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Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE

%
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 7 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

Koncern e-Finance, a.s. nabízí dluhopisy zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu Zámku Račice čítající
pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a samotný
Zámek Račice. Celé portfolio investic najdete na našich
stránkách www.e-finance.eu.

...................................................................................................................................................................................

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE

%
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Investice roku 2021

Skupina e-Finance více jak 20 let investuje do nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Díky tomu disponuje
stabilním portfoliem, zejména nájemních nemovitostí, v hodnotě
přesahující 1 miliardu korun. Portfolio investic najdete na
www.e-finance.eu.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

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

ZELŇÁK EFI BEER FEST

EFI HOSTINEC

V EFI Hostinci Zelňák pro Vás chystáme v termínu 3.10. - 9.10. ZELŇÁK EFI BEER FEST, kde
budeme podávat naši EFI Pšenici za vymazlených 35 Kč a budete moct okusit bavorské
speciality, jako např. tradiční preclík, zelňačku s klobásou, curry wurst s hranolkami
nebo vepřové ragú s EFI Pšenicí, kořenovou zeleninou a slaninou s kvasovým chlebem.
Těšíme se na Vás!

EFI Hostinec ZELŇÁK Zelný trh 4, 602 00 Brno střed

3. 10. - 9. 10.

2022

EFI Hostinec Zelňák
člen e-Finance Group

Optické tarify
s rychlostí
až 500 Mbit/s

INTERNET
PŘIPOJTE SE PŘES NÁS

Internetová TELEVIZE

Jana Masaryka 12
586 01 Jihlava
e-mail: m-soft@m-soft.cz
www.m-soft.cz
pro informace a objednávku

volejte 567 579 120
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ČÍSLO 34, ROČNÍK XI

Eva
Hecko Perkausová
Mám dobrodružnou
povahu, i po narození
svého dítěte chci
dál cestovat

23. 9. 2022

…str. 8 a 9

Skiareály zvažují sezonu
bez technického sněhu
HOKEJ

Startuje druhá liga, přinese
i napínavá derby
...str. 69

NADÁVKY PO ČESKU

Peprný průvodce vulgarismy
dneška i minulosti ...str. 10 a 11

Provoz lyžařských areálů na Vysočině (na snímku Šacberk u Jihlavy) je závislý na umělém zasněžování.

Provozovatelé sjezdovek na Vysočině musejí najít
způsoby, jak ušetřit. Kvůli extrémně vysokým cenám
za elektřinu je totiž čeká velice náročná zima.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
VYSOČINA | S velkými obavami hledí na
nadcházející sezonu provozovatelé lyžařských areálů. Starosti jim však nedělá covid, ale vysoké ceny energií, a to navzdory
jejich zastropování vládou. Sjezdovky na
Vysočině jsou téměř ze 100 procent závislé
na výrobě technického sněhu. K tomu potřebují právě elektrickou energii, jejíž cena od
loňského roku významně vzrostla.
Provozovatelé skiareálů se snaží hledat
úspory třeba i tak, že zvažují, že nebudou
vůbec zasněžovat technickým sněhem. Velmi pravděpodobné je i zdražení skipasů.
Jednoznačně rozhodnutí ale ještě nejsou.
„Je to jako věštění z křišťálové koule. Nevíme, co bude,“ shodují se.
Například Jiří Pálka z Fajtova kopce

u Velkého Meziříčí vidí tři cesty. „Ale zatím nevíme, kterou se dát. Jednou z možností je, že nebudeme vůbec zasněžovat a spolehneme se jen na přírodní sníh. Dále může
zdražit skipasy. Ale nevíme o kolik, aby to
bylo pro lidi ještě únosné. Nevíme, kde najít tu hranici, kterou by byli ještě ochotni akceptovat. A další možností je hledat úsporná opatření. Přiznávám však, že už nevíme,
kde je najít,“ povzdechl si Pálka.

Zvýšení cen ani zdaleka
nepokryje náklady
Na novou lyžařskou sezonu se zatím připravuje Pavel Havlíček, provozovatel skiareálu Šacberk u Jihlavy. „Doufáme a věříme. Budeme se situaci na trhu s energiemi
přizpůsobovat a hledat cesty. Nějaká úspor-

FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

ná opatření budeme muset přijmout, ale ještě nevím jaká. Možná se budeme snažit
lépe hospodařit s technickým sněhem,“ naznačil Havlíček a zároveň nevyloučil zdražení skipasů. „Zvýšení cen by ale zdaleka
nepokrylo náklady, jaké budeme mít,“ poznamenal.
S obavou do budoucna hledí i Magda
Vaňková, která provozuje areály v Lukách
nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova. „Pro nás jsou největší položkou ceny
energií na zasněžování a na provoz lanovky. Když začneme vyrábět technický sníh,
tak na elektroměru by se daly brousit nože,
jak se ta kolečka točí. Ale není to jen elektřina. Výrazně zdražila i nafta, kterou potřebujeme do rolb, abychom mohli upravovat
svahy,“ vypočítala.
Naději do zastropování cen vkládá Michal Hána z lyžařského areálu Čeřínek u Jihlavy. „Teď nám nabízejí cenu 18 tisíc za megawatthodinu. To by za tu cenu ani nestálo
za to zasněžovat. Zastropování cen by pomohlo. Mohli bychom být přinejhorším na
podobných cenách jako vloni,“ vysvětlil.

HOVĚZÍ VERSUS VEPŘOVÉ

Maso pod drobnohledem
kuchaře Huga Hromase ...str. 12

FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ

Hrál pro Masaryka, fandil
Spartě a miloval chůzi ...str. 20
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„Co můžem ztratit? Jenom své
Mezi Prahou a vesnicí
Skrýšov u Pelhřimova
putuje už roky herec
a překladatel Otomar
Krejča mladší, jenž
v půlce září oslavil svoje
75. narozeniny.
SKRÝŠOV | Otomara Krejču mladšího
si dnes diváci mohou spojovat již jen
s rolí Míši Borna v občas reprízovaných
seriálech Sňatky z rozumu a Zlá krev.
On sám však v minulosti věnoval mnohem více času a úsilí svému divadelnímu působení.
Vyhověl prosbě 5plus2 a v textu propojujícím odpovědi na zaslané otázky
se ohlédl za svou dosavadní prací na jevišti i před kamerou, ačkoli, jak poznamenal, nemyslí, že by jeho curriculum
mohlo čtenáře zaujmout.
A nezapomněl zmínit ani spolupráci
se svým otcem, mezinárodně uznávaným režisérem a hercem Otomarem
Krejčou (1921–2009).

