. Některé z nich jsou volně přístupné
a vyrabované.
Při práci na filmu vytvořil interaktivní mapu krytů, pozorovatelen, čerpacích stanic či skladů po celém Hradci i
blízkém okolí. Postupně ji chce doplnit
o fotografie a videa z jednotlivých míst,
protože do filmu se vše nevejde.

Natáčel třeba v největším hradeckém
krytu pod kongresovým centrem Aldis,
který před radiací ochrání až dva tisíce
lidí, o některých krytech našel záznamy
na magistrátu či u hasičů, jinde se musel
složitě pídit po majitelích. Ti se měnili i
v průběhu natáčení. Nejvíce filmaře udivil kryt pod bývalou pobočkou cestovní
kanceláře Čedok na Gočárově třídě.
„Kryt musel být pro někoho významnějšího, protože na městě ani u hasičů
nebyl evidovaný, je vybavený dvěma
nádržemi na pitnou vodu a připojený na
vodovod, měl radiomaják a telefonní linku, topení, čerpadlo proti zatopení a
WC s kanalizací. Každý domovní kryt
má něco z toho, ale málokterý takhle
všechno,“ popisuje Rybka.
Premiéra filmu se měla uskutečnit v
listopadu v Bio Centrál při festivalu Cinema Open. Ten se však kvůli koronaviru nekonal, a tak nyní filmař čeká, zda
se přehlídka přesune na jaro. Pokud ne,
chtěl by uspořádat samostatnou projekci s besedou.

Stavba D35 se přiblížila. Začne napřesrok
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Jako první mezi roky 2022 až 2025
přijde na řadu 10,5 kilometru dlouhá etapa mezi Hořicemi a Sadovou, kde je vykoupeno 75 procent pozemků. Pokračovat se bude v letech 2023 až 2026 v úseku dlouhém 7,5 kilometru od Sadové do
Plotišť a ve stejném termínu i mezi Hořicemi a Úlibicemi, kde bude dálnice měřit 16,5 kilometru. Tam je podle Novotného vykoupeno 80, respektive 91 procent pozemků.
„Zbývající úsek z Úlibic k obchvatu
Jičína je zatím rozpracovaný, aktuálně
tam směřujeme k vydání územního rozhodnutí. Stavět by se tam mělo v letech
2025 až 2028. Pokračování v Libereckém kraji je zatím stále v nedohlednu,
trasa procházející Českým rájem dosud
není stabilizovaná,“ doplnil Novotný.

Úleva i obavy
Silnice první třídy z Hradce do Jičína je
dlouhodobě přetížená a chyby řidičů na
mnoha křižovatkách s vedlejšími komunikacemi bývají příčinou vážných dopravních nehod.
Provoz v obcích na trase je pro místní

Z Hradce nyní míří stavba dálnice
do Jaroměře. FOTO | MARTIN VESELÝ
často nesnesitelný. Zároveň však přináší příležitost pro podnikatele.
„Samozřejmě očekáváme zklidnění
dopravy. Podle policie přes nás jezdí
zhruba 13 tisíc vozidel denně a ve špičkách je problém přejít přes ulici na druhou stranu. Odvedením tranzitní dopravy se situace výrazně zlepší. Na druhou
stranu to bude problém pro ty, kteří

mají při silnici obchody, restaurace a
další provozovny. Ale je pravda, že velký odliv se bude týkat kamionů, které u
nás stejně nemohou zastavovat. Je samozřejmě otázka, zda u nás bude dálnice
skutečně hotová v roce 2026. Já doufám, že ano. Myslím si, že je to na dobré
cestě,“ říká ostroměřský starosta Tomáš
Gabriel a dodává, že se trasa dálnice u
Ostroměře delší dobu upřesňovala a konečná varianta nebude mít na obec negativní vliv. Obavy přesto existují: „Vliv
to může mít na naše přidružené obce
Nové Smrkovice či Domoslavice, které
jsou blíž. Odborníci tvrdí, že tam více
hluku nebude, ale přesto z toho máme
trochu obavy. Limitující pro nás je i to,
že se nebude moci rozšiřovat intravilán
obce a výstavba směrem na jih. Bohužel nemáme možnost se rozvíjet na jiné
strany,“ dodal starosta Ostroměře.

V cestě stojí naleziště
Výstavbě autostrády bude předcházet archeologický výzkum, který bude mimořádně rozsáhlý. V trase se totiž počítá s
mnoha významnými nalezišti. Naposledy se vědci věnovali práci pod budoucí
dálnicí z Hradce do Jaroměře.

„Pokud vezmu D35 v celém rozsahu
až k Jičínu, objem prací bude ještě větší
než v případě dálnice D11 na Jaroměř.
Tam se dělal roční průzkum najednou a
termín se musel prodlužovat, nyní budeme muset pracovat po etapách. V trase
nové dálnice je řada nalezišť, takže nálezů tam bude nepochybně obrovské
množství. Výzkum musí stavbě předcházet s větším časovým předstihem.
Potřebujeme tam pracovat minimálně
rok předtím, než se začne něco dělat.
Vím, že na tom ŘSD pracuje, průběžně
to konzultujeme, ale časovou představu
zatím neznáme. Předpokládám, že se to
začne řešit v první části příštího roku,“
vysvětluje vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák.
Dálnice navíc povede bojištěm války
v roce 1866 i přes místa obývaná v mnohem starších obdobích. „Některé archeologické lokality tam známe už dlouho.
Velká koncentrace nalezišť je hned za
Hradcem v okolí Všestar. Další nálezy
nás čekají u Dohalic, na dálničním křížení se současnou silnicí víme například o
keltské vesnici. Hodně lokalit je také u
Hořic nebo u Ostroměře,“ doplnil Miroslav Novák.
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Uživil bych se i bez divadla. V USA
Roušku nosil Aleš Háma už dávno před pandemií
koronaviru, a to v lese jako maskovací prostředek
při lovu. „Bez ní bych zvěř hned vyplašil,“ líčí
nadšený nimrod, kterému sice boj s virem letos škrtl
mnohé divadelní i hudební projekty, ovšem radost
mu naopak dělala účast v porotě show Tvoje tvář má
známý hlas. „Okouzlila mě hlavně Bára Basiková.
Umí dřít a baví mě i svým ironickým humorem,“ říká.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

5plus2
■ ROZHOVOR
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Díky natáčení pořadu V karavanu
najezdil herec, moderátor a také zpěvák
Aleš Háma letos v létě po Česku přes
čtyři tisíce kilometrů. Aspoň trochu si
tak kompenzoval fakt, že kvůli opatřením v boji s koronavirem nevyrazil na
daleké cesty na jiné kontinenty.

né, firemní konference, plesy jakbysmet.
Nejdřív se akce z jara přesunuly na podzim, teď se ruší úplně. Taková je prostě
doba. Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádnou práci, a těch je opravdu hodně, takže
jsem dalek toho, abych si stěžoval. Naštěstí pořád točím soutěž Kde domov můj, dodržujeme přísné bezpečnostní standardy,
to samé i při natáčení Tvoje tvář má známý hlas. Jsme pravidelně testovaní – musím říct, že už mám nos jak nosorožec.
Byť je můj diář okleštěný o divadlo a muziku, práce mám pořád poměrně dost.

Jakožto nadšený myslivec se teď
možná častěji dostanete do lesa. Zasáhla pandemie i do myslivosti?
Společné myslivecké akce jsou povolené, vztahuje se na ně výjimka
z Ministerstva zemědělství. Naháňky se tedy konat můžou, ale nemůžou se pořádat následná posezení, tak zvaná poslední leč. Jenže právě tu mívají lidé na honu nejradši.
Osobně jsem v této sezoně na žádném honu nebyl, a ani neplánuju být.

Našel jste na této době plné omezení i nějaká pozitiva?
Rozhodně. Mám víc času na rodinu, můžu
jezdit za tatínkem do Karlových Varů, věnovat se zahradě, kde je teď fůra práce.

Jen pro zajímavost – kdybyste
šel, potřeboval byste roušku?
Já osobně používám roušku jako maskovací prostředek, i když není pandemie.
Když stojíte v houští a jste celá zelená,
jen obličeje vám svítí, znamená to
pro zvěř jasné varování, a hned
se splaší. Takže na lov chodím zásadně v roušce, odkryté mám jenom oči.

Rád poznáváte cizí kraje. Chybí vám
teď cestování, nebo si říkáte, že občas neuškodí klid doma?
Přes léto jsem v rámci natáčení pořadu
V karavanu po Česku hodně cestoval po
celé republice, najezdil jsem čtyři tisíce kilometrů a těšil se na podzimní prázdniny,
až se seberu a vyrazím s rodinou na týden
do Evropy, jak to obvykle přes jarní nebo
podzimní prázdniny děláváme. Nic velkého, ale jde o takový náš rodinný rituál. Letos nám do toho koronavirus hodil vidle,
tak jsme doma. Věnujeme se jeden druhému, což je taky fajn. Ale jak na vás z počítače skáčou fotky z minulých cest, je mi
samozřejmě teskno a někam bych odjel.

Umělci na tom momentálně nejsou
dobře. Jak se
opatření dotkla
vaší práce?
Samozřejmě divadelní a hudební aktivity
jsou omezené, koncerty
neprobíhají, všechno
je zavře-

Najdete teď čas na svoje oblíbené rybaření?
Teď není úplně vhodná doba na rybaření, ve vodě je hodně listí, pořád ho taháte
na udici… Ale až všechno opadá, možná
ještě zkusíme ulovit nějaké dravce.

Kam vás to láká?
Odjel bych k moři a jen tak se toulal po
pláži po sezoně. Nebo objevoval nějaké
nové kontinenty. Ale nejde to a cestování je to poslední, co by mělo být na pořadu dne. Holt je potřeba situaci akceptovat a udržet si zdraví.

Aleš Háma

Narodil se 6. května 1973 v Karlových Varech.
Vystudoval Pražskou konzervatoř. Ještě během studia
nastoupil v roce 1993 do svého prvního angažmá
v kladenském divadle. Dva roky žil nedaleko San
Francisca v USA, kde studoval, pracoval i hrál divadlo.
■ V roce 1996 nastoupil se svým celoživotním profesním
parťákem Jakubem Wehrenbergem coby moderátor do
rádia a brzy si stejnou práci vyzkoušel i v televizi. A už
u ní zůstal. Téměř čtvrt století působí také v kapele
Hamleti, a to jako kytarista a zpěvák.
■ Jako herec se objevil ve snímcích Vůně vanilky
či Operace Silver A, hrál také v seriálu Ulice a v mnoha
muzikálech (Baron Prášil, Dracula, Tři mušketýři atd.).
■ Z dabingových rolí je nejznámější postava Leonarda
Hofstadtera v kultovním sitcomu Teorie velkého třesku.
■ S manželkou Gabrielou, která se živí jako designérka, má
dva syny - Jáchyma (19) a Mikuláše (13).
■
■
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jsem vyzkoušel hodně profesí
Vraťme se k omezením v kultuře. Až
se situace trochu uvolní a divadla se
znovu otevřou, budou mít podle vás
diváci absťák, nebo si naopak odvyknou a o představení bude menší zájem než dřív?
K podobným predikcím vám můžu říct
následující: Před pár měsíci bych dal
ruku do ohně za to, že lidé nebudou chtít
sedět tři hodiny v rouškách – a zaplaťpánbůh jsem se spletl. Na podzim jsme odehráli nádherný měsíc a půl před vyprodanými hledišti v Příbrami nebo v Komorním divadle Kalich, kde všichni diváci
poctivě vydrželi sedět v rouškách. Vlastně i v létě, v parnu, kdy jsme hráli venku
pod žižkovskou věží, lidé přišli v rouškách. Myslím si, že lidé, kteří mají divadlo rádi, budou do divadla chodit dál.
Teď jde jen o to, aby se nastavila pravidla a začala se brát jako standard. Roušek v hledištích divadel se podle mého
ještě dlouho nezbavíme.
A je vůbec v dohledu otevření divadel?
Jsem velký skeptik, myslím si, že do Vánoc si divadlo určitě nezahrajeme, dá-li
bůh, možná v novém roce.
Budou se podle vás v budoucnu herci a další umělci rozhlížet více po jiných profesích?
Už se stalo. Hodně lidí začíná pomalu
dělat jiné věci, někteří moji kolegové
rozváží balíky, jiní pracují v supermarketech. Prostě je to tak, nedá se svítit.
Kdybych neměl televizní příjem, musel
bych se do hledání práce pustit taky.
Mám naštěstí zkušenosti z mládí, kdy
jsem v Americe vyzkoušel hodně profesí, což mě svým způsobem uklidňuje.

Po takřka 20 letech psaní písní do šuplíku vydal Aleš Háma
v roce 2011 své první hudební album s názvem Plesová sezona.
„Chvílemi zavání klasickým jazzem s příměsí rocku, v jiném okamžiku připomíná folk,“ charakterizoval desku.
V muzikálu Limonádový Joe z roku 2007 si Aleš Háma zahrál
hlavní roli a na pódiu se v závěru objevil i tehdy 82letý někdejší
filmový představitel legendární postavy - herec Karel Fiala.
FOTO | CHAMPIONSHIP RECORDS A ARCHIV MAFRA

Člověk může opravdu kdykoliv začít dělat něco jiného. Lpět na své profesi, zhrzeně sedět v koutě a naříkat, to mi přijde jako hloupost.
Uměl by se aklimatizovat každý?
Každý by se o to měl pokusit – být adaptabilní a flexibilní, a když je potřeba,
pustit se do jiné práce. Vím, že se mi
snadno říká z pozice, kdy práci měnit nemusím, ale vzhledem k tomu, že jsem si
změnu v životě vyzkoušel, něco takového si říct troufnu.
Pandemie jistě ovlivňuje i televizní
zábavu. Dostáváte teď více ohlasů
na pořady, ve kterých účinkujete?
Třeba u Tvoje tvář má známý hlas čísla
prokázala obrovskou sledovanost a myslím si, že částečně ji opravdu způsobuje
pandemie. Lidé by normálně třeba vyrazi-

li s kamarády na víkend nebo zašli na burčák, teď jsou nucení zůstat doma a koukat
na televizi. Zaplaťpánbůh, my jsme samozřejmě rádi, že se lidé dívají a pořad má
takový „sukces“ (úspěch, pozn. red.).
Minulý rok jsme se spolu bavili o tom,
že vás ve Tváři překvapila Kateřina
Brožová. Kdo vás ohromil letos?
Letošní řada je kvalitativně strašně vyrovnaná. Podobně – jako vloni Kačka –
mě ale opravdu okouzlila Bára Basiková, renomovaná zpěvačka, která se
v sedmapadesáti letech nezdráhá převlékat do kostýmů, být regulérní součástí
party a dřít jako kůň, aby se každý týden
naučila nové písničky. Obdivuju ji, jak
se do toho pustila. Je prostě srdcařka.
Mnohé překvapil její smysl pro ironii.
Bára vždycky měla velký nadhled a ta-

kový jízlivý ironický humor, který –
když někdo není zvyklý – může nepříjemně překvapit. Mě tedy naopak velmi
baví.
A vy zase překvapujete tím, jak po
tolika sériích dovedete okomentovat jednotlivé výstupy pokaždé jinými slovy. Dostanete se ještě někdy
s komentářem do úzkých?
Samozřejmě! Jsem sice zvyklý komentovat cyklickou tvorbu, například právě
z pořadu Kde domov můj, ale je problematické, náročné a pro moderátora někdy až traumatizující snažit se být pokaždé malinko jiný – když točíte čtyři
díly denně, sedm dní za sebou, máte pocit, že říkáte dokola pořád to samé. To
víte, že už jsem se párkrát načapal, jak
se opakuji. Ale nechci se spokojit s frázemi typu „klobouk dolů“.

INZERCE

Jak zhodnotit naspořené peníze?

Investujte bezpečně se zajištěním nemovitostmi

Bonus 500 Kč + výnos až 6 % p.a.
Olivova 2096/4, Bredovský dvůr - 1.patro, Praha 1
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Zákaz „lágrů“: šťastnější slepice,
Kritizovaný klecový chov
slepic v Česku skončí
nejpozději v roce 2027.
Ochránci zvířat slaví,
drůbežáři se ale obávají
nutnosti vysokých
investic k přebudování
chovů, což může vést
ke zvýšení ceny vajec.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Ty fotografie a videozáběry pobouřily veřejnost. Když před několika lety
ochránci zvířat tajně pronikli do areálů,
kde se chovaly slepice v tehdy standardních klecích, zákazníci měli možnost poprvé bez příkras vidět, v jak hrozných podmínkách tato zvířata mnohdy musí žít.
Mezi vypelichanými nosnicemi, které
takřka nemají možnost se hýbat, jak jsou
namačkané na sebe, se tehdy povalovaly
mrtvoly zvířat, jež tento způsob života nepřečkaly. Lidé tehdy ve velkém začali volat po zrušení této formy chovu, a to
i přesto, že z nich pochází většina nejlevnějších vajec.
Na kritiku zareagovala postupně většina
prodejních řetězců, které vyhlásily, že
z vlastní iniciativy do konce roku 2025 vejce z klecových chovů přestanou prodávat.
Mnohé instituce začaly tlačit i na politiky
a výsledkem po letech jednání je zákaz klecového chovu na území Česka do roku
2027, který po Poslanecké sněmovně
schválil v půlce listopadu také Senát.

7 z 10 vajec je z klece
Nosnic – tedy slepic chovaných pro vejce – je v Česku zhruba 10 milionů. Přibližně polovinu si Češi chovají v domácích
kurnících. Jde zhruba o jeden milion z celkových asi čtyř milionů domácností v Česku. Druhá půlka připadá na velkochovy
v zemědělských podnicích, kde stále dominují kritizované klece, ve kterých je Česko
v rámci Evropy na špici – sedm vajec z deseti z velkochovů pochází z klecí. V supermarketech jsou taková vejce označena číslem 3. Dvojku má chov na podestýlce, jedničku volný výběh, nulu pak bio chov.
Na kvalitu vajec z klecových chovů
existuje mnoho názorů. Jedni tvrdí, že
jsou stejně kvalitní jako od slepic z chovů
volných. Jiní zase, že podle selského rozumu stresovaná slepice v kleci nemůže mít
kvalitní vejce. Říkají, že vejce z domácího
chovu jsou hezčí, žlutější, chutnější a srovnávají to s masem, které má u stresovaných zvířat objektivně horší kvalitu než
maso zvířat žijících v určité pohodě. Na-

vzdory všem argumentům ale obchody
o vejce z klecí zaznamenávají mezi zákazníky velký zájem, jsou totiž nejlevnější.
Uzákonění zákazu pro zemědělce znamená, že do sedmi let musejí přestavět většinu svých chovů, což je bude stát dle Českomoravské drůbežářské unie zhruba čtyři
miliardy korun. Podle prezidenta Agrární
komory Jana Doležala by se mělo od klecového chovu ustupovat postupně. Jinak
díru na českém trhu, jak uvedl pro server
iDNES.cz, zaplaví klecová vejce z Polska.
Zatímco tato vejce stojí pár „kaček“, ta
z podestýlky podle Agrární komory stojí
zhruba 8 korun, z volného výběhu pak ještě o čtyři koruny dráž. Nabízí se tedy předpoklad, že po zákazu klecového chovu se
cena tuzemských vajec zvýší. Nemusí to
být ale tak dramatické, jak ukázala praxe.
Už zmiňovaný tlak veřejnosti zásadně
uspíšil postupný ústup vajec z klecových
chovů na trhu. „Vyřadit klecová vejce a zákazníkům nabídnout pouze dražší alternativu ve chvíli, kdy u nás nakupuje i dost seniorů nebo matek samoživitelek, nepřicházelo v úvahu. Nakonec jsme dokázali sami
zajistit vajíčka z podestýlky za cenu klecových,“ říká pro 5plus2 mluvčí online obchodu Košík.cz František Brož.

Lákadlo akčních nabídek
Vejce z klecových chovů přestávají prodávat i řetězce jako Kaufland, Lidl, Globus,
Albert a další, produktu se chtějí zbavit do
roku 2025. Penny dokonce už za tři roky.
„Již od začátku letošního roku nenabízíme
v rámci standardní nabídky žádná vejce z
klecových chovů. Jejich úplný prodej,
tedy i v rámci akčních nabídek, ukončíme
nejpozději do konce roku 2023,“ říká

Chov, nebo spíš týrání?
Ochránci zvířat, kteří v minulých letech pronikli do některých klecových velkochovů, prokázali, že slepice v nich mnohdy žily v děsivých podmínkách.
Namačkané na sebe tak, že
takřka neměly možnost pohybu. S odnešením uhynulých
kusů se leckdy nikdo nenamáhal. ZDROJ | iDNES.cz (Obrancizvirat.cz)

mluvčí Penny Tomáš Kubík. Podobně je
na tom Globus. „Od února 2020 nabízíme
zákazníkům pouze vejce z neklecových
chovů, všechna jsou od chovatelů z ČR.
Výjimkou jsou pouze akční nabídky přibližně jednou za měsíc,“ reaguje mluvčí
Globusu Lutfia Volfová. Řetězec Lidl
zase usiluje o to, aby klecová vejce nebyla
ani v jeho produktech. „To platí u výrobků, kde jsou vejce jednou z nejdůležitějších surovin, jako vaječné vafle, třený řez

s čokoládovou polevou, či croissanty
s oříškovo-nugátovou náplní. Další budou
následovat,“ uvedl mluvčí Tomáš Myler.

Není kde brát
Bez vajec z klecí se od roku 2025 obejde
i oblíbený český dort medovník, při jehož
přípravě výrobce používá vaječnou melanž
čili tekutá vejce. Zatím to však není možné,
protože adekvátní náhrady není dost.
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ale dražší vejce?
„Nejsou nám lhostejné životní podmínky zvířat. Dosud ovšem využíváme vaječnou melanž vyrobenou z vajec z klecových chovů, neboť žádná jiná není v požadovaném množství k dispozici,“ vysvětluje Jiří Černý, ředitel společnosti Vizard,
která medovník vyrábí. Podobnou politiku
uplatňuje obchodní značka Šmakoun. „Využíváme sušený vaječný bílek. Tato surovina aktuálně pochází s převahou z vajec klecových, neboť dosud nemáme nabídku na
dodávky sušeného vaječného bílku výhradně z bezklecových chovů,“ vysvětluje
za firmu Jiří Plánička.
Klecová vejce už nenajdete v kuchyních restaurací na pražském Letišti Václava Havla
nebo v síti luxusních hotelů Four Seasons. „Již
v roce 2018 jsme dobrovolně začali odebírat vejce pouze od dodavatelů,
kteří klecové chovy nevyužívají. Změna neměla vzhledem k celkovým nákladům významnější ekonomické dopady,“ podotýká
mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.
„Všechny hotely v Severní Americe a Evropě přestaly používat vejce z klecového
chovu do konce roku 2019, to platí i v Praze. Bylo to správné rozhodnutí,“ reaguje za
Four Seasons Veronika Tamchynová.

První zákaz ve Švýcarsku
Zatímco slepice „na dvorku“ chovají lidé
od nepaměti – v Evropě někdy od 7. stole-

tí př. n. l., moderní klecový chov nepřečkal ani jedno století. Velkochovy se mohly rozrůst až počátkem 20. století zejména
díky objevu a syntetizaci vitamínu D, bez
kterého se kuřatům v zimě kvůli nedostatku slunečního světla příliš nedařilo. Chovatelé postupně zvyšovali efektivitu chovu využíváním antibiotik či v současnosti
již zakázaných hormonů. Růstu i snášce
napomohly krmné směsi i šlechtění.
Zatímco ještě v roce 1900 snášela slepice v USA průměrně kolem 83 vejec
za rok, o 70 let později to bylo 300 vajec. Jedny z prvních
klecových chovů se
FOTO | MAFRA
zrodily právě ve Spojených státech v 50. letech, ve chvíli, kdy
cena vajec výrazně
klesla. Chovatelé na
to reagovali tak, že do
klece pro jednu slepici
doslova narvali slepice tři.
Naopak první zemí
na světě, kde klecové
chovy zakázali, bylo
v roce 1992 Švýcarsko. Postupně se připojují další země, například Německo a Rakousko, dále Kanada, Nový Zéland, ale
třeba i části Indie.
Mimochodem, české slovo slepice či
slípka znal už Josef Jungmann v 18. století. Vzniklo prý od „mhourání očima, jako
slepý činívá“. Slepice vznikla ze slova slepý proto, že zvíře za šera téměř nevidí,
chybí mu totiž zrakový purpur, takzvaný
rhodopsin – oční pigment citlivý na světlo
popsaný v Německu v roce 1851.

CO MOŽNÁ NEVÍTE
Vejce jako inspirace malíře Salvadora Dalího
V kuchyni mají bezpočet využití, jsou symbolem jara a zrodu
nového života. A pro proslulého katalánského malíře Salvadora
Dalího jsou vejce dokonce uměleckou inspirací. Maloval je sázená
i ve skořápce – dvacet obrovitých vajec je umístěno jako sochy
na střeše Dalího muzea v katalánském Figueras (na snímku).
Dalí považoval vejce za symbol plodnosti. Do historie
kulinářství malíře zařadila kniha Les diners de Gala (Obědy
s Galou), kterou vydal v roce 1973. „Tato kniha je dnes mnohými
považována za nejumělečtější kuchařskou knihu všech dob.
Obsahuje dvanáct barevných litografií, na nichž jsou zobrazeny
svérázné a bizarní pokrmy, v textu jsou uvedeny i některé
recepty – například ‚knížecí pošetilosti‘ (sázená křepelčí vejce
ozdobená perlami) nebo ‚sodomizující polotovary‘ (guláš
vařený v jehněčím žaludku) či ‚měkké hodiny v polospánku‘
(sázené vejce je obalem šunkového prutu, celek vypadá jako
hotdog),“ napsal před 10 lety pro server Lidovky.cz gourmet-kritik Vladimír Poštulka.
Mezi recepty ve zmíněné knize jsou také Salvadorova vejce.
Na 4 porce potřebujete: 12 vajec, 4 stroužky česneku, 2 lžíce oleje, tymián, pažitku, saturejku,
pepř a sůl. Postup: Česnek rozmačkejte na jemnou kaši, jemně osmažte na oleji. Čerstvé bylinky
nasekejte na velmi jemnou drť. U každého vejce udělejte na špičce otvor o průměru asi 2 až 3 cm.
Těmito otvory vyjměte ze skořápek bílky i žloutky. V misce rozšlehejte bílky a žloutky spolu
s pepřem a solí, osmaženým česnekem a bylinkami. Potom znovu naplňte skořápky rozšlehanou
směsí. Položte vejce nastojato na gril a na mírném ohni grilujte asi 10 minut. Podávejte s rajčaty.
Mimochodem, tuto specialitu pro Dalího připravili brzy po vydání knihy dokonce ve slavné
pařížské restauraci U Maxima jako gala diner, tedy slavnostní oběd.
(re, Lidovky.cz)

Superpotravina, nebo
cholesterolový zabiják?

J

en málokterá potravina získávala
tak rozdílná hodnocení o vlivu na
lidské zdraví jako vejce. Svého
času byl žloutek jedním ze strašáků pro
všechny, kteří mají problém s vysokým
cholesterolem. Početná skupina odborníků však už dříve trpělivě vysvětlovala, že vejce má při rozumném množství
v našem jídelníčku nezastupitelné místo. Potvrdily to pak i vědecké studie.
Pokud jde o zdravou výživu, vejce
byla výživovými experty dlouhou dobu
považována za tabu. A to právě hlavně
kvůli vysokému obsahu cholesterolu.
„Než si obhájila své místo mezi doporučovanými, nutričně hodnotnými potravinami, muselo proběhnout několik výzkumů a vzniknout řada vědeckých studií. Ty potvrdily, že přiměřená konzumace vajec nemá žádný vliv na hladiny
krevního cholesterolu nebo riziko onemocnění srdečními chorobami. Obavy
o zdraví je tak možné vypustit,“ potvrzuje hlavní nutriční specialistka Monika
Bartolomějová z Nutriadapt Weight Management Clinic. Navíc vejce díky cenným živinám mohou být podle někte-

rých odborníků zcela oprávněně řazena
i k superpotravinám. Podle výzkumného týmu profesora Jiřího Rupricha
z Centra zdraví, výživy a potravin spadajícího pod Státní zdravotní ústav je vejce velmi bohatým zdrojem vitamínu D.
Pouhých 100 gramů vajec (což jsou asi
dvě vejce velikosti M) prý stačí k tomu,
abychom pokryli až třetinu doporučené
denní potřeby vitamínu D. Proto pokud
chcete nedostatek tohoto vitamínu doplnit právě vejci, je důležité jíst je celá
včetně žloutku, tam je ho totiž nejvíce.
A jak je to s tím cholesterolem? Vysazení vaječného žloutku na hladinu
této látky v těle nemá nijak zásadní
vliv a příjem cholesterolu do 300 mg
denně (například právě jedno vejce) je
zcela v pořádku. Problémem však je,
když si budete dávat smažená vajíčka
na pánvičce s plátky pěkně prorostlé
šunky. Pro hladinu cholesterolu jsou totiž nejhorší potravinou tuky, hlavně ty
nasycené a transnenasycené, které jsou
obsažené v uzeninách, v tučném mase,
tučných mléčných výrobcích, ale i třeba ve sladkém pečivu. (re, iDNES.cz)

INZERCE

Vaše denní
porce dobré
nálady

Doplněk stravy s vysokým
obsahem EPA a dalšími
vybranými složkami – DHA,
hořčíkem a kyselinou listovou,
které podporují normální
psychické funkce.

Hořčík

Omega–3
Vitamin E

Kyselina
listová

EPA - eikosapentaenová kyselina
DHA - dokosahexaenová kyselina

LIBRETTO® S: Rybí olej (kyselina eikosapentaenová 375 mg, kyselina dokosahexaenová
147 mg), hořčík 110 mg, kyselina listová 200 µg, vitamin E 2,5 mg. I: Kombinace látek pro
podporu normální činnosti mozku a psychických funkcí. KI: Přecitlivělost na jakoukoliv
složku přípravku Libretto®, obsahuje alergeny z ryb. D: 1–2 tobolky denně. B: 30, 60 tobolek.
Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý způsob života. Doplněk stravy, není hrazen
zdravotními pojišťovnami.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno
www.angelini.cz

www.libretto.cz
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Jakub Schikaneder
Vražda v domě (1890),
rozměr 203 x 321 cm,
olej na plátně.
Národní galerie Praha

Příběhy obrazů
Vražda v domě
Umělečtí kritici i šokovaná veřejnost hledala v obřím
plátně detektivku, jenže malíř Jakub Schikaneder
kritizoval sociální poměry a zároveň melancholicky
zachytil prchavý okamžik osudu ženy v moderní
době. Týdeník 5plus2 představuje historii obrazů.
JOSEF HORA
ČR | Ženy, obrazy stařen, tajemná zákoutí chudinské Prahy, smutek i smrt.
To jsou stěžejní motivy jednoho z nejslavnějších českých malířů Jakuba Schikanedera. Svůj nejznámější obraz pojmenoval Vražda v domě a dílo, které
dokončil roku 1890, poprvé představil
na akademické výstavě v Berlíně. Upoutalo pozornost jak hostů, tak kritiků.
„Malíř zachytil okamžik nálezu mrtvého těla mladé ženy na dvorku chudého nájemního domu. Díky rozměru obrazu (203 x 321 cm, pozn. red.) se divák
stává přímým účastníkem debaty skupinky žen a mužů nad tragickým činem,
v jejich tvářích a gestech Schikaneder

rozehrál širokou škálu emocí – od zděšení, hrůzy, překvapení, zvědavosti až po
smutek a apatii,“ přibližuje obraz Veronika Hulíková, ředitelka Sbírky umění
19. století a klasické moderny v Národní galerii, kde je dnes obraz vystaven.
Němci ho ale prý zcela nepochopili a
stále se snažili najít vraha mrtvé dívky.
Tipovali, která z figur na obraze by mohla hrůzné dílo spáchat.
Obří plátno se poté od půli května
1891 objevilo na Jubilejní výstavě v Praze, kde se davy návštěvníků především
věnovaly otázce, zda se jedná o vraždu
nebo sebevraždu skokem z okna. Ilustrovaný časopis Český svět tehdy Jakuba
Schikanedera označil za malíře osamělosti, bídy i strádání.