O herectví
„Vyrůstal jsem v trvalém kontaktu s divadlem a přesvědčení, že, alespoň za
vzácných šťastných okolností, zjednává
přístup k podstatným otázkám individuINZERCE

ální i společenské existence, ve mně narůstalo postupně. Učilo mě relativizovat pavučinu zvyku a zvnějšku implantovaných pravd, do nichž je člověk od
nepaměti zaplétán, připustí-li (Hamletovými slovy přátelům ze studií, kteří mezitím podnikli kroky k úspěšné kariéře),
že hrát na něj je snadnější než hrát na
píšťalu; a že je to tak snadné jako lhát.
Zjišťoval jsem, že se vyskytují okamžiky, v nichž se díky divadlem zjednanému prožitku dokážeme vymanit ze zapomenutí bytí, probořit se zvyklou slupkou všednodenního přežívání do bytostnějších rovin. Jde vesměs o dar celých
zdařilých inscenací, spjatý s odkazem
aristotelské katarze. Zažil jsem řadu
skvělých hereckých kreací, jen dvakrát
mě však do těchto hlubinných existenciálních poloh zavedl právě se odehrávající herecký výkon; otcův Čebutykin ve
Třech sestrách a Bouquetův Pozzo v Čekání na Godota, nastudovaném pro
avignonský festival. V obou případech
byl ovšem tento zážitek zároveň nesen
mimořádnou úrovní celé inscenace.
Doby se prolínají. Také jsme na střední škole fušovali do divadla, vzpomínám, jak jsem si jako Caesar, jímž jsem
byl poctěn, připsal parodii státnických
projevů u příležitosti jeho příchodu do
Egypta. Končila triumfálním zvoláním
Co můžem ztratit? Jen své okovy. A my
je neztratíme! Následovaly ovace davu,
dar laskavého rozhlasového zvukaře,
prý nazývané, kdoví proč, duce na Sicílii. Předpokládal jsem, že do kontaktu
s divadlem se mohu dostat nanejvýš teoretickou cestou, přijetí ke studiu herectví mě vlastně překvapilo. Otec mě k podání přihlášky na školu nepobízel ani
mi nebránil, nechal věcem volný průběh. Ještě během studií mě Josef Topol
obsadil do svého nastudování Klicperova Ptáčníka, následně jsem absolvoval
rolí Graina v Zeleném papouškovi a stal
se členem Divadla za branou.

Sňatky z rozumu
Při práci se ke mně otec choval naprosto stejně jako k ostatním. Televizní
Zlou krev viděl až s odstupem, při premiérovém vysílání byl v zahraničí; jen
krátce zmínil, že to ušlo, podrobněji
jsme o tom nehovořili. Pokud jde
o mne, vážil jsem si příležitosti zakusit
odlišný, filmový způsob herecké práce,
zároveň doufám, že na jevišti se mi kdysi dařilo vlastně líp.
Nevím, jak došlo k mému obsazení
již do Sňatků z rozumu. Vladimír Neff,
z jehož díla jsem tehdy znal jen Filosofický slovník, mě, nevěděl jsem proč,

V seriálu Sňatky z rozumu (1968) hrál Otomar Krejča ml. Míšu Borna, osmnáct let
poté ztvárnil stejnou postavu v navazujícím seriálu Zlá krev.
FOTO | ARCHIV
pozval do Klášterní vinárny, ze setkání
si pamatuju především vlastní ostych.
Je dost možné, že mě do role Míši navrhl on. Brzy nato se mnou opakovaně hovořil Ladislav Helge, režisér, kterého si
velmi vážím. Zvažoval moje obsazení
do chystaného zfilmování nedávno publikované Horečky Karla Pecky, k realizaci samozřejmě po režimních změnách
už dojít nemohlo.

Dlouhé bezčasí a Zlá krev
Po normalizačním zrušení Divadla za
branou se posléze malého hloučku stále
zbylých černých ovcí bez angažmá ujal
tehdejší ředitel Supraphonu Jaroslav
Šeda, začali jsme připravovat literární
pořady pro školy, později také pro dospělé publikum. Rozhostilo se dlouhé
bezčasí, vlastně jak pro koho. Pamatuju, jak mi právě v té době dost podrouše-

ný generační kolega řekl: Tak teď zas
„pojedem“ my. Normalizační poměry
používáme k legitimizaci těch současných, takypamětníka však někdy překvapí, jak užitečně dokáže být paměť po
letech přelétavá. A jak neznatelně vyvanul společenský étos a s ním soupodstatná kulturní atmosféra šedesátých let;
Praha už není hlavní město divadelní Evropy – mající jako cíl nastavit zrcadlo
dějům světa … a celé době, se vším, co
s ní hýbe, odhalit její podobu a mravy
(smíme-li citovat titulní stranu Theater
heute a znovu Hamleta).
Jméno Krejča bylo dlouho na veřejnosti tabu, mohl jsem ale publikovat několik překladů pod pseudonymem.
Ve druhé polovině 80. let, nevím, čí zásluhou, se televize rozhodla pokračovat
v natáčení seriálu v původním obsazení,
údajně to kvůli některým jménům nebylo možné.
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okovy. Ale ty my neztratíme!“
Když mi nabídku telefonovali, překvapilo mě, jak naopak je udivila žádost, abych si mohl scénář před rozhodnutím přečíst; obdržel jsem díly, které
se mě týkaly, zdálo se mi, že mohu souhlasit.
Znovu jsem se ocitl mezi zkušenými mistry a hleděl v mezích možností
obstát. V maskérně se usilovně snažili
omladit mě, alespoň na pohled. Nenatáčelo se samozřejmě chronologicky,
snažil jsem se respektovat vývoj postavy a rozdílnost vztahů, v nichž se
Míša ocital.
Vzpomínám, že s neobvyklou a zároveň nenásilnou vstřícností se ke
mně choval herec Vladimír Dlouhý,
když jsme se spolu ocitli v šatně, dodnes jsem mu za to vděčný. Při zpětném pohledu se mi zdá, že na první pokus o zpodobení postavy před kamerou mohu výsledek přijmout. Jenže s
další nabídkou mě už nikdo neoslovil.

Bez Divadla za branou
Roku 1994 jsem se s opakovaným zrušením Divadla za branou, v němž jsem
mohl po pět let jeho existence znovu

Otomar Krejča mladší jako dvacetiměsíční chlapec.
pracovat, již vyrovnat nedokázal a s hereckou profesí se rozžehnal.
Po poněkud frustrující zkušenosti
otce dvou dětí s nezaměstnaností a několika peripetiích se mi poštěstilo změnit
obor a najít zajímavou práci odlišného
druhu, to je však již jiný příběh.
Zato vztah ke Skrejšovu zůstal nezměněn, uchyluji se k němu tím vřeleji,
čím nehostinněji působí Praha, již dávno nikoli magická. Znovu se tam se ženou chystám, budeme čekat na vnoučata a doufat, že bobtnající město tu vesnici ještě nějakou dobu úplně nepohltí.“
Materiál připravil Radek Laudin

Pro každou rodinu.
Hyundai i30 v limitované edici FAMILY.

Před padesáti lety si mladý Krejča zahrál v Čechovově hře Racek i s Milošem Nedbalem (na snímku), Vlastou Chramostovou či Libuší Šafránkovou.
V Divadle za branou je režíroval jeho otec.
FOTO | ARCHIV OTOMARA KREJČI (2x)

Zadavatel/Zpracovatel: Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09
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RČIL
MILOŠ VYST

s podporou

STAROSTŮ PRO OBČANY

E
#VYTRVAL

Již od

409 990 Kč

Financování s miniúrokem*
od

0,99%

Představujeme Hyundai i30 v limitované edici Family. Je dostupný jako prostorné kombi, elegantní
a současně praktický fastback nebo sportovně střižený hatchback. S úspornými motory včetně
čtyřválcového 1,5i 110 k, moderní konektivitou a bohatou výbavou. Navíc s možností získat
praktické příslušenství za polovinu ceny. Pro každou rodinu.