Malíř Jakub Schikaneder,
zádumčivý introvert
i rozšafný bonviván. FOTO | NG PRAHA
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Inspirace domem
v židovském ghettu
Jakub Schikaneder se narodil se v Praze v
roce 1855. Zatímco otec byl úředníkem,
pět otcových sester, tedy Schikanederovy
tety, hrály v Praze, Brně či Vídni divadlo,
stejně jako později malířovy sestřenice a
také bratr Karel. Divadelní slávu ovšem
často střídala bída a opuštění.
Jakub, který výtvarné nadání získal
po strýci malíři Antonínu Běhavém, poznal i chudobu, jež se mu stala inspirací. Po smrti otce se s matkou a bratrem
přestěhoval kvůli nedostatku financí na
okraj pražského židovského ghetta na
roh Dušní a Masařské ulice. Rodina
byla dokonce na čas odkázána na chudinský příspěvek od pražské radnice.

„

Scéna na
obrazu je
z chudinských míst, kde
se koncentrovala
nejvyšší kriminalita.
Dvůr, na kterém se scéna obrazu
Vražda v domě odehrává, byl nedaleko
a Schikaneder ho dobře znal. „Ještě
před rokem 1906 stál v ghettu na konci
Špitálské uličky vedoucí z Rabínské.
Žila tam nejchudší část pražského obyvatelstva a v místech se koncentrovala
nejvyšší kriminalita. Schikanederův obraz tak můžeme chápat jako kritiku sociálních poměrů ve společnosti,“ vysvětluje odbornice Hulíková.
Malíř v mládí cestoval, a jak
v Praze, tak v chudinských čtvrtích Paříže či na francouzském
a německém venkově se zrodila touha malovat ženy v těžkých životních podmínkách, v
bídě a opuštění, zachytit prchavé okamžiky plné melancholie
a nostalgie. „Postavy žen zůstaly na obrazech přítomné i po
roce 1890, najdeme je na pohledech na pražská zákoutí, uličky a nábřeží. Sociální témata

vystřídala melancholie plynoucí z urbanistických změn, asanace ghetta, kdy nenávratně mizí domy i celé ulice, které
Schikaneder důvěrně znal,“ dodává ředitelka Hulíková.

Veřejnost dílo dlouhých
čtyřicet let neviděla
Jakub Schikaneder se také zúčastnil soutěže na výzdobu Národního divadla,
konkrétně o výzdobu královské lože s
námětem Doba Přemyslovců, Doba Karla IV. a Doba Rudolfa II. Jeho návrhy
byly realizovány, a přestože je požár Národního divadla nezničil, byly později
nahrazeny pracemi Václava Brožíka.
Schikaneder neuspěl ani s návrhem divadelní opony. Skoro ve třiceti letech se
oženil s Emílií Nevolovou, dcerou drážního úředníka, a narodil se syn Lev, který za několik týdnů zemřel.
Velkou část pozdního života byl Schikaneder profesorem na Uměleckoprůmyslové škole, jako starý muž se vracel
k milovanému Severnímu moři na ostrov Helgoland. Zemřel 15. listopadu
1924 v Praze.
Co se s obrazem po výstavách dělo,
se dodnes nepodařilo vypátrat. „Osudy
díla po roce 1891 neznáme, na veřejnosti se znovu objevilo až v roce 1932, tehdy bylo majetkem Hospodářského družstva v Plzni. Národní galerie Praha dílo
získala v roce 1951 z majetku České pojišťovny,“ uzavírá Veronika Hulíková.

Nakupujte
hezky česky
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

Mikulášská nadílka

26. 11. – 2. 12. 2020
V NEDĚLI MÁME ZAVŘENO***

BRUMÍK OPAVIA
mléčný, čokoládový,
jahůdka | 30 g
100 g 33,- Kč

6,50

CENA BEZ PENNY KARTY

9,90

FIDORKA
různé druhy
30 g
100 g 23,- Kč

34%

36%

10,90

MANDARINKY
volné | 1 kg

21,90
39,90

TRVANLIVÉ
MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku | 1 l

12,90
15,90

KÁVA JACOBS VELVET
instantní | 200 g

18%

45%

94,90
VEPŘOVÁ KRKOVICE*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

100 g 42,45 Kč

PIVO PILSNER
URQUELL
světlý ležák,
0,5 l
1 l 43,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

84,90

21,90
26,90

18%

***Z důvodu nařízení vlády budou naše prodejny v neděli uzavřeny.
Více na www.penny.cz

Nádvoří domu č. p. 255 v Rabínské ulici, kam Schikaneder umístil dramatickou scénu svého obrazu (nahoře). Na spodním snímku je instalace díla při
jubilejní výstavě v roce 1891 na pražském Výstavišti.
FOTO | NG PRAHA

6,90

TUZEMÁK,
VODKA,
BOROVIČKA
SLOVENSKÁ
KLASIK
40 % alk.
0,5 l

1 l 199,80 Kč

99,90
159,90�

37%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží je omezené.
*Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším množství, proto
nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz. Body za
své nákupy můžete získat od 22. 10. do 23. 12. 2020. Získané body lze uplatnit od 22. 10. do 30. 12. 2020. Akce platí do vyprodání
a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Sto zlatých za
hlavu Ondráše
pobral kumpán
Slezský zbojník Ondráš
přichází o svou gloriolu.
Nebyl zas tak
ušlechtilým mužem, co
bral jen bohatým. Je to
340 let od jeho narození.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Ondráš se narodil 13. listopadu
1680 v Janovicích jako Ondřej Fuciman. Otec, tamní fojt čili rychtář, se z
prvorozeného syna radoval. Měl komu
odkázat bohatý grunt, měl svého nástupce. Byť chlapec nedorostl vysoké, ale
spíš menší postavy, byl prý divoký a
chytrý jako liška. Jenže musel na vojnu,
kde se snad popral a zranil vojáka, či dokonce důstojníka, a protože si myslel,
že smrtelně, zběhl a ukryl se v horách.
Jenže právě do Beskyd v té době přibyla loupežnická banda z Uher, Ondráše si vzala k sobě, a protože chlapec
hory, řeky i vesnice dobře znal, stal se
brzy při obřadu na vysoké skále náčelníkem. O lupičích se záhy vyprávělo od
Zlína přes Trenčín až po polskou Wroclaw. Povahou i legendami se Ondráš podobal Jánošíkovi, se kterým se prý dokonce znal. Ondrášův život a zboj pomáhaly lidem při útlaku vrchnosti, byť nikdo z bandy nebyl žádný lidumil.

Frýdecké panství tehdy spravoval
František Vilém z rodu Pražmů a lid
pod hrabětem kvůli vysokým nárokům
na robotu trpěl. I to hrálo Ondrášovi do
karet, vesničané ho spíš kryli.

Ortel: 100 ran rákoskou
Pověst říká, že velitel zbojníků Ondráš
hraběte Františka Viléma dokonce jednou zajal v lese. Na blátivé cestě zastavil jeho kočár a sám si do něj nastoupil.
S hraběnkou pak dojel na zámek, kde
si s její nedobrovolnou pomocí nechal
vyžádat frýdeckého správce, známého
svou krutostí i hamižností. Byl už večer, správce reptal, ale rozkaz hraběnky
musel splnit a nastoupil do kočáru. Ondráš ho s namířenou pistolí odvezl zpět
do lesa, kde byl připoután k lavici.
Lupiči pak vybrali nejsilnější rákosku a hrabě, s pistolí u hlavy, dostal
úkol svého správce soudit. Ortel, s jehož vynesením zbojníci za hurónského
smíchu zdatně pomáhali, zněl sto ran.
Incident byl pro hraběte tak urážlivý, že
od té doby nedal Ondrášovi pokoj.

Smrt z rukou opilého přítele
Banda mezitím řádila po kraji a okrádala tu panstvo, tu sedláka, bez skrupulí
prý vzala chudákovi poslední pytlík tabáku. Druhem ve zboji, kumpánem a
přítelem byl Ondrášovi stejně starý Juráš, což bylo příjemní, jménem Jiří mu
neřekl nikdo. Parta se jednoho večera
veselila nad džbánky piva v obci Sviadnov kousek od dnešního Frýdku-Míst-

Mrtvý zbojník Ondráš a jeho vrah Juráš na dobovém vyobrazení. Podle legend byl Ondráš zabit v noci na 1. dubna 1715. REPRO | ARCHIV JIŘÍHO TICHÁNKA
ku. V tamní hospodě, snad se jmenovala U matky Hedviky, si pro zbojnického
kapitána přišla smrt.
Ondrášovi se tuze zalíbila hospodského dcera Dorotka, večer s ní tančil a veselil se. Jenže to nepřenesl přes srdce Juráš. Přiopilý se zvedl, vzal kapitánovu
valašku, podle legendy totiž nemohl být
Ondráš jinou zbraní zabit, a ťal přítele
do hlavy. K vražednému rozhodnutí ho
spíš dohnala závist, sám se chtěl stát
vůdcem bandy nebo ho zlákala odměna
stovky dukátů, kterou hrabě vypsal na
zbojníkovu hlavu. K penězům připojil
slib, že kdo loupežníka předá živého či
mrtvého, dostane milost.
Ondrášovo tělo bylo odvezeno do
Frýdku. Byť nikoho nezabil, kat tělo rozčtvrtil a každý kus pro výstrahu vystavil
na stromech na všech světových stranách panství. Badateli po osudech legen-

dy Jiřímu Tichánkovi se podařilo vražednou zbraň objevit. „Zjistili jsme, že
někdy v roce 1918 ji jeden vlastivědný
pracovník vzal z panských sbírek, které
byly krátce poté rozkradeny. Od něj ji
koupil akademický malíř Jan Kobzáň z
Liptálu. Valašku nám poskytla jeho dcera Jana," prozradil Jiří Tichánek před
lety portálu iDNES.
Juráš si odměnu neužil. Sice za ni pořídil pod Lysou horou grunt, brzy se ale
dal znovu na zboj, byl chycen a lámán v
kole, než vypustil duši. Další loupežníky úřady poslaly do chorvatské Rijeky,
kde byli přikováni k lodním veslům.
Ondráš dodnes zůstal po Česku pojmem. Nazývá se po něm rychlík Českých drah, umělecký folklorní soubor,
v regionu Lašsko se tančí „Ondrášův
skok“, v jeho rodných Janovicích každoročně slaví Ondrášské slavnosti.

„Boží súd“ vytvořil z Koziny legendu
ČR | Román Aloise Jiráska Psohlavci
z roku 1884 (tehdy vycházel na pokračování) dostal do povědomí snad všech Čechů
nejen chodské povstání z konce 17. století,
ale především jednoho z jeho vůdců Jana
Sladkého Kozinu. Ten byl oběšen pro výstrahu ostatním vzpurným Chodům. Legendou se stal hlavně díky svému údajnému zvolání na popravišti, na němž stanul
před 325 lety – 28. listopadu 1695: „Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne zvu tě
Lomikare na Boží súd.“ Jenže podle badatelů Kozina zřejmě nic takového neřekl.
Jan Sladký Kozina se narodil 10. září
1652 v Újezdě, po svatbě převzal po svém
otci statek a patřil k váženým občanům

FOTO | WIKIPEDIA

zdejšího kraje. Byl zván na svatby i na
úřední jednání, ačkoliv podle mnohých
pramenů neuměl psát ani číst a na listiny
jej proto prý podepisoval písař.

Ve druhé polovině 17. století se Chodové začali hlasitě domáhat svých ztracených privilegií, o která přišli, když se dostali pod zástavu Wolfa Maxmiliána Lammingera svobodného pána z Albenreuthu – řečeného Lomikara. Stěžovali si u císaře, odmítali robotovat, bouřili
se, ovšem nešlo o násilné povstání. Císař
nařídil revoltu potlačit, avšak bez drakonických trestů. Až na intervenci Lomikara
rozkázal jednoho z vůdců pro výstrahu popravit. Volba padla na Kozinu, komise jej
vybrala údajně i pro jeho výrok: „Raději
skončím na šibenici než nebýt poctivým.“
Kozinův život vyhasl na plzeňské šibenici rukou kata jménem Bartoloměj Kři-

ček (Křížek). Exekuci museli pro výstrahu přihlížet zástupci desítek chodských
obcí. Písemný záznam o popravě se dohledat nepodařilo, odborníci se přiklánějí
k tvrzení, že ona památná výzva na boží
soud ve skutečnosti nikdy nezazněla a objevila se jako lidová legenda až poté, co
Lomikar v listopadu 1696, tedy téměř
přesně rok po Kozinovi, zemřel.
Kozina se ale přesto mezi Chody stal legendou, kterou v roce 1848 zpopularizovala Božena Němcová ve své knize Obrazy
v okolí domažlického. Do povědomí
všech Čechů se pak Kozina a Lomikar dostali díky zmiňovanému Aloisi Jiráskovi
a jeho románu Psohlavci.
(mb)
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LISTOPADOVÁ POHODA ZARUČENA!
TRÁPÍ VÁS SUCHÝ A VLHKÝ KAŠEL?*
T
A
Ať už suchý nebo vlhký, každý kašel je nepříjemný. Vsaďte proto na osvědččené pomocníky, kteří byli vyvinuti speciálně pro oba typy kašle.

P

okud trápí kašel vás, požádejte v lékárně o *STOPKAŠEL® Medical sirup Dr. Weiss.
Tento zdravotnický prostředek obsahuje unikátní kombinaci účinných bylinných extraktů s násobným efektem 5 bylin, které zklidňují podrážděný krk, ulevují při kašli
a omezují tvorbu hlenu.
Speciálně
pro děti už od 1 roku byl vyvinut STOPKAŠEL® Dr. Weiss PRO DĚTI s extrakty
S
z jitrocele, bazalky, mateřídoušky, šípku a slézu. Jako jediný bylinný přípravek obsahuje také
beta-glukany
a selen pro podporu imunitního systému dětí, takže působí rychleji a účinněji.
b
Tento
doplněk stravy má velmi příjemnou chuť, která dětem usnadňuje jeho užívání. Oba
T
jsou vhodné pro diabetiky i těhotné a kojící ženy.
přípravky
p

Vhodný
ý
pro děti od 1 roku

ZLEPŠOVÁK NA BOLAVÁ
ZÁDA, KLOUBY A SVALY
Při bolestech pohybového aparátu se vyplatí vsadit na osvědčené zlepšováky. Skvělým pomocnícníníkem je hřejivé konopné mazání, které záda, svaly
valy
i klouby rychle vyspraví.

K

onopné mazání Thermolka rychle a účinně ulevuje při potížích s namoženými svaly, ztuhlými klouby
i při bolestech zad. HřejiváThermolka je vhodná pro seniory, sportovce i osoby trpící následky sedavého či fyzicky
iccky
náročného zaměstnání. Originální receptura s konopnýmolejem,jedlísibiřskouasměsíbylinzregeneruje
a uleví od bolesti i ztuhlosti zad, svalů a kloubů.
Hřejivý efekt vanilky a kapsaicinu navíc příjemně
prohřeje celý pohybový aparát.

KONEC
UNAVENÝM
OČÍM!

D

ejte sbohem unaveným očím s Ocutein®
Brillant Lutein 25 mg.
Doplňkem stravy z prémiové
řady Da Vinci Academia s nejvyšším množstvím luteinu*
a vitaminem A pro maximální a dlouhodobý účinek. Jako
jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné látky.
Například zinek přispívající
k udržení normálního zraku
a selen a měď, které přispívají
k ochraně buněk před oxidačním poškozením.

Osvědčené kutilské řešení bolestí
pohybového aparátu.

*Z produktů řady Ocutein®

Jsou vaše oči stále častěji
unavené od televize, monitoru počítače či ostrého
slunce? Pak je vhodné
začít doplňovat potřebné
látky, které jsou důležité
pro jejich správnou
funkci.

+
NOVINKA: 30 tobolek navíc
+ OCUTEIN® SENSIGEL zdarma

ZALIJ VLASY, AŤ HUSTĚ ROSTOU!
Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu a nadměrně vypadávají? Dopřejte jim vydatnou
zálivku sérem Vlasové hnojivo!

S

érum Vlasové hnojivo představuje koncentrovanou péči o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat.
Jeho složení spojuje účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do mimořádně koncentrované bezoplachové péče. Díky tomu sérum zajišťuje rychlý a výrazný nástup účinku i při problémech s intenzivním vypadáváním, řídnutím a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové hnojivo v podobě šamponu
či tablet. Kompletní portfolio značky Vlasové hnojivo najdete v lékárnách a zdravých výživách.
HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK
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Česká republika

8 tipů, jak zvládat online výuku
Pandemie posadila
žáky a studenty před
monitory domácích
počítačů. Ne všichni se
ale takto samostatně učit
umí. Inspirujte se triky
a tipy expertů, kteří vědí,
jak takovou distanční
formu učení zefektivnit
a mozek vyburcovat
k lepším výkonům.

Pravidla pro online školu z domova

Na online hodinu se přihlašujte včas. Upozorněte zbytek rodiny,
že máte vyučování, aby se nestalo, že zbytek třídy uvidí na
kameře rodiče ve spodním prádle.
■ Před online hodinou vypněte rádia, televize, vysavače, mixéry.
■ Upravte si kameru tak, aby mířila na obličej. Zkontrolujte si, co je
na kameře vidět, a případně si nastavte úpravu pozadí.
■ Zapínejte mikrofon jen ve chvíli, kdy jste vyvolaní.
■ Nevypínejte mikrofony ostatním.
■ Neodhlašujte ostatní ze schůzky, nenarušujte hodinu.
■ Online vyučování není maškarní bál – vhodně se oblékejte.
■ Domácí zvířata a mladší sourozenci v zavinovačkách do online
hodin nepatří.
■

5plus2
■ RÁDCE
ALENA BARTOŠOVÁ
ČR | Možná jste to coby rodiče či prarodiče školáků a studentů slyšeli také. Distanční výuka prý rozevře nůžky mezi kvalitou
vzdělání a je nespravedlivá vůči dětem ze
sociálně slabších rodin. Nebo že prověří digitální gramotnost Čechů, což ne vždy
musí dopadnout dobře. Schopnost učit se
ale nemusí nutně souviset s online výukou.
I bez internetových platforem Microsoft
Teams nebo Google Classroom lze pracovat na svých studijních dovednostech a využít poznatků odborníků na učení.

„

Střídejte místa, kde se učíte
Že by měl mít student nebo žák na učení
jedno klidné místo, nejlépe svůj kout s dokonalým pracovním stolem a dokonalou
židlí, je mýtus. Výzkumy ukázaly, že když

FOTO | SHUTTERSTOCK

zpovzdálí pomáhá. Vyzkoušet můžete
také poslech Bacha nebo Mozarta – existují studie, podle nichž poslech Amadeových skladeb zvyšuje prostorovou inteligenci až o devět bodů.

ty notoricky známé a zažité hlášky typu
„Šetři se, osle“, díky kterým všichni známe poloměr Země, nebo pomůcka pro zapamatování chalkogenů „Ó, slečno, sejměte též podprsenku“ – ty prý zabírají.

Využívejte více zdrojů

S učebnicí klidně pochodujte

Odborníci doporučují nepracovat jen s jedním zdrojem informací. Na středních a vysokých školách už by mělo být samozřejmostí ověřování a doplňování informací pracovat s učebnicemi, skripty, interne-

Když uvážíte prostý fakt, že malé děti se
všechny říkanky a písničky učí ve spojení
s pohybem (nejčastěji s tleskáním nebo
houpáním), nebude nám onen žák ve filmu Marečku, podejte mi pero!, kterému
to myslelo jen při chůzi, připadat jako zas
až tak velký mimoň. Pohyby a paměť jsou
propojené nádoby a určitě stojí za to vyzkoušet, jestli by vám nepomohl „pochod
s učebnicí“. Obecně platí, že člověk si uloží zhruba 20 % toho, co slyší, 30 % toho,
co vidí; 70 % toho, co současně vidí i slyší, 80 % toho, co vidí, slyší a zároveň

Pro vaši paměť je dobré, je-li vám chvilku
zima, chvilku teplo. Pomáhá i drobný hluk.

člověk při studiu sedí pořád na jednom
místě, naučí se míň. Benedict Carey v knize Jak se učíme uvádí, že střídáním studijního prostoru se zlepší výsledky až o čtyřicet procent. Při učení totiž nejde jen o našprtání, tedy bezmyšlenkovité vstřebání informací, ale i o pochopení a schopnost ve
vhodnou chvíli si učení vybavit. Váš mozek ocení, když po skončení online vyučování opustíte počítačový kout a půl hodiny
si budete číst v babiččině křesle, půl hodiny ve vaně nebo půl hodiny na balkoně.

tem, odbornými časopisy. Ale ani děti na
základních školách by neměly k učení přistupovat jako k pouhému přejímání informací z učebnice, ale tu a tam se podívat na
výukové video na internetu, na vědomostní soutěž v televizi, vyzkoušet si aplikaci
v mobilu (například na procvičování slovíček z cizího jazyka) a podobně. Nejen kvůli tříbení kritického myšlení a ostražitosti
vůči dezinformacím, ale i kvůli prostému
faktu, že čím pestřejší výuka bude, tím víc
si toho uloží do paměti.

Nebojte se slabého hluku

Kreativní pomůcky zabírají

Platí, že čím pestřejší kontext člověk svému učení dá, tím lépe. Nejde jen o zmíněnou změnu prostředí, a tedy vizuální vjemy, ale například i o změnu teploty – pro
vaši paměť je dobré, je-li vám chvilku
zima, chvilku teplo. Roli hrají i sluchové
podněty – není pravda, že na učení je dobré absolutní ticho. Naopak drobný hluk

Osobní mnemotechnické pomůcky podle
vědců při učení fungují jen krátkodobě.
Pokud si vymýšlíte kreativní způsoby, jak
si zapamatovat, že ve slově „kavyl“ píšeme tvrdé Y, může vám to pomoci při jednom dvou testech, později už musíte spoléhat jedině na efekt procvičování – vyzkoumali vědci z univerzity v Kentu. Naopak

Učte se i spánkem
Spánek funguje jako restart mozku.
I když si možná namlouváte, že jste noční
pták a že sovám to nejlépe myslí v noci,
vědci tvrdí opak. Dokonce i krátký šlofík
během dne pomůže. Jak praví
nejslavnější mnemotechnická pomůcka,
i osel se má šetřit - takže pokud cítíte, že
vám už nic neleze do hlavy, zdřímněte si.
Vědci z Harvardu ujišťují, že kvalitním
spánkem zvyšujete pravděpodobnost, že
naučené informace najdou v mozku to
správné místo, a až je budete potřebovat,
snadno si je vybavíte. Také podle
výzkumů neuroložky Isabelle Arnulfové
má spánek vliv zejména na dlouhodobou
paměť a schopnost třídit informace.

o tom mluví a až 90 % toho, co vidí, slyší
a zároveň aktivně dělá.

„Barvičky“ nepřeceňujte
Barevné pastelky a zvýrazňovače patří
mezi běžné pomůcky žáků a studentů. Ti je
ovšem podle odborníků přeceňují. Zelenit
a růžovět se totiž dá i bezmyšlenkovitě,
aniž byste se na daný text soustředili – proto
je neefektivní. Když si pak zpětně pořád dokola prohlížíte zvýrazněné pasáže, nedostanete do hlavy podle expertů na učení o moc
víc, než kdybyste si je přečetli jen jednou.

Chovejte se jako učitel
Naopak pomáhá představit si sebe sama v
roli učitele. A nedat si nic zadarmo. Donutíte-li se k testování a k otázkám typu (klidně nahlas) „Proč to vlastně takhle je?“
„Jak jsi k tomuhle došel?“, budete-li pochybovat, vysvětlovat zákonitosti, naučíte
se hodně. Pokud je pro vás toto příliš schizofrenní přístup, domluvte se přes chat
s kamarádkou nebo kamarádem a učte
je – i když zatím látku sami neumíte. Dnes
je ke sdílení učení na dálku doba přímo dokonalá. A učením druhého učíte sebe.

Biflování je passé
Šprtání je odpradávna možná tak cesta k jedničce z testu, který se píše zítra. Jednorázově tedy může zachránit, dlouhodobě ale pro
náš mozek není žádná výhra. Psycholog Benedict Carey přirovnává biflování k přecpávání levného kufru. Nějakou chvíli obsah
udrží, ale kdybychom s ním chtěli cestovat
kolem světa, chaoticky napěchované prádlo
vypadne. A to přece nechceme.

ZDRAVÍ
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Proti chřipce se braňte každý rok
Složení vakcín proti
chřipce se každý rok
mění podle aktuálně
nejčastějších subtypů.
Loňské očkování proto
nechrání po více let.
ČR | Ačkoliv lékaři letos zaznamenali
nebývalý zájem o vakcínu proti chřipce,
stále je dost lidí, kteří si myslí, že očkování, jež podstoupili vloni, má dostatečnou účinnost i rok následující. Jenže
opak je pravdou.
Chřipka se totiž téměř každý rok vyskytuje 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. Zvlášť
letos, kdy se potýkáme s pandemií koronaviru, je proto včasná obrana proti
chřipce velmi důležitá. A i když Česká
INZERCE

republika patří dlouhodobě v Evropské
unii mezi méně proočkované státy, tento rok praktickým lékařům kvůli vysokému zájmu vakcíny naopak nestačí.
„Jindy mám co dělat, abych objednanou vakcínu vůbec proočkovala. Letos
je situace jiná. Zájem je mnohem větší.
Měla jsem zhruba 120 vakcín, jako každý rok, a ještě padesát bych určitě využila,“ potvrdila pro MF DNES Miroslava
Bakalová, praktická lékařka ze Zlína.
Zatímco v minulosti museli nevyužité
dávky likvidovat, dnes se na ně s žádostí o očkování obracejí nejen senioři, ale
i čtyřicátníci či padesátníci nebo rodiče
teenagerů.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Nepodceňte ani pneumokok
Lidé mají zájem ale také o další očkování, která jsou v tomto období důležitá.
Jde třeba o očkování proti pneumokoku, který ohrožuje především seniory
a malé děti. Senioři se mohou vakcínou
chránit zdarma, ale i ostatním se investice do zdraví vyplatí. Kulovitá pneumo-

koková bakterie o velikosti zhruba dvě
tisíciny milimetru je totiž sice malinký
organismus, ale dokáže u člověka vyvolat těžký zápal plic, meningitidu nebo
otravu krve. Někdy si člověk nese i celoživotní následky nebo ho dokonce
může i zabít.
(re)

Tři tipy proti chřipce
Dodržujte pravidelný spánek
Studie zveřejněná v časopise Archives
of Internal Medicine ukázala, že lidé, kteří
spali méně než sedm hodin, byli téměř
třikrát náchylnější k nachlazení než jedinci,
kteří spali po dobu nejméně osmi hodin.
Vypláchněte si nos
Doktor Richard Lebowitz, otolaryngolog
z NYU Langone Medical Center v New
Yorku, doporučuje v chladných měsících
jako prevenci chřipky a nachlazení
pravidelné výplachy nosní dutiny
převařenou (vychladlou) osolenou vodou
či solným roztokem. Podle něj tato
metoda pomůže odstranit virové částice,
které jste vdechli během dne, dřív, než se
stačí usadit ve vašem těle.
Užívejte zinek
Doktor Lebowitz dále radí spolknout
tabletku zinku hned, jakmile pocítíte
první příznaky nachlazení. Tento minerál
je nezbytný pro správnou funkci buněk
imunitního systému. Zdroj: ONA DNES

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

komerční příloha pátek 27. listopadu 2020

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ SE VYPLATÍ I PRO STARŠÍ VOZY
lujezdců, právní ochranu nebo
například pojištění zavazadel.

V čem nejčastěji lidé chybují,
když si sjednávají havarijní pojištění?
Řada lidí bohužel stále mylně
doufá v to, že z povinného ručení
pokryjí případně i škody na vlast-

Aktuálně je kryto havarijním pojištěním pouze přibližně 2,647
milionu aut z více než 8 milionů
vozidel, u kterých je sjednané povinné ručení. Může to být způsobeno i tím, že se v této oblasti pojištění objevuje řada mýtů. Na otázky
ohledně havarijního pojištění odpovídá Lucie Žulavská, právnička
a odbornice na neživotní pojištění
v České asociaci pojišťoven.
Je pravda, že se havarijní pojištění vyplatí pouze na nová vozidla?
To je jedna z mylných představ,
které panují kolem havarijního
pojištění. Z analýzy České kanceláře pojistitelů vyplývá, že průměrná škoda havarijního pojištění u 10 let starých vozidel je vyšší

ním vozidle. Pokud se ale na silnici střetnete se zvěří, budete obětí
vandalismu nebo vám kamínek
od projíždějícího vozu rozbije
čelní sklo, budete si muset tyto
škody zaplatit ze svého. Při sjednávání pojištění je důležité zvážit
rozsah pojištění a poskytnutých
služeb.

jištění mít pro případ vandalismu
na autě, odcizení auta, proti živelním pohromám, které způsobí
na autě škodu, nebo například na
poškození čelního skla.

Průměrná škoda
vyplacená z havarijního
pojištění dosahuje téměř
28 000 korun.
Kolik pojišťovny průměrně vyplatí z havarijního pojištění?
Průměrná škoda vyplacená z havarijního pojištění dosahuje téměř
28 000 korun. Jsou ale situace, kdy
jde o mnohonásobně vyšší částky.
Například v případě krádeží nebo

Havarijní pojištění vozidel

variabilní volba spoluúčasti
 zvýhodněné sazby pro starší auta
 pro nové klienty možnost převzetí výhodnějšího
bonusu z povinného ručení
 sleva za souběh havarijního pojištění s povinným
ručením

než u nejnovějších vozidel. Tento
výsledek odráží skutečnost, že většinu škod představují ty náklady
na opravu vozidla, kde je oprava
po technické i ekonomické stránce možná a nejedná se tak o totální škody, při kterých je vyplacená
aktuální hodnota vozidla při nemožnosti jeho opravy po nehodě.
Rozhodně se vyplatí havarijní po-

škod způsobených živly se škody
vyšplhají i na statisíce korun.
Na co všechno se dá ještě připojistit?
V rámci havarijního pojištění je
možné dále připojistit čelní sklo,
přidat úrazové pojištění, rozšířené asistenční služby, zapůjčení
náhradního vozidla, pojištění spo-
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Vaše auto si zaslouží asistenci bez limitu i pojistit zrcátka
Připravit váš vůz na zimu, to
není zdaleka jen otázka přezutí
pneumatik. Nejlépe je vybrat si
vhodné pojištění, které dobře slouží
po celý rok a přináší řadu výhod,
třeba širokou asitenci, když vás
potká na silnici nějaká nepříjemnost.
„Nejlepší asistence je ta,
u které klient nemusí přemýšlet nad ničím a my se
postaráme o vše – o něj
i auto, ať se stane cokoli. Neboli naše asistence
MAX+, kterou od listopadu
nabízíme,“ uvádí ředitel
Úseku pojištění motorových
vozidel Kooperativy Aleš
Zethner.
Úkolem a cílem moderní
pojišťovny totiž už dávno
není „jen“ precizně, rychle
a pokud možno bezpapírově
zlikvidovat a vyplatit škodu.

Dnešní nároční klienti vyžadují více, tedy i faktické
řešení obtížné situace, typicky formou asistenční
služby především v případě
poruchy či havárie na silnici.
„Každoročně evidujeme růst
asistenčních zásahů u motoristů. Proto jsme se rozhodli od listopadu nabídnout
nový nadstandardní asistenční program MAX+, kde
pro nepojízdné vozidlo zajistíme příjezd a práci mechanika v terénu, vyproštění,
odtah vozidla, nebo přelo-

limitní asistenci při poruše,
havárii, řádění živlu, vandalismu, částečném odcizení,
a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Ale také zapůjčení
náhradního osobního vozidla v ČR i v zahraničí až

žení nákladu do náhradního
vozidla. A to vše bez limitu!
V pojištění skel pak klienti
nově získají mnohem širší, na trhu unikátní, rozsah
ochrany,“ představuje Aleš
Zethner novinky v podzimní
nabídce autopojištění.
Nový asistenční program
MAX+ nabízí oproti asistenčním programům ZÁKLAD, IDEÁL a MAX bez-

na 7 dní či jeho úschovu až
na 15 dní. U pojištění skel
Kooperativa rozšířila rozsah krytí na skla v pevné,
skládací nebo odnímatelné
střeše, a dokonce i zrcadlová skla zpětných zrcátek.