Autex Car s.r.o.
Lidická 1057, Havlíčkův Brod
Tel. 733 212 785
www.autexcar.hyundai.cz
*Reprezentativní příklad financování Hyundai i30 Hatchback FAMILY Smart 1,5i s programem Hyundai Finance: pořizovací cena 464 990Kč
vč. DPH; výše úvěru 139 497 Kč; akontace 70 % (325 493 Kč); pevná úroková sazba 0,99 % p. a.; RPSN 13,09 % p. a.; 1.–23. měsíční splátka úvěru
1 121 Kč; 24., poslední nepravidelná splátka bez pojištění 116 248 Kč; měsíční splátka pojištění 1 216 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč; délka
úvěru 2 roky. Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, pojištění, poplatek) 171 215 Kč, pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení
(spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč). Platnost nabídky je do 30. 9. 2022 nebo do odvolání. Poskytovatelem úvěrového financování a zadavatelem
reklamy na finanční produkt je společnost ESSOX s.r.o. Poskytovatelem pojištění je společnost UNIQA pojišťovna, a.s.
Příklad financování je orientační.
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U porodu sama? Manžel
nechá rozhodnutí na mně

Už za několik týdnů moderátorka Eva Hecko
Perkausová na čas odejde z televizní obrazovky
a stane se poprvé maminkou. „Zatím sbírám rady
od kamarádek, ale na roli mámy se úplně připravit ani
nedá, takže věřím hlavně na vrozené ženské instinkty,“
říká jedna z hlavních tváří zpravodajství CNN Prima
News, která i po porodu chce zůstat aktivní ve všech
směrech. „Mám dobrodružnou povahu a v dnešní
době je cestování s dětmi téměř běžné,“ plánuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Pro modelku a nyní především moderátorku Evu Hecko Perkausovou je
manžel Ivan velkou oporou, a to samozřejmě i v současné době, kdy do narození jejich prvního dítěte zbývají už
spíš týdny. Přesto si Eva není jistá, jestli
její muž bude přímo u porodu. „Pokud
na jeho přítomnosti v den D budu trvat,
bude tam. Kdyby si měl ale vybrat sám,
vím, že by se radši držel stanou,“ přiznává s tím, že rozhodnutí proto manžel nechá na ní.
S těhotenstvím se člověku mění pohled na svět. Co se změnilo u vás?
U mě se toho zatím zase tolik nezměnilo, celé těhotenství je mi dobře a vlastně
se cítím jako předtím. Mám vážně štěstí, protože se mi vyhýbaly i nevolnosti
a extrémní chutě. Určitě jsem na sebe
ale víc opatrná, protože teď už nenesu
zodpovědnost nejen za sebe, ale hlavně
za našeho syna. Myslím, že pohled
na svět jako takový se člověku změní
asi až po narození miminka. A na to si
ještě chvíli počkáme.

Ovlivňuje příchod miminka váš přístup k budování pracovní kariéry?
Vnímám to tak, že všechno se dá
skloubit – jak rodina, tak práce. Vidím to i u kolegyň z redakce
CNN Prima NEWS, které mají malé
děti a zvládají kombinovat mateřské
povinnosti s těmi pracovními. Takže
si myslím, že by to neměl být problém. Nehledě na to, že fungovat
v roli rodiče a zaměstnance zvládají
i maminky, které mají denní pracovní dobu třeba i delší než osm hodin.
No a když bude někdy potřeba, tak
manžel nebo babička budou
s péčí o malého samozřejmě pomáhat.

diu za moderátorským pultem mi dodává určitou dávku adrenalinu, která mě
dobíjí. Co a kdo mě bude dobíjet během
mateřské dovolené, zatím netuším…
(smích) Ne, samozřejmě mám nějakou
představu a ráda se nechám výkonem
našeho miminka překvapit. Dokonce se
na to už moc těším.

Kdy se plánujete vrátit do práce?
Žádný limit návratu jsem si nestanovila,
protože tohle je opravdu něco, co se
nedá odhadnout. Nechci si připouštět
žádné komplikace nebo nesnáze. Takže
když vše dopadne tak, jak má, všechno
„si sedne“ a bude nám to fungovat, chtěla bych se na obrazovky vrátit hned, jak
to bude možné.
Láká vás po návratu do televize nějaký jiný formát pořadu, třeba moderování diskuze nebo talk show?
Mě moderování Hlavních zpráv baví
a naplňuje tolik, že bych vůbec neměnila. Ale třeba pro mě na CNN Prima
NEWS po návratu zpět na obrazovky nachystají nějaké překvapení, kdo ví. Každopádně já teď o žádné takové změně
nevím.
Bude u porodu manžel?
Můj muž o mě naprosto skvěle pečuje
celé těhotenství. Pokud na jeho přítomnosti v „den D“ budu trvat, bude tam.
Kdyby si měl ale vybrat sám, vím, že by
se radši držel stanou. Rozhodnutí nechává na mě, je mi velkou oporou.

Zhruba od prosince
budete
muset
na čas opustit moderátorskou židli.
Vydržíte to bez
kamer v pohodě?
Na jednu stranu
se mi bude
po práci v Hlavních zprávách
i po našich divácích stýskat, protože
práce ve stu-

Eva Hecko Perkausová

Narodila se 25. března 1994.
Od 13 let se věnuje modelingu.
■ Jako moderátorka se stala známou díky TopStar
magazínu, poté uváděla hlavní zpravodajskou
relaci FTV Prima spolu s někdejším olympijským
vítězem v desetiboji Romanem Šebrlem.
■ Na novém kanálu CNN Prima NEWS nejprve
provázela společenským magazínem Showtime,
ale i se Šebrlem se vrátila do večerní zpravodajské
relace Hlavní zprávy.
■ Zahrála si ve filmu Modelky s. r. o., v epizodních
rolích se objevila v seriálech Ohnivý kuře,
V.I.P. vraždy a Znamení koně.
■ Na začátku tohoto roku se vdala za podnikatele
Ivana Hecka, s nímž nyní čeká své první dítě.
■
■

FOTO | FTV PRIMA
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Myslíte, že vás čeká titulek či fotka
v novinách v duchu „Eva Hecko Perkausová týden/měsíc po porodu vypadá opět jako modelka“?
Tak to nevím, třeba to nebude žádná sláva. (smích) Pro mě je na prvním místě
vždycky zdraví, ale časem se určitě
budu chtít dostat do nějaké fyzické kondice, protože sport a pohyb zbožňuji, je
to součást mého života. Ale takový titulek by mě vlastně docela potěšil.
Co očekáváte od manžela, až se vrátíte z porodnice?
No já tedy hlavně očekávám, že nás v té
porodnici vyzvedne. (smích) Žádná další velká očekávání nemám, protože už
teď vím, že mám v Ivanovi maximální
podporu. A ta bude zajisté potřeba i první dny a týdny v nové mateřské roli.