Pojištění – Komerční prezentace
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1224. ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ PRO
PŘÍPAD NEHODY A PORUCHY AUTA

Víte, jak postupovat při nehodě?
Co když si nemůžete při nehodě
vybavit, u které pojišťovny jste
pojištění, a vůbec si nejste jistí,
koho máte zavolat kvůli odtahu
auta? Autonehoda je bez diskuse
nepříjemný zážitek, a to i v případě, když u ní nejsou žádní zranění.
I když se nemusí volat záchranka
a řešit zraněný spolucestující nebo
řidič, nebo když záchranka se zraněnými odjede, zbývá na místě
v lepším případě nabourané auto,
v horším případě nepojízdný vrak.
V tu chvíli řidič začne řešit otázky
ohledně odtažení auta, které může
v tu chvíli mimo jiné překážet provozu. A v zelené kartě najde číslo
1224.
Linka pomoci řidičům 1224 je
provozovaná Českou kanceláří pojistitelů už několik let, od té doby
pomohla už statisícům českých
řidičů. Během jednoho roku na
linku zavolá v nouzi při nehodě
kolem sto šedesáti tisíc řidičů, aktuálně jich volá průměrně za den
až pět set.
Pokud zavoláte na číslo 1224, budete v průměru za 6 vteřin spojeni
s operátorem. Nahlásíte název pojišťovny, u které je dané auto pojištěno. Pokud to nebudete vědět,
operátor tuto informaci vyhledá
podle registrační značky vašeho
auta. Poté vás přepojí na smluvní
asistenční společnost vaší pojišťovny, která na místo nehody okamžitě vyšle vůz a zařídí opravu nebo
odtažení auta do servisu. A to vše
v rozsahu sjednaném v povinném
ručení či havarijním pojištění.
Pomůže nejenom při nehodě,
ale i při poruše auta
Linku pomoci řidičům 1224 můžete volat kdykoli, nezáleží na tom,
zda vám auto nejede z důvodu
nehody či poruchy. Povinné ručení či havarijní pojištění obvykle
obsahuje určitý balík asistenčních
služeb, které řidičům v nesnázích
pomohou. Řidič se po identifikaci své pojistné smlouvy na lince
dozví, na co má nárok v rámci
pojištění zdarma, případně je mu
za výhodnějších podmínek nabídnuta pomoc nad rámec služeb
zahrnutých v pojiště-

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Průměrné pojistné u havarijního
pojištění (průměrné pojistné na
jedno pojištěné vozidlo týkající se
rizika havárie – hlavní riziko):

ní. Podle typu poruchy asistenční
společnost závadu vyřeší na místě
nebo zajistí odtah.
12 měsíců v roce, 24 hodin denně
Číslo 1224 je dostupné nonstop,
12 měsíců v roce, 24 hodin denně.
Číslo si díky tomu snadno zapamatujete, ale v případě potřeby ho naleznete právě i na zelené kartě pojištěného vozidla, na Evropském
záznamu o dopravní nehodě nebo
na webech pojišťoven.
S čím linka 1224 nepomůže
Linka 1224 je určena pouze pro
případ nehody či poruchy v České
republice. Pokud budete potřebovat asistenci v zahraničí, je nutné
volat na telefonní číslo uvedené
pro tyto účely na zelené kartě.
Prostřednictvím čísla 1224 je možné se dovolat jen na příslušnou
asistenční společnost pojišťovny,
která poskytne pomoc s opravou
či odtahem nepojízdného vozidla.
V případě, že budete chtít nahlásit
škodní událost pojišťovně nebo
získat informace o pojištění, je
nutné kontaktovat přímo infolinku vaší pojišťovny.

Rok

Průměrné pojistné
u havarijního
pojištění

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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
8 281 Kč
8 616 Kč
9 007 Kč

UNIQA zjednodušuje život
motoristům během omezení

Prioritou je udržet servis
autopojištění v co nejširším
rozsahu i během
omezujících opatření
z důvodu pandemie
covidu-19. Proto UNIQA
zavedla některé změny.

Prohlídky
vozidel utlumeny
Prohlídky škod lze
u běžných škod nahradit zasláním fotodokumentace od klienta. Likvidátor případně
požádá o doplnění. Je-li prohlídka škody
na místě nutná, může se uskutečnit po dohodě. Je-li to naléhavé, technik se vypraví
na prohlídku na sjednané místo, aniž by
požadoval přítomnost zákazníka.
Sjednávání smluv bez podpisu
Sjednání smluv je dostupné on-line nebo
telefonicky na lince 488 125 125. Na telefonu nebo e-mailu lze kontaktovat i pojišťovací poradce. Protože nelze smlouvu
podepsat, jde uzavřít pojištění zaplacením
pojistného. Klient uvede e-mailovou adresu a mobil. Na e-mail mu přijde šifrovaná
dokumentace k pojistné smlouvě, a na telefon heslo k otevření.
Zelené karty k povinnému ručení
Zelené karty zasíláme klientům e-mailem.

Klient si ji vytiskne na domácí tiskárně,
a to i černobílé. Černobílé karty mají stejnou platnost jako barevné.
Chybějící platná STK při škodě
Dojde-li k omezení provozu STK, nebude
UNIQA uplatňovat postih po dobu 7 měsíců, mělo-li vozidlo platnou kontrolu a emise nejméně do 31. 8. 2020, a stav vozidla
nebyl příčinou vzniklé škody. Pokud špatný
stav vozidla bez platné STK se škodou souvisel, bude se to řešit individuálně.
Dočasné vyřazení vozidla z evidence
a přerušení povinného ručení
Podle Ministerstva dopravy se bude jako
datum vyřazení vozidla z provozu na registru vozidel dočasně považovat datum
podání elektronické žádosti na ministerstvem vydaném formuláři. Součástí žádosti by mělo být i prohlášení vlastníka
auta, že RZ jsou sejmuty a uloženy mimo
vozidlo. Klienti mohou UNIQA o provedení
tohoto kroku informovat e-mailem spolu
s kopií podané elektronické žádosti.

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Správná doba vsadit na česnek
Přelom listopadu
a prosince je vhodným
obdobím, kdy na svou
prázdnou zahrádku
vysázet česnek. Ovšem
nikdy jej nedávejte na
záhon, kde jste předtím
pěstovali hrách či pórek.
ČR | Alespoň jeden dva řádky česneku
by neměly chybět na žádné zahrádce. Pro
své zdravotní účinky a využití v mnoha
kulinářských repceptech je to téměř nepostradatelná zelenina v každé domácnosti.
Navíc jeho pěstování není náročné.

Do země před zámrzem
Sázení česneku v listopadu nebo v prosinci je ideální. Půda je již dostatečně chladná, takže cizopasné organismy (zvláště
fusariová hniloba) napadající stroužky
v záhoně už nejsou aktivní. Na zahrádce
je proto vysazujeme, až když teplota
půdy trvale klesne pod 9 °C.

Stroužky mořte půl hodiny
Použití kvalitní zdravé sadby je nejdůležitějším předpokladem dobré úrody.
Kdo v září či v říjnu ošetřil sadbu Sulkou, předešel možnému poškození vlnovníkem česnekovým. Nyní, krátce
před výsadbou, se vyplatí mořit stroužky
proti houbovým chorobám 20 až 30 mi-

FOTO | SHUTTERSTOCK

nut například v Rovralu Aquaflo. Pro jistotu zkontrolujeme sadbu a vyřadíme
stroužky napadené chorobami, silně mechanicky poškozené nebo velmi malé.

Čím později, tím mělčeji
Česnek roste v běžných zahradních nebo
polních podmínkách. Nikdy ho nesázíme
po hrachu, póru nebo cibuli, rovněž ne po
cibulnatých květinách a mečících. Čím
později se pozemek pro česnek připravuje, tím mělčeji ho zpracujeme. V této době
postačí půdu zpracovat do hloubky asi 15
centimetrů. Živinami zásobenou zahradní
půdu není třeba před výsadbou hnojit.
Není-li pozemek dostatečně vyhnojený,
zapravíme před výsadbou do půdy kompost nebo Cererit či obdobné hnojivo v
dávce asi půl kilogramu na 10 m2.

Sázejte nejlépe ručně
Vzdálenost řádků volíme podle způsobu obdělávání od 25 do 60 centimetrů,
vzdálenost mezi rostlinami dostačuje
8 až 12 centimetrů. Pokud to jde, vysazujeme ručně, protože stroužky vždy
orientujeme podpučím dolů, také se
dobře udržuje vzdálenost mezi rostlinami. Jednotlivé stroužky zapichujeme do
hloubky asi osmi centimetrů, ideálně zatlačením do kypré zeminy.

Rozrušte půdní škraloup
Od jara je vhodné rozrušovat půdní škraloup, aby se dosáhlo dobrého přístupu
vzduchu ke kořenům. Rovněž hubíme
průběžně plevele. Obě opatření jsou důležitá, zamezují výparu vody a omezují

INZERCE

Objednej si předplatné
a získej nástěnný
kalendář ČZS
Objednávejte na www.zahradkar.org/5+2
nebo telefonicky +420 602 557 560.
Nezapomeňte uvést kód 5+2.

konkurenci odebírající živiny a vodu.
Veškerá kultivace by měla být mělká,
hluboká je nevhodná.

Nezapomeňte na dusík
Za vegetace je možné podle stavu porostu přihnojovat dusíkem až ve třech dělených dávkách v množství 0,1 kilogramu
ledku vápenatého (15,5 % N) na 10 m2.
V období, kdy mají rostliny už dostatečnou listovou plochu, je možné aplikovat
listová hnojiva s obsahem dusíku a pokud možno i síry. Potřeba vody je obdobná jako u kořenové zeleniny,
máme-li dojem, že bychom měli zalít
mrkev, česnek se nám za zálivku také
odvděčí. Zvýšená potřeba vody je od poloviny května do poloviny června.
Časopis Zahrádkář

MF

Náš kraj - východní Čechy
Novinky v Safari parku
● Skiareály jsou na zimu připraveny
●

27. 11. 2020 / 12

Výstavy musely na síť
● Fotbalisté udivují ligu
●

INZERCE

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Smrk pichlavý + ztepilý,
borovice, jedle
Prodej od 1.12.
denně od 9-17 hod.
včetně sobot a nedělí
 Eva Olivová
562 01 Oucmanice 70
tel. 605 223 133
 Jana Motlová
tel. 737 171 590

www.vanocnistromky.eu
LAHŮDKY
ČERSTVÉ
24

h o din d en ně

VÝROBA, PRODEJ A ROZVOZ
LAHŮDEK, ZÁKUSKŮ A STUDENÉ
KUCHYNĚ
Chlebíčky, chuťovky, saláty, pomazánky, obložené mísy,
plněné bagety, sendviče, výrobky v aspiku,...
Zásobování prodejen, občerstvení pro společenské
události, firemní akce, svatby, oslavy, rauty.

466 647 583,

chlebicek@frencl.cz

www.frencl.cz

Náš kraj

27. listopadu 2020 23

NÁŠ KRAJ - VÝCHODNÍ ČECHY
ZOO ŽIJE

24

Safaripark ve Dvoře Králové je sice pro návštěvníky zavřený, život se v něm ale nezastavil. ZOO má novou slonici a urodily se i
nové přírůstky, například mládě hrošíka.

JINÉ VÁNOCE

25

Letošní Advent bude jiný. V mnoha městech zrušili tradiční trhy a akce, jinde stále
vyčkávají, co vládní opatření dovolí. Lidé
by ale na mnoha místech neměli o své oblíbené tradice přijít, byť v pozměněné podobě.

NOVINKY NA HORÁCH

26-27

Krkonoše hlásí novinky. Jednou z nich
bude v zimní sezoně nová čtyřsedačková
lanovka v Mladých Bukách.

ŘÍČKY CHYSTAJÍ BUBLINY

28

Skiareál v Říčkách už brzy spustí vyhřívané
a rychlé bubliny, komfort pro návštěvníky
se tak zlepší. Deštné zase modernizovalo
systém zasněžování.

ÚTULNA NA DEŠTNÉ

29

Na Velké Deštné stojí další turistická vymoženost. V prosinci otevře útulna s občerstvením.

NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE

30

Galerie moderního umění v Hradci Králové
připravuje nové expozice, muzea se stěhují
na internet.

MIKULÁŠ ONLINE

31

DOBA DIVADLU NEPŘEJE

32

FILM O KRYTECH

33

Mikuláš letos přijde po síti. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravuje řadu online akcí včetně mikulášské nadílky přes
Skype.

Divadla zažívají těžké časy, říká v rozhovoru umělecký šéf Klicperova divadla v Hradci Králové Pavel Khek.

Mladý hradecký filmař Lukáš Rybka natočil
film o krytech civilní ochrany. Kvůli snímku

vytvořil jejich podrobnou mapu. Na premiéru si ovšem tvůrci ještě počkají.

ZA OPONOU

34

JAK ZŮSTAT FIT

35

Jsme připraveni, hlásí Východočeské divadlo. I když je scéna zdánlivě zavřená, stále
se něco děje.

Za sportem na vzduch. I když jsou fitnesscentra a posilovny zavřené, cvičit se
dá. Jen je potřeba najít tu správnou venkovní posilovnu.

ZIMA JE NEZASKOČÍ

36-37

Lyžařská střediska v Pardubickém kraji
jsou na sezonu připravena. Provozovatelé
doufají, že se jich epidemiologické opatření
dotkne co nejméně.

KAM SE VYDAT DO TICHA

38

POHYB PRO VŠECHNY

39

PROCHÁZKA MINULOSTÍ

40

LIGA JIM SLUŠÍ

42

Orlické hory nabízí řadu krásných míst, a to
ve všech ročních obdobích. Přinášíme několik tipů na poklidný výlet bez tlačenic, davů
a front.
Sport by měl být dostupný pro všechny.
Firma Decathlon působí v Hradci Králové
již sedm let a za tu dobu uspořádala řadu
akcí pro širokou veřejnost.

Staré fotky Pardubic? Na internetu. I když
jsou muzea zavřená, lidé mohou navštěvovat expozice z pohodlí domova. Například
tu, kterou nachystalo Východočeské muzeum.

Pardubičtí fotbalisté se po více než padesáti letech dostali do první ligy. A zatím udivují svými výkony. I když je každý tipoval
na jasného otloukánka, dokázali sebrat
body i mistrovské Slavii a vedou si znamenitě.
Foto na obálce: Martin Veselý, MAFRA

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES a 5plus2
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Inzerce:

Regionální obchod

Oddělení pro klíčové zákazníky

MAFRA, a.s., Karla

Václav Veselý

Václav Faměra

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519 /11, Praha 5

vaclav.vesely@mafra.cz

vaclav.famera@mafra.cz

150 00

Mobil: 702 021 398

Mobil: 602 658 922
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Náš kraj

Dvorský Safari park
má novou slonici
i mládě hrošíka

Přestože vládní opatření na podzim znovu pro veřejnost zavřela Safari park ve
Dvoře Králové nad Labem, život se ve východočeské zoo nezastavil.
TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: ARCHIV ZOO

denhagenu devětadvacetiletý samec nosorožce jižního bílého Kusini. Doprovází
ho nechvalná pověst, před rokem totiž zaútočil na automobil ošetřovatelky. „V Německu se rozhodli ho nepouštět do prostoru, kam mohou vjíždět i návštěvníci.
My jsme přitom hledali druhého chovného samce,“ vysvětlil zoolog Jiří Hrubý.

P

o otevření se návštěvníci královédvorské zoo mohou těšit na
několik nových zvířat. Ošetřovatelům se povedly unikátní odchovy afrického ptáka hadilova
písaře, po mnoha letech se narodilo mládě hrošíka liberijského a z Vídně dorazila
třetí samice slona afrického.
Jednou z hlavních podzimních událostí je narození ohroženého hrošíka, jehož
stavy ve volné přírodě neustále klesají.
Povedlo se to po dlouhých 15 letech. „Navazuje na naši mimořádnou tradici a jde
o velmi vzácné zvíře,“ uvedl ředitel safari
parku Přemysl Rabas. Ve Dvoře Králové
chovají hrošíky liberijské od 70. let minulého století, za tu dobu zde přišlo na svět
19 mláďat. Stávající skupina dvou samců
a tří samic je největší mezi všemi českými i slovenskými zahradami. Kvůli nedostatku vhodných samců evropský chov
těchto zvířat v lidské péči stagnuje. I proto bude mladý dvorský samec v evropském záchovném programu velmi důležitý.
Mládě s dvacetiletou matkou Tanquey
návštěvníci uvidí na jaře ve zrekonstruovaném pavilonu. Ve venkovním výběhu
vzniknou prostornější bazény, stávající
palisádové oplocení nahradí výtvarně pojaté zídky, stavbaři vymění střechu a
vnitřní vybavení pavilonu a opraví také
chovatelské zázemí.
SLONICE PŘIJELA
ZE SCHÖNBRUNNU
Na konci října dorazila do Dvora Králové
z vídeňské zoo Schönbrunn nová samice
slona afrického Drumbo. Šestačtyřicetileté zvíře v nově zrekonstruovaném pavilonu doplní dvě stávající samice Saly a
Umbu, kterým je 38 a 39 let. Má zde prožít klidné stáří. Drumbo se narodila v africké Zimbabwe, ve Vídni žila od roku

HADILOV A MAŇÁSEK, KTERÉHO ZOO
VYUŽÍVÁ PŘI PRAVIDELNÉM KRMENÍ.

1992. „Zoologové předpokládají, že soužití významně obohatí sociální život všech
samic,“ podotkla mluvčí safari parku
Zuzana Boučková.
Návštěvníci nováčka uvidí v nově upraveném pavilonu Africká savana. Výsledkem rozsáhlých úprav jsou oddělené
boxy pro každou ze slonic a mohutná
kontaktní stěna, aby mohli ošetřovatelé a
zvířata bez rizika spolupracovat. Za bezpečnostní bariérou budou provádět rutinní zákroky nebo odběry krve. Novinkou pavilonu je také velké vnitřní pískoviště.
S cílem posílit unikátní dvorský chov
přicestovali na podzim do safari parku
dva nosorožci. Z anglického Chesteru dorazil sedmiletý samec nosorožce dvourohého východního Embu, v jejichž chovu
patří Dvůr Králové mezi nejlepší na světě. Posledního chovného samce zoo získala před 12 lety. Ve stejnou dobu přijel
na východ Čech z německého Ho-

MIMOŘÁDNÁ BILANCE U HADILOVŮ
Hned tři mláďata hadilova písaře se letos
narodila v safari parku. Poslední nezvykle až na konci října. V celosvětovém měřítku je to zcela mimořádná bilance. Ve
všech zoo na planetě se za poslední rok
dohromady vylíhlo pouhých jedenáct
mláďat. Aby si hadilov při umělém odchovu nezvykl na člověka, ošetřovatelé
nasadili do akce ptačího maňáska, který
napodobuje dospělého jedince. Rodiče
snesli vajíčko do venkovní voliéry, kvůli
chladu zde byl odchov nemožný. Snůšku
navíc brzy opustili.
Ošetřovatelé pro hadilova vybudovali
v líhni speciální kabinku ohraničenou neprůhledným materiálem, kterou prostrkují ptačího maňáska. Ponožka doplněná o pár pírek, oči a zobák připomíná dospělého hadilova písaře. Vizuální kontakt
mláděte a člověka je minimální, aby si ho
nevtisklo jako vlastní druh. „Díky tomu si
ptáče myslí, že je v péči hadilova a v dospělosti bude vyhledávat hadilovy jako
vlastní partnery,“ vysvětlil zoolog Michal
Podhrázský.
Safari park chová hadilovy od roku
2009, jako první zahrada u nás je rozmnožila. Od té doby se zde povedlo odchovat
už 18 mláďat. Před dvěma lety dokonce
dvorské mládě odchovali náhradní rodiče v liberecké zoologické zahradě – pár
orlů bělohlavých. Hadilov písař obývá
subsaharskou Afriku. Živí se sarančaty a
menšími obratlovci, zajímavostí je, že kořist zabíjí prudkým kopnutím nohy. Staví
mohutné hnízdo s průměrem až 2,5 metru. Dožívá se i 50 let.
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Trhy jsou někde
zrušené, jinde čekají
Zajít na náměstí, podívat se na rozzářený vánoční strom. Tradice
v mnoha rodinách. Letos bude všechno jinak.

Z

atímco někde s organizací vánočních trhů stále vyčkávají, jinde je
zrušili úplně. Online půjde sledovat jindy tak oblíbené rozsvěcování vánočních stromů.
Některá města už na případné rozvolňování pravidel čekat nechtěla a tak dala
trhům stopku rovnou. Zrušení vánočních trhů potvrdil například starosta Nového Města nad Metují. A s trhy se nepočítá ani v Rychnově nad Kněžnou. „Vzhledem k aktuální epidemické situaci, která
neustane jen tak, předpokládáme, že žádné vánoční trhy letos pořádány nebudou,“ sdělil starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.
S konečným rozhodnutím v době uzávěrky této přílohy vyčkávala obě krajská
města – Hradec Králové i Pardubice. „V
tuhle chvíli nikdo neřekl, že nebudou. Zároveň ale nikdo nepotvrdil, že budou.
Vše záleží na současné epidemiologické
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situaci a platných vládních nařízeních,“
řekla mluvčí královéhradeckého magistrátu Kateřina Šmídová. Co je potvrzené
je to, že bude mít krajské město o strom
méně. Každým rokem na Vánoce byl vánoční strom na Masarykově náměstí, náměstí 28. října a na Velkém náměstí. Letos bude chybět. „V porovnání s obdobně velkými městy byl Hradec Králové výjimkou, když měl tři hlavní vánoční stromy,“ řekla mluvčí. Zrušením jednoho
stromu odpadnou dopravní omezení při
jeho přepravě v okolí náměstí 28. října.
Právě na tomto náměstí v letošním roce
bude chybět.
S trhy vyčkávali také v Chrudimi.
„Máme vše naplánované. Zrušili bychom
je případně tak týden před jejich konáním,“ oznámil starosta František Pilný.
Radnice v Litomyšli musela kvůli platným opatřením proti šíření covid-19 změnit plány u mnoha tradičních akcí. Kom-

plikace se nevyhnuly ani přípravám
oslav Silvestra a Andělských adventních
nedělí, na které jsou Litomyšlané roky
zvyklí. Rada města nakonec rozhodla o
tom, že letošní městská oslava Silvestra
se kvůli epidemické situaci zcela zruší,
na Smetanově náměstí tak nebude klasický ohňostroj.
Na vládní nařízení museli také reagovat organizátoři oblíbených Andělských
adventních nedělí. Každý den počínaje
první adventní nedělí a konče Štědrým
dnem bude na facebookové stránce a
webu www.andelskalitomysl.cz zveřejněný jeden tip na Andělskou adventní procházku po Litomyšli a okolí.
Vzhledem k nařízením vlády je možné,
že trhy proběhnou v omezeném režimu –
je možné, že stánkaři budou moci prodávat vánoční zboží, ozdoby, případně také
jídlo i pití, ale pouze v tom případě, že si
ho kupující zkonzumují až doma. (zuz)
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Novinky hlásí Mladé

Nová čtyřsedačková lanová dráha v Mladých Bukách u Trutnova je hlavní
novinkou nadcházející lyžařské sezony v Krkonoších.

TEXT: TOMÁŠ PLECHÁČ
FOTO: MARTIN VESELÝ, MAFRA

V

elké změny na návštěvníky čekají v
nové zimní sezoně v Malé Úpě,
středisko dokončuje propojení areálů Pomezky a U Kostela, lidé mezi nimi
přejedou na lyžích. Ve Špindlerově
Mlýně v zimě vyroste nová skicrossová
trať, Benecko zase díky rozšířené retenční nádrži zvládne rychleji vysněžit sjezdovky.
Mladé Buky dosud měly třísedačkovou
lanovou dráhu Pekelský vrch u stejnojmenné sjezdovky z roku 2007. Po 13 letech přibude druhá.
Skipark zakoupil starší čtyřsedačku z
Itálie, je dlouhá 650 metrů a za hodinu
přepraví 1 750 pasažérů. Nahradí kotvový vlek u hlavní sjezdovky.
„O výstavbě lanovky jsme uvažovali
delší dobu, potřebovali jsme vyřešit majetkové záležitosti s pozemky. Lyžaři budou mít větší komfort, určitě preferují la-

novky před vleky. Dalším plusem je, že
jsme díky tomu mohli částečně propojit
sjezdové tratě, protože se pod sedačkou
dá lyžovat,“ sdělila ředitelka areálu Kateřina Pilařová.
Stavba repasované lanovky začala v
červnu, do začátku zimní sezony bude
hotová. Skipark do ní investoval 25 milionů korun, celkové letošní investice, včetně letní sezony, jsou 45 milionů korun.
SKIBUSY NEBUDOU POTŘEBA, NOVĚ
LYŽAŘŮM POSLOUŽÍ NOVÝ VLEK
Malá Úpa po dvou letech dokončuje propojení dvou svých areálů. Dosud mezi
sjezdovkami na Pomezkách a U Kostela
návštěvníky dopravovaly skibusy, od této
sezony se v obou směrech dostanou na lyžích. Klíčem k propojení je 500 metrů
dlouhý vlek s transportní sjezdovkou u pivovaru Trautenberk v centru Malé Úpy.
V lokalitě Černá Voda stavbaři vybudovali technologii pro umělé zasněžování,
dva nové vleky skiareál postavil už loni.

„Díky této soustavě vleků návštěvníci
budou moci dvoukilometrovou vzdálenost přejet na lyžích. Pokud budou dobré sněhové podmínky, tak mezi areály U
Kostela a Pomezky nebudou letos skibusy vůbec jezdit,“ uvedl ředitel střediska
Martin Buček.
V areálu U Kostela bude nová půjčovna a lyžařská škola, kompletní rekonstrukcí prošel kilometr dlouhý vlek. „Vlek
už byl starý. Nechali jsme tam pouze sloupy, jinak jsme všechno včetně kotev, lana
a kladek vyměnili,“ poznamenal Buček.
Malá Úpa před sezonou investovala 15
milionů.
V dalších letech chce středisko ještě posílit umělé zasněžování a investovat do
rozšíření stávajících retenčních nádrží.
Kromě sjezdového lyžování je nejmenší krkonošské středisko v posledních letech také významnou lokalitou pro běžkaře. Pokud jsou dobré sněhové podmínky,
mají na výběr z několika okruhů s pravidelně upravovanými stopami.
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Buky i Malá Úpa
Na louce pod informačním centrem začíná šest kilometrů dlouhý okruh Haida,
poloviční vzdálenost má trasa kolem Kraví hory. Malou Úpou také prochází 71 kilometrů dlouhá Krkonošská magistrála
spojující Harrachov se Žacléřem.
VYZNAČENÉ ROZESTUPY
A DEZINFEKCE
Benecko u Vrchlabí po vzoru ostatních
středisek od prosince začne prodávat skipasy také v internetovém obchodě. Obecní skiareál posílil systém technického zasněžování na sjezdovkách Kejnos a Liška, za pět milionů korun rozšířil stávající
retenční nádrž na bývalém koupališti.
Nyní se do ní vejde šest tisíc metrů krychlových vody, čtyřikrát více než dosud.
Díky tomu vlekaři dokážou v úvodu sezony zasněžit sjezdovky rychleji a kvalitněji. U hlavní sjezdovky Kejnos vyrostl
nový dětský park s 60 metrů dlouhým lyžařským pásem a lyžařskou školou.
Největší krkonošské skiareály kvůli koronavirové krizi a poslední sezoně, kte-

rou vládní opatření zkrátila o několik týdnů, investovaly opatrněji než v minulých
letech. SkiResort Černá hora-Pec, který
provozuje 50 kilometrů sjezdovek na jeden skipas, před sezonou utratil 15 milionů korun. Koupil novou rolbu a zaměřil
se na zkvalitnění služeb a provozu v jednotlivých areálech.

Ve Špindlerově Mlýně, který připravuje nákladné lyžařské propojení Svatého
Petra a Medvědína, bude novinkou
skicrossová trať převážně vytvořená ze
sněhu. V zimě vznikne ve Svatém Petru.
Změn dozná také snowpark v Horních
Mísečkách. Západokrkonošský Harrachov investoval do samoobslužného skidepotu pro uschování lyží.
Asociace horských středisek, která
sdružuje provozovatele lanovek, horská
střediska a další organizace, připravila
před sezonou po konzultacích s hygieniky sadu protiepidemických doporučení
pro vlekaře. Hygienická opatření vyjdou
areály na statisíce korun.
„Střediska budou například zajišťovat
vyznačení rozestupů u pokladen a na nástupištích, dezinfekci vnitřních i vnějších
prostor, kontrolu šátků či roušek, nové
možnosti online nákupů i plateb. Můžeme se také připravit na úpravu organizace v lyžařské škole nebo změny v pojetí
akcí typu Aprés-ski,“ vyjmenoval ředitel
asociace Libor Knot.
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Vyhřívané a rychlé
bubliny už brzy spustí
skiareál v Říčkách

Skiareály v Orlických horách před sezonou investovaly desítky milionů korun. V
Říčkách postavili novou rychlejší a komfortnější lanovku, Deštné modernizovalo
zasněžování. Jen budovaný areál v Orlickém Záhoří ještě neotevře.
TEXT: PETR ZÁLESKÝ
FOTO: MARTIN VESELÝ, MAFRA

N

ejvětší investici za posledních deset let mohou už za pár týdnů
představit vlekaři v Říčkách. Pětašedesát milionů korun utratil skiareál za
lanovku s první odpojitelnou šestisedačkou v Orlických horách. U dolní stanice
zároveň vzniklo depo na „vyhřívané bubliny“. Prozatím poslední novinkou je samoobslužný prodejní a výdejní automat
na čipové karty.
V Říčkách jsou připraveni rozjet sezonu už 1. prosince. Má to však několik podmínek: mráz, výhled stabilního počasí a
také volnější protiepidemická opatření.
Ski klub uklidňuje, že nová lanovka nebude automaticky znamenat více lyžařů
na svazích. „Šli jsme do toho, abychom
návštěvníkům zvýšili komfort a bezpečnost. Nemusí mít obavy, že budou přeplněné sjezdovky. Přepravní kapacita se nezvýší nijak dramaticky, bude to do 15 procent,“ řekl obchodní manažer Jan
Duffek. Přesněji řečeno: přepravní kapacita se zvedne z 2 400 osob za hodinu na
2 800.
Největší výhodou nové lanovky, kterou
do Říček navozily kamiony z rakouského
areálu Steinplatte, je rychlost. Zatímco
stará lanovka urazila jen 2,6 metru za vteřinu, ta nová bude skoro dvojnásobně
rychlejší: za vteřinu ujede pět metrů. „Výraznou předností bude krycí bublina.
Zvlášť u nás v Říčkách, kde je drsnější mikroklima. Myslím, že to lidé hodně ocení,“ doplnil Duffek.
Práce v Říčkách začaly už na začátku
května: první na řadě byla demontáž dosloužilého zařízení včetně stožárů. Od
srpna už se stavěla nová lanovka, která
bude zároveň bezpečnější. „Odpojitelný
systém umožňuje uchycení sedaček na
laně tak, aby mohly při vystupování a nastupování snížit rychlost nezávisle na

rychlosti ostatních sedaček a lidé mohli
snáz nastupovat a vystupovat. Bude to
také bezpečnější zejména pro začátečníky, děti nebo běžkaře. Dosud jsme využívali fixní systém, a pokud jsme chtěli někomu zpomalit, zpomalilo celé lano,“ vysvětlil šéf areálu.
Konkurent Říček - skiareál v Deštném letos investoval také. Do modernizace
vložil kolem 20 milionů.
„Jde hlavně o obnovu a automatizaci
systému zasněžování u čtyřsedačkové lanovky z roku 2017 za 16 milionů a také investici do obnovy vozového parku. „Na
podzim přivezeme rolbu s navijákem,“
řekl Petr Prouza z deštenského skiareálu.
Naopak letos se ještě nemůže rozjet
zcela nový areál, který se začal stavět v Jadrné v Orlickém Záhoří. Obec plánovala
ostrý start v této sezoně, plány se však posouvají. Šestihektarová sjezdovka o délce
1 650 metrů je hotová, jenže práce na lanovce ani nezačaly.
„Před zimou už nemá cenu nic většího
stavebně rozjíždět,“ řekl starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler (Nezávislí kandidáti).
Čtyřsedačková lanovka s bublinami
dlouhá 1 450 metrů vyveze lyžaře pod vrchol Koruna, který je druhým nejvyšším
v Orlických horách. Dolní stanice je v plá-

nu v Jadrné, kde je zároveň hlavní nástupní místo na běžkařský okruh. Náklady
včetně pořízení repasované lanovky
obec odhaduje asi na 25 milionů korun.
Dalších až 80 milionů by mohla stát stavba nádrží vody na zasněžování a sněžných děl.
Velmi podobné ambice měla obec už
před více než šesti lety. V únoru 2014 si
Záhoří malovalo, jak přes léto vybuduje
areál za 120 milionů korun a v zimě spustí lanovku. Už v té době obec měla za sebou devítiletý spor s místním chalupářem, který stavbu blokoval. Následovaly
další tahanice, žaloba ke správnímu soudu i potíže se směnou pozemků.
Rozdíl oproti tehdejší situaci je nyní
značný. Zatímco starosta držel v ruce jen
územní rozhodnutí, nyní už má pravomocné stavební povolení.
Sjezdovka jen doplní atrakci, která do
Orlického Záhoří už tři roky láká stovky
lidí - běžkařský okruh dlouhý 4,5 kilometru, který osvětluje 160 ledkových lamp.
„Ukázalo se, že okruh je skutečně úžasná věc, troufám si říct, že je to fenomén.
Někteří lyžaři nám říkají, že běžkování je
nikdy nebavilo, ale jen do té doby, než si
to vyzkoušeli u nás v noci na perfektně
upraveném sněhu,“ řekl starosta Vojtěch
Špinler.
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Útulna otevře v zimě
Rok po nové vyhlídkové věži již na Velké Deštné stojí další turistická
vymoženost. Už v prosinci otevře útulna s občerstvením.

L

oni na Velké Deštné otevřela vyhlídková věž, která mimochodem letos
vyhrála anketu Klubu přátel rozhleden. Už v zimě pak nejvyšší vrchol Orlických hor doplní úplně nová turistická
útulna.
Původní stavba, která je na červené
magistrále Jiráskovy cesty v hřebenovém
úseku mezi Šerlichem a horských sedlem
Pod Jelenkou, se otevřela na přelomu let
1989 a 1990. Původně patřila horské službě, než ji před 15 lety koupil spolek Velká
Deštná. A právě ten začal stavět na konci
června. Útulna už je prakticky hotová,
pro turisty se otevře už v prosinci. Původně však měla být dokončená stavba předána již do konce října. „Firma to nestihla, nový termín předání stavby je 13. listopad, pak přijde na řadu kolaudační řízení. Předpoklad je, že koncem listopadu
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by mohla být budova zkolaudována a v
první polovině prosince otevřena veřejnosti. Bude také záležet na situaci kolem
covidu,“ řekl Petr Likavec ze spolku Velká Deštná.
Protože útulna není připojená na energie, napájet ji bude solární panel na střeše. Stojí nejen na stejném místě jako původní objekt, ale má i totožný půdorys.
Zčásti je zděný, zčásti jde o dřevostavbu.
„Půdorys, objem objektu i sklon střechy
byl zachován. Významnou změnou jsou
okna, dříve tam byla střešní okna, teď
jsou svislá,“ upozornil Likavec. Půdorys
objektu musel být zachován, protože pozemek patřící spolku je pouze pod budovou, v okolí pozemky nevlastní.
Spolek plánuje, že útulna bude otevřená celoročně. Občerstvení bude nabízet
hlavně o víkendech a především v zimě

také v pracovních dnech. Také nová turistická občerstvovna může na magistrálu
přivábit další návštěvníky. Když vloni v
říjnu otevírala rozhledna, návštěvníci ji
vzali útokem: přišlo jich kolem dvou tisíc.
Vyhlídková věž na Velké Deštné má půdorys nepravidelného pětiúhelníku. Ocelovou konstrukci zakrývá opláštění z
modřínových hranolů, které má symbolizovat déšť ve větru, tedy živel, který dal
kopci název. Deštné o stavbu usilovala
od roku 2007. Na místě stávaly vyhlídky
už v minulosti, ale šlo spíše o improvizované stavby podobné posedu. Poslední
musela být stržena v roce 2010.
Za novou věž radnice zaplatila asi pět
milionů korun, o něco více, než se původně počítalo. Za zdražením byl nárůst cen
na trhu. (zál)
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Jsou zavřené, ale
uvnitř chystají novinky
Hradecká Galerie moderního umění připravuje dvě stálé expozice i s katalogy,
Muzeum východních Čech stěhuje na internet i tradiční vánoční trhy.
TEXT: PETR MAREČEK

I

zavřené hradecké Muzeum východních Čech se drží virtuálních cest a internetu. „Před dokončením a zveřejněním je momentálně už reálně skončená výstava Skloletí a stále běžící
Pražský groš. Ty teď dostávají rámec
360stupňové prohlídky. Spolu s nimi
bude také virtuálně přístupná i skončená
výstava 1920 – 2020 – století československé ústavnosti a demokratické armády,“
říká mluvčí muzea Lucie Petrková.
Virtuálních produktů v Kotěrově budově vzniká víc. „Budou součástí Adventního kalendáře, který připravujeme společně s Filharmonií, Klicperovým divadlem,
Drakem, Galerií moderního umění, ZUŠ
Střezinou a rozhlasem. Vymysleli to ve
Filharmonii, že po dobu adventu se každý den odkryje jedno kulturní okénko a
každá do instituce do něj připraví nějakou virtuální náplň - hudbu, divadlo, výstavu, interaktivní výtvarno... Co chystáme do kalendáře, nechceme zatím prozrazovat, to by pak nebylo nač se těšit,“
říká Peterková. Odkaz bude na speciální
doméně adventvhradci.cz, která nabídne
jednak vstup do kalendáře, ale pak také
vstup na online Trhy. „Ty jsme se rozhodli postavit a uspořádat jako náhradu za
31. ročník tradičních Muzejních adventních trhů. Vybrali jsme a oslovili téměř
dvě desítky řemeslníků, hlavně nositelů
prestižních ocenění Zlatý kolovrat či Mistr tradiční řemeslné výroby z různých
oborů a vytvořili pro ně unikátní medailony o nich samotných i o tradici jejich řemesla v historii. Součástí bude možnost
nákupu jejich zboží prostřednictvím našeho e-shopu, případně možnosti podívat se na prezentace řemeslníků na jejich
webech. Návštěvníci tak budou mít možnost se nejen inspirovat, ale také podpořit řemeslníky nákupem v době, kdy téměř celý rok neměli možnost a do konce
letošního roku ani mít nebudou, výdělku
a často jsou ve svízelné situaci. Byli jsme
překvapeni, jak vřele na tuto nabídku
oslovení výrobci reagovali, jsou nesmírně vděční, protože pro většinu z nich
jsme jediní, kteří na ně nezapomněli a
chtějí jejich práci nejen připomenout,

ale zároveň také lidem doma nabídnout
trochu vzdělání, někdy až voňavé podívané a také možnost nákupu,“ uvádí mluvčí.
Už také měla mít vernisáž výstava Století Karla Otčenáška. Do konce roku se
muzeum rozhodlo prodloužit výstavu Záchrankou kolem světa, protože může nalákat rodiny s dětmi, bude-li to možné.
„Na otevření se vlastně nijak výjimečně
nechystáme. Pokud se otevře, hned začneme – podle možností - připravovat
prezenční programy. Protože i přednášky jsme zatím přesunuli do online zóny.
Ale je tu velký otazník. Nedokážeme odhadnout, zda lidé budou chtít do muzea
chodit,“ míní Peterková.
MINULÉ STOLETÍ – DVACET
OSOBNOSTÍ
V Galerii moderního umění právě vrcholí
přípravy nové stálé expozice českého moderního a současného umění, která měla
být otevřena 27. listopadu, avšak vzhledem k současné koronavirové pandemii
se její vernisáž odkládá na neurčito.
„Díla však už instalujeme i dokončujeme
katalog. Expozice bude rozdělena do
dvou částí, přičemž ke každé vyjde samostatný obsáhlý katalog. Připravili je renomovaní kurátoři – Tomáš Pospiszyl, přední teoretik současného umění, koncipoval výstavu s názvem Posledních padesát
let, Petra Příkazská, kurátorka GMU, je
autorkou části nazvané Minulé století –
dvacet osobností. Obě dlouhodobé výstavy budou v rámci stálých expozic koncipovány netradičně,“ říká Judita Kožíšková.
Expozice Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění
20. století stále dílem jednotlivců, kteří
osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. „Každý z vybraných
umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. Jakkoli je to
obtížné, snaží se expozice v maximální
možné šíři představit umění jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohy-

bovaly i ženy, které právě v tomto století
dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez
ohledu na genderové role,“ uvádí Petra
Příkazská.
Kurátor Tomáš Pospiszyl míní, že současné umění zatím nemá své dějiny. Nedává proto smysl vyprávět jeho příběh
chronologicky, ale spíše tematicky, s důrazem na různorodost přístupů jednotlivých umělců a umělkyň k výtvarné tvorbě.
„Expozice současného umění Galerie
moderního umění podstatnou měrou vychází z její nedávné akviziční činnosti.
Představuje umělce a umělkyně střední a
mladší generace, kteří se do veřejných
sbírek prosazují teprve v posledních letech. V současné umělecké tvorbě nenacházíme jednotný styl. Každý autor, každá autorka si vytváří vlastní jazyk. Nevyjadřují se jen malbou nebo sochařstvím,
ale čím dál častěji také fotografií, performancí, filmem, videem, textem, digitálními technologiemi a mnoha dalšími způsoby,“ říká k výstavě Posledních padesát
let.
I tři krátkodobé výstavy v Prostoru,
Bílé kostce a Foyer jsou bohužel bez návštěvníků. „Zároveň by v Bílé kostce
měla být již 12. prosince zahájena výstava děl mladého umělce Jiřího Pitrmuce,
datum však budeme zřejmě muset odložit a naopak prodloužíme stávající výstavu Petra Stanického,“ říká Judita Kožíšková.
Co se týče doprovodných programů,
Edukační oddělení GMU je v případě otevření galerie připraveno znovu nastartovat edukační program k výstavě Jiří Hilmar – Nalézat ztracenou rovnováhu s využitím aktivní zóny pro vlastní tvorbu a
výtvarnou reakci na vystavená díla. „Pro
mladší návštěvníky bude opět spuštěn
program k dlouhodobé výstavě sochaře
Vladimíra Preclíka Nekousavě kousati. K
novým stálým expozicím připravujeme
edukační programy pro všechny věkové
kategorie, především pro školní skupiny
dětí mateřských, žáky základních a studenty středních škol. Zaměří se na témata, kterými se zabývají samotní autoři, jejichž díla budou v expozicích zastoupena,“ říká Kožíšková.
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Mikuláš přijde z webu
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravuje množství online
aktivit pro malé i velké, včetně neobvyklé mikulášské nadílky přes Skype.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

S

chozením Mikuláše, anděla a čerta
to může být letos kvůli hygienickým
opatřením složité. Ovšem děti o tradici přijít nemusí. Například v chrudimském muzeu loutek vymysleli, jak si v těžké době poradit i se zdánlivě neřešitelným problémem.
„Oblíbená mikulášská nadílka bude.
Mikuláš, čert a anděl totiž využijí moderních vymožeností a s dětmi se spojí přes
Skype. Věříme, že se v datovém přenosu
kouzlo tohoto svátku a emoce s ním spojené neztratí, a doufáme, že se tato neobvyklá nadílka bude dětem i rodičům líbit,“ uvedl mluvčí muzea Břetislav Oliva
s tím, že jeho organizace chystá další online akce.
„Na našich webových stránkách finišu-
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jeme s přípravou e-shopu, kde si návštěvníci budou moci objednat naše publikace a část sortimentu kamenného muzejního obchodu. Již nyní se můžete podívat na upoutávky na muzejní publikace,
v nichž se návštěvníkům představí velká
část zaměstnanců muzea,“ doplnil Oliva.
Muzeum loutkářských kultur, stejně
jako všechny kulturní instituce v Česku,
je totiž letos podruhé vypnuté kvůli pandemii koronaviru. Ale muzejníci nechtějí
zcela přerušit svou činnost, a tak nachystali i vystoupení pro své věrné diváky.
„Vzhledem k tomu, že muzeum je pro návštěvníky až do odvolání uzavřené, rozhodli jsme se naše návštěvnické aktivity
v co nejširší míře přesunout na internet,
který nabízí v současném stavu uzavřené
společnosti jediný sociální kontakt,“ uvedl Oliva.

Od začátku listopadu se tak v muzeu
každý den snaží přenést a zapojit co největší počet virtuálních návštěvníků do
magického světa loutek, který, stejně
jako internet, nemá prakticky žádné hranice. „Na našich webových stránkách a
sociálních sítích mimo jiné navazujeme
na jarní Kašpárkovu aktovku, kdy humornou formou Kašpárkovým prostřednictvím návštěvníky „vzděláváme“. Přinášíme rovněž různé zajímavé odkazy na domácí i zahraniční loutkářské projekty,
včetně filmů a představení online a zpřístupňujeme zajímavé exponáty, které nejsou běžně k vidění,“ dodal Oliva s tím,
že návštěvníci si rovněž mohou poslechnout zvukové záznamy historických loutkových her z muzejní audiosbírky.
Více se zájemci dozvědí na internetové
stránce www.puppets.cz.
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Ocitli jsme se v čase
divadlu nezaslíbeném
S uměleckým šéfem hradeckého Klicperova divadla Pavlem Khekem o druhé
vlně covidu-19, o hercích, světle na konci tunelu i o nových premiérách.
TEXT: PETR MAREČEK
FOTO: MARTIN VESELÝ, MAFRA

V

ysílají streamy na svých sítích,
zkoušejí a plánují. Leckterý věrný
divák se jistě zeptá: Jak hradecké
Klicperovo divadlo prožívá a přežívá druhou vlnu uzavřených divadel?
„Nevím, zda je lepší použít termín prožívat, či přežívat, každopádně se ta doba
zdá nekonečná a ani světlo na konci tunelu zatím nevidět. Bojujeme s tím však prací a snažíme se vzájemně motivovat. Zjistili jsme, že herci jsou vlastně takoví sportovci a bez těch mistrovských zápasů,
což jsou pro ně představení před diváky,
se do té „top formy“ těžko dostávají,“
říká umělecký šéf hradecké činohry, režisér Pavel Khek.
Než se spustila druhá vlny, stihli jste pár
premiér...
Naštěstí jsme jedno z mála divadel v republice, kterému se v září a říjnu podařilo realizovat tři: Tři kamarády, Lidi, místa, věci a obnovenou Kytici. A asi jsme i
nejpilnější divadlo, co se týče tvorby streamů – dodnes jsme jich vyprodukovali
přes 60 a připravujeme další, a to i ve spolupráci s dalšími hradeckými kulturními
organizacemi, Muzeem a Filharmonií.
Stále zkoušíte?
Zkouškový proces vlastně běží s drobnými omezeními standardně. V plném zápřahu jsou SKUTŘI, N. V. Gogol a jejich
společná Ženitba. Nejspíš uvidí hradečtí
diváci poprvé streamovanou premiéru, a
to 12. prosince od 19 hodin. Já jsem chtěl
připravit na listopad scénické čtení hry
Davida Mameta Listopad, které se týká
amerických prezidentských voleb, ale
tuto žhavou aktualitu nám covid bohužel
přerval. Diváci o tuto komedii však nepřijdou a uvidí Listopad v lednu, doufejme.
Připravujeme jarní inscenace Shakespearova Benátského kupce a Hany podle Aleny Morštajnové a já osobně se také pouštím s novou dramaturgyní Lenkou Smrčkovou do adaptace Škvoreckého Zbabělců, které bychom měli uvést v květnu.
Průběžně pokračujeme v natáčení streamů.

UMĚLECKÝ ŠÉF REŽISÉR
PAVEL KHEK
Z HRADECKÉHO
KLICPEROVA DIVADLA.

Co vás ještě trápí?
17. listopad se nemohl odehrát naživo a
ta atmosféra, která ten den v Klicperáku
každoročně panuje, se streamovat nedá,
ale i tak jsme připravili víc jak hodinový
stream, který si diváci mohou pustit na
našich stránkách. Myslím, že stojí za vidění. Trápí nás nejistota. Málokdo si uvědomuje, že provoz divadla je velice pečlivě
plánovaná činnost – dramaturgické plány se skládají na několik let dopředu a
těžko plánovat něco, co má přijít za dva
roky, když nevíte, co bude za týden, ale
to se asi týká celé společnosti, tak si jako
divadelníci nechceme stěžovat.
Chystáte něco na otevření?
Až se divadla otevřou, v Klicperáku se
dveře netrhnou. Budeme mít v zásobě takových projektů, že diváci nebudou vědět, na co přijít dřív. Opravdu. Čekají nás

v rychlém sledu premiéry Úkladů a lásky,
Ženitby, Listopadu a reprízy dalších inscenací, které měly premiéru v září a
vlastně je vidělo pouze premiérové publikum… Scénické čtení komedie Listopad
bychom rádi uvedli zdarma jako takový
dárek za věrnost i v těchto časech divadlu nezaslíbených.
Je všechno zlé pro něco dobré?
Určitě. Každý divadelník ví, jak je pro něj
publikum důležité, ale skutečné uvědomění si té vzájemné potřeby jeviště a hlediště jsme docenili až nyní. O to víc si vážíme každého člověka, který o sdílení příběhů projeví zájem, a máme zpětnou vazbu od diváků, že i jim ten společný rituál
divadla chybí. Tento zážitek, který je pouze ‚‚tady a teď“, žádná TV, film, sociální
síť nenahradí. Važme si jej tedy i v budoucnu...
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Kryty civilní ochrany
Mladý hradecký filmař Lukáš Rybka v září dokončil film o krytech civilní
ochrany v Hradci Králové. Kvůli snímku vytvořil podrobnou mapu
podzemních objektů. Projekci však odložil na neurčito covid-19.

N

enápadné malé betonové kvádry u
hradeckých činžáků vzbuzují u kolemjdoucích domnění, že jde o
sloupky plynových přípojek či podobné
prvky inženýrských sítí. Málokoho však
napadne, že může jít o ventilaci či dokonce nouzové výlezy z někdejších krytů civilní ochrany. Zapomenuté podzemní
prostory v Hradci Králové se rozhodl zmapovat mladý amatérský dokumentarista
Lukáš Rybka.
Téměř dva roky natáčel u desítek krytů, pozorovatelen a dalších objektů. Do
řady z nich se mu po dlouhém vyjednávání s majiteli podařilo dostat a v archivech
či u pamětníků pečlivě skládal jednotlivé
střípky do mozaiky socialistické ochrany
obyvatelstva v krajském městě.

„Všechno je v rukou soukromých vlastníků. Záleží na nich. Veřejně není přístupný žádný kryt v Hradci Králové,“ říká
Lukáš Rybka, který kromě socialistických
krytů mapoval také podzemní prostory z
dob druhé světové války. Některé z nich
jsou volně přístupné a vyrabované.
Při práci na filmu vytvořil interaktivní
mapu krytů, pozorovatelen, čerpacích
stanic či skladů po celém Hradci i blízkém okolí. Postupně ji chce doplnit o fotografie a videa z jednotlivých míst, protože ne vše se vejde do samotného filmu.
„V mapě však chybí některé kryty, jejichž majitelé si zobrazení nepřáli, nebo
z různých důvodů jsem je tam nezobrazil. Samozřejmě plnohodnotnou mapu
mám u sebe, takže všechny kryty mám ji-

nak evidovány,“ popisuje dokumentarista Lukáš Rybka.
Nejvíce filmaře udivil kryt pod bývalou
pobočkou cestovní kanceláře Čedok na
Gočárově ulici. „Musel být pro někoho významnějšího, protože na městě ani u
hasičů nebyl evidovaný, je vybavený dvěma nádržemi na pitnou vodu a připojený
na vodovod, měl radiomaják a telefonní
linku, topení, čerpadlo proti zatopení a
WC,“ popisuje Rybka.
Premiéra filmu se měla uskutečnit v listopadu v Bio Centrál při festivalu Cinema Open. Ten se však kvůli koronaviru
nekonal, a tak nyní filmař čeká, zda se
přehlídka přesune na jaro. Pokud ne,
chtěl by uspořádat samostatnou projekci
s besedou. (the)
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Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
vás srdečně zve k návštěvě expozic

EXPOZICE TRADICE VÝROBY
VÁNOČNÍCH OZDOB

VÝSTAVA PŘÍBĚH JEDNOHO
MĚSTA: 750 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY O DVOŘE
KRÁLOVÉ NAD LABEM

U nás v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem si lidé mohou užít vánoce po celý rok. Expozice vznikla díky dlouhé tradici výroby foukaných
vánočních ozdob v královédvorském regionu, která
začala rokem 1931. První část se věnuje perlařství,
druhá část představuje jakousi vzorkovnu všech ozdobiček, které byste v našem regionu našli.

EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
Dovolujeme si Vás pozvat do naší unikátní expozice věnované textilnímu tisku, která se nachází
v prostorách bývalé Střední průmyslové školy. Návštěvníci se mohou seznámit s unikátními textilními stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů,
tiskařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně
obklopují.

Otevírací doba:
ŘÍJEN - DUBEN
út - pá 9 - 12 13 - 16
so - ne 13 - 17

KVĚTEN - ZÁŘÍ
út - ne 9 - 12 13 - 17

Do 28. února je ve výstavním sálu Špýchar otevřená speciální výstava o Dvoře Králové nad Labem,
kterou jsme oslavili 750. narozeniny první písemné
zmínky o našem městě. Výstava je chronologická,
a tak vás provede dějinami Dvora od jeho počátků
až do současnosti. Je zde vystaveno velké množství
archivních dokumentů, mincí a exponátů, reprezentujících významné řemeslné spolky.

Sladkovského 530
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 623 800
e-mail: info@muzeumdk.cz, www.muzeumdk.cz
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Zatím se nehraje. Vše
je ale připravené na
zahájení provozu

Poslední představení se ve Východočeském divadle uskutečnila na hlavním
jevišti v sobotu 10. října (Filumena Marturano) a v neděli 11. října na malé scéně
ve dvoře (Pošťácká pohádka). Od té doby je divadlo zavřené. Ale jen zdánlivě.
TEXT: GABRIELA GREGOROVÁ
FOTO: ČTK

V

prostorách divadla se nyní pilně
pracuje, po nucené karanténě způsobené několika pozitivními testy
na onemocnění covid-19 se herci i zaměstnanci divadla postupně vrátili ke
své práci. V dílnách tak dokončili kulisy
pro inscenaci Noc na Karlštejně a dvě
nové premiéry divadelního studia Laik,
uskutečnila se i předávací porada týkající
se lednové novinky s názvem Žítkovské
bohyně.
„Dozkoušeli jsme také inscenaci Venkov, která měla minulý týden svoji neveřejnou generálku. Tím jsme ji zakonzervovali a ve chvíli, kdy se divadla otevřou
divákům, ji budeme schopni okamžitě
nasadit. V tomto týdnu jsme začali zkoušet Žítkovské bohyně, které by měly mít
premiéru v druhé půlce ledna. Jediné, co
jsme momentálně odsunuli, byla listopadová premiéra muzikálu Noc na Karlštejně. Sice jsme jej začali zkoušet, ale kvůli
karanténním opatřením jsme museli práce na něm přerušit. Takže Noc na Karlštejně přesuneme na jaro, poprvé ji uvedeme až na Kunětické hoře v červnu a
pak ji budeme v plenéru hrát ještě v červenci a koncem srpna,“ řekl ředitel divadla Petr Dohnal.
Východočeské divadlo se v první polovině října zavřelo ve chvíli, kdy kromě
zkoušek dohánělo v plném nasazení zrušená představení z jarní vlny pandemie.
K tomu se nyní přidal další počet neodehraných inscenací zejména pro abonenty. Petr Dohnal věří, že přerušený program dokážou divákům nahradit.
„Pokud se nic dalšího nestane, měli bychom srovnat krok během příští sezony.
Samozřejmě budeme chudší o nějaké volné kasy, které bychom mohli nasadit, a
místo toho budeme hrát pro naše abonenty, a to i ve dnech, ve kterých jsme

NA SVOU ODLOŽENOU PREMIÉRU ČEKÁ
MILOSTNÝ TRIALOG VENKOV.

normálně nehráli a dováželi jiné inscenace. Myslím, že dokážeme ten prostor vytvořit a dohrát a dohonit vše, co jsme zatím prodali a museli zrušit,“ uvedl Petr
Dohnal s tím, že diváci se opravdu nemusejí obávat, že by přišli o své peníze, které
do vstupenky již vložili.
Z kritérií nového protiepidemického
systému vyplývá, že dokud se Česká republika nedostane na rizikový stupeň 2,
nelze očekávat, že se provoz kulturních
institucí znovu zahájí. Divadla svou situaci zatím řeší online formou, i pardubická
scéna prostřednictvím sociálních sítí
oslovuje své diváky, odvysílala tak i svůj
program v rámci Noci divadel.
Je otázka, jak se opatření promítnou
do nadcházejících svátečních dnů, Východočeské divadlo v nich každoročně
nabízí svůj specifický program, ať už se
jedná o tradiční Štědrovečerní zpívání,
nebo oblíbené silvestrovské představení
s vyhlášením výsledků ankety o nejlepší
inscenaci roku.
„Tajně doufám, že se před svátky hraní

v divadlech uvolní, byť třeba v omezené
formě. Takto jsme fungovali i v období
jarního lockdownu, respektive po jeho
částečném uvolnění, kdy jsme několik
představení uvedli. Byli jsme připraveni
a naskočili jsme okamžitě. Něco podobného bychom mohli zkusit i v prosinci,
tam by se ten formát Štědrovečerního zpívání či silvestrovského představení jistě
vešel,“ připustil Dohnal.
Zatím sice není možné zveřejnit potenciální prosincový a lednový program, diváci si ale mohou obnovovat či objednávat sezonní předplatné online.
Ačkoli je současný stav poměrně nejistý, v divadle se mu rozhodně nepoddávají. „V tomto směru jsem optimista. Samozřejmě existují různé dramatické předpovědi, které se nás mohou dotknout ohledně financí a podpory, ale ty existovaly
vždycky a vždycky jsme se z toho nějakým způsobem dostali. Věřím, že divadlo
je neopakovatelný fenomén a je nezničitelný. Jsem přesvědčený o tom, že nemůže padnout,“ dodal Dohnal.
V novém roce by repertoár kromě již
zmíněných Žítkovských bohyň měla obohatit hra Lenky Lagronové Jako břitva,
která v režii Radovana Lipuse ukáže složitou osobnost Boženy Němcové. Dále je v
plánu autorská retrokomedie režiséra Roberta Bellana Normální debil II, jež hlavního hrdinu Norberta Intribuse, známého již z divácky oblíbené komedie Normální debil, tentokrát zavede na střední
školu a na vojnu v osmdesátých letech
minulého století. Dramatika a prezidenta Václava Havla připomene Zahradní
slavnost v režii Břetislava Rychlíka a Kunětická hora bude v létě patřit Třem veteránům a Noci na Karlštejně.
Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí a opatření se mění, nezbývá než
sledovat aktuální dění a věřit, že se vše
brzy vrátí do normálních kolejí a divadlo
znovu přivítá své diváky.
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Za sportem na vzduch
I když jsou fitness centra zavřená, cvičit se dá. Zájemci o posilování mají
možnost využít mnoha venkovních posiloven.

V

enkovní tělocvičny obvykle nabízejí větší či menší množství posilovacích strojů, různé hrazdy a další základní vybavení pro trénink. Lesní tělocvičnu najdete třeba na Podhůře, asi 400
metrů od rozhledny Bára. Ta nabízí sportovní vyžití jak pro děti, tak pro dospělé.
Najdete zde šest cvičebních prvků pro dospělé, které plně odpovídají nářadí v posilovně – je to třeba překážkový běh,
hrazda, bradla, skok do výšky, plošiny
pro sedy lehy a madla pro kliky). Dopadové plochy jsou tvořené kůrovou drtí. Aby
se při vašem cvičení nenudily ani děti, je
zde umístěn také dětský multifunkční
prvek obsahující malou horolezeckou stěnu, sjížděcí tyč a žebříky.
Lesní tělocvičnu naleznete také v Městských lesích v Hradci Králové – a to naproti cyklozastávce U Pytláka u Svinar na
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trase asfaltového okruhu. Postavena byla
v dubnu roku 2018 z prostředků Státního
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR. V roce 2019
byla rozšířena o další prvky z vysoutěženého projektu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „Obec přátelská rodině 2019“.
Tělocvična se skládá z dvanácti prvků.
Jsou to bradla, šikmý sed-leh, ninja žebřík, náskočné plošiny, nakloněný žebřík,
závěsný systém malý, stěna boulder dětská a náročná, ninja síť čtvercová, ninja
síť s podporou a bez podpory nohou a
leg lifter. U každého prvku naleznete tabulku s návodem na cvičení. Prvky jsou
určeny pro dospělé a mládež.
Street Workout park je také v Náchodě,
a to v Kostelecké ulici. Je přístupný široké
veřejnosti celoročně a zdarma.

Cvičit se dá na několika místech také v
Pardubicích, jedním z nich je třeba park
Na Špici. V rámci parku jsou rozmístěny
tři prvky venkovní posilovny pro cvičení
dnes stále populárnějšího workoutu. U
těchto prvků jsou také instalovány dopadové plochy.
Sportovat ale lze i v menších městech.
Venkovní posilovny jsou v regionu třeba
v Proseči, Heřmanově Městci, Hořicích,
Novém Bydžově a mnoha dalších městech.
Před prvním cvičením odborníci doporučují podívat se na internet a nastudovat si jak správně cvičit a jakým způsobem začít, aby se člověk hned na začátku
nepřetížil a správně zatěžoval tělo. Na internetu je celá řada stránek, které se zaměřují na to, jak správně cvičit s vahou
vlastního těla. (zuz)
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Lyžařská střediska se

Hodně zvláštní sezonu před sebou mají vlekaři na svazích hor i v menších
příměstských lyžařských areálech. Bez ohledu na podobu fungování areálů přes
zimu jsou sněžná děla na sjezdovkách v Pardubickém kraji připravena.