„

Mám
dobrodružnou
povahu, moc ráda
objevuji a poznávám
nová místa. V dnešní
době je cestování
s dětmi téměř běžně.

Dva nejbližší parťáci. Jeden v práci, druhý
v soukromí. Partnerem v Hlavních zprávách na CNN Prima News je pro Evu Hecko
Perkausovou někdejší nejlepší desetibojař
světa Roman Šebrle. A spolupráce jim šlape skvěle.
Doma je pro Evu zase oporou její manžel,
podnikatel Ivan Hecko, s nímž čeká první
společné miminko.

Na co se v mateřství nejvíc těšíte
a čeho se naopak docela obáváte?
Obavy mám z toho, že je to pro mě naprosto nová zkušenost. Snažím se sbírat
nějaké rady od kamarádek, příbuzných
i zkušených kolegyň, abych byla alespoň částečně připravena. Nicméně na
roli mámy se asi úplně připravit nedá.
Věřím, že my ženy máme tuto schopnost částečně vrozenou, že vše přijde
přirozeně a instinkty mi napovědí. A na
co se naopak těším? Na malého, na životní změnu a kolotoč, který nastane.

způsobí takový ten romantický moment. Může to být třeba snídaně
ve třech, první slova malého nebo i rodinný výlet. Takže o žádné konkrétní
chvíli se nedá mluvit. Bude jich doufám
mnoho, každý měsíc něco nového a potrvá to snad dlouhé roky.

Máte vysněnou nějakou romantickou představu o určité chvíli či činnosti, při níž budete všichni tři jako
rodina?
Konkrétní představu nemám. Vlastně si
myslím, že s příchodem chlapečka nastane každý den nějaká změna, která

Myslíte, že s malým zvolníte, nebo
budete naopak třeba cestovat
po světě?
Ráda bych zůstala taková, jaká jsem –
aktivní. Mám dobrodružnou povahu,
moc ráda objevuji a poznávám nová
místa. V dnešní době je cestování s dět-

FOTO | FTV PRIMA; MICHAL SVÁČEK, MAFRA

mi téměř běžné. Je to asi o něco náročnější, ale pro nás to bude nová výzva
a zkušenost. Každopádně bych nerada
předbíhala. Nějaké vize sice mám, ale
to, jaká budu nebo nebudu v roli mámy,
ukáže až čas.
Váš nevlastní bratr Vladimír Čapek
zvítězil v soutěži Survivor 2022. Sledovala jste ho?
Sledovala jsem každý díl! Neskutečně
moc jsem mu fandila, protože vím, jak
dlouho si přál být účastníkem této reality show a kolik let se snažil do soutěže
Survivor dostat. Přání se mu splnilo,

a dokonce odešel jako vítěz. Mám z něj
obrovskou radost, dokázal to!
Co myslíte, šla byste do nějaké takové show?
Já mám ráda akční výzvy. Byla by to
rozhodně zajímavá zkušenost.
Co třeba StarDance?
Tanec miluji, takže proč ne.
Máte ráda reality show, sledujete
je?
Když mám čas, tak se ráda podívám třeba na Česko Slovensko má talent.
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VŘES OBECNÝ
Calluna vulgaris
ø 9 cm, výška 10 – 15 cm,
odrůda „Beauty Ladies”,
různé barvy

39,-

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 2. 10. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Sortiment rostlin nelze nakoupit on-line.

Nakupte
on-line na
bauhaus.cz
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Ty ludařko,
zvyj*baná
zlodějská!
Je libo si pořádně zanadávat? Račte se ponořit
do nejpeprnějších českých vulgarismů.
Současných i dávno zapomenutých. Ale pozor!
Text je přístupný až od 18 let. Hvězdičky zdobí
jen vybrané výrazy související s přirozením.
JOSEF HORA
ČR | To, že Češi umí urážlivě a peprně
nadávat, je dobře známo. K nejoblíbenějším českým nadávkám už dlouhá
léta patří slovo „prdel“. „Je to chrám
českého nadávání,“ říkal s oblibou Jan
Werich. „Když dneska řeknete slovo exkrement, lidé se pohoršeně otočí. Když
řeknete hovno, ani nemrknou,“ bavil

5plus2
■ TÉMA
Werich diváky a následně oslovoval
Voskovce slovy „milý vole“, tedy dalším oblíbeným českým vulgarismem.
Zajímavou historii má nadávka „kráva“. Ta prošla složitým vývojem. Nadávky obecně měly a mají druhého urazit, zesměšnit a snížit jeho důstojnost,

Mějte
před
stářím
navrch
Každý čtvrtý dospělý se do 80 let stane závislým na druhých,
a to má podle prognóz má v Česku přibýt další milion důchodců
k aktuálním dvěma. Kdo nám pomůže, když to nezvládneme
sami, pokud nechceme zatěžovat rodinu a blízké?
„Ačkoliv si na bohatší penzi
s podporou státu spoří už téměř
4,5 milionu Čechů, mnoho z nás
si neuvědomuje, že riziko stáří tkví i ve vrtkavém zdraví. Například jen částečná asistence
v domácím prostředí vyjde až na
20 tisíc měsíčně. Za celodenní
péči ve specializovaném zařízení pak snadno zaplatíme až dvojnásobek,“ upozorňuje Michal Korejs, ředitel produktového vývoje
NN Životní pojišťovny.

Řešení existuje

Může jím být pojištění dlouhodobé péče. „V NN máme tu výhodu, že tento produkt již nabízíme. Včasná příprava na stáří
dokáže nám i naší rodině ušetřit
spoustu peněz a starostí. Když se
navíc na pojištění myslí v nižším
věku, kdy je člověk ještě v plném
zdraví, cena zůstává stejná až do
stáří,” vysvětluje Korejs.

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Kraj Vysočina:
Jan Němec
777 250 864
jan.nemec@poradce.nn.cz
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hodnoty či sociální status. To „kráva“
poměrně dobře plní, nadávka se ovšem
prý rozšířila až v roce 1934.
Původně označovala mladou, neohrabanou dívku, později i hloupé a líné osoby zejména ženského pohlaví, vše se odvíjelo od vlastností zvířete, které působí
právě neohrabaně a hloupě. Ve středověku se ale nadávka nejspíš nepoužívala,
kráva totiž v minulých staletích byla
symbolem bohatství a hojnosti, třeba
jako je dnes drahé auto.
Další zvíře, konkrétně osel, je spojeno s jednou z prvních dochovaných nadávek na světě. Nadávky jsou totiž staré
jako lidstvo samo a zakladatel psychoanalýzy a rodák z Příbora na Moravě
Sigmund Freud o nich říkal: „První člověk, který místo kamene hodil nadávkou, byl tvůrcem civilizace.“
Zda a jak se nadávalo v pravěku, dnes
nevíme, o vulgarismu se ale dochovala
zmínka stará tři tisíce let. Pochází
z Egypta. Jednalo se o stélu, tedy kamenný památník, který se vyskytoval
na hřbitovech či obětištích, na němž
bylo napsáno, že kdo poruší určité pravidlo, stihne ho trest ve smyslu kopulace
s oslem. Velmi vzdáleným výrazem
může být dnešní vulgarismus „kozomrd“, ovšem přenesený na osla, kromě
toho iniciátorem kopulace mělo být
v egyptském případě ono zvíře.