TEXT: RADEK LATISLAV
FOTO: HR DOLNÍ MORAVA

B

lížící se začátek prosince dává tušit, že přípravy na lyžařskou sezonu jsou v plném proudu. Letošní
rok však bude pro vlekaře a lyžaře jiný.
Přísnější hygienická pravidla se kvůli koronavirové pandemii přenesou se začátkem zimy i do kopců. Jak dalece se zimních radovánek dotknou, nebylo ještě v
polovině listopadu jasné. Vlekaři doufají,
že na nejčernější scénáře, například v podobě jednoho lyžaře na čtyřsedačkové lanovce, nedojde.
„Děláme všechno pro to, abychom byli
připraveni, nikoliv překvapeni. Umíme si
představit omezení počtu lyžařů na lanovce, což však povede k vytváření front.
Lidé se pak budou rozhodovat, zda jim
za to lyžování stojí. Pak bychom vyhodnocovali, zda nebudeme zasněžovat jen
hlavní sjezdovky, tedy na červenovodské
straně Mlýnickou a na čenkovické straně
Třebovskou nebo Svitavskou sjezdovku,“
řekl Petr Toman ze Skiresortu Buková
hora, pod který spadá osm kilometrů v
Červené Vodě a Čenkovicích.
Na Bukové hoře stejně jako jinde pevně doufají, že rozsah služeb bude zacho-

ván v co nejširším rozsahu a se zasněžováním svahů začnou co nejdřív. Ale do
velkých investic se zde i kvůli nejisté sezoně letos nepouštěli. „Máme za sebou revize a veškerou údržbu lanovek, vleků a zasněžovacího systému. Jelikož letos přemýšlíme nad každou korunou, investice
jsme omezili na minimum. Zohledňují
současnou situaci a vládní nařízení,“ sdělil Toman.
Novinkou v areálu budou do příštích
let nové ubytovací kapacity. Na úpatí
kopce resort v minulých letech investoval do bezmála třiceti parcel k výstavbě
penzionů, apartmánů či chalup k vlastní
rekreaci i k celoročnímu bydlení. „V současné době soukromí investoři investují
do nových penzionů a soukromých apartmánů. Své plány mají v různých stupních rozestavěnosti. Vnímáme do budoucna, že nám v blízkosti resortu vzniknou partneři, kteří budou mít zájem a
motivaci dostat k nám lidi za rekreací a
pobytem,“ dodal k rozvoji resortu jeho
mluvčí. Před dvěma lety se otevřel
snowpark v Čenkovicích, kde vznikla
nová zóna s hliněnými platformami pro
skoky, na níž si budou při dostatku sněhu užívat hlavně snowboardisté.
Ceny skipassů zůstávají na úrovni loň-

ské sezony. Celodenní jízdné pro dospělého vyjde na 670 korun, rodiče za dítě
do 12 let zaplatí 490 korun a rodina se
dvěma dětmi zaplatí rovné dva tisíce. „Letos budeme upřednostňovat nákup časových skipassů na internetu. Chceme rozběhnout i online předprodej,“ uvedl Toman.
Start zimní sezony vyhlížejí také v Dolní Moravě. „Věříme v co možná nejbližší
termín zahájení sezony. Začátek nezáleží
pouze na vládních nařízeních, ale také
na počasí. Za ideálního scénáře bychom
otevřeli areál nejpozději 19. prosince,“ informoval marketingový manažer resortu
Dolní Morava Tomáš Drápal s tím, že
předprodej sezonních skipasů v e-shopu
již začal. „Jen za prvních pár dní, začali
jsme na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin, jsme prodali více skipasů v předprodeji než za celý loňský listopad. Je vidět,
že lyžaři se skutečně těší na letošní
zimu,“ dodal.
Největší novinkou nadcházející lyžařské sezony je pod Králickým Sněžníkem
večerní lyžování na půlkilometrové sjezdovce Kamila, které si pod umělým LED
osvětlením budou lyžaři moci dopřát každé pondělí, středu, pátek a sobotu, a to
od 18 do 21 hodin.
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chystají na sezonu
Zlepší se i komfort na trati propojující
areál U Slona a Sněžník, která dvě sezony
byla spíše cestou v lesním průseku než plnohodnotným sešupem. „Horní spojovací cesta si prošla během příprav na sezonu rozšířením, které z ní činí plnohodnotnou a bezpečně širokou sjezdovku. Zároveň bude opatřena novými bezpečnostními sítěmi, což ocení i rodiny s dětmi,“
uvedl Tomáš Drápal. Kombinace sjezdovek Slamník, Vyhlídková, Horní spojovací a Kamila měří celkem 3,1 kilometru,
což z kopce dělá ojedinělý sjezd, který se
svými parametry řadí mezi nejdelší v republice.
Za více služeb a komfortu si však budou muset lyžaři sáhnout hlouběji do peněženek.
Ceny šly nahoru jak v top sezoně mezi
25. prosincem a 3. lednem či 29. lednem
a 14. březnem, tak ve zbývajících termínech hlavní zimní sezony.
Za jednodenní permanentku lyžař v
top sezoně zaplatí 860 korun, loni vyšla
na 790 korun. V hlavní sezoně, která je
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spjata hlavně s lednem, vychází cena na
780 korun, loni to bylo 710 korun. Rodina
se dvěma dětmi v areálu s více než deseti
kilometry sjezdovek zaplatí za celodenní
lyžovačku v top sezoně 2 650 korun nebo
2 410 korun v hlavní sezoně. Novinka v
podobě tříhodinového večerního lyžování na sjezdovce Kamila vyjde dospělého
na 370, resp. 350 korun. Kdo se zaregistruje do věrnostního systému a pořídí si Resort Card, může počítat s online cenami
na úrovni loňského roku. Zhruba desetiprocentní sleva platí rovněž pro zvýhodněné dětské skipasy u dětí do 15 let.
Investicemi se chlubí také v největším
příměstském areálu v Hlinsku.
Vedle loni vybudovaného asfaltového
parkoviště vznikla další štěrková plocha
se zhruba stovkou parkovacích míst.
„Obě parkoviště nás vyšla na zhruba 14
milionů korun. Zvýšení komfortu je to
jak pro návštěvníky, tak pro nás. Počítáme se symbolickou cenou parkovného,“
řekl za Ski klub Hlinsko Robert Vokáč.
V Hlinsku vylepšili také upevnění turni-

ketů, které jsou nově na otočných ramenech. „Lépe se jimi prochází, snadnější je
skenování skipassů a jejich mobilita
usnadňuje rolbování a úpravu terénu
před vstupem na vlek,“ připomněl Vokáč.
Už teď se v nejbližším příměstském
areálu od Pardubic připravují na vládní
hygienická nařízení. „Pokud budou předepsané rozestupy ve frontě na vlek,
máme tady dostatek místa, abychom je
dodrželi. V tom bych neviděl zásadní problém. Chystáme se na případné restrikce, abychom zvládli i provoz našeho občerstvení,“ dodal jednatel hlineckého areálu, kde zvažovali nabídku nákupu dezinfekčních rámů.
„Nabídl nám je výrobce zasněžovací
techniky. Zatím jsme to nechali otevřené. Šlo by o investici ve stovkách tisíc korun,“ řekl Vokáč.
Zasněžovat svah v Hlinsku jsou připraveni s prvními mrazy tak, aby kolem 20.
prosince přivítali první návštěvníky.
Ceny zůstávají na stejné úrovni jako loni.
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Zákoutí Orlických
hor, kde na podzim
budete nejspíš sami

Orlické hory bývají v plánech turistů odsunuté za atraktivnějšími cíli
v Krkonoších, na Králickém Sněžníku nebo v Adršpašsko-teplických skalách.
Davy turistů míří jen do několika nejznámějších lokalit.
TEXT: TOMÁŠ HEJTMÁNEK
FOTO: ARCHIV MAFRA

rezie Eleanora Ugarte. Z původní barokní výzdoby se však dochovala jen část
soch.

V

elká Deštná s novou rozhlednou, Masarykova chata na Šerlichu či prvorepubliková Pevnost Hanička. Tři nejznámější
turistické cíle Orlických hor
jsou v posledních letech v obležení turistů. Na tradiční velkou trojku se rychle dotahuje i poutní místo v Neratově. Jenže
Orlické hory a jejich podhůří nabídnou
také méně známá zákoutí, kde člověk většinu cesty šlape sám, bez davu lidí v zádech. Pokud i pro vás je cílem výletu spíše samotná cesta a více než turistických
atrakcí si vážíte jedinečného genia loci,
nechte se inspirovat k návštěvě míst, kde
nejspíš nepotkáte ani živáčka.
VYSÍDLENÁ VRCHNÍ ORLICE
Zatímco do nedalekého Neratova proudí
davy turistů obdivovat obnovený poutní
kostel s prosklenou střechou i znovuzrození téměř zaniklé vsi, jen málokdo se po
cestě autem z Bartošovic zastaví v někdejší osadě Vrchní Orlice. Pohled upoutá
především kostel svatého Jana Nepomuckého, který stojí hned u klikatící se
cesty. Obec i nadšenci se ho nyní snaží zachránit a přitáhnout k němu turisty třeba
prostřednictvím nové stezky podél Divoké Orlice z Bartošovic. Samotná vesnice
tu stála už v roce 1603 a před odsunem
Němců měla také školu, hostinec, kovárnu či mlýn.
ČESKÝ STONEHENGE
Přezdívá se mu Český Stonehenge a šlo
zřejmě o nejstarší uskupení obřadních
kamenů u nás. Nikdo přesně neví, kdo a
proč původně nechal u Říček v Orlických
horách vztyčit obří kamenné menhiry.
Podle dobového tisku stály dvou až pětimetrové křemencové kvádry poblíž silnice z Říček do Zdobnice už mezi první a

druhou světovou válkou. Kvádry tam zřejmě nechal umístit majitel blízkého stavení s vírou v lepší úrodu. Obnovené jsou
zhruba od roku 2006.
SINGLETRACK ZDOBNICE
Pokud to počasí dovolí, mohou příznivci
adrenalinových sjezdů na horských kolech navštívit nové singletracky ve Zdobnici. Ty jsou hotové od září, ale kvůli administrativě se oficiálně otevřou až v dubnu. Nyní tak mají odvážlivci možnost projet si tratě úplně sami. Sedm trailů nabízí
svezení na celkem 10 kilometrech, většinou se střední náročností. V zázemí je navíc cvičný trail a pump track. Hlavní nástupní místo je u požární nádrže ve Zdobnici. Vstup na tratě je zdarma.
SCHODY DO NEBE NA HOMOLI
Pod Orlickými horami jen pár kilometrů
od Potštejna čeká na své objevení masami turistů barokní poutní areál, který se
může směle srovnávat s hospitálem na
Kuksu. Poutní místo Homole s kostelem
Panny Marie Bolestné patří k nejpůsobivějším ukázkám komponované barokní
krajiny. Monumentální schodiště má 153
kamenných schodů a 16 odpočívadel, jejichž počet přesně odpovídá modlitbám
v katolickém růženci. Areál nechala na
konci 17. století vybudovat hraběnka Te-

FEISTŮV KOPEC V OLEŠNICI
Olešnice v Orlických horách stojí sice ve
stínu známějších lyžařských středisek v
Deštném či Říčkách, avšak zviditelnit ji
na mapě má nová rozhledna na Feistově
kopci (na snímku). Ta se otevřela letos v
létě a měří 30 metrů. Turisté se k ní dostanou po asfaltové cestě kolem zdejšího
kostela. Nahoru vede z městečka zelená
turistická stezka a v zimě tudy povedou i
běžkařské trasy. Kromě výhledů na Orlické a Bystřické hory, Krkonoše nebo přehradu Rozkoš se mohou výletníci těšit
také na geologickou naučnou stezku, která už šest let vede nedaleko rozhledny.
Devět zastavení představuje geomorfologicky ojedinělý reliéf návrší, které tvoří
zvětralá žula.
KUNŠTÁTSKÁ KAPLE NA HŘEBENI
HOR
Po hřebenové cestě táhnoucí se napříč
pohořím sice proudí v posledních letech
stále více turistů, v létě hlavně na kolech
a v zimě s běžkami na nohou, avšak většina z nich se drží na pohodlné asfaltové
silnici, jež vede ze sedla na Šerlichu až k
Zemské bráně. Málokdo si všimne, že červeně značená Hřebenovka či Jiráskova
cesta se na několika místech od silnice
odchyluje a vede náročnějším terénem.
Jde třeba o úsek mezi Homolí, Pěticestím
a Mezivrším, kde se silnice drží po vrstevnici, zatímco stezka pro pěší stoupá na
Homoli a Tetřevec. Nedaleko za nimi se
nachází nejvýše položená kaple v pohoří.
Barokní kruhová stavba z roku 1760 je ve
výšce 1 035 metrů a lze se k ní dostat i po
odbočce z asfaltky. Kaple Navštívení Panny Marie sloužila k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří přišli do hor za prací
z Tyrolska.
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Sport je pro všechny
Firma Decathlon působí v Hradci Králové již sedm let. Za tu dobu se udála
spousta akcí, které zpřístupnily sportování mnoha lidem.

V

ymoženost pro pár vyvolených? Tohle neplatí pro sport všeho druhu.
V Hradci Králové už sedm let sportují lidé také díky akcím, které pořádala
firma Decathlon.
Šlo například o jezdecký den, Decathlon Hradecké sportovní hry, Decathlon
devítku, badmintonové turnaje a další.
Přímo u prodejny mohou zákazníci
zdarma využít venkovního hřiště, zahrát
si fotbal, florbal, basketbal, turnball a zkusit si i další sporty. Zároveň je hned vedle
vybudované workoutové hřiště, na kterém může kdykoliv a kdokoliv cvičit.
V loňském roce byla k dispozici umělá
ledová plocha, kterou hojně využívaly zejména školy. Návštěvníci, a to především
děti, často skáčou a užívají si zábavy na
vystavených trampolínách.
Každá firma má svoji filozofii, s jejíž po-

mocí si buduje značku. „Děláme sport dostupnější“ je hlavním mottem společnosti Decathlon, která vznikla jako rodinná
firma v roce 1976 ve Francii. Dnes má v
celém světě 1 600 poboček, z toho 25 v

Česku. Další pobočky můžete najít v 56
zemích na celém světě, například v Singapuru, Brazílii, Číně, Indii, ve velké části
evropských zemí, ale také například v
Ghaně či Turecku. (PR)
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Výstavy musely na síť.
I staré fotky Pardubic

Galerie a výstavní síně budou ještě nějaký čas zavřené. Ovšem to neznamená, že
lidé nemohou navštívit expozici. Ty online nabízí třeba Východočeské muzeum.

POŠTA NA SNÍMKU JE HLAVNÍ POŠTA U NÁDRAŽÍ, NA DNEŠNÍM PERNEROVĚ NÁMĚSTÍ, KTERÁ JE V PROVOZU OD ROKU 1984. SAMOTNÁ BUDOVA VYPADÁ VLASTNĚ
STÁLE DOST PODOBNĚ, ALE JEJÍ OKOLÍ JE ZCELA JINÉ DÍKY PŘESTAVBĚ PLACENÉ ZE ŠVÝCARSKÝCH FONDŮ.

TEXT: MILAN ZLINSKÝ
FOTO: VČM PARDUBICE

V

ládní opatření stejně jako na jaře
uzavřela muzea a galerie. Muzejníci však sázejí na internet. To je i případ Východočeského muzea, které nabízí online třeba zajímavou výstavu historických fotografií s jasným názvem Pardubice budovatelské. Proměny města v
70. a 80. letech na fotografiích.
Na nich si lidé mohou prohlédnout
dnešní třídu Míru, nádraží, hlavní poštu,
most Pavla Wonky, Masarykovo náměstí,
benzinku v Jesničánkách nebo dnes už
neexistující starou Karlovinu. Ze staré
čtvrti přitom nezůstalo o mnoho víc než
právě dobové fotografie. „Část muzejní
práce opět přesouváme na internet. Pro
další z našich webových výstav jsme zvolili téma proměny města Pardubic v 70. a
80. letech minulého století. Snad si naši
virtuální návštěvníci stejně jako my rádi
připomenou známá místa, která se postupně vytrácejí z paměti, a zkusí poznat
ta, která se zcela změnila,“ řekl šéf Východočeského muzea Tomáš Libánek s tím,
že výstava je přístupná na internetové
stránce
s
adresou
tinyurl
.com/pardubicebudovatelske.
Na fotografiích díky výstavě ožívá na-

příklad náměstí Budovatelů, dnešní Masarykovo. „Místo pro něj uvolnilo bourání jezdeckých kasáren. Budovatelské
vlně podlehla i synagoga nebo hotel Veselka. Zelené předměstí zásadně proměnila stavba nového nádraží od architektů
Karla Řepy a Karla Kalvody a budování
Palackého ulice s panelovými domy,“ vysvětluje kurátorka Veronika Schiebelová,
autorka výstavy.
Asanaci podlehla také čtvrť menších
domků mezi třídou Míru a železnicí. A
právě dnešní Karlovina se oproti 70. letům minulého století změnila nejvíce. Vybudováním panelového sídliště se ráz
ulic zcela proměnil. „Charakteristickými
budovami v této části města byly především přízemní domky, které lemovaly
dlouhé ulice. Původní Karlova, Jiříkova,
Žitná, Hostýnská a Jindřišská už jsou minulostí. Celé budoucí sídliště dostalo název Karlovina,“ upozorňuje kurátorka
Schiebelová na místa, na kterých dnes
stojí paneláky stavěné právě na konci 70.
let minulého století.
Vystavené fotografie zachycují i zmizelý život tehdejších obyvatel města a socialistického Československa. „Můžeme nahlédnout do dobového kadeřnictví na třídě Míru, do fronty při prodeji vánočních
kaprů u Grandu nebo mezi děti a kočárky

před moderní samoobsluhou Jana v Polabinách,“ uzavírá kurátorka.
Ovšem k vidění je toho více. Z detailů
je například dobře patrné, že když si
dnes lidé stěžují na kvalitu okresních silnic, tak je zjevné, že zapomněli na dobu
reálného socialismu. Například vozovka
na dnešním mostě Pavla Wonky vypadala v roce 1970 více než tristně. Kostky a záplaty z asfaltu – po tom se v Pardubicích
jezdilo.
Zajímavé jsou také snímky ze třídy
Míru, a to včetně opravy parovodu z roku
1973. „Domy na levé straně U Lva a U
Merkura byly po roce 1948 znárodněny,
jejich přízemí byla propojena a sídlil zde
obchodní dům Máj, později přejmenován na Styl,“ stojí v popisce fotografie obchodního domu, na který si vzpomenou
už jen skuteční pamětníci.
Výstava je pátou zveřejněnou na webových stránkách Východočeského muzea.
Kromě budovatelských snímků je zprostředkovaně přes internet k vidění sbírka
hraček, fotografie probouzející se jarní
přírody, velikonoční výstava pohlednic a
výstava Silon, perlon, dederon zaměřená
na využití syntetického vlákna v české
módě. Výstavy jsou dostupné na
vcm.cz/vystavy-a-expozice/webove-vystavy.

Lodín žije. Turisty láká kemp
i přívětivá atmosféra

L

odín – to je malá obec ve východních
Čechách. Patří k ní i malá vesnička
vzdálená přibližně dva kilometry směrem na Nový Bydžov s názvem Janatov.
Společně zde žije více než 400 lidí, jsou
mezi nimi hrdí rodáci i lidí přistěhovaní
z různých koutů republiky. Obec Lodín je
významná především svým krásným turistickým areálem, kam jezdí návštěvníci z celého světa, převážně pak z Evropy.
Koupaliště s kempem a sportovním areálem,
získalo v minulosti různá ocenění a vysoký
standart si udržuje stále. A to díky kvalitnímu
vedení a schopnému personálu. Kvalitní, udržované a čisté zázemí do lodínského kempu
přivádí hosty, kteří se sem několik let po sobě
vracejí. Nadšení jsou jak stálí zákazníci, tak
pochopitelně i turisté, kteří tento kemp s koupalištěm navštíví poprvé. Vyžití zde najdou
všechny věkové kategorie. Turistický areál

v Lodíně se snaží být každý rok o krůček dál
před svou konkurencí. Přijeďte si odpočnout
a pobavit se do vyhlášeného areálu koupaliště a kempu v Lodíně.

Živé městečko hraje barvami

Při příjezdu do Lodína Vás uvítá čistá a upravená obec, která v letních měsících hraje
různými barvami rozkvetlých rostlin. Díky
již zmíněnému areálu koupaliště a kempu
se počet obyvatel od červa do září zvedá
o několik stovek a z malé vesničky se stává
velice živé místo. Jak místní občané, tak návštěvníci, mohou zajít do místní restaurace,
která se nachází přímo v centru, kde se díky
velikému sálu konají plesy, svatby, narozeninové oslavy, večírky a v neposlední řadě
různé akce místních spolků. V obci Lodín je
šest dobrovolných spolků – je to spolek seniorů, spolek rybářů, spolek dobrovolných
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hasičů, spolek volejbalistů, spolek šipkařů,
spolek mladých lidí, „Lodíňáci“ a nesmíme
zapomenout ani na spolek myslivců Starý
Háj, který je spojen s nedalekou obcí Petrovice. Dále se zde nachází knihovna, rozlučková síň a aby vše mohlo fungovat, tak
i budova obecního úřadu.
A jak se říká „každá sranda něco stojí“. Na katastru obce se nachází skládka nebezpečného a komunálního odpadu, díky které může
obec Lodín investovat do svého majetku,
budovat a udržovat svůj majetek.

Obec Lodín
Lodín 100, 503 15 Nechanice
tel: 724 182 789, 495 445 107
email: obec@lodin.cz
www.lodin.cz
www.camplodin.cz
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Fotbalisté udivují ligu
Zatímco pardubičtí hokejisté opět nezvládli začátek sezony, jejich fotbaloví
kolegové svůj návrat mezi smetánku po 51 letech zvládají nečekaně skvěle.
TEXT: MILAN ZLINSKÝ

P

ardubice jsou hokejové město.
Nebo aspoň byly. Pokud budou trajektorie Dynama Pardubice a FK
Pardubice pokračovat jako na začátku letošní sezony, brzy může být vše jinak.
Zatímco dobře finančně zabezpečení
hokejisté kráčeli stejně jako v minulých
letech od porážky k porážce, fotbalisté
jako nováček první ligy způsobili poprask. A to bez nadsázky.
Za vše mluví čísla. Pardubice jsou po
sedmi kolech se 13 body na šestém místě. Na třetí Plzeň přitom ztrácí pouhé tři
body. Co se týče domácích zápasů, které
Tesla hraje ve vyhnanství v pražských Vršovicích na stadionu Bohemians, je tým
na třetím místě, když vyhrál tři ze čtyř duelů. Dva body Pardubice ztratily za remí-

zu proti mistrovské Slavii, což však byla
zároveň jediná ztráta dominantních sešívaných.
„Bylo to stejně krásné jako o pár týdnů
později proti Slavii, kterou jsme doteď
jako jediný tým v probíhající sezoně obrali o body,“ uvedl kapitán Pardubic Jan Jeřábek. „Tu stejnou Slavii, na kterou jsme
se spoluhráči ještě před rokem koukali v
hospodě u piva, jak v Lize mistrů stačí
Barceloně a přehrává Inter Milán,“ pokračoval dnes už inventář klubu, který ještě
na jaře pracoval v klubu jako správce stadionu Pod Vinicí. „A my pak v Ďolíčku
stáli proti nim a v zápase dokonce vedli.
Ostych jsme měli jen prvních pět minut,
pak zkazili dva balony – stejně jako je v zápase zkazí jakýkoliv jiný tým – a náš respekt byl pryč. Sice nám míč moc často
nepůjčovali, ale bojovností jsme se jim

vyrovnali,“ dodal Jeřábek, který svým příběhem ukazuje, na jakých základech pardubický fotbalový klub stojí. Na práci, odhodlání, týmovosti a poctivosti.
Je tak velká škoda, že fanoušci zatím
nemohou na zápasy Pardubic chodit
osobně, ale liga se opět rozjela, a tak si
příznivci mohou vychutnat alespoň televizní a internetové přenosy. A fotbalu si
letos užijí ještě dost. Fotbalové kluby se
totiž dohodly, že budou hrát až do Vánoc, aby dohnaly koronavirovou pauzu.
Asi se nedá čekat, že by Pardubice zůstaly na pohárových příčkách, ale zdá se, že
problémy se záchranou mít nebudou. Jediné, co tak potřebují ke štěstí, je spuštění opravy Letního stadionu, kterou radnice už roky slibuje. Bez existence vlastního odpovídajícího stadionu bude klub
potrestán sestupem úřední cestou.
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Vybojovala si titul sedmé
nejlepší amatérské
kuchařky v soutěži
MasterChef Česko.
Viktorie Hrazdílková je
věrná českomoravské
kuchyni, i když ji ráda
vaří po svém, odlehčeně.

Česká republika

Jen umět vařit nestačí
jako já a ve venkovních výzvách se nám
společně dobře pracovalo. Napadlo mě
rozjet s ním projekt, který se týká našeho lokálního a sezonního vaření. Jméno
jsem vymyslela já.
Vaříte v duelu. Nemrava připravuje
poctivou verzi tradičních jídel, vy
zase odlehčenou. Pro koho recepty
jsou?
Stojím si za tím, že česká kuchyně, když
se lehce upraví, je opravdu pro nás Čechy a Moravany ta nejzdravější. Na
webu selevi.cz dáváme k dispozici naše
recepty, jezdíme po restauracích, které
mají zájem o naše vaření a vaříme naše
meníčka pro porotce nejdůležitější – pro
skutečné lidi, jako jsou vaši čtenáři.

MARKÉTA LANKAŠOVÁ
KYJOV | V soutěži MasterChef oblékala pod zástěru pravidelně halenky
s folklorní výšivkou, v medailonku
show zase kroj. Usměvavá soutěžící Viktorie Hrazdílková pochází z Kyjova. Propaguje vyvážený životní styl a s kolegou
rozjela nový projekt o vaření.
Máte takový vztah k tradicím, že
jste si na natáčení medailonku automaticky oblékla kroj?
Rozhodně se považuji za patriotku, ale
musím se přiznat, že nápad s krojem nebyl úplně můj. Produkce pořadu byla
nadšená mou moravskou mluvou a celkově moravskou náturou, a tak to zřejmě chtěla ještě na obrazovkách znásobit i oblečením. (smích) Poprosili mě,
zda bych alespoň jednou nemohla obléct kroj. Sama ho nevlastním, naštěstí
mám skvělé přátele, kteří mi ho půjčili,
a tímto jim ještě jednou děkuji. Tradice
považuji za krásné a jsem ráda, že u nás
na Moravě se nezatratily. Moravská
hudba, skvělé víno a zejména lokální suroviny, to je možná jeden z důvodů,
proč nechci do Prahy.
V soutěži jste se probojovala do top
sedmičky. Který okamžik hodnotíte
jako nejtěžší?
Soutěž MasterChef je celkově náročná –
jak fyzicky, tak psychicky. Natáčecí den
začíná kolem sedmé ráno a končí se
kolem desáté večer, někdy později. Jak
v soutěži postupujete dál, nemůžete si
dovolit dělat žádné chyby, naopak musíte neustále ukazovat posun. Po natáčení
jsem často ještě ležela v kuchařkách
a studovala. Účasti ale rozhodně nelituji.

Vy jste z jižní Moravy, Nemrava z jižních Čech. Není vzdálenost na překážku?
S Pepou vaříme, pokud zrovna není pandemie, po celé republice. Takže stejně
musíme někam dojet. Recepty tvoříme
z domova. Naše rodiny si navíc sedly,
takže se i navštěvujeme jako přátelé.

„

Vyměňujete si se soutěžícími i dnes
tipy a recepty?
Se soutěžícími jsme se neustále navzájem něčemu novému učili. Díky soutěži
jsem se naučila pracovat i s exotickými
surovinami, které jsem dříve ani neochutnala. Nechci se chválit, ale mám
pocit, že soutěžící i porotce hodně zaujal můj recept na naše kyjovské patenty.
Na recept se mě ptají i dnes.

Viktorie Hrazdílková studuje sociologii, ale vaření je její vášní. Svoje recepty
sdílí s fanoušky třeba na Instagramu.
FOTO | ARCHIV V. HRAZDÍLKOVÉ

Jak moc jste si před přihlášením
v kuchyni věřila?
Myslela jsem si o sobě, že umím dobře
vařit. V soutěži jsem pochopila, že to nestačí. Musíte mít přehled o chuťových
kombinacích, umět sladit rozmanité suroviny, nesmíte se bát experimentovat
a musíte vždy něčím novým překvapit.
Ten kuchařský posun, jaký jsem udělala, beru vlastně jako vítězství.

Porotce Jan Punčochář vám při loučení řekl, že byste se měla držet české kuchyně, protože ta vám jde. Držíte se toho, nebo si s jídlem zacestujete?
S Honzou Punčochářem sdílíme podobné nadšení pro naši česko-moravskou lokální a sezonní kuchyni a já osobně ho
v této oblasti považuji za jednoho z nejlepších v Čechách. Jeho slov si tedy
opravdu považuji. Česko-moravská tradiční jídla miluji, ale v jídle mám ráda
pestrost a rozmanitost, proto ráda vařím
i jiné světové kuchyně, než jenom tu
naši. (úsměv)

Bylo těžké udržet tajemství spojené
s předtočením celé show?
Jakmile diváci vzhledem k prázdninové
pauze pochopili, že se jedná o předtočení soutěže, otázek na to, kdo vyhraje, začalo opravdu přibývat. Byli jsme však
vázáni smlouvou o mlčenlivosti, nesměli jsme nic prozradit. Upřímně, já osobně bych stejně jako divák nechtěla znát
vítěze s předstihem.

Který porotce vám je nejbližší?
To je těžká otázka. Všichni tři jsou úžasní a moc jsme se od nich v průběhu soutěže naučili. Přemek je Brňák a poloviční Kyjovják po mámě, má ultraoriginální nápady a je podobně střelený jako já.
Honza ve své restauraci U Matěje vaří
česko-moravskou kuchyni, ke které
mám opravdu blízko, a o jídle mluví s takovým zapálením, že se mi vždy sbíhají

Soutěž
MasterChef je
náročná – jak fyzicky,
tak psychicky. Jak
v soutěži postupujete
dál, nemůžete si dovolit
dělat žádné chyby.
sliny. A Radek, rázný Ostravák, michelinský kuchař a hlavně velký srdcař má
v názvu své restaurace Field – v překladu pole a do pole mě to asi jako správnou Moravačku bude vždy táhnout.
S Josefem Nemravou, kolegou
z MasterChefa, jste rozjela projekt
Sele ví. Kdo vymyslel název?
Díky soutěži jsem získala možnost přemýšlet nad projekty, které chci po soutěži zrealizovat. Můj parťák Pepa miluje
česko-moravskou kuchyni podobně

Po soutěži s lehkostí zhubla
10 kilogramů. Jako fitness trenérka dává Viktorie Hrazdílková lekce na webu fitviki.cz a
učí zdravě vařit na gastroveda.cz. FOTO | ARCHIV V. HRAZDÍLKOVÉ

HUDEBNÍ IMPULSY

Rottrová živě na Impulsu
JOSEF VLČEK

užívají a nahrazují je počítačovými programy. Je to levnější, ale bohužel umělé.
Něco takového by se k důvěryhodnému
zpěvu nehodilo.

P

ro posluchače Rádia Impuls to
bude výjimečný hudební zážitek.
Vlastně takový dárek na začátek
adventu. Ve čtvrtek 3. prosince od 20 hodin totiž stanice odvysílá Živáááák Marie
Rottrové, který nazpívala pro Rádio Impuls v hudebním klubu Doupě. Svým způsobem se jedná o hudební událost, protože
to byl v Česku na dlouhou dobu pravděpodobně poslední koncert před publikem.
Proběhl jen několik hodin před tím, než
dostaly podzimní koncerty totální koronavirovou stopku.
Marie Rottrová v Doupěti znovu potvrdila, že pojem čas se jí netýká. Ve věku,
kdy je většina umělců na odpočinku, zpívá jako čtyřicátnice v nejlepší formě. Navíc se šarmem velké dámy, s dokonalou
pěveckou technikou a přesvědčivostí, kvůli které ani na chvilku nemusí zvedat hlas.
Navíc s sebou přivedla výbornou doprovodnou kapelu s opravdovými dechovými nástroji.
Zní to divně, ale soudobé popové
hvězdy dechové sekce už většinou nepo-

Česká Aretha Franklin

FOTO | P. KOZLÍK, MAFRA

Rottrová pochází z velké líhně severomoravských zpěváků z 60. let. Stejně jako
Hana Zagorová, Jaroslav Wykrent, Věra
Špinarová, Pavel Novák nebo málo doceněný Petr Němec. Oproti tehdejší pražské
bigbítové líhni sázeli ostravští zpěváci
více na okrajové trendy – soulovou hudbu
nebo šansony. Marii Rottrové se v průběhu její kariéry povedlo spojit obojí. Začala
spolu s Petrem Němcem na soulové straně
spektra a získala si pověst „české Arethy
Franklin“.
V průběhu 70. let se z Marie Rottrové
stal symbol moderní Ostravy. Zatímco většina talentů odcházela při první příležitosti do Prahy, Rottrová až do roku 1985 zůstala věrná svému městu. Stala se i jeho televizním reprezentantem, když se na začátku 80. let rozhodla moderovat televizní
občasník Divadélko pod věží. Právě bě-

hem 80. let se její projev výrazně zjemnil,
nepochybně i proto, že začala spolupracovat s písničkáři Jaroslavem Wykrentem
a Jaromírem Nohavicou. Její slavná píseň
Lásko, voníš deštěm, patří dokonce k úplně prvním Nohavicovým textařským pokusům. Akcent na obsah písňových textů
ji přiblížil k šansonu a pomohl k přechodu
k publiku střední generace. A i když to
z data narození moc nevyplývá, zpěvačkou střední generace zůstala dodnes.
Ba co víc, koncert v Doupěti ukázal nadgenerační charakter jejích písní. Většinu
jejích známých hitů spolu s ní zpívali staří
i mladí. Lásko, Skořápky ořechů, S tím
bláznem si nic nezačínej, Řeka lásky, Večerem zhýčkaná, to všechno v Živááááku
Impulsu zaznělo.
Když Marie Rottrová za ovací publika
dozpívala svůj letitý hit Kůň bílý, přiznala
v zákulisí, že si užila nejlepší koncert za
dlouhou dobu.
„Zpívat v klubu pro pár desítek nebo
stovek lidí, to je úplně jiný zážitek než
sportovní haly nebo festivaly. Jako kdybych se všem těm lidem dívala do očí
a nebo zpívala u nich v obýváku.“
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Sušenky rozdrtíme válečkem na těsto a drobečky smícháme
m ch
mí
hám
áme
e
se změklým máslem. Hmotu vtlačíme na dno a stěny
ny m
menší
enší
en
ší
dortové formy, kterou předem vyložíme potravinářskou
řsk
skou
ou ffólií.
ólií
ól
ií.
ií.
Asi jednu třetinu hmoty si necháme stranou. Formu
up
poté
oté
ot
é
uložíme do chladničky.
Salko nalijeme do mísy, přidáme strouhanou kůru ze
ze dvou
dvvo
ou
limetek i limetkovou šťávu (množství dle chuti).
Vmícháme želatinu připravenou dle návodu na obalu a zlehka
zapracujeme dotuha vyšlehanou smetanu.
Připraveným krémem naplníme formu a povrch
vrch
vr
ch o
ozdobíme
zd
zdob
do
ob
bím
me
limetkovou kůrou. Zabalíme do fólie a dáme
na hodinu do chladu (nejlépe však přes noc),
dokud krém neztuhne.

www.tatramleko.cz

Ingred
dience
e::
Ingredience:
100 g Tatra másla
500 g Salko tradičn
tradiční
ční
Be (světlé nebo tmavé)
260 g sušenek BeBe
4 až 8 limetek
13 g želatiny (nejlépe plátkové)
T
smeta ke šlehání 30 %
125 ml Tatra
smetany

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTOR PETR PŘEVRÁTIL

Pořádný zápřah
moderátora: televize,
rádio a tři děti
N

ejnovější posilou silného zpravodajského týmu CNN Prima
NEWS je moderátor Petr Převrátil. Ve všední dny i víkendy uvádí
kontinuální zpravodajství a stará se o
proud nejdůležitějších informací směrem k divákům. A když zrovna není
v televizi, ozývá se jeho hlas z éteru
Frekvence 1.
Audiovizuální média ho zkrátka
baví. „U psaní by mi asi chybělo to napětí, které člověk zažívá v televizi i rádiu. Když se něco nepovede v živém
vysílání, už s tím nic neuděláte. Článek
můžete přepisovat a přepisovat,“ říká
Petr Převrátil, který má z angažmá v
CNN Prima NEWS radost. „Byl jsem
nadšený. Ptali se mě, jestli si chci vzít
čas na rozmyšlenou. Řekl jsem, že není
třeba. Je to podle mě velmi ambiciózní
projekt, který tu chyběl, a jsem rád, že
se na něm můžu podílet.“
Ačkoliv talent pro práci v médiích nezapře, novinářem se stal, jak říká, tak
trochu omylem. „Byla to náhoda. Mám
vystudovaný technický obor. Během
studia jsem dělal na recepci v jednom
vydavatelství a nachomýtl jsem se k náboru nových redaktorů. Řekl jsem si, že
bych to chtěl zkusit a z dopravního inženýra se stal novinář,“ směje se.
Nová práce s sebou přináší i nové výzvy. Třeba zvyknout si na jedno z největších zpravodajských studií v Evropě. „Naše studio je opravdu parádní.
Jen ze začátku bylo možná trochu obtíž-

nější nenechat se strhnout jeho
velikostí. Když je od vás kamera
tak daleko, máte tendenci křičet
jak na lesy,“ usmívá se Převrátil.
Povolání novináře je sice časově i psychicky náročné, Petr se
v něm ale podle svých slov dokonale našel. „Jako kluk jsem snil, že
jednou něco vynaleznu. To se sice
nestalo, ale moje současná práce mě
absolutně naplňuje. Neměnil bych,“
ujišťuje.

Bez skvělé ženy
by to nešlo
Petr má ovšem kromě práce v televizi a rádiu ještě
jednu povinnost na plný
úvazek, a to trojnásobné
otcovství. Jde to všechno zvládat dohromady? „Bez skvělé ženy
by to nešlo. Časy,
kdy jsem si chodil
domů odpočinout,
jsou sice pryč, ale
na druhou stranu
se doma rozhodně nikdy nenudíme, říká.
A dodává,
že se u něj
doma možná
rodí budoucí
televizní ta-

Dejte si kvíz, lákají
Perkausová či Bouček

Chcete se zabavit s telefonem v ruce?
Televize Prima nabízí novou mobilní
aplikaci, díky které se může každý
zúčastnit vědomostní soutěže
o hodnotné ceny.
Ve hře Prima Trefa odpovídají diváci
na otázky ze světa oblíbených pořadů
a televizních hvězd. Hrou provází
známé tváře jako Libor Bouček,
Eva Perkausová, Eva Burešová nebo
Jan Šťastný. „Prima Trefa je skvělá
soutěž. Doufám, že se bude rozvíjet a
otázek bude přibývat, protože kvíz je
nejlepší zábava pro dlouhé zimní
večery,“ říká Libor Bouček, který se cítí
silný v zeměpisu a současném dění.
„Naopak hořím v biologii a fyzice,“
směje se moderátor.
Aplikace je ke stažení zdarma
v obchodech App Store a Google Play.

FOTO | CNN PRIMA NEWS

lenty. „Nejstarší dcera, které je
pět let, asi nějaký ten talent pro
předvádění zdědila. Divadelní
představení jsou u nás na denním pořádku a mladší sourozenci už zdatně sekundují,“
směje se Petr.
Kromě rodiny se věnuje
i sportu a energii nabírá při kutění. „Baví mě kutilství, kolem
domu si udělám skoro všechno
sám. Postavil jsem pergolu, svařil plot, vyrobil dětem patrovou
postel. Když vyjde čas, vyrážíme
s kamarády na ryby,“ uzavírá aspirant na ideálního otce a manžela
(pn)
Petr Převrátil.
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Stylové bydlení
na Smíchově
neugraf.cz

Všechny byty z tohoto projektu najdete na Reality.iDNES.cz

VYSOČINA, KRAJ

KRAVÁM
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Česká republika

Vyhazov hostů
Prostřeno! okolo Prahy divoké tak, že i Rus kouká
ČR | Prostřeno! v Praze a Středočeském
kraji přivede v pondělí do boje o výhru
60 tisíc korun Rusa Egora (28 let). Má
kapelu, natáčí videa, ale také pracuje.
Podávat bude plněné bramborové slupky, polévku z taveného sýra, burrito
nebo ruský dezert „brambora“. Soupeřům připraví i lekci metalového zpěvu.
Pokrývač Josef (56) bude v úterý na
nervy. Nestihne navařit. Chody nejsou
kompletní, ale hostům to nevadí. Jenže
Pepovi znovu přeskočí a všechny nakonec od stolu vyhodí.
Čechoameričanka Kaya (16) sází na
mexickou kuchyni. Bude podávat guacamole a tortilla chipsy, hovězí enchiladas nebo dort tres leches. A co Pepa?
Egor mu nevěří, z úterního extempore
se ještě nevzpamatoval.
Ve čtvrtek bude vařit kosmetička Petra (33). Díky pomoci svého partnera
chce servírovat krevety, nejlepší hovězí
a další dobroty, jako je třeba okonomiyaki s katsuobushi. Na to, o jak luxusní menu jde, soupeři kritikou šetřit nebudou. Jak to Petra ustojí?

V pátek se k plotně postaví pokladní
Lenka (37). Sází na salátek s plísňovým
sýrem, hovězí vývar, maso dvou chutí a
nakládané jahody. Na televizi Prima můžete každý všední den od 17:50 hodin
sledovat, kdo zvítězí. Bude výhra zasloužená za dobré jídlo, nebo rozhodnou úplně jiné pohnutky?
(kot)
Hlavní chod: Hovězí enchiladas

Ingredience: 5 až 6 pálivých papriček,
1 balení cilantra – mexické stonkové petržele, 2 stroužky česneku, 1/4 cibule,
1 kg zelených rajčat (mexická zelená rajčata ve velké plechovce), sýr čedar podle libosti, 8 ks tortill, 1 kg masa – kuřecí, hovězí, vepřové mleté, šťáva z 1 citronu, pálivá paprika mletá, sůl a pepř podle chuti. Postup: Osmažíme maso na

Zleva Josef Pánek, Egor Erushin, Lenka Hrabovská, Kaya Alexandra Ramos
Ayala a Petra Hrdličková nad poklicemi s výhrou 60 tisíc.
FOTO | FTV PRIMA
pánvi, přidáme papričky, rajčata, česnek, cibuli, cilantro a pak rozmixujeme
v mixéru. Uděláme z tortilly válečky plněné masem a na pánvi trochu povaříme s rozmixovanou zelenou salsou.
Ruský dezert ,,brambora‘‘
Ingredience: 250 g máslových sušenek, 75 ml mléka, 50 g másla, 50 g cukru krystal, 3 PL kakaa. Postup: V mixéru rozmělníme sušenky na prášek. V
jiné nádobě smícháme 2 lžíce kakaa a
cukr, k tomu přidáme mléko a mícháme, dokud nezískáme jednotnou konzistenci. Smícháme s rozpuštěným máslem. Stranou si smícháme zbylou lžíci

kakaa a lžíci prášku ze sušenek. Po vychladnutí první směsi ji přidáme ke zbytku sušenkového prášku. Vytvoříme
hladké těsto, z něj uválíme malé „brambory“ a obalíme je ve směsi kakaa a sušenkového prášku. Necháme vychladit
v lednici hodinu, nebo dáme na 10 minut do mrazáku, spěcháme-li.

INZERCE

Řešíte nové bydlení?
Obraťte se na prověřeného makléře
ve vašem okrese. Najdete ho na
www.realitakroku.cz

Pracovník v sériové výrobě na
Vysočině. Plat 22.000 Kč + 16.000 Kč
nástupní bonus, praxe ani vzdělání nejsou
potřeba, šikovné ruce, dobrou pracovní
morálku, ochota pracovat na směny.
Kontakt: Bc. Michaela Murlová, Tel.: 773
799 241, E-mail: prace@acjobs.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/OQTY4C

Strojírenství
Dělník elektromontáže
Obsluha montážní linky

Advantage
Consulting,
s.r.o.

Skladový manipulant - až 30.000 Kč

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Montážní dělník - až 21.000

20 000 - 24 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Marketing, reklama, public relations

Telekomunikace

PR specialist Praha (50-70.000 Kč)

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

Projektanti optických sítí

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Marketingový analytik

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektant/ka optických sítí

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Marketing specialista

16 000 - 30 000 Kč / měsíc

Technik/technička optických sítí

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Specialisté PO telefonu

18 500 - 26 000 Kč / měsíc

Technik/čka provozu IS

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

20 000 Kč / měsíc

Vánoční menu snoubené s víny
Vánoce jsou i v dnešní době spojené s různými tradicemi a zvyky. Mnohé z nich se týkají vánočního stolu. V rodinách se dědí z generace na generaci osvědčené recepty na vánoční pochoutky. Zkuste tyto recepty pro letošek trochu oživit a vyšperkovat vaši tabuli k dokonalosti. Přinášíme vám trio tipů na vynikající slavnostní pohoštění.
Ideálním zahájením Štědrovečerní večeře by měl být slavnostní přípitek. Společné pozvednutí sklenek dodá
vaší večeři punc slavnostního okamžiku a také je dobrou příležitosti říct pár hezkých slov spolustolovníkům.
Vhodně zvolený aperitiv zároveň připraví vaše pohárky v ústech na příval rozmanitých chutí. „Prosecco
můžete pít celoročně. Skvěle se hodí nejen do horkých letních měsíců, ale ani chladná zima
není výjimkou. Ideální příležitostí jsou rodinná a přátelská setkání s občerstvením, obědem
či večeří,“ radí Petr Mašek, ambasador značky Mionetto. Italské bublinky jsou typické svými tropickými
a ovocnými vůněmi. Většinou se tedy nachází na sladší části chuťového spektra, proto se dají kombinovat
se širokou paletou pokrmů. „Jako aperitiv ke Štědrovečerní večeři je ideální zejména sklenka suchého Prosecca. Doporučuji například Mionetto Brut Orange Label,“ navrhuje Petr Mašek.

Houbový kuba s křupavým škvarkem
Tradice podávat o Štědrém večeru houbového kubu se dodržuje v mnoha rodinách. Pokud chcete tento pokrm z krup, který byl původně určen chudým, povýšit na slavnostní jídlo, ozdobte jej tučným škvarkovým chipsem a podávejte k němu bílé jemně kořeněné víno.
Ingredience: 200 g pohankových krup, 2 lžíce sušených hub (namočených); 1 větší cibule;
2 stroužky česneku; 200 ml rybího vývaru; lžíce
sádla; sůl, pepř; vepřové ucho
Postup: Na rozpáleném sádle osmažíme dozlatova nakrájenou cibuli. Když zezlátne, přidáme
rozdrcený česnek a pohanku, osolíme, opepříme
a zalijeme rybím vývarem, přidáme scezené houby a dusíme, dokud pohanka nezměkne. Vepřové
ucho uvaříme v osolené vodě doměkka, nechá-

me vychladnout, nastříháme nůžkami na proužky
(šířka cca 1,5 cm), necháme několik hodin sušit
a poté usmažíme v rozpáleném sádle dokřupava.
Kubu dáme do zapékací misky a v troubě předehřáté na 200 °C zapečeme dozlatova. Podáváme
s křupavým škvarkem.
„Výtečnou volbou je Veltlínské zelené Víno
Mikulov Sommelier Club vychlazené na
9-11°C. Z tohoto spojení chutí budete zaručeně
příjemně překvapeni,“ říká sommelier.

Vánoční hráškový krém s kapřími hranolky
Na Štědrý večer se dříve připravovala hrachová polévka. Pokud nemáte rádi tradiční rybí polévku, je tento recept určen právě
vám. Polévka je to jednoduchá, rychlá a zdravá.
Ingredience na polévku: 600 ml scezeného vývaru z kapra; 1 vařená brambora; 200 g mraženého hrášku; 150 ml smetany ke šlehání; sůl a pepř
podle chuti.
Ingredience na kapří hranolky: bůček z kapra;
mouka; kukuřičný škrob; olej nebo sádlo; lžička
mleté sladké papriky; lžička drceného kmínu; sůl
Postup: V rybím vývaru uvaříme nakrájenou bramboru, přidáme hrášek a rozmixujeme dohladka,
dochutíme solí a pepřem a zjemníme smetanou.
Maso z kapra i s kůží (zbavenou šupin) krájíme na

proužky, obalíme ve směsi mouky, škrobu, papriky,
kmínu a soli a osmažíme v rozpáleném oleji dokřupava. Hranolky položíme na vrcholek hráškového
krému. Tip šéfkuchaře! Škrob přidaný do mouky zajistí křehký a křupavý povrch kapřích hranolků.
„Pokud při vaší Štědrovečerní večeři nesmí chybět
hrachová nebo hrášková polévka, doplňte ji svěží
chutí šumivého vína Bohemia Sekt Ryzlink rýnský sec. Právě k ní je tento sekt zelenkavé barvy se
zlatavými odstíny s intenzivním jemným perlením
výtečným společníkem,“ doporučuje sommelier.

Řízek smažený v krájené žemli a bramborové pyré s cibulkou
Štědrý večer si většinou neumíme představit bez smaženého řízku. Pokud toužíte po extra křupavém obalu a nebojíte se trochu
experimentovat, obalte masíčko místo strouhanky do nakrájeného toustového chleba. Skvělý výsledek je zaručen.
Ingredience: 1 bílý jogurt; 2 stroužky česneku; 600 g
vepřového karé (120 g masa na osobu); hladká mouka; 1 vejce; 8 plátků toastového chleba (2 plátky na
řízek); 600 g brambor; plnotučné mléko; máslo; sůl
Postup: Maso nakrájené na řízky naklepeme a naložíme je den předem do bílého jogurtu s prolisovaným česnekem. Obalíme je v trojobalu, namísto
strouhanky ale použijeme toustový chléb. Plátky
toustového chleba nakrájíme na malé kostičky a ty
důkladně přimáčkneme na maso. Řízky smažíme
v rozpáleném oleji.
Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě. Do

scezených brambor přidáme teplé plnotučné mléko
a máslo a rozmačkáme na kaši.
Cibulku nakrájíme na tenká kolečka, které osmažíme
na rozpáleném sádle. Jakmile cibule začne zlátnout,
položíme na papírovou utěrku a dokud je horká, poprášíme lehce mletou sladkou paprikou.
„Pokud se držíte tradice a Štědrý večer si neumíte
představit bez smaženého řízku, nalijte si k němu suchý Ryzlink rýnský 2019 Víno Mikulov Sommelier Club. Smažené pokrmy si žádají výrazné víno
kořeněné chuti a tento Ryzlink bude chuťově ladit
a usnadní trávení,“ vysvětluje sommelier.

Doporučená vína a sekty naleznete na www.osobnivinoteka.cz.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. listopadu 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.20 Tlapková patrola (7, 8) 7.20 Looney
Tunes: Nové příběhy (22) 7.45 Kačeří příběhy
(37, 38) 8.30 Tvoje tvář má známý hlas VII
11.05 Koření 12.00 Volejte Novu 12.40 Rady
ptáka Loskutáka 13.50 Utajený šéf II 15.15
Šíleně bohatí Asiati 17.30 Kokosy na sněhu
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Pirátova rodinka (14) 6.50 Ninjago X (3)
7.20 M.A.S.H (125-127) 8.55 Autosalon.tv
10.05 Hudson a Rex (5) 11.00 Máme rádi
Česko 12.50 Odvrácená tvář Paříže (2) 14.55
Hra na lásku 16.55 Kopretiny pro zámeckou
paní 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

SCI-FI

KOMEDIE

6.00 Poslední loď V (1) 6.55 Americký chopper
V (5-7) 9.55 Re-play 10.25 COOL e-sport 10.55
MČR v mobilních hrách 11.30 Teorie velkého třesku
XI (5, 6) 12.20 Futurama X (11, 12) 13.20
Simpsonovi XXII (22) 13.50 Simpsonovi XXIII (1-3)
15.15 Žhavé výstřely 2 17.15 Futurama X (13) 17.45
Futurama (1) 18.15 Simpsonovi XXIV (6, 7) 19.15
Simpsonovi XXIV (8, 9) 20.15 Bumblebee 22.40
Vetřelec: Covenant

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.25 Sissi – Mladá císařovna
Romantické drama (Rak./N,
1956). Hrají R. Schneiderová,
K. Böhm, M. Schneiderová,
U. Franz, G. Knuth. Režie
E. Marischka
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Smrt přichází do Pemberley
(2/2)
Mysteriózní drama (VB, 2013)
0.40 Bolkoviny
1.30 Ignis Brunensis 2008
2.00 Sama doma
3.30 Přes nový práh
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zahrada je hra
4.40 Pod pokličkou
5.05 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.50 Krimi 6.15 Noviny 6.50 Krimi

7.20 Noviny 8.05 Policisté v akci 9.10 Policisté
v akci 10.10 Policisté v akci 11.10 Na chalupě 12.15
Nové bydlení 13.25 30 případů majora Zemana
(15) 15.05 30 případů majora Zemana (16) 16.45
Chlapci a chlapi (9/11) 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velitel (3) 21.50
Bambinot (1, 2/6) 0.25 Soudní síň – cz

NEDĚLE 7.25 Policisté v akci 8.30 Soudní síň –

cz 9.25 Soudní síň – cz 10.25 Bambinot (1, 2/6)
13.10 Velitel (3) 14.45 Případ mrtvého muže, krimifilm (ČR, 1974) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.20 Všechno, co má Ander rád 22.50
Všechno, co má Ander rád 23.20 Všechno, co má
Ander rád 23.50 Ochránci 0.30 Ochránci

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň 9.40 Soudní síň

10.35 Policisté v akci 11.35 Skutečné příběhy 12.55
První oddělení II (37, 38) 13.55 Soudní síň 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Případ mrtvého muže 22.20 Rodinné záležitosti 23.40 Jak jsem přežil 0.25 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Pasáček 7.30
Jak se stal Janek-voják králem anglickým 8.00
Dvě Cecilky 8.45 Neobyčejné životy 9.40
Gejzír 10.10 Otec Brown VII 11.00 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 O hloupé havířce 14.00
Jabloňová panna 14.50 Polibek ze stadionu
16.15 Hercule Poirot 17.55 Milovníci vína 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.20 Jak se pomstít bejvalce 6.50 Rozbouřená
řeka 8.35 Mentalista II (16, 17) 10.25 Stůj, nebo
maminka vystřelí 12.35 Taková normální rodinka
14.30 Herkules 16.10 Tarzan a Jane, animovaný
film (USA, 2002) 17.30 Harry Potter a vězeň
z Azkabanu, dobrodružný film (USA/VB, 2004)
20.00 Star Wars: Epizoda VIII – Poslední z Jediů,
sci-fi film (USA, 2017) 22.55 Vykolejená, romantická
komedie (USA/Jap., 2015)

Prima Max
20.20 Rampage: Ničitelé
Akční sci-fi film (USA, 2018)
22.20 Nevědomí
Akční film (USA, 2013)
0.45 Kokosy na sněhu
Komedie (USA, 1993)
2.15 Castle na zabití III (22)
2.55 Krok za krokem VII (4)
3.35 Život ve hvězdách

ÚTERÝ 11.25 Skutečné příběhy 12.30 První

oddělení II (39, 40) 13.30 Rodinné záležitosti 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.05 Rodinné záležitosti
23.25 Soudní síň – cz 0.05 Jak jsem přežil

STŘEDA 11.30 Skutečné příběhy 12.35 První

oddělení II (41, 42) 13.30 Rodinné záležitosti 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (17) 22.15 Rodinné
záležitosti 23.35 Jak jsem přežil 0.25 Nová zahrada

ČTVRTEK 11.30 Skutečné příběhy 12.40 První

oddělení II (43, 44) 13.35 Rodinné záležitosti 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (10) 21.45 Rodinné záležitosti 23.00
Soudní síň – cz 23.50 Jak jsem přežil

PÁTEK 11.05 Skutečné příběhy 12.40 První
oddělení II (45, 46) 13.40 Rodinné záležitosti 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (18) 22.00 Valerie a týden
divů 23.35 Jak jsem přežil 0.25 Nová zahrada

20.15 Ženská na vrcholu
Romantická komedie
(ČR/SR, 2019)
22.40 Osm hrozných
Western (USA, 2015).
2.05 Odznak cti
Krimifilm (USA, 2015)
4.05 (Ne)úspěšný Bill
Komedie (USA, 2008)

5.40 Nad zimní krajinou 6.15 Špinavá práce IV (24)
7.20 Marvel Superhrdinové 7.50 Pirátova rodinka
(13) 8.20 Marvel Superhrdinové – Avengers:
Sjednocení! 8.50 Spravedlnost v krvi X (14, 15)
10.40 Záhada v květinářství 12.35 Chyť mě, když
to dokážeš 15.25 Návrat mušketýrů 17.40
Šéfkuchař na grilu 20.00 Exodus: Bohové a králové, akční fantasy film (VB/Šp./USA, 2014) 23.05
Million Dollar Baby, sportovní drama (USA, 2004)

Relax
SOBOTA 9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Vražedné
pobřeží 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 18.55
Vášnivý polibek 19.55 Nejmladší z rodu Hamrů
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý

polibek 9.20 Stefanie 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Nejmladší z rodu Hamrů 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping

14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 19.55 Nejmladší z rodu Hamrů
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný anděl
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Nejmladší z rodu Hamrů 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vášnivý polibek
18.55 Vášnivý polibek 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping

14.40 Top Relax 14.55 Vražedné pobřeží 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 337

neděle 29. listopadu 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.45
15.25
16.20
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.25
21.59
22.00
23.30
0.15
1.05

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Alladinova kouzelná lampa 6.50
Polibek ze stadionu 8.10 Úsměvy
Vojtěcha Jasného 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (10/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Silák a strašidla
O hruškách ušatkách a jablíčku
parohátku
Slunečnice
Zamilovaná
Čtverec mizení
Adventní koncerty České televize
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Chata na prodej
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Čas pracuje pro vraha
Případy detektiva Murdocha XI
Bolkoviny
Banánové rybičky

Nova
6.00
6.15
7.15
7.45
8.35
8.55
10.10
12.00
13.40
15.30
17.40
19.30
20.20
22.00
22.35
0.45
2.10
2.50
3.25

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola (9, 10)
Looney Tunes: Nové příběhy (23)
Kačeří příběhy (39, 40)
Krok za krokem VII (3)
O zpívajícím stromku
Postrach Dennis
Komedie (USA, 1993)
Byl jednou jeden princ
Romantický film (Kan., 2018)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Střepiny
RED 2
Akční film (Fr./Kan./USA, 2013)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Castle na zabití III (23)
Krok za krokem VII (5)
Volejte Novu

6.05
6.35
7.05
8.00
9.15
9.50
10.20
11.00
11.55
12.50
13.15
13.54
14.20
16.20
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.40
0.10
2.40

Prima

Nova Cinema

Psí život (1)
Ninjago X (4)
M.A.S.H (127, 128)
Svět ve válce (14)
Prima SVĚT
Fachmani
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
SUPERŠÉF 24 HODIN DO PEKLA
A ZPĚT
Neslušný návrh
Romantické drama (USA, 1993)
Proroctví z temnot
Thriller (USA, 2002)
Odvrácená tvář Paříže (2)

5.35 Křupan 7.05 Tarzan a Jane 8.25 V peřině 10.25
Teleshopping 10.55 Herkules 12.40 Star Wars:
Epizoda VIII – Poslední z Jediů 15.30 Batman
a Robin 17.50 Hellboy 2: Zlatá armáda 20.00
Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA, 2013)
22.50 Krvavá sklizeň, horor (USA, 2007) 0.40
Rampage: Ničitelé, akční sci-fi film (USA, 2018)

Prima cool
6.05 Poslední loď V (2) 7.00 Americký chopper V
(7-9) 10.00 Autosalon.tv 11.10 Teorie velkého třesku XI (7, 8) 11.55 Futurama X (13) 12.25 Futurama
(1) 12.55 Simpsonovi XXIII (4-7) 14.50 Bumblebee
17.15 Futurama (2) 17.45 Futurama (3) 18.15
Simpsonovi XXIV (10) 18.45 Simpsonovi XXIV (11)
19.15 Simpsonovi XXIV (12) 19.45 Simpsonovi XXIV
(13) 20.15 Avatar 23.40 Cesta kolem světa

Prima Max
6.55 Marvel Superhrdinové – Avengers: Sjednocení!
7.25 Pirátova rodinka (14) 7.55 Jurský svět:
Indominus na útěku 8.30 Spravedlnost v krvi X (15)
9.25 Spravedlnost v krvi X (16) 10.20 Kopretiny pro
zámeckou paní 12.15 Šéfkuchař na grilu 14.40
Exodus: Bohové a králové 17.45 Poslední prázdniny
20.00 Tesla, životopisný film (USA, 2020) 22.10
Osm hrozných, western (USA, 2015)

pondělí 30. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
168 hodin 10.20 Čtverec mizení.
Krimifilm (ČR, 1982) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kluk
14.25 Čas pracuje pro vraha
15.55 To je vražda, napsala IX
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint II (5/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
1.00
1.40
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3945)
Specialisté (107)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (6)
Ordinace v růžové zahradě 2
(836)
Castle na zabití III (24)
Mentalista II (18)
Mentalista II (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3946)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (108)
Specialisté (1)
Whiskey Cavalier (2)
Mentalista II (18, 19)
Castle na zabití III (24)
Krok za krokem VII (6)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.05
9.50
10.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.45
2.45

Psí život (2)
Nový den
M.A.S.H (128)
M.A.S.H (129)
Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger IV (8)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Policie Hamburk VI (29)
Námořní vyšetřovací
služba IX (7)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (28)
Milionář mezi námi
Hudson a Rex II (6)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací
služba IX (7)
Walker, Texas Ranger IV (8)
Jake a Tlusťoch IV (19)

Nova Cinema
5.00 Stůj, nebo maminka vystřelí 6.20 O zpívajícím
stromku 7.30 Jak se pomstít bejvalce 9.50 Star
Wars: Epizoda VIII – Poslední z Jediů, 13.15 Hellboy
2: Zlatá armáda 15.25 Osamělý jezdec 18.10 Kokosy
na sněhu 20.00 Seabiscuit, sportovní drama (USA,
2003) 22.35 Kult hákového kříže, krimifilm (USA,
1998) 0.50 Krvavá sklizeň, horor (USA, 2007)

Prima cool
8.35 Flash II (15, 16) 10.25 Hvězdná brána III (11, 12)
12.30 Futurama (2, 3) 13.20 Simpsonovi XXIII (8-11)
15.10 Hvězdná brána III (13, 14) 17.15 Futurama (4, 5)
18.15 Simpsonovi XXIV (14-17) 20.15 Ajťáci (2) 20.45
Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (6) 21.20 Teorie velkého třesku XI (9) 21.50 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka
23.45 Flash II (17) 0.40 Simpsonovi XXIV (14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Psí život (1) 6.50
Jurský svět – Utajená expozice (1) 7.20
Spravedlnost v krvi X (17) 8.15 Záhada v květinářství 10.00 Návrat mušketýrů 12.15 Poslední prázdniny 14.40 Avatar 17.55 Líbat nevěstu zakázáno
20.00 Twister, akční thriller (USA, 1996) 22.20
Stigmata, horor (USA, 1999) 0.20 Tesla, životopisný film (USA, 2020)

úterý 1. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.50 Na kus řeči 10.35 Cirkus
Humberto (10/12) 11.30 AZ-kvíz

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 Úsměvy Jaroslava Svěceného
15.05 Panství Downton VI (5/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nevinné lži
21.30 Jedna ruka netleská
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Kolo plné hvězd
0.10 Případy detektiva Murdocha XI
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů, Týden
v regionech

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
1.20
2.00
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3946)
Specialisté (108)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (837)
Castle na zabití IV (1)
Mentalista II (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3947)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf II
Víkend
Whiskey Cavalier (3)
Mentalista II (20, 21)
Castle na zabití IV (1)
Whiskey Cavalier (2)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (836)
Novashopping

6.10
7.00
9.05
9.50
10.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20
4.25

Prima

Nova Cinema

Psí život (3)
Nový den
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
Rosamunde Pilcherová: Láska na
obzoru
Romantický film (N, 2010)
Walker, Texas Ranger IV (9)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Policie Hamburk VI (30)
Námořní vyšetřovací služba IX (8)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (64)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (8)
Walker, Texas Ranger IV (9)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Prostřeno!
Jak se staví sen

5.45 Jak se pomstít bejvalce 7.15 Tarzan a Jane
8.35 Mentalista II (18, 19) 11.00 Byl jednou jeden
princ 13.15 Šíleně bohatí Asiati 15.35 Seabiscuit
18.10 V podstatě jsme normální, komedie (ČR, 1981)
20.00 Poseidon, dobrodružný film (USA, 2006)
21.50 Týpci a zbraně, komedie (USA, 2016) 0.05
Nevědomí, akční film (USA, 2013)

Prima cool
8.35 Flash II (16, 17) 10.25 Hvězdná brána III (13, 14)
12.30 Futurama (4, 5) 13.20 Simpsonovi XXIII
(12-15) 15.10 Hvězdná brána III (15, 16) 17.15
Futurama (6, 7) 18.15 Simpsonovi XXIV (18-21)
20.15 Simpsonovi XXXI (22) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (10, 11) 21.40 Skatetripping (1) 21.50
Partička 22.35 Cesty k úspěchu 22.50 Živí mrtví IX
(6) 23.55 Flash II (18) 0.55 Simpsonovi XXIV (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Jurský svět – Utajená
expozice (1) 6.55 Psí život (2) 7.25 Jurský svět –
Utajená expozice (2) 7.55 Spravedlnost v krvi X
(17, 18) 9.45 Holka na stěhování 11.30 Líbánky v Las
Vegas 13.30 Líbat nevěstu zakázáno 15.30 Twister
17.50 Nadějná Grace 20.00 Policajt v Beverly Hills,
akční komedie (USA, 1984) 22.05 Mezi vlky, dobrodružný film (USA, 2011) 0.30 Stigmata, horor

středa 2. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton VI (5/10)
10.30 Kufr 10.45 Všechnopárty 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soused
14.15 Otec Brown VII
15.00 Panství Downton VI (6/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (35/39)
21.35 Hercule Poirot
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
23.15 Komici na jedničku
0.10 AZ-kvíz
0.35 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Na stopě

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.00
23.55
1.50
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3947)
Ordinace v růžové zahradě 2
(996)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (8)
Ordinace v růžové zahradě 2
(838)
Castle na zabití IV (2)
Mentalista II (22, 23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3948)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Svatba na první pohled
Výměna manželek X
Whiskey Cavalier (4)
Mentalista II (22, 23)
Castle na zabití IV (2)
Krok za krokem VII (8)
Co na to Češi

6.10
7.00
9.05
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
22.55
0.10
1.05
2.05
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Psí život (4)
Nový den
M.A.S.H (130, 131)
Rosamunde Pilcherová:
Sňatek z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Walker, Texas Ranger IV (10)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Policie Hamburk VII (1)
Námořní vyšetřovací služba IX (9)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (29)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
SUPERŠÉF 24 HODIN DO PEKLA
A ZPĚT
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX (9)
Walker, Texas Ranger IV (10)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Prostřeno!