Chlap, cizinci a hosti
V českém prostředí se nadávky
rodily zejména ve středověku. Jednou z nejhorších urážek byl výraz „chlap“.
Dnes jej vnímáme spíše
jako pochvalu, před staletími to ale bylo naopak. Nižší či chudší vrstvy se daly
shrnout jedním slovem
chátra, říkalo se ale především chlapstvo, jeden člen pak
chlap. Nejhorší urážka to byla
pro šlechtice, zejména když
ji pronesl třeba král, který chtěl právě jmenovanou nižší
šlechtu po-

Zakladatel psychoanalýzy
Sigmund Freud prohlásil:
První člověk, který místo
kamene hodil nadávkou,
byl tvůrcem civilizace.
trestat či ponížit. Středověkou nadávkou pro nově přistěhovalé byly zase výrazy jako „cizinci a hosti“.
Nebo také „Němci“, což vzniklo z nedůvěry českého lidu vůči německé
šlechtě. Výrazy se dlouho používaly i
vůči Židům a romskému obyvatelstvu,
obě etnika se totiž bránila asimilaci a
udržovala vlastní zvyklosti.
16. století zrodilo jednu z nejčastějších a nejpeprnějších nadávek, která vytrvala na vrcholu dodnes: „kurva.“ Značí lehkou ženu, které se v němčině říkalo die Hure a z toho mohlo české kurva
vzniknout, dříve tedy hurva.
Původ možná souvisí i s indoevropským „kur“, latinsky „currere“, tedy běhat, svědčí pro to výrazy jako běhna
či poběhlice. Postupem
času se přidala slova
jako báryně, harapanna
či chýra. Nebo také
kuběna,

Česká republika
což z počátku ukazovalo na milenku
kněze, později i ženatého muže, kuběnář byl pak kněz, který se stýkal s kuběnou – dnes už se slovo nepoužívá.
Původně se v některých oblastech slovem kurvička nazývaly mladé dívky, dokonce se říkalo: „Narodily se nám dvě
kurvičky.“ Pro narozené dívky se později vžil i hanlivý výraz „křivochcalky“,
často ho v trudomyslnosti používal člen
rodiny, který toužil po chlapci.
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Nadávky se ve středověku často točily kolem víry, zbožnost totiž patřila
mezi nejvyšší ctnosti, a tak nadávky v
této oblasti zasahovaly nitro velmi silně. Vždyť jedno arabské přísloví říká:
„Z jeho nadávek usuzuje na jeho víru.“
Už za Přemyslovců se pohanům nadávalo do „modloslužebníků“, tedy lidí,
kteří vyzývají stará slovanská božstva
v čele s Perunem.

Hus kázal i nadával

Lump a šelma sedlák
Mezi nejstarší české nadávky patří šelma. Byla přejata ze starogermánského
„schelm“ a v obou jazycích to byl nejdříve výraz pro mor.
V českém prostředí „šelma“ zdomácněla, výraz se používal například pro
ďábla, později pro divoká zvířata či mršiny, nebo, hlavně v němčině, pro lumpa nejhrubšího zrna, dlouho vydrželo
třeba české „šelma sedlák“.
Mezi starší nadávky patří i „králík“,
pejorativní označení se objevilo ve
14. století v Dalimilově kronice a mířilo
na samotného panovníka, kterého označovalo za malého a neschopného.

Nadávky se hojně rozšířily při husitských válkách. Jan Hus jimi při kritice
katolické církve nešetřil a nenáviděné
katolíky nazýval „křivověrci“, čímž rozzuřil nejednoho z nich.
Prodejce odpustků častoval výrazem
„balamité“ a „svatokupci“, katolické
učení pak „tráveninou“, tedy snahou papeže a kněží otrávit křesťanskou víru.
Samozřejmě katolíci nadávali také, výraz husité bylo původně pejorativní
označení stoupenců Jana Husa. Dále
jim říkali „husáci, kališníci či obojetníci“, to pro jejich přijímání podobojí.

Jsi trouba! To je nejčastější nadávka, kterou v současné době používáme.
Hned následuje výraz blbec.
FOTO2 x | ARCHIV MAFRA
Hostii se pak obecně říkalo modla,
motýl nebo škvarek.
Když se někdo pořádně naštval
v době baroka, mohl řvát velice ostrá
slova jako: „Zkurvysynu, zvyjebená
kurvo, šejdířko, ludařko, chásko zvyjebená zlodějská.“ A jak je to dnes? Podle

několika studií se stal naprostým vítězem výraz „trouba“. Mezi první desítku
se pak vešly nadávky jako blbec, buzna,
buzerant, ču*ák, debil, dement, hajzl,
hovno a idiot. Často používané jsou
také kokot, kráva, kurva, pi*a/pí*a,
prdel, řiť, sračka, svině a šu*at.

Původ nadávek a jejich prvotní význam může překvapit
Dnešní nadávky a vulgarismy nejhrubšího zrna znamenaly původně něco trochu jiného nebo se používaly v jiném kontextu.
Podívejme se po historii několika nejpoužívanějších. Tak například:
■ Mr*at. Dnes má význam pohlavního styku, původně slovo ale znamenalo pohyb, ve smyslu něčím hýbat, vrtět, kývavě pohybovat,
často v malém prostoru.
■ Ču*ák. Slovo je odvozené od jemnějšího čůrat, které původně znamenalo „hlasitě téci“. Odvozená slova dříve zdobila češtinu
v různých regionech. Třeba v pražských divadlech se nosily „ču*áčky“, tedy umělé kadeře na dámské vlásence. Když někdo v Brně
„ču*ákoval“, stál dlouho a bezprizorně na témže místě. V 19. století se v okolí Strakonic nazýval „ču*ák“ sloupek v plotu či ohradě
kolem chalupy, odtud se pak rozšířilo „stojí jako ču*ák“. Na Slovensku „dělati ču*áky“ prý znamenalo veseliti se.
■ Pí*a. Dnes se slovo výhradně používá jako nadávka, okazující k dámskému přirození. Dříve to byl v některých částech českých zemích další
výraz pro sýkorku. Ve staré Praze byla pí*a malý dámský klobouk. Etymologie vysvětluje původ slova z napoleonských válek. Francouzští
vojáci nazývaly české a moravské prostitutky, či přímo jejich vulvu, petit chat (vyslovováno „ptý-ša“),
což v překladu znamená „malá kočka, kočička“. Z toho se pak postupem času stalo české pí*a.
Poznámka pro (ne)slušňáky: V prvním případě vynecháváme písmeno D, v druhém R a ve třetím Č.

František Ringo Čech
namaloval obraz
Zvířátka obdivují píču.
Jednu z jeho verzí
vlastní i Národní galerie
v Praze (vlevo).
Kapela Tři sestry má
zase kosočtverec v logu.