5.00 Batman a Robin 6.55 Postrach Dennis 8.45
Mentalista II (20, 21) 10.35 Teleshopping 11.10
Seabiscuit 13.45 Teleshopping 14.20 Poseidon
16.05 Sněženky a machři 17.50 Kameňák 3 20.00
Jack Frost, rodinný film (USA, 1998) 21.55 Co by
kdyby, komediální drama (USA, 2014) 23.55
Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA, 2013)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (7) 8.35 Flash II (17, 18) 10.25 Hvězdná brána
III (15, 16) 12.30 Futurama (6, 7) 13.20 Simpsonovi
XXIII (16-19) 15.10 Hvězdná brána III (17, 18) 17.15
Futurama (8, 9) 18.15 Simpsonovi XXIV (22) 18.45
Simpsonovi XXV (1-3) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Teorie velkého třesku XI (12) 21.50 Partička 22.50
Holky za mřížemi II (8) 0.00 Flash II (19)

Prima Max
5.35 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Jurský svět – Utajená expozice (2) 6.50 Psí
život (3) 7.20 Ninjago X (1) 7.50 Spravedlnost v krvi
X (18, 19) 9.45 Kosmetička a zvíře 11.55 Kopretiny
pro zámeckou paní 13.50 Nadějná Grace 15.55
Policajt v Beverly Hills 18.10 Láska se zpožděním
20.00 Skrytá čísla, životopisný film (USA, 2016)
22.30 Vražedné zprávy 0.30 Mezi vlky

čtvrtek 3. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.50 Panství Downton VI (6/10)
10.35 Kluk 11.00 Všechno, co mám
ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Carmen
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton VI (7/10)
16.00 To je vražda, napsala IX
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nevinné lži
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Hodina pravdy
0.15 Smrt přichází do Pemberley (2/2)
1.45 AZ-kvíz
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.55
23.35
1.25
2.05
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3948)
Svatba na první pohled
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (839)
Castle na zabití IV (3)
Mentalista III (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3949)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(997, 998)
Život ve hvězdách
Mentalista III (1, 2)
Castle na zabití IV (3)
Whiskey Cavalier (3)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2
(838)

Prima
6.10
7.00
9.05
9.45
10.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.20
2.20

Psí život (5)
Nový den
M.A.S.H (131)
M.A.S.H (132)
Rosamunde Pilcherová:
Cesta za štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010)
Walker, Texas Ranger IV (11)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Policie Hamburk VII (2)
Námořní vyšetřovací služba IX
(10)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (65)
Prima Partička
Šéfem za pár minut
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(10)
Walker, Texas Ranger IV (11)
Jake a Tlusťoch IV (22)

Nova Cinema
5.00 Byl jednou jeden princ 6.20 Boj o patent 8.40
Mentalista II (22, 23) 11.05 Sněženky a machři 12.50
Teleshopping 13.20 Kameňák 3 15.25 Jack Frost
17.20 Válečný kůň, válečné drama (USA/Indie,
2011) 20.00 Bastardi, komediální drama (USA,
2017) 22.15 Osudný svah v Aspenu, akční drama
(USA, 1993) 0.35 Poseidon

Prima cool
8.50 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (6) 9.25 Simpsonovi
XXXI (22) 9.50 Čundr v Africe (3) 10.25 Hvězdná
brána III (17, 18) 12.30 Futurama (8, 9) 13.20
Simpsonovi XXIII (20-22) 14.50 Simpsonovi XXIV
(1) 15.10 Hvězdná brána III (19, 20) 17.15 Futurama
(10, 11) 18.15 Simpsonovi XXV (4-7) 20.15 Demolition
Man 22.35 Dvojitý zásah 0.55 Simpsonovi XXV (4)

Prima Max
6.10 Špinavá práce VI (5) 7.05 Špinavá práce VI (6)
8.15 Psí život (4) 8.45 Ninjago X (2) 9.10
Spravedlnost v krvi X (19) 10.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (1) 11.10 Šéfkuchař na grilu 13.35
Láska se zpožděním 15.30 Skrytá čísla 17.55 Co
horšího se může stát? 20.00 Pane, vy jste vdova!,
komedie (ČR, 1970) 22.05 Zamčený pokoj, thriller
(USA, 2018) 0.25 Vražedné zprávy

pátek 4. prosince 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton VI (7/10)
10.35 Carmen 10.50 Na kus řeči
11.30 AZ-kvíz

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... Martin Růžek
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (36/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.20
1.20
3.10
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3949)
Ordinace v růžové zahradě 2 (997)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (10)
Ordinace v růžové zahradě 2
(840)
Castle na zabití IV (4)
Mentalista III (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3950)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a Ohnivý pohár
Fantasy film (VB/USA, 2005)
Méďa
Komedie (USA, 2012)
Mentalista III (3, 4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2
(839)

Prima
6.10
7.00
9.05
9.50
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.00
3.00

Psí život (6)
Nový den
M.A.S.H (132)
M.A.S.H (133)
Rosamunde Pilcherová:
Když srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Walker, Texas Ranger IV (12)
Jake a Tlusťoch IV (23)
Policie Hamburk VII (3)
Námořní vyšetřovací služba IX
(11)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(11)
Walker, Texas Ranger IV (12)
Jake a Tlusťoch IV (23)

Nova Cinema
5.00 Válečný kůň 7.25 Mentalista III (1, 2) 9.15
Štěstí je... 11.15 Teleshopping 11.45 Jack Frost 13.45
Teleshopping 14.15 Stará láska nerezaví 16.15 Múza
18.05 Tři muži a nemluvně, komedie (USA, 1987)
20.00 Letadla, animovaný film (USA, 2013) 21.45
Město, krimidrama (USA, 2010) 0.05 RED 2, akční
film (Fr./Kan./USA, 2013)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (9) 8.20 Autosalon.tv 9.30 Re-play 10.00
COOL e-sport 10.25 Hvězdná brána III (19, 20)
12.30 Futurama (10, 11) 13.20 Simpsonovi XXIV
(2-5) 15.10 Hvězdná brána III (21, 22) 17.15 Futurama (12) 17.45 Futurama (13) 18.15 Simpsonovi
XXV (8-11) 20.15 Asteroid zkázy 22.00 Overlord:
Nacistické zombie 0.20 Simpsonovi XXV (8, 9)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Ninjago X (2) 6.50 Psí život (5) 7.20 Ninjago
X (3) 7.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (2, 3)
9.40 Líbánky v Las Vegas 11.40 Bumblebee 14.05
Co horšího se může stát? 16.00 Záhada v květinářství 17.50 Eddie 20.00 Borsalino, krimifilm (Fr.,
1970) 22.45 Zákon mlčení, akční film (USA, 1985)
0.50 Zamčený pokoj, thriller (USA, 2018)
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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Do ekonomiky dáme miliardy.
Lidé si polepší o tisíce měsíčně“
Pomoc živnostníkům,
důchodcům, ale také
zaměstnancům. Tak se
vláda snaží zmírnit
bolesti, které způsobila
pandemie koronaviru.
Ministryně financí Alena
Schillerová si stojí za
tím, že miliardy směřující
k lidem se státu vrátí.

pají, bude dopad na veřejné rozpočty na
daních z příjmů činit necelé dvě miliardy. Když připočítáme i výpadek na zdravotním a sociálním pojistném, je maximum 2,2 miliardy. Ve skutečnosti bude
ale dopad nižší. Díky zavedení stravenkového paušálu se totiž některým domácnostem zvýší příjmy a tím dojde
k částečnému nárůstu spotřeby, což se
pozitivně projeví na výběru DPH.

Od Nového roku si díky zrušení superhrubé mzdy 4,5 milionu zaměstnanců
polepší až o několik tisíc korun měsíčně, někteří dostanou k výplatě peníze navíc díky stravenkovému paušálu. Důchodci už v prosinci získají jednorázový příspěvek ve výši pět tisíc korun, aby
se lépe vypořádali s rostoucími životními náklady. Drobní podnikatelé zase vyčkávají na definitivní schválení jediné
paušální daně 5 469 korun měsíčně.
Kde berete jistotu, že se tyto peníze
ekonomice vrátí? Podle mnoha expertů je lidé uspoří a motor ekonomiky se tak nerozběhne.
Ty peníze se vrací, což jednoduše můžeme vidět už letos. Od března, kdy dorazil koronavirus, do konce října jsme do
ekonomiky v důsledku covidu uvolnili
přes 224 miliard. A když se podíváte na
vývoj daňových příjmů státu, tak jsou
i přes ten historický otřes a šok na velmi
dobré úrovni. Například u daně z přidané hodnoty jsme i přes dvě vlny pandemie prakticky na loňských číslech. To
je nejlepší důkaz, že se podařilo udržet
důvěru v ekonomiku.
Ale zrušení superhrubé mzdy a snížení daní zaměstnancům na 15 procent bude znamenat další výpadek
nejméně 70 miliard korun ročně.
Je to snížení daní, které odpovídá mimořádnosti doby. Připomínám, že je to časově omezeno na dva roky. A hlavní cíl
je jasný – aby snížení daní lidé skutečně
pocítili, což se stane. Zaměstnanec s příjmem 30 tisíc si odnese domů o více než
18 tisíc čistého ročně. Vzroste spotřeba,
ale i úspory a investice. Ocení to také firmy. Je to důležitý krok, který pomůže
tomu, že motor našeho hospodářství pojede i po pandemii na plné otáčky, nebude poškytávat na jeden válec. Tím, co si
ve skutečnosti nemůžeme dovolit, je
právě takový polochod.

Jako čtrnáctá ministryně financí České republiky vede Alena Schillerová resort od prosince roku 2017.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
Podle čísel představených komorou
odborových svazů přijdou veřejné
rozpočty kvůli novelám daňových
zákonů o 250 miliard ročně. Například stravenkový paušál připraví
státní kasu o 20 miliard. Je nutný?
Přiznám se, že je pro mě velké zklamání, že jsou to právě odbory, kdo nejvíce
brojí proti reformě, díky níž může až milion zaměstnanců nově získat příspěvek
na stravování. Paušál vůbec neznamená
konec stravenek, jen dává zaměstnavatelům možnost poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek i přímo v penězích. Letos by šlo
maximálně zhruba o 1 500 korun měsíčně. Příspěvek na stravování by tak mohli využít i lidé, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům,

kteří se od ledna rozhodnou pro paušál,
ubude administrativa a odpadnou zbytečné náklady. Opravdu chci věřit, že
právě tyto poplatky a provize směřující
k několika málo společnostem, které trh
se stravenkami opanovaly, nejsou hlavní důvod toho, proč odborářští představitelé za současný oligopol tolik bojují.
Odbory tvrdí, že mají obavu o veřejné finance, aby se kvůli stravenkovému paušálu v budoucnu zaměstnancům nezvedaly daně...
Takové obavy nejsou namístě a opravdu je nemůžu brát při nejlepší vůli vážně. Čísla hovoří jasně. Pokud by příspěvek na stravování formou paušálu využili všichni zaměstnanci, kteří dnes žádné
daňové zvýhodnění na stravování nečer-

Můžeme si všechny tyhle úlevy vůbec ještě dovolit, aniž se staneme
„černou labutí“ Evropy?
Podívejte se na mezinárodní srovnání
Eurostatu či Evropské komise, tedy nezávislých nadnárodních autorit. Všechny dokládají, že v otázce deficitu a dluhu si stojíme a dál budeme stát lépe než
naprostá většina členských zemí EU. Samozřejmě, náš aktuální deficit je několikanásobkem čísel, na které jsme si zvykli z období před pandemií. Ale kdy jindy než v období nejsilnějšího propadu
ekonomiky v novodobé historii země
bychom měli investovat a podporovat
životní úroveň a poptávku? Myslím, že
každý z nás má ve svém okolí živnostníka, jemuž bylo znemožněno vydělávat.
Většina občas navštíví restauraci, jejíž
provozovatel je v těchto týdnech odkázán na pár poledních tržeb přes výdejové okénko. Někteří zaměstnanci přišli
v souvislosti s pandemií o práci, novou
nesnadno hledají a stali se tak dočasnými klienty sociálního systému. Řada rodičů musela zůstat doma s dětmi, jimž
se ze zdravotních důvodů uzavřely školy. Tisíce obyčejných lidí jsou v nouzi,
čekají na vládní podporu, zaručenou
půjčku či odklad daně. Všichni tihle
lidé potřebují pomoc. Potřebují ji teď.
Od Nového roku chystáte pro živnostníky paušální daň. Kolik si myslíte, že jich toho využije a o kolik peněz kvůli tomu stát přijde?
Paušální daň bude pro živnostníky velmi výhodná, a to hlavně díky úbytku administrativy, odpadnutí nákladů na služby účetních a získání více času na podnikání. Žádné daňové přiznání, přehledy
pojistného a další otravné papírování.
Žádná komunikace se třemi různými
úřady. Prostě jen jeden trvalý příkaz na
částku 5 469 korun měsíčně a mají klid.
A co se týče vlivu na státní rozpočet, nebude nijak významný. I v současnosti totiž většina OSVČ odvádí pouze minimální sociální pojistné a nulovou daň.
Kolik jich paušální daň nakonec využije, uvidíme. Osobně to odhaduji na minimálně několik desítek tisíc.
(PR)
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Záhada rodiště Učitele národů
Ani dlouhých 350 let
po smrti Jana Amose
Komenského není jasné,
kde se narodil. Hlásí se
k němu v Uherském
Brodě, Nivnici i Komni.

faktu, že se Jan Amos několikrát podepsal na listinách a spisech jasným určením místa. Velkým propagátorem obce
coby rodiště Komenského byl místní rodák a profesor Univerzity Karlovy Josef
Kachník. V roce 1928 zde otevřel
knihovnu, kde shromažďoval dostupné
dokumenty z celého světa. Jde například
o podpisy v památnících či u filozofických vědeckých rozprav.
„Máme tady kopii imatrikulačního listu z univerzity v Heidelbergu, kde studoval teologii a podpisem potvrdil, že je
z Nivnice,“ poukázala Hladišová. Jméno spojené s touto obcí použil i na
předmanželské smlouvě při svém druhém sňatku.
Jenže podle náhrobního kamene v nizozemském Naardenu je místem narození Uherský Brod. „Nápis vznikl podle
textu syna Komenského z druhého manželství Daniela. Patrně se o tomto místě
v rodině bavili, jemu to utkvělo v paměti
a takto se to dochovalo,“ uvedl Zemek.

JANA FUKSOVÁ
ZLÍNSKÝ KRAJ | Na sklonku života nezažíval snadné období. Potýkal se s vleklými zdravotními problémy, prodělal infarkt, smiřoval se se smrtí svých blízkých. O to častěji se v myšlenkách vracel do dětství a ke svým předkům.
Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v nizozemském Amsterodamu ve věku 78 let. Pochovaný je v kostelíku v nedalekém Naardenu.
Zatímco místo úmrtí „Učitele národů“ a prvního „Panevropana“ je bez pochybností jasné, okolnosti jeho narození
jsou dodnes nejasné. Bylo to v Nivnici,
Komni, nebo Uherském Brodě? Odborníci však o tom debatu nevedou.

Odborníci už nedebatují, tři
místa uchovávají „stopy“
„Není to podstatné ani kontroverzní
téma a nikdo se mu v současné době nevěnuje. Bereme to tak, že v této otázce
prostě není rozhodnuto,“ říká komeniolog Petr Zemek z Muzea Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě. „Na
druhou stranu je to z mého pohledu
dobře, protože se ke Komenskému mohou hlásit hned tři místa,“ dodal.
Nivnice, Komňa i Uherský Brod jsou
totiž s Komenským spojené. Každé
z těchto míst si svou stopu v životě slavného rodáka hlídá, předává dalším generacím a uchovává jako významnou součást své historie i současnosti.
V Komni podle dochovaných pramenů žili Komenského předci. V Nivnici
zase stojí Bartkův mlýn, kde se měl Jan
Amos narodit, a právě proto je na někte-

Vznikne nová expozice

Na detailu obrazu Václava Brožíka z roku 1891 je vyobrazen J. A. Komenský
ve své pracovně v Amsterodamu.
REPRO | MALBA VÁCLAVA BROŽÍKA
rých dokumentech podepsaný jako Nivnicensis nebo Nivanus. Z jiných materiálů se zase ví, že v Uherském Brodě žil
do svých šesti let.
V dokazování prvenství však nikdo
nesoutěží. „Není důležité, kde se narodil, ale co po sobě zanechal. Rivalita
mezi možnými rodišti je dávno zapomenutý přežitek,“ uvedla už dříve Ivana
Hladišová, která se v Nivnici stará o Nadační dům Dr. Kachníka a Vychovatelskou knihovnu J. A. Komenského.
Jan Amos se narodil 28. března 1592
jako nejmladší z pěti dětí Martina
a Anny Komenských. Jeho děda Jan Segeš byl fojtem v obci Komňa. Místní říkají, že rodina si fojtství držela 150 let.

Záznamy o jejich životě vedou v Památníku Komenského, který vznikl v roce
1992, kdy si celá země připomínala 400
let od narození Učitele národů.
„Jsme přesvědčení, že Komenský se
tady narodil, většina místních lidí na
tom trvá,“ konstatoval bývalý dlouholetý starosta Karel Navrátil. „I kdyby se to
nepotvrdilo, stále budeme držet primát
v tom, že Komňa je místem jeho rodu,“
zdůraznil.
Křestní list slavného myslitele sice neexistuje, ale o této obci jako rodišti Komenského hovoří kroniky a potvrzují to
i jeho vrstevníci.
Necelých dvacet kilometrů vzdálená
Nivnice zase staví své přesvědčení na

Faktem je, že v Uherském Brodě měla
jeho rodina poměrně velký majetek.
Tady také Martin a Anna zemřeli, když
bylo Janu Amosovi dvanáct let. Pak odjel do Strážnice k tetě, která se ho ujala
a kde pokračoval ve školní výuce. Když
byla Strážnice při povstání proti
Habsburkům vypálena, mladý student
zamířil k poručníkům do Nivnice
a v šestnácti letech začal studovat na bratrské škole v Přerově. Tam jeho spojení
se třemi možnými rodišti končí.
Uherskobrodské muzeum se dlouhodobě snaží o propagaci a zpřístupnění
náročných textů slavného autora. Komenského zde připomíná expozice, kterou v roce 1992 otevřel prezident Václav Havel. Za dva roky to bude 430 let
od narození Komenského a v Uherském
Brodě chtějí otevřít novou moderní expozici. Má být jeho největším muzeem
na světě.
Že se do té doby podaří konečně zjistit, kde se narodil, ale nikdo neočekává.

Stopy J. A. Komenského v možných rodištích na Slovácku: pamětní nápis na mlýně v Nivnici (vlevo), socha na návsi v Komni (uprostřed) a interiér muzea
pojmenovaného po Učiteli národů v Uherském Brodě.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, ZDENĚK NĚMEC, ARCHIV MAFRA
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V kabinetu dávají nadšenci
znovu život starému nábytku

„

LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nesourodá záplava skříní, knihoven, polic, postelí,
stolů, židlí i křesel. V prostorném skladu v českobudějovické Vrbenské ulici
s nápisem Kabinet na vchodových dveřích uvidíte nábytek, který sloužil třeba půlstoletí jedné rodině, vedle zánovního kancelářského vybavení.
Všechny věci tady čekají na nové majitele. Kabinet CB je jediné re-use centrum na jihu Čech, kde dostává nábytek
i další předměty nový vzhled a často i
funkci. Místo toho, aby skončily ve sběrném dvoře, se nakonec dočkají znovupoužití, což je české označení pro rozšířený anglický termín re-use.
„Zpočátku jsem dostávala nabídky
od lidí, že mají něco, čeho se chtějí zbavit, ale může se to ještě hodit někomu jinému. A opačně se na mě zase obraceli
lidé, kteří něco potřebovali, ale nikdy se
ta nabídka nesetkávala s poptávkou,“
připomíná Dana Kalistová začátky malého komunitního projektu, který odstartoval před čtyřmi roky.
Proto si pronajala malý sklad v centru
krajského města a začala sbírat věci pro
klienty neziskových organizací. Ale
záhy se jí začaly hromadit přebytky, protože jí někteří lidé dávali kompletní vybavení bytu.
„Přibývalo i organizací, které po nás
ty věci chtěly, a přestali jsme stíhat. Tehdy jsme pracovali jako tým dobrovolníků a měli půjčené auto. Když se otevřela možnost získat dotaci na otevření sociálního podniku, šli jsme do toho, uspěli a od loňského ledna fungujeme jako
sociální podnik,“ líčí zakladatelka
re-use centra.

Velké firmy
často mění
vybavení po dvou
letech, ty věci jsou
netknuté, velmi kvalitní
a nám přijde škoda
je vyhodit.
„A zároveň učíme lidi v kurzech, aby
si nábytek sami renovovali. Kvůli covidu jsme je bohužel museli pozastavit,“
říká Kalistová.

Velké firmy se zbavují
kancelářských kousků

Manželé Dana a Michal Kalistovi provozují v Českých Budějovicích jediné jihočeské re-use centrum Kabinet CB.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Na českobudějovické re-use centrum
se obrací také stále víc společností,
které se chtějí zbavit kancelářského
nábytku. „Velké firmy často mění vybavení po dvou letech, ty věci jsou
netknuté, velmi kvalitní a nám přijde
škoda je vyhodit. Anebo jsou to firmy, které se stěhují do jiného města a
náklady za stěhovací služby se jim nevyplatí. Místo toho si koupí nový nábytek a nám přenechají ten původní,“
vysvětluje Kalistová, která pak nabízí
kancelářský nábytek začínajícím podnikatelům.
V budoucnu by ráda otevřela v Budějovicích prodejnu, kde by si mohli lidé
levně koupit jednotlivý kousek nebo vybavení celého bytu. A zároveň sní o spojení s firmou, s níž by mohli dělat „znovupoužitelně“ i elektroniku.

Covid-19 prozatím zastavil
kurzy renovace
Zaměstnává osm lidí, většina z nich je
znevýhodněna na trhu práce – buď
jsou s duševním či fyzickým handicapem, nebo pečují o děti a potřebují
skloubit práci s rodinou. Zatímco
Dana Kalistová má na starosti obchod
a administrativu, její manžel Michal je
provozním garantem podniku. Sám je
zručným truhlářem a zároveň má na
starosti lidi v dílně.
Dobrodružnější než věci do skladu
přivézt je dostat je zpátky do oběhu.
Největším odběratelem je Nábytková
banka, která vybavuje sociální byty.
Některé kusy řemeslníci v dílně renovují, případně jim dávají modernější
vzhled. Dalším odbytištěm je tak
e-shop, na který dává Kabinet CB
kousky, jimiž vybavuje domácnosti,
ale i kavárny.

Starým věcem dávají manželé Kalistovi se svým budějovickým týmem novou podobu a využití.
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Šestnáct maminek se
zapojilo do projektu.
Výstava snímků je
k vidění ve venkovní
galerii až do ledna.
5plus2
■ ROZHOVOR
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Fotografka: Kojení je
krásné a přirozené

MIROSLAVA STRNADOVÁ
KADAŇ | Kojení je láska. Tak se jmenuje fotografický projekt Petry Píckové.
Série šestnácti velkoformátových černobílých fotografií ukazuje intimní spojení maminky a jejího dítěte. K vidění
jsou ve venkovní galerii na Studentském náměstí v Kadani.
„Cílem projektu je ukázat, že kojení
je něco normálního. Ráda bych, aby se
maminky nestyděly nakojit svá miminka kdykoliv, když je to potřeba, a také,
aby si společnost na kojící maminky
zvykla a respektovala je,“ říká fotografka. Výstava bude k vidění do 3. ledna
příštího roku.
Proč jste se pustila do tématu kojení?
Musím říci, že to přišlo úplnou náhodou. Původně jsem chtěla vytvořit stylizovanou fotografii kojící maminky v kukuřičném poli. S tím jsem oslovila maminky v regionální skupině „Nosíme
děti“ a přihlásila se mi třicítka odvážných žen. Bylo mi líto vybrat jen jednu
a ostatní odmítnout. A protože se v tu
dobu blížil Světový týden kojení, vytvořila jsem tuto sérii.
Co je hlavním poselstvím?
Poselstvím projektu je osvěta kojení.
Ráda bych, aby společnost vnímala kojící maminky jako přirozenou věc a ne
jako nějakou provokaci. Maminky
chci zase povzbudit, aby se nestyděly
nakojit svá miminka kdykoliv, když je
to potřeba.
Kolik fotografií je na výstavě k vidě-

„

To, že kojení je nejpřirozenější věc na světě, ukazuje výstava fotografií, které jsou k vidění ve venkovní galerii na
Studentském náměstí v Kadani. Sérii černobílých fotografií nafotila Petra Pícková.
FOTO | PETRA PÍCKOVÁ
ní? Neměly fotografované ženy obavu nechat se vystavit ve veřejném
prostoru?
Vybrala jsem šestnáct maminek. Všechny šly do focení s tím, že fotografie budou vystaveny a žádná z nich se toho vůbec neobávala, naopak byly nadšené.
Fotografie jsou decentní, zaměřené na
detail. Mým cílem bylo zachytit samot-

Petra Pícková vytvořila kolekci 16 fotografií, jež zachycují moment spojení
mezi dítětem a maminkou při kojení.
FOTO | M. STRNADOVÁ

ný akt kojení a spojení dítěte s maminkou. Snažila jsem se také zvěčnit specifické momenty, které dotváří intimitu
mezi dítětem a maminkou. Jedno miminko tahá maminku za ramínko podprsenky, další ji tahá za pramen vlasů,
jiné ji drží za ruku.
Jak dlouho a na jakých místech jste
maminky fotografovala?
Celé focení probíhalo asi týden. Fotografovali jsme u mě doma, u maminek
doma, ale i venku – u řeky Ohře, u Nechranické přehrady, nechybí ani ta fotka v kukuřičném poli.
Kojení vyvolává rozporuplné diskuze. Obzvláště pak kojení na veřejnosti. Jedni ho respektují. Jsou ale
i tací, kterým vadí a posílají matky
s hladovým dítětem třeba na toaletu. Kde stojíte vy?
Jako maminka tří kluků jsem si tím
sama prošla a mnohokrát se setkala s nepříjemnými pohledy. Stojím někde
uprostřed. Myslím si, že dítě lze nakojit
decentně a zcela přirozeně kdekoliv.
Není potřeba zůstávat dlouho odhalená,
ale ani není nutné se někde krčit v koutě a už vůbec ne na toaletě. Je to o vzájemném respektu.
Kterou z fotografií máte nejraději?

Negativní
ohlasy
vyvolala fotka, na které
maminka kojí tříletou
holčičku. Někdo mi psal,
že je to zvrácené.
Nedokážu vybrat jen jednu. Každá fotografie vypráví příběh a zobrazuje jedinečné pouto mezi matkou a dítětem.
Setkala jste se s negativními komentáři na výstavu?
Ano. Negativní ohlasy vyvolala fotografie, na které maminka kojí tříletou holčičku. Poté, co jsem sérii zveřejnila na
sociálních sítích, komentovalo ji nejvíce lidí a objevily se i nesouhlasné komentáře. Někdo psal i to, že je to zvrácené. To mě velmi mrzí. Přitom jde čistě
o věc maminky. Bohužel ve společnosti
je stále zakořeněn názor, že dítě se kojí
maximálně do půl roku věku a pak by
mělo přejít na sunar. Světová zdravotnická organizace doporučuje kojit minimálně do dvou let věku a pak tak dlouho, dokud si to maminka i dítě přejí. Maminka sama pozná, kdy je dítě připravené na odstavení.
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V době pandemie
pomáhají i známé tváře.
Mezi dobrovolníky se
zapojili herec
Tomáš Matonoha či
rychlobruslařka
Martina Sáblíková.
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Celebrity nabízí pomoc

EVA STREICHSBIEROVÁ
VYSOČINA | Podruhé během letošního
roku ochromila nemoc covid-19 život
v celé České republice. Sport se sice částečně znovu začíná probouzet, ovšem
kultura je stále nedostupná. I proto se některé sportovní hvězdy či celebrity
ze showbyznysu rozhodly pomoci na
místech, kde je to nejvíc potřeba.
Žďárská rychlobruslařka Martina Sáblíková tak v minulých dnech například
rozvážela obědy zdravotníkům v první
linii. „Neváhala jsem ani vteřinu. Obdivuji statečnost, se kterou zdravotníci
každý den bojují o naše zdraví a životy.
Jsem vděčná za možnost alespoň několika z nich poděkovat osobně,“ nechala
se slyšet trojnásobná olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa.
S obědovými porcemi objížděla nemocnice v Brně v rámci akce, kterou vyhlásil jeden z jejích sponzorů – Škoda
Auto. Před listopadovým hokejovým
turnajem Karjala Cup ve Finsku se firma zavázala, že za každý vstřelený český gól do sítě soupeře zajistí pro zdravotníky tříchodová menu. Celkově se
pak jídlo rozváželo do sedmi českých
nemocnic, přičemž porcí bylo 875.
„Byla to správná věc, kterou kvitovali jako lékaři, tak i sestřičky. A Martina

Žďárská rychlobruslařka Martina Sáblíková v minulých dnech rozvážela obědy zdravotníkům v Brně, naopak brněnský rodák herec Tomáš Matonoha vypomáhá v třebíčské nemocnici.
FOTO | FACEBOOK MARTINY SÁBLÍKOVÉ, ARCHIV MAFRA
ukázala, že by se uměla zapojit i do jiné
oblasti než jen do rychlobruslení,“ hlásil trenér fenomenální rychlobruslařky
Petr Novák. „Ona je opravdu velký dobrák. Nikoho by nenechala nikdy ve štychu. Je připravena pomáhat,“ chválil
svoji svěřenkyni, s níž minulé úterý zamířil za přípravou na led do Itálie.
Pomocnou ruku však nenabízejí pou-

ze sportovci, svým dílem přispívá i řada
herců. A jeden z nich – Tomáš Matonoha – nyní rozváží zdravotnický materiál
po odděleních nemocnice v Třebíči.
„Pořád se objevují výzvy, že nemocnice mají podstav a kdokoliv kdykoliv
může přijít pomoct. Navíc já si chtěl
o situaci udělat vlastní obrázek. Rád se
totiž řídím tím, co vidím a slyším,“ uve-

dl v rozhovoru pro Český rozhlas devětačtyřicetiletý rodák z Brna.
A co na přítomnost jedné z celebrit
v řadách pomocného personálu říkají
třebíčští zdravotníci? „Je zvláštní, že
místo toho, abych žádal o podpis já
pana Matonohu, tak chtěl on, abych se
mu podepsal na předávací papíry,“
usmíval se jeden ze zaměstnanců.

Absurdita: Když je horník na home office
Nová černá komedie
z Ostravy líčí, jak by
práce horníků
vypadala, kdyby je
poslali „robit“ z domova.

doví hrdinové, k jejich práci mám velký
respekt. Což se myslím projevilo i na výsledku, třebaže se jedná o bláznivou komedii,“ míní Vladimír Skórka, který vystudoval Vysokou školu báňskou a navíc pochází z hornické rodiny. Výrazným specifikem jeho díla se stane pověstný jadrný jazyk. Tvůrci proto preventivně upozorňují, že jejich dílo je přístupné od patnácti let.

MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Peprná ostravština z úst havířů komentujících koronavirový home
office, na tento černohumorný styl láká
novinka Horníci na home office, která
je již pár dní k vidění na internetu.
Černá komedie z Ostravy je dalším
příspěvkem tamních tvůrců k současné
pandemii. Hlavních rolí se zhostili herci
Josef Kaluža a Robin Ferro, které doplňuje Karel Zima.
Režie se ujal osvědčený Vladimír
Skórka, který tak navazuje na své předchozí úspěšné televizní nebo internetové seriály Lajna a sKORO NA mizině.
„Home office se stal v posledních měsících každodenní realitou pro stovky ti-

Štěpána vyřadila horečka,
roli museli přeobsadit

Ostravští filmoví tvůrci přišli s novým internetovým seriálem, komedií Horníci na home office.
FOTO | HORNICI.COM
síc Čechů. Zápletka nové komedie tak
reaguje na aktuální situaci a rozehrává
myšlenku, jak by vypadala práce z domova v případě horníků,“ vysvětluje zá-

kladní námět Nikol Klevcovová, mluvčí tvůrčího týmu.
Novinka se chce věnovat absurdnímu
humoru. „Horníci jsou pro mne oprav-

Natáčení se odehrávalo zejména v Hornickém muzeu na Landeku, a to za přísných hygienických podmínek. Přesto
ani štábu se nevyhnula mnohá úskalí.
Tím největším bylo náhlé onemocnění
původního představitele hlavní role Štěpána Kozuba.
„V den natáčení se Štěpán vzbudil
s horečkami, takže jsme museli roli okamžitě přeobsadit. Volba padla na Robina. Má obdiv mě i celého štábu, že do
toho šel ve chvíli, kdy se musel text učit
za pochodu,“ dodává Skórka.
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Jedna rvačka mu změnila život.
Přišel nový začátek, říká Špinar

V garážích Obchodního domu Šestka v Praze se Matěj Špinar (vlevo) představil v letním dlouhodobém turnaji IAF Streetfighter. Vypadl po těsném souboji
v rozhodujícím kole mezi nejlepšími šestnácti. I tak ale bere účast v projektu organizace I am fighter jako cennou zkušenost.
FOTO | BLACKART

Díky výchově rodičů se
nikdy nepral. Měl velmi
dobře nakročeno ke
kariéře u policie. Vše se
změnilo jednoho večera.
Kvůli incidentu v baru
mohl Matěj Špinar na své
sny zapomenout. Pro
MMA bojovníka začala
nová životní kapitola.
PAVEL KORTUS
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Jeden večer
mu otočil život naruby. Úspěšný mladý
sportovec působící u dálniční policie si
už sjednával podmínky u zásahové jednotky. Jenže pak se v lednu 2016 v opilosti připletl k potyčce v baru a všechno
bylo jinak.
Místo kariérního postupu byla práce
u policie navždy pryč. „Mrzí mě to,
ale život jde dál,“ tvrdí Matěj Špinar
(26 let), nadějný MMA zápasník z českobudějovického Gladiators gymu.
Jako dálniční policista si vedl velice
dobře a šel si za svým snem. „Bavilo
mě to. Bylo to občas psychicky nároč-

né, protože hlavní náplní bylo zasahování u dopravních nehod, které nebývají
hezké na pohled. Není to jenom o měření rychlosti na dálnicích v civilním
autě,“ popisuje.
Právě na asistenci při nehodách si Špinar musel celkem dlouho zvykat. „Po
nějakém čase se na to zvyknout dá, jako
na všechno. Jsem celkem odolný, takže
mi to nevadilo. Akorát když se při nehodách zranily děti, tak to bylo hodně nepříjemné,“ uvádí.