Matěj Hádek před tribunálem v televizní minisérii Jan Hus. Sám český náboženský reformátor a kazatel ve svých promluvách k lidu nešetřil ostrými výrazy na katolické
kněží i papeže a jejich otravu víry.
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Profesionální přídavné materiály a svářecí technika pro nejnáročnější aplikace
Významný Evropský výrobce svářecí techniky, materiálů pro svařování,
navařování a pájení přijme do svého kolektivu následující pozice:

• ElEktrotECHnik Pro sErVis sVářECí tECHniky
• APlikAční tECHnik - svařování a robotizace
• obCHodní ZástuPCE - pro prodej svářecí techniky do regionu Čechy
Více informací naleznete na:
https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/cs/cs/kariera/
Voestalpine High
Performance Metals CZ s.r.o.

Průmyslová 591/1, Vyškov 682 01
Tel.: +420 515 211 871
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S levným kusem masa se
v kuchyni vždy nadřete víc

K přípravě kvalitních
pokrmů je třeba znát
nejen nápadité recepty,
ale také ovládat znalosti
o různých druzích masa
a jejich zpracování.
„Větší pozornost by si
zasloužily vnitřnosti jako
jazyk nebo srdce,“ říká
kuchař Michal Hugo
Hromas, autor několika
kulinářských knih.

ročné na zpracování, a to ať už kvůli kostem nebo šlachám. Obtížné zpracování
ale zase kompenzuje cena, tak to prostě
chodí. S levnou věcí se vždycky člověk
víc nadře. Dobrým příkladem je třeba praní drštěk nebo střev.

Mrkněte na recepty
z BIO hovězího

U vepřového jsou také nějaké partie,
na které se při vaření zapomíná?
Prase je u nás dobře přečtená kniha, není
jeho část, která by nebyla známá. Máme
bohatou tradici zabijaček. Spíše je mi líto,
že se klasická zabijačka tak trochu vytrácí
a vepřové získalo punc levného a dostupného masa. Je to škoda, protože se dá vymazlit úplně stejně jako hovězí. Měl jsem
například za sucha vyvěšenou kotletu z bílého prasete a musím konstatovat, že už
krásně voněla takzvaně šunkovinou. Její
aroma připomíná sušenou šunku. Při zrání
se postupně vytrácí voda a chuť masa
a tuku je mnohem intenzivnější.

JOSEF HORA
ČR | Když se na začátku září v pražském
Zemědělském muzeu slavnostně vyhlašovaly výsledky soutěže Nejlepší biopotravina roku 2022, kuchařským guru akce byl
Michal Hugo Hromas. Gastronauti už znají jeho lásku k ohni, na kterém umí připravit mnoho svých pochoutek, ale kromě
toho je i publicista.
Během svých přednášek přibližuje jak
kulinářská tajemství, tak techniku zpracování potravin, jejich kvalitu a dává rady,
jak si chutně uvařit a najíst. Velmi dobře
rozumí hovězímu masu, zákonitostem
jeho zrání a úprav.
Umí Češi v kuchyni pracovat s hovězím masem tak, jak si zaslouží? Přece
jen je rozdíl mezi přípravou guláše
a kvalitního steaku…
Češi si s hovězím samozřejmě dovedou
poradit, rozdíl je jen v tom, že tradičně se
u nás choval spíše mléčný skot, takže kvalita hovězího masa byla spíš průměrná.
Zpracovávalo se rychle, proto se preferovaly úpravy dušením. Když se podíváte
na českou klasiku, jsou to spíše omáčky
a maso vařené nebo dušené na způsob guláše. Dokonce i roštěná se spíše podusila,
než vyloženě opekla nebo grilovala.
Máme prostě trochu jinou kulturu, pokud
jde o hovězí. Při úpravě dušením a vařením nemusíte jednotlivé partie až tak rozlišovat. U řezníka se tak většinou neobjednávaly partie, ale prostě jste si řekli o kus
masa na guláš nebo na ptáčky.
Co se tedy nejen amatérští kuchtíci
zpravidla ještě musí naučit?
Učíme se, a myslím, že docela dobře, záležitosti okolo zrání masa a jeho úpravy grilováním. Jsou to techniky, se kterými
jsme se prostě nesetkávali. Spíš mám ale
někdy pocit, že se nám někde mezi generacemi trochu vytratil vztah k vnitřnostem
nebo k telecímu masu.

FOTO | ARCHIV 5plus2

Zmínil jste vnitřnosti. Je to ta část skotu, kterou zatím příliš nevyužíváme?
Skot se zpracovává poměrně důkladně. Pořád je to produkce, která se musí zaplatit,
nemůžete jen tak vyhazovat kusy masa.
Větší pozornost by si možná zasloužily
vnitřnosti jako jazyk nebo srdce. Ale často
na to rezignují sami producenti, protože
jim celý kus skotu může zaplatit třeba
dobře zpracovaný a dobře zaplacený hřbet.
Které levnější partie nejraději využíváte v kuchyni vy?
S radostí připravuji srdce nebo jazyk. Líčka nám kvůli televizní popularitě podražila a v poslední době zdražil trochu i ten jazyk, ale pořád je to krásný čistý sval
za hezké peníze. Ohledně masa si myslím,
že si docela dobře stojí pupek či žebra.
A co je pro přípravu nejjednodušší?
Samozřejmě vysoký a nízký roštěnec
z dobře vyzrálého kusu připravený jako
steak. I když má přes kilo, upéct ho na uhlí
je záležitostí pěti minut. A nesmíme zapomínat na starý dobrý tatarák. Naopak nejtěžší jsou zmiňované vnitřnosti a kusy ná-

Kupujte BIO
pro naši budoucnost!
Správným krokem, jak podpořit
ekologické zemědělce, kteří přirozeně
pečují o půdu, krajinu a hospodářská
zvířata s maximální ohleduplností, je
nákup jejich bioproduktů. Kromě farem
a farmářských trhů je nakoupíte také
v supermarketech. Vždy ale musí nést
označení logem biolistu nebo
biozebry.
Je-li na vámi vybrané potravině logo
biozebry s nápisem „Produkt
ekologického zemědělství“, můžete
si být jisti, že poslední úpravu tohoto
výrobku – ať už výrobu, zpracování,

A co drůbež?
U ní bychom se měli zaměřovat na kvalitu
chovu a porážky. Začít respektovat jejich
cenu. Vím, že teď spoustu lidí naštvu, ale
cena například kuřete na běžném trhu vylučuje, aby se drůbež chovala seriózně
a slušně. Raději bychom se měli zaměřit
na kvalitu a dobrou cenou dát prostor producentům dělat to pořádně. Potom si můžeme dopřát maso sice ne tak často, jak
jsme navykli, ale rozhodně nesrovnatelně
kvalitnější. Proto také při vaření nejčastěji
sahám po bioprodukci, protože ta vám
dává jistotu o původu masa a hlavně způsobu chovu. Třeba právě u kuřecího je ten
rozdíl naprosto zásadní.
či balení – provedl subjekt certifikovaný
českou kontrolní organizací. Která
organizace certifikaci v ČR provedla,
zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na
číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jejž
najdete u loga biozebry.
Pokud výrobek pochází ze zemí
Evropské unie, musí být označen
biolistem, číselným kódem kontrolní
organizace a také informací o původu
surovin. Ten se obvykle uvádí ve
formátu „EU“, nebo „mimo EU“
společně s názvem země, ve které byly
vyprodukovány všechny použité
suroviny.
Více informací o biopotravinách
najdete na myjsmebio.cz.
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Bitva pohlaví, nebo jen švindl?
Před třiceti lety stanuli proti sobě na tenisovém
kurtu bojovnice za práva leseb Martina Navrátilová
a arogantní rváč Jimmy Connors. V historii šlo o třetí
takové měření sil označované jako „souboj pohlaví“.
ZÁBLESK
HISTORIE
USA | Zatím poslední ostře sledovaný
duel mezi ženou a mužem spolu sehráli
tenisté Martina Navrátilová a Jimmy
Connors 25. září 1992 na venkovním
kurtu hotelu Caesars Palace v Paradise,
v metropolitní oblasti Las Vegas.
Jimmy se tehdy vyjádřil, že zápas
bude „válkou“, Navrátilová opáčila, že
spíše půjde o „bitvu ega“. Média byla
tenkrát velmi korektní a souboj nazývala „bitvou šampionů“, snažila se nepoužívat vžité označení „bitva pohlaví“.
Hrálo se s hybridními pravidly, která
zvýhodňovala Navrátilovou, přesto
40letý Connors zvítězil proti o pět let
mladší soupeřce 7:5, 6:2. A měl kliku.
Později ve své knize The Outsider přiznal, že si vsadil milion dolarů, že ne-