Rodiče nemají rádi násilí
Amatérský bojovník přitom odmala nebyl žádný rváč. „Nikdy jsem se nepral
ve školce ani ve škole. Je to i díky výchově rodičů,“ pokračuje rodák z malé
obce Šlapanov nedaleko Havlíčkova
Brodu. Právě tam je jeho otec ředitelem
základní školy, matka zde učí. Špinar
v Brodu prošel základní školou, střední
už prošel v Jihlavě. Tou dobou se pomalu dostával k bojovým sportům. „Hrál
jsem hokej, pár zápasů jsem si připsal
i v extralize staršího dorostu a juniorů.
Pak mě zastavily problémy s kolenem
a musel jsem toho nechat. Sport ale
mám rád, a tak jsem něco chtěl dělat.
Zkusil jsem MMA v gymu v Havlíčkově Brodě,“ vzpomíná.
A stále populárnější bojový sport ho
chytl, byť ho dvakrát operované koleno

„

stále limituje. Rodiče ale kariéru svého
syna příliš nesledují. „Oba jsou pacifisti, nemají rádi násilí. A tak jim ani neříkám, když jdu zápasit. Nejezdí se na mě
dívat, protože by jim to asi nedělalo
dobře,“ myslí si.

Chtěl bych
učit tělocvik
nebo být kondičním
trenérem. Učitelství se u
nás v rodině drží už
několik generací.
Špinar se po konci u policie přestěhoval do Českých Budějovic, kde studuje
na Jihočeské univerzitě tělovýchovu
a sport. Zároveň zde pokračuje i ve své
zápasnické kariéře. „Budějovice jsou
oproti Brodu asi pětinásobně větší město. Také Gladiators gym je daleko lepší,
využíváme víc sparing partnerů. Šéftrenér Michal Novák se nám věnuje individuálně, přestože je nás dost. Za dobu
tady jsem se hodně zlepšil. Navíc se tu
krásně žije a jsem tu hodně spokojený,“
zdůrazňuje.
Rodák z Vysočiny se chce stále zlepšovat a učit. Přemýšlet se snaží během
přípravy i při soutěžních duelech. „Vý-

hodu mají ti, kteří berou MMA jako
sport. Během zápasu je potřeba přemýšlet. Když má někdo zatmění a jde
se jen porvat, tak většinou prohraje,“
srovnává. To Špinar potvrdil i během
letního turnaje IAF Streetfighter organizace I am fighter, kde prošel přes první
kolo, ale v tom druhém těsně padl. I tak
ho ale projekt v garážích pražského obchodního centra nadchl. „Bylo to celé
narychlo domluvené a nestihl jsem se
tolik připravit. Do prvního zápasu jsem
nastupoval i lehce nemocný. Byla to zajímavá zkušenost. Navzájem jsme se
podporovali s kluky z gymu. Když jel
kdokoliv z nás, tak jsme mu jeli radit
nebo fandit. Celkově jsme si to moc užili,“ chválí si.
Za svůj největší úspěch považuje druhé místo na českém šampionátu
v MMA z roku 2016 pod hlavičkou Českého svazu MMA. Konkrétní cíl do dalších let nemá. Touží se dostat na profesionální úroveň a skloubit sport s prací.
„Živit se jenom zápasením, to je v našem sportu těžké. Nejlepší bojovníci
sice dostanou za zápas desítky nebo
i stovky tisíc korun, ale jejich příprava
je hodně nákladná. Takových je jen pár
v republice. Zápasení mě baví. A chtěl
bych učit tělocvik nebo být kondičním
trenérem. Učitelství se u nás v rodině
drží už několik generací. Je možné, že
v tom budu pokračovat,“ uzavírá.
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K manželce jsem se prostřílel
Nebyla to sezona, jakou
si brokový střelec Jakub
Tomeček představoval.
Místo olympiády obrážel
české závody. Zato se
ale stihl oženit.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
VNOROVY | Na druhou polovinu letošního roku měl brokař Jakub Tomeček
(29 let) poměrně přesný plán: z olympijského Tokia přiveze medaili a za vydělanou prémii si doma v jihomoravských
Vnorovech vystrojí svatbu.
Olympiáda se nekonala, u svatby
přesto zůstalo.
„Byla to trochu nadsázka. Svatbu
jsme měli takovou, jakou jsme si naplánovali, hlavně tedy manželka. Proběhlo
by to asi úplně stejně, i kdybych byl
olympijský vítěz,“ usmívá se střelec.
Loni byl prvním českým reprezentantem, který start na olympiádě vybojoval. Teď mu nezbývá než doufat, že se
do Tokia podívá aspoň příští rok. Zatím
si čas po sezoně zpestřuje svou oblíbenou kratochvílí, a to lovem.
Pochlubte se, jaká svatba byla?
Z vnorovského kostela jsme šli průvodem po silnici na hostinu. Pohoštění
jsme měli v Lidovém domě. Shodli
jsme se na tom, že než utrácet velké peníze za pronájem zámečku, raději pozveme víc lidí a užijeme si to. Pro nás bylo
hlavní, abychom měli střechu nad hlavou a při oslavě nezmokli, kdyby pršelo.
Ženil jste se ale bez medaile na
krku. Musel jste si na veselku půjčit?
(úsměv) Nemusel, mám velkou rodinu.
Tyhle věci se zvládnou. Byl to hlavně
plán, který jsem si říkal sám pro sebe,
my jsme ale byli spokojení. Svatba byla
hezká, pan řídící se hodně snažil, nemůžeme si stěžovat. Jak jsme si to přáli, takové to bylo.

Lov je pro Jakuba Tomečka
podzimní vášní i rozptýlením. Nezapomíná na to, aby
se před ním patřičně oblékl.
diabolku koupil, vybral jsem si na střelu
ten správný balonek, tam byl klíček
a mohl jsem si nevěstu odemknout. To
jsem možná mohl říct hned na začátku,
že jí dali kouli na nohu. (směje se)
Chodí s vámi žena na lov do lesa,
když má vztah k myslivosti?
Už ano. Když jsme spolu začínali, nebyla schopna ani dokoukat film, kde by
umíralo zvíře. Raději aby ve filmu
umřel člověk než zvíře! Teď už chodíme spolu. Já toho popravdě moc nestřelím, poslední dobou chodím do lesa
hlavně posedět, nemám lovecké štěstí.
Bereme návštěvy lesa jako formu sociální interakce ve volném čase.
Co lovíte?
Všechno, co se dá. Chodíme na společné hony, které v omezeném rozsahu mohou probíhat. Chodíme na drobnou
zvěř, tedy zajíce či bažanty, nebo na na-

háňky, kde se loví spárkatá zvěř, jako
prase, jelen...
Můžete se některým z úlovků pochlubit?
V tomto ohledu jsem strašně podprůměrný. Mám sloveno kde co, ale žádný
kapitální kousek, který nikdo nemá.
Myslivost beru tak, že jde o kamarádství a zážitky. Někam se jde, člověk se
seznámí, popovídá. Raději tohle než vystavovat trofeje.
Když trefíte bažanta, odnesete si ho
domů a nachystáte k obědu?
Jasně! Snažím se zvěřinu, když to jde
a pořadatel lovecké akce to umožní,
i zpracovat.
Chodíte se psem?
Psa máme, bretaňského ohaře Ajku. To
je ten největší lovec. Nejmenší z ohařů,
ale pořád má nějakých 50 centimetrů

Měl jste svatbu se sportovní tematikou, když byl olympijský rok?
Úplně sportovní to nebylo, manželka vybrala zámecký styl. Použila prvky myslivosti, barvy do zelena a tak. Jediné, co
mohlo můj sport připomínat, vymysleli
moji kamarádi z Vlašimi – připravili
pro mě úkol, v jehož rámci jsem se k nevěstě musel prostřílet.
Jak to probíhalo?
Střílel jsem ze vzduchovky do balonků.
Bylo to docela drahé, musel jsem skupovat náboje a ty bohužel nepasovaly do
zbraně, ze které jsem potřeboval střílet.
Měl jsem kulový náboj, brokový náboj,
ale potřeboval jsem diabolku do vzduchovky. Naštěstí jsem nakonec jednu

v kohoutku a v bytě by byl považovaný
za velkého psa. My ale s manželkou žijeme v Brně a Ajka je u našich ve Vnorovech. Když na víkend přijedu, má největší radost, protože ví, že se půjde lovit.
Jste v lese pravidelně?
V podstatě ano. I když nejsou lovy,
vždycky se najde důvod pro procházku
se psem. Vezme se puška na rameno
a jde se. Nemusí se ani vystřelit, ale hned
to má jinou atmosféru. Flinta se vezme
jen pro všechny případy, co kdyby.
Po sportovní stránce letošní sezona
tak bohatá nebyla. Co vám přinesla?
V prvních měsících opravdu výbornou
formu, vyhrál jsem závody v Maroku
a v Kataru. V březnu jsem ještě cíleně
kvůli olympiádě neodletěl na Světový pohár na Kypr; a pak to začalo. Náhradním
cílem mi bylo mistrovství republiky, které jsem vyhrál, ale samozřejmě o nějaké
celkové spokojenosti nemůže být řeč.
Tušíte, co vás čeká v zimě? Budete
se připravovat na olympiádu, jejíž
konání není definitivně jisté?
Celé je to strašně složité. Do konce roku
byly naplánované nějaké akce, jako servisování zbraní nebo soustředění, mělo
se jet do Itálie nebo na Kypr, ale semafor zčervenal a rozhodl jinak.

Jakub Tomeček během mistrovství republiky, na němž vybojoval zlatou medaili ve skeetu.
2x FOTO | ARCHIV JAKUBA TOMEČKA

Takže jste bez přípravy?
Probíhá v rámci České republiky. Mám
svého kondičního trenéra, s nímž pracuji, a dokud to venkovní teploty dovolí,
tak střílíme. Dá se do minus dvou stupňů, pak to není technicky možné. Při nižších teplotách železo promrzá a hrozí,
že se zničí. Ani sníh střílení nesvědčí,
protože bílá barva hrozně vytahuje oči.

Královéhradecký kraj
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Už roky trápí Zdoňov proudy
aut do skal. Chystá se řešení
Obyvatelé pohraniční
obce proti tisícům aut
polských návštěvníků
Adršpašskoteplických
skal. Vyplnilo se, před
čím místní varovali už
před jedenácti lety.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
ZDOŇOV | Úzká silnička se klikatí stromořadím od Zdoňova k hraničnímu přechodu. Auta se tu míjejí jen tak, že sjedou do prašných škarp. I v listopadovou
sobotu je tu čilý provoz, skalní města zůstala otevřená i přes koronavirovou pandemii, stejně tak některé obchody v Polsku. S letními měsíci to však nemá srovnání.
„Od konce října už je klid, ale do té
doby to bylo hrozné. Jezdí tudy jedno
auto za druhým, řidiči nedodržují rychlost. Bojíme se pustit ven vnoučata. Petici jsem podepsal. Byl jsem už předtím i
proti otevření přechodu pro auta. Já přechod nepotřebuju, kvůli mně by se to
mohlo zavřít,“ shrnuje martyrium řady
sezon muž ze zemědělské usedlosti při
silnici, který nechce zveřejnit své jméno a poblíž hranice žije nastálo.

Nárůst byl pozvolný
Příliv automobilistů byl pozvolný.
Když se v létě 2011 otevřel přechod pro
auta do 2,5 tun, místní to příliš nepociťovali. Vymohli si, že na hraniční přechod
nebudou upozorňovat dopravní ukazatele. Jak se však informace o přechodu dostala do navigací, provoz zesílil.
Petice za omezení dopravy nemá sice
veškeré náležitosti, ale radnice v Teplicích nad Metují se jí zabývá. Podepsala
ji asi stovka chalupářů i místních. Žádají město, aby se u kraje zasadilo o zklidnění provozu hlavně v závěrečném úseku silnice III. třídy. Vozovka je sice zánovní, avšak jen v šířce do 4 metrů a
bez vyznačených výhyben i chodníků.
Přitom jde o hlavní tepnu, kudy přijíždějí turisté z polského Mieroszówa do Adršpachu. Lidem vadí, že jakmile motoristé obsadí parkoviště u vstupů do skalních měst v Adršpachu a Teplicích, další živelně odstavují auta ve Zdoňově podél silnice nebo na točnách autobusu.
Přes přechod také hojně jezdí zaměstnanci do práce v adršpašské pobočce firmy Continental.
Pětikilometrový úsek od hranice po
Dolní Adršpach policisté v sezoně opakovaně zavírají, aby projeli záchranáři.

Loni si přijelo Adršpašské a Teplické skály prohlédnout 532 tisíc turistů.
Prospělo, že se domluvily radnice Adršpachu a Teplic o přeposílání aut na volné plochy. Nově pomáhali také policisté a hasiči přímo v Mieroszówě, kde odkláněli dopravu.
Už v srpnu se uskutečnila schůzka,
na níž se sešli Zdoňovští, zástupci Teplic a Adršpachu, krajští silničáři i tehdejší krajský radní pro dopravu Martin Červíček. Další setkání už jen s náměstkem
krajských silničářů Jiřím Koutníkem se
konala v listopadu. „Lidé žádají, aby se
řešila intenzita dopravy ve Zdoňově a
dodržování předpisů, protože tam auta
jezdí rychle. Nedávno jsme se s panem
Koutníkem byli znovu podívat, jak by
bylo možné zpomalit dopravu hlavně v
rovném úzkém úseku od hranice a přímo ve vsi. Už se promýšlí, jestli vzniknou zpomalovací pásy nebo se upraví
značení. Myslím, že změna nastane,“
podotýká teplický starosta Josef Bitnar.
Krajští silničáři o tom jednají s policií
a silničním úřadem. „Ve hře je několik
variant: snížení nejvyšší povolené rychlosti ze 40 na 30 kilometrů v hodině, výraznější dopravní značení, instalace zpomalovacích retardérů nebo výstavba
vjezdových ostrůvků. Jako nejúčinnější
se v tuto chvíli jeví úsekové měření
rychlosti. To ale předpokládá zapojení
Městského úřadu v Broumově, se kterým jednáme,“ poznamenává hejtman
Martin Červíček, který chce dosáhnout
shody všech stran.
Zdoňovu by od příštího roku pomohlo, kdyby se provozovatelům Adršpašských skal podařilo spustit rezervační
systém na nákup vstupenek propojených s parkovacími místy. Zatím si Adr-

špach vybral dodavatele systému, který
už na něm pracuje. Teplické skály, jež
bude od příštího roku provozovat přímo
město Teplice, by se připojily také.

Hudba daleké budoucnosti
Přes hranici ve Zdoňově dříve směli jen
turisté. V prosinci 2007 se Česká republika stala součástí schengenského prostoru, takže přechody zmizely. Kraj prosadil, aby se silnice přes Zdoňov opravila a směla tudy jezdit auta. V tichosti přidal opravu zdejší silnice do rozsáhlého
projektu celkem za 114 milionů korun,
z nichž většinu uhradila Evropská unie.
Spolek B. U. K. protestoval peticí, proti
byla dopravní policie i zastupitelé Teplic, přesto se nová vozovka od Zdoňova
do Mieroszówa v létě 2011 otevřela.
Tehdy se tvůrci projektu radovali, že
cestu do Adršpachu pomohli o 18 kilometrů zkrátit.
Že vyřešit nápor aut nebude jednoduché, si uvědomuje zdoňovská obyvatelka Martina Tauchmanová, která před
lety se spolkem proti silnici brojila. Nynější petici nepodepsala, protože si myslí, že je potřeba najít řešení pro turisty i
obyvatele v širší oblasti. „Nárůst dopravy je extrémní. Žila jsem tady už od dětství, kdy to byla koncová vesnice, teď
tudy jedou polští turisté i zaměstnanci z
Broumovska. Není zatím nijak ošetřeno, aby nedocházelo k dopravním kolapsům, když se naplní parkoviště v Adršpachu. Policie se postaví na hranici ve
Zdoňově a přestane pouštět auta do vnitrozemí, ale to není řešení. Poláci zapíchnou auta po vesnici a 4,5 kilometru jdou
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do skal pěšky, přičemž ve vesnici není
toaleta, obchod ani občerstvení, takže
podle toho vypadají příkopy. Snad se už
řeší společný parkovací systém, aby už
v Mieroszówě bylo na displejích vyznačeno, kolik je kde u skal volných parkovišť. Ale to asi je hudba daleké budoucnosti,“ míní Martina Tauchmanová, která se stará o provoz Teplických skal.

Hejtman zkusí výjimku
Někteří Zdoňovští by nejradši omezili
provoz na přechodu tak, aby přes něj
směli jen místní, jak to kdysi dovoloval
malý pohraniční styk. Provoz na hranicích se však nyní řídí legislativou schengenského prostoru. Hejtman Červíček
slibuje, že pokud dostane podnět, obrátí
se na ministerstvo vnitra, zda by tam nějaká výjimka ohledně omezení přicházela v úvahu.
Místní doufají, že se podaří nápor automobilistů zmírnit. „Teď řešíme situaci ve Zdoňově, ale je otázka, co nastane
po dostavbě dálnice mezi Jaroměří, Královcem a Polskem. Proud polských návštěvníků v autech, kteří budou chtít vidět Adršpach, by mohl sjíždět z dálnice
u Trutnova a pak to pocítí řada jiných
obcí. Nebo se do podobných potíží
může dostat i další přechod v Libné,
kde zatím vede lesní cesta,“ uvažuje starosta Bitnar.
Podle provozovatelů skalních měst si
loni přijelo prohlédnout Adršpašské a
Teplické skály 532 tisíc turistů. Letošní
čísla zčásti ovlivní koronavirová pandemie, zjara byly skály zavřené, ale o
prázdninách se turisté vrátili.
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Karel Čapek: Strach je nemoc…

Tajenka: … špatného svědomí.

Čtěte nové
Téma: Když
zvířata léčí

P

omůžou vám snížit vysoký
krevní tlak, přimějí vás k pohybu a zlepší vaši motoriku.
Naučí vás toleranci, zvýší vám sebevědomí a už nikdy se nebudete cítit
sami. Výzkumy i prostá praxe ukazují, že zvířata mají na zdraví člověka silný pozitivní vliv.
I proto si mnozí pořídí psa, kočku
nebo třeba králíka. Aby se měli o
koho starat, s kým se mazlit nebo s
kým chodit na procházky.
Zvířata jsou prostě skvělí parťáci.
Ale i léčitelé. Vycvičení psi díky vynikajícímu čichu umějí u lidí zjistit
rakovinu i další nemoci dříve než
přístroje. Jak můžou našemu zdraví
pomoci ještě jinak? Čtěte v novém
vydání týdeníku Téma již v pátek.

Prsa jsem pojistila na miliony,
říká ikona sexu Samantha Fox
LONDÝN | Bývalá britská modelka a
zpěvačka Samantha Fox (54 let) přiznala, že si v osmdesátých letech nechala
pojistit své slavné poprsí na milion liber, v přepočtu téměř třicet milionů korun. „Každé prso jsem si tehdy pojistila
na pět set tisíc liber, poradil mi to můj
agent, protože viděl, že i ostatní slavné
ženy si nechávají pojistit své nohy či zadek,“ svěřila se Samantha Fox pro deník The Sun. Samantha Fox kariéru zahájila jako šestnáctiletá, a to rovnou
jako topless dívka proslavené třetí strany britského bulváru The Sun.
Jedna z nejfotografovanějších žen
osmdesátých let se v britském magazínu Page 3 poprvé objevila nahoře bez v
roce 1983 v pouhých šestnácti letech.
O tři roky později odstartovala velmi
úspěšným debutovým singlem Touch
Me hudební kariéru. Několik let poté vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů. „Babička s dědečkem museli
najmout bodyguardy, kteří mě chránili
před šílenými fanoušky. Jednou o víkendu jsem zpívala na koncertě, kde bylo
kolem deseti tisíc teenagerů. Později se
ti kluci vydali hromadně na můj hotel,
kde mlátili do oken a dveří tak silně, že

Samantha Fox v dobách největší slávy (1986). Na druhém snímku zcela vpravo její snoubenka Linda.
FOTO | THE SUN/NEWS SYNDICATION, PROFIMEDIA.cz
je rozbili a dostali se dovnitř. Musela
jsem tehdy s bodyguardy rychle utéct
na střechu a dostat se pryč s pomocí helikoptéry, bylo to opravdu divoké,“ popisuje někdejší sexsymbol šílení fanoušků. O své lesbické orientaci promluvila
zpěvačka poprvé v roce 2003, kdy začala ke smutku mnoha mužských fanouš-

ků chodit se svou manažerkou Myrou
Strattonovou. Ta zemřela v roce 2015
na rakovinu. Momentálně žije Samantha Fox již čtvrtým rokem se svou
norskou snoubenkou, dvojnásobnou
matkou Lindou Olsenovou (45). Chystají svatbu, kterou musely kvůli šíření koronaviru dočasně odložit.
(sub)
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Kapitán minul, basketbalisté
přesto derby konečně ovládli
Basketbalisté z Hradce
Králové dokázali poprvé
v historii porazit rivala
z Pardubic. U klíčových
okamžiků zápasu byl
Ondřej Peterka.

Především to, že jsme podali mnohem
lepší výkon než dva dny předtím v Kolíně. Hlavně v obraně, což je vidět i na
tom, že jsme inkasovali o dvacet bodů
méně než tam. Proti Pardubicím jsme si
v obraně dobře pomáhali a nepouštěli
soupeře k lehkým střelám, navíc jsme
jak v obraně, tak v útoku hráli kolektivně. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

RADOMÍR MACHEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Dvanáct vteřin
před koncem prestižního zápasu Národní basketbalové ligy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ho jeden ze soupeřů
fauloval a Ondřej Peterka dostal výhodu dvou trestných hodů.
Domácí Hradec, který v nejvyšší soutěži svého rivala ještě nikdy neporazil,
v tu chvíli vedl o jediný bod 74:73. Domácí kapitán, se sedmnácti body nejlepší střelec svého týmu, tak dostal výbornou příležitost zvýšit náskok svého
týmu na tři body, což by Pardubičtí velmi pravděpodobně mohli jen vyrovnat a
vynutit si prodloužení.
První pokus Peterkovi vyšel, ale druhý do koše nezapadl a míč doskočil jeden z protivníků. „Věřil jsem, že to
dám, ale bohužel. Alespoň jsem to udělal zajímavějším,“ vypravoval po zápase hradecký basketbalista už s klidem v
hlase. Pardubice totiž sice rychle zaútočily a podle očekávání se pokusily o tří-

Kapitán basketbalistů Hradce Králové Ondřej Peterka rozehrává jednu z
útočných akcí svého týmu.
FOTO | LUBOŠ LORINC
bodový koš, ale Dunans pět vteřin před
koncem netrefil, míč se dostal do hradeckých rukou a pak už mohla propuknout jeho radost.
Byla hodně velká právě proto, že
šlo o Pardubice?
I když se hrálo bez diváků, pro které je
to možná ještě prestižnější než pro nás
hráče, rivalita je i mezi námi. I když jde
o stejné body jako v jiném zápase, stále
je to derby. Trvalo více než dvě sezony,
než se nám v něm zadařilo.

I pro vás to je něco, co se nestává
každý den, přestože jste proti Pardubicím v minulosti hrál i za jiná družstva. Jaká je vůbec vaše bilance?
Nic moc. Naposledy jsem je v lize porazil asi před pěti lety, když jsem byl druhým rokem v Prostějově. Nám se to za
ty dva roky podařilo dvakrát, ale jednou
jsem nehrál. A se Svitavami jsem je,
myslím, neporazil ani jednou.
Co nyní rozhodlo o tom, že se vám
to podařilo?

Většinou jste vedli, na začátku poslední čtvrtiny dokonce o 13 bodů. I
o tento náskok jste přišli a málem
jste se o výhru připravili. Proč?
Takový už je basketbal. Soupeř na nás
trochu víc přitlačil, v útoku dal trojku a
pak i koš s faulem, a najednou šel do těsného vedení. Na tom si cením toho, že
jsme se v těch chvílích nepoložili a za
chvíli jsme byli znovu o pět bodů vpředu. Pak jsme zvládli i koncovku.
Vyhráli jste o dva body, o dva body
jste předtím prohráli v Kolíně.
Přestože poslední utkání jasně opanoval Nymburk, jak berete vyrovnanost letošní ligy?
Je to pro soutěž jen dobře, i když nám ty
vyrovnané výsledky spíše uškodily, většinu zápasů, které jimi skončily, jsme
prohráli. Jsou to kdyby, ale kdybychom
body z nich měli, jsme dnes úplně někde jinde. Dnešní liga je opravdu vyrovnaná, tradičně je odskočený Nymburk, i
když také už prohrál, a neskutečnou formu má Opava.

Hradec porazil Ústí a prodloužil tak sérii
HRADEC KRÁLOVÉ | Definitivně potvrzeno, současná ligová bilance fotbalistů Hradce Králové přepisuje klubové
rekordy. Alespoň ty z několika posledních dekád.
Dvacet bodů za šest výher a dvě remízy z úvodních osmi zápasů je od sezony
2000/2001, tedy za posledních dvacet
let, nejvíc. Hradec se k tomu několikrát
jen přiblížil, nejvíc před třinácti lety, v
sezoně 2007/2008, kdy v úvodních
osmi zápasech získal bodů devatenáct.
Všechny zápisy podobné těm letošním pochopitelně spadají do druholigových sezon, v těch prvoligových je to
spíše nemyslitelné. A protože v 90. letech minulého století se Hradec v 1. lize
pohyboval, letošní bilance tak je rekordní minimálně za posledních třicet let.
Slušná práce. „Na tabulku se nejen
nám, ale všem, kteří nám fandí, dívá
pěkně, ale nemyslíme si, že už je všechno uděláno,“ řekl k tomu trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

mužstev soutěže, šest inkasovaných branek je zároveň nejméně ze všech. Mohou být lepší důkazy současné dominance Hradce v druholigové soutěži?

Uspěli i náhradníci

Útočník Erik Prekop (vlevo) pomohl Hradci dvěma góly.
Hradci se na tabulku po sobotní výhře 5:1 nad Ústím nad Labem kouká
pěkně hned z několika důvodů. Především v tuto chvíli za sebou nechává
všechny ostatní téměř o parník, druhý
Žižkov, třetí Prostějov a čtvrtá Líšeň
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ztrácejí pět bodů. V soutěži, z níž do 1.
ligy postoupí jen vítěz, důležitý údaj.
K tomu je třeba přidat i to, že vysoké
vítězství nad do té doby třetím Ústím
nad Labem Hradecké dotáhlo na Jihlavu i do čela pořadí nejlépe střílejících

Hradečtí se po reprezentační pauze museli vypořádat s řadou zdravotních absencí, často klíčových hráčů. V sestavě
chyběli Dvořák, Rada, Vašulín, Čech a
brankář Vízek. „Začalo nás to najednou
kosit, ale ti, kteří nastoupili, je plnohodnotně nahradili. Zápas jsme zvládli dokonale,“ těší Frťalu.
Na to, aby se současnou dominancí
Hradec mohl vyrazit i do roku 2021, potřebuje letos zvládnout ještě tři zápasy.
Jeden sehrál už ve středu na hřišti nováčka z Blanska, kterému se v sezoně daří.
Utkání skončilo po uzávěrce tohoto vydání. „V této soutěži může porazit každý každého,“ poznamenal Zdenko Frťala.
(hek)
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INTERAKTIVNÍ KOŤÁTKO
TKO

100%
GARANCE

CENA

KVALITY

až

90 dní
GARANCE
VRÁCENÍ

GARÁŽ 3 PATRA „CAR ZONE“
NE
Stavebnice, která
neomrzí a zabaví
na dlouho. Rozvíjí
fantazii, inteligenci a kreativitu. Obsahuje 6 ks aut,
samolepky.

Reaguje na tlesknutí. 6 funkcí: prossí,
sedí, chodí, uklání se, zpívá, protahuje se.
Velikost: cca 22 c

INTERAKTIVNÍ ŠTĚNÁTKO

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

Rozměr: 57 x 52 x 47 cm
Materiál: plast

Chová se jako opravdový pejsek.
Reaguje po zvukovém signálu. 7 funkcí: prosí, běhá,
štěká, sedne, lehne,
čmuchá, panáčkuje.

VÁNOČNÍ HITY

NOVINKA
N

Velikost: cca 15 cm

799,
799,--

599,-

5
599,-

OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU
Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti
asitosti.

SEDÁTKO DO VANY nastavitelné MULTIFUNKČNÍ MADLO
Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby. Pevná
s indikátorem
konstrukce a protiskluzová úprava povrchu.

➊

Nosnost: až 100 kg

➋

➊ Klasik za 499 Kčč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWERR
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč
➏ Magic za 599 Kčč
➌

➍

SLEVA -200 Kč

od

399,-

/ks

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

Smažení pomocí cirkulace horkého vzduchu s minimem oleje.
PEČENÍ
➊ Příkon: 1 300 W, Objem: 2,6 ℓ
za 1 499 Kč
2 ℓ
➋ Příkon: 1 300 W, Objem: 2,6
Digital, za 1 699 Kč
➌ Příkon: 1 500 W, Objem: 3,5
3 ℓ
Digital, za 1 999 Kč

DUŠENÍ
SMAŽENÍ
FRITOVÁNÍ
GRILOVÁNÍ

Zařiďte si bezbariérovou kkoupelnu
nebo toaletu bez děrr a vrtáání.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

Pro seniory a hůře
pohyblivé osoby.
Protiskluzová úprava
sedáku.
Nosnost: 120 kg

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

699,-

PARNÍ MOP 5v1

Pomocí vodní páry spolehlivě odstraní zápach
a špínu. Bez použití jakékoli chemikálie.
Regulace páry.

od

➊ SE 4 KARTÁČI za 499 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

Výkon: 1300 W.

➋

➊
1 999,-

1 199,-

1 499,
9,-

od

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ DEKA AUTOPOTAH VYHŘÍVANÝ
Na dálkové ovládání (pohodlně nastavíte intenzitu
S TERMOSTATEM COMFORT
vyhřívání).

Univerzální velikost. Snadné připevnění. Použití i na sedadla
s bočním airbagem.

Rozměr: 150 × 80 cm
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

599,-

od

399,-

/ks

Materiál: 100% polyester
Příkon: 41 W
Rozměr: 105 x 50 cm
1 ks 499 Kč
2 ks 898 Kč

ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE
➋ ZOOM DUBLE LED
1 ks za 349 Kč
2 ks za 598 Kč

➊ ZOOM
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

/ks

od

LEHKÉ

➊

160%

449,-

/ks

zvětšení

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz

PRAHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZNOJMO Tovární 14
Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

199,-

/ks

AAR
v hodnotě

OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTRAVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PRAHA 1 Václavské nám. 66/808

od

VÁNONÍ DÁREK ZDARMA!

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054

33 g
ODOLNÉ

Rozšiřuje krevní cévy, stimuluje krevní oběh, zmírňuje
bolesti svalů, uvolňuje
napětí.

399,-

499,-

Pro precizní práce v domácnosti či dílně (šití, luštění
křížovek, modelářství…). Lze kombinovat s dioptrickými brýlemi. Univerzální velikost.

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ DEČKA NOVINKA
Rozměr 50 x 40 cm.
Lze prát v pračce.
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč od

/ks

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
KL

➌

➊

199,19

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

NOVINKA

➋

od

47-66 cm

KOUPELNOVÉ
VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
SEDÁTKO

➎

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

799,-

1000 K

ke každému
nákupu nad 500 Kč