prohraje více než osm her. Martina ho
porazila v sedmi. Navíc od pořadatelů
inkasoval půlmilionovou prémii za vítězství. A oba tenisté dostali také startovné ve výši 650 tisíc dolarů.
Rozhodně nešlo o první takové zápolení. Už předtím zjara roku 1973 pětapadesátiletý Američan Bobby Riggs pobil
jednu z nejslavnějších tenistek historie
Margaret Courtovou 6:2, 6:1. Australanka pak zápas označila za jednu z největších chyb, které se v kariéře dopustila.
V září téhož roku ji pomstila Billie
Jean Kingová, když v další „bitvě pohlaví“ vyzvala Bobbyho Riggse, někdejší
světovou jedničku. Říkali mu šovinistické prase. Ona zase beze studu hlásala, že
je lesba a muže k ničemu užitečnému nepotřebuje. Utkali se v ostře sledované tenisové exhibici, muž proti ženě, tradice
proti emancipaci. Na tiskovce před zápa-

Jsou uznávanými legendami. Martina Navrátilová a Jimmy Connors se utkali
před třiceti lety v exhibici nazývané „souboj šampionů“. FOTO | ARCHIV MAFRA
sem Riggs prohĺásil: „Ženy patří do postele a kuchyně. Přesně v tomto pořadí.
Ale určitě ne do arény, aby soupeřily
spolu s muži.“ Souboj sledovalo 50 milionů lidí u televize, návštěva 30 472 diváků na stadionu Astrodome v Houstonu přepisovala tenisové rekordy.
Po zápase s Kingovou musel Riggs
přiznat: „Podcenil jsem ji. Zasloužila si
vyhrát, bylo to fér.“ Krok v cestě za rovnoprávnost žen ale kalí dost pochybností. Riggs prý dlužil ohromný balík pe-

něz a vsadil proti sobě. Tenisová legenda Chris Evertová si myslí: „Věřím, že
to bylo férové. Jenže když Bobbyho znáte, tak si nikdy nemůžete být jistí.“
Zajímavostí je, že i americké sestry
Williamsovy coby teenagerky kdysi prohlásily, že porazí každého chlapa od
200. místa v žebříčku ATP. Tak je vzal
za slovo vcelku neznámý tenista Karsten Braasch, tehdy 203. hráč světa.
V Melbourne smetl 17letou Venus 6:2
a 16letou Serenu 6:1.
(top, kor)
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ČTENÍ, NAD KTERÝM SE TAJÍ DECH
SLAVNÉ KRIMINALISTICKÉ DUO JE ZPĚT
Od autora série V lese visí anděl
Píše se rok 2001. Novopečený šéf zvláštní
vyšetřovací
jednotky
Holger Munch má za
úkol vyřešit vraždu dvou
jedenáctiletých chlapců.
Nedostatek důkazů ho
přivede na nápad angažovat
talentovanou
studentku policejní akademie Miu Krügerovou.
Ani s pomocí její intuice
se však nevyhnou všem
falešným stopám, které
jim zanechává pomatený
vrah posedlý vizuální dokonalostí. Podaří se nakonec dopadnout muže, jenž má hrůzné
činy na svědomí?

TEMNÁ DETEKTIVKA
Z PŘEDVEČERA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Krásné a bezstarostné.
Takové jsou manželky
nacistických pohlavárů
známé jako Snoubenky
smrti. Zatímco v Evropě to vře, tyto dámy se
nerušeně scházejí v berlínském hotelu Adlon
na sklenku šampaňského. Brzy však i ony na
vlastní kůži okusí, jak se
prohrává boj o vlastní život. Do vyšetřování série
brutálních vražd se pouštějí tři lidé: neortodoxní
psychoanalytik, bohatá
dědička a nemilosrdný gestapák. Co když se ale pachatel skrývá jinde,
než si všichni myslí?

Od autora
bestselleru

Purpurové
řeky

www.albatrosmedia.cz
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Zapracujte na zimní i jarní úrodě
V září je potřeba stíhat na zahradě činnosti spojené
jak s přípravou na nadcházející zimní měsíce, tak ty,
které jsou spojené už se zajištěním budoucích sklizní.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | S končícím létem skliďte na své zahradě poslední kousky ovoce, zkontrolujte švestky, jablka, hrušky a vinnou révu.
Také ostružiníky ještě plodí. Ze zeleniny
si pochutnáte na červeném i bílém zelí.
Počítejte už s klesajícími teplotami
a podle toho se o zahradu postarejte.
Nejdřív přemístěte dovnitř pokojové rostliny, které jste nechali letnit na zahrádce.
V noci teploty razantně klesají, což by
mohl být pro pokojovky šok. Předem se
připravte na ochlazení. Pořiďte si netkanou textilii, kterou ochráníte při prvních
mrazících choulostivé rostliny.

Narcisy a další cibuloviny
Společně s ochlazováním přichází také
čas sázení jarních cibulovin, jako jsou

RECEPT

bledule, sněženky, kosatce, okrasné česneky, tulipány, hyacinty, krokusy, lilie
či modřence. Ještě v teplých zářijových
dnech máte možnost vysadit narcisy.
Než začnete s výsadbou, záhon zryjte
a nakypřete. Přidejte kompost a cibuloviny navlhčete přípravkem proti tvorbě
hub, pak je teprve vysaďte.
Dbejte ale na dostatečnou hloubku. Malé cibule sázejte přibližně 7 cm
pod zem,
ty větší pak
do 15 cm.
Při mělčím
usazení by
příliš vnímaly
výkyvy teploty,
hlubší by zamezovalo
správné tvorbě květů. Cibuloviny se obvykle sáze-

jí do skupin podle druhu. O vzdálenosti
mezi jednotlivými kusy rozhoduje opět
velikost cibule. Těm malým, jaké mají
bledule nebo sněženky, postačí 5 cm,
velké se spokojí s deseticentimetrovými odstupy.

Na špenát je stále ještě čas
Na podzim se počasí podobá tomu jarnímu a také poskytuje podobné podmínky
pro sázení. Proto je možné například sklízet česnek a krátce poté ho začít znovu sázet, ovšem to až v listopadu. Přes zimu samozřejmě hrozí silné mrazy, které cibulku zničí. Pokud ji ale zasadíte dostatečně
hluboko, cibulka přežije. Konkrétně česnek sázejte pět až osm centimetrů
pod zem. Jestli si chcete ještě vypěstovat zeleninu na zimu, máte
šanci právě v září. V tuto dobu,
kdy je ještě teplo, vysejte špenát, a to do třícentimetrové
hloubky 15 až 20 cm od sebe.
Už od října čekejte sklizeň.

Trávník a stromy

ILUSTR. FOTO | SHUTTERSTOCK

Vysazujte a přesazujte okrasné stromy
a keře jako jehličnany, vřesy, stálezelené listnáče i rododendrony, ale nezapomeňte na vydatnou zálivku. Nezapomeňte na péči o okrasný trávník. Ten v září sečte výhradně na
výšku 2 až 3 cm, přihnojte, případně
ošetřete proti plevelu. (re, iDNES.cz)

Využijte sklizeň hrušek k přípravě slaného koláče se sýrem
Potřebujeme: 1 balení křehkého těsta, 250 ml smetany na vaření, 250 g smetanového sýra, 100 g sýra s modrou plísní, 3 velká
vejce, sůl, bílý pepř, 3 až 4 malé hrušky. Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C. Koláčovou formu vymažeme tukem a vyložíme těstem, kousky těsta přesahující okraje odřízneme a přimáčkneme ke kraji. Dno těsta vyložíme pečicím papírem a zatížíme suchými fazolemi. Těsto předpečeme asi 10 minut se zátěží, pak odstraníme pečicí papír s fazolemi a pečeme dalších pět
minut bez zátěže. V misce promícháme smetanu s Lučinou a najemno nastrouhaným sýrem s modrou plísní. Přimícháme vejce, podle chuti osolíme a opepříme. Hrušky omyjeme, pokud mají hezkou tenkou slupku, tak je jen nakrájíme na čtvrtky, zbavíme jádřince a pokrájíme na tenčí plátky. Předpečené těsto naplníme sýrovou směsí, poklademe plátky hrušek a dáme péct
na 30 až 35 minut. Koláč můžeme podávat teplý i studený nebo vychlazený. Tip na závěr: Dno předpečeného korpusu pokryjte opečenými kostičkami slaniny nebo nasekanými vlašskými ořechy.
Recept: Ilona Smetanová, foto: Profimedia
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Za účet
s ČSOB Smart

OD ČTVRTKA DO ÚTERÝ
22. 9. – 27. 9. 2022
28. 9. ZAVŘENO

75%
sleva

Zvířátka z českého
venkova.

OPLATKA KATKA ENJOY
různé druhy | 40 g
100 g 9,75 Kč

TAVENÝ SÝR BONI
různé druhy
150 g | 100 g 11,27 Kč

Máme pro vás
2 000 Kč
Akce platí od 29. 8. do 31. 10. 2022.

3,90
6,90�

43%

16,90
21,90

22%

19,90

24,90
39,90

SCHWARZWALDSKÁ
ŠUNKA
krájená,
100 g vyrobeno
ze 128 g masa
100 g

Poštovní spořitelna je obchodní značka
Československé obchodní banky, a. s.

jen za
10 bodů

43,90

37%

RELAX
vybrané
druhy
1l
PAPRIKA
ČERVENÁ
volná
cena za 1 kg

39,90
69,90

ilustrační foto

www.csob.cz/vyhodyprovsechny

54%

42%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 26. 10. 2022. Získané body lze uplatnit do 2. 11. 2022. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

HUDEBNÍ IMPULSY

Z Úval do největší arény
JOSEF VLČEK

Dnes je Divokej Bill ostřílená kapela
se sedmi alby a více než tuctem hitů, kterým se říká trvalky, protože v rádiích nikdy nezapadly a běžně se hrají dodnes.
Tou první rádiovkou bylo Znamení. Vašek Bláha se v několika rozhovorech nechal slyšet, že bylo neuvěřitelné uvědomit si sílu rádia. Přestože měla v té době
kapela stovky odehraných koncertů, Znamení úplně posunulo vnímání Billů u publika. Zatím poslední takovou trvalkou
bylo Tsunami, které bylo na vrcholu rádiových rotací v letech 2018 až 2020.
Obraz valící se katastrofy jako kdyby
předpověděl blížící se vlnu covidu.

T

ento týden si patrně udělá Vašek
Bláha radost novou kytarou.
Frontman kapely Divokej Bill slaví 24. září narozeniny a stalo se zvykem,
že si k nim nadělí nový kousek do sbírky
kytar. Už jich má doma 45. A kdoví, třeba se mu povede sehnat kytaru z roku
1976, kdy se narodil. Má prý na ni velký
zálusk. Kytaristou chtěl být odjakživa,
ambici zpěváka ale neměl. Otec tří dcer,
motorkář, cestovatel a původně i umělecký truhlář má za sebou Divoký léto s kapelou a teď se všichni chystají znovu dobít O2 arenu. Tentokrát na Českém
mejdanu s Impulsem už 15. října.
Divokej Bill je osmičlenná muzikantská parta, která pochází z Úval u Prahy.
Jen pro zajímavost, její název byl prý původně provizoriem a figuroval v jedné
z jejích prvních písní. Vznikla v roce
1998 a o dva roky později vydala s velkým úspěchem první desku Propustka
do pekel. Z ní pocházející písnička Plakala se navíc stala jednou z nejpopulárnějších písní roku 2000. A nesmí chybět na
žádném z koncertů kapely. Divokej Bill
se totiž svým stylem dokonale trefil
do vkusu českého publika. Vyplnil prostor mezi keltským punkem inspirova-

Nejlepší cover Karla Kryla
FOTO | MAFRA

ným Třemi sestrami a moravským folklorem, který v rockových úpravách hrává
Čechomor. Je v něm trochu hospodského šramlu, v němž nesmí chybět housle
a tahací harmonika, stejně jako elektrických a akustických kytar melodického
rocku. Kapela navíc vždycky hrála
s okouzlující energií a dokázala ji přelít
i na své posluchače. A co bylo důležité
a v tehdejších českých poměrech nevídané, svou energii dostala i na své desky.

Bláhova kapela má v sobě odjakživa
cosi chlapského tak, jak to slýcháme
v mnoha lidových písních. Často se
v nich objevuje například pro rockovou
hudbu neobvyklé vojenské téma. Třeba
známý Batalion z roku 2009 líčí návrat
poslední jednotky z války očima jednoho z těch, kdo pochodují městem.
A tak, jak je u „Billů“ zvykem, prolíná se v protiválečné skladbě radost z přežití se smutkem a bolestí z toho, co vojáci v bojích prožili. Ale stejně hořkosladké bývají i jejich milostné písně. Typic-

kým příkladem je například Malování
nebo další známý hit Pocit.
Vašek Bláha je autorem většiny skladeb Divokýho Billa, těch bolavých
i těch radostných, jako je hned po Plakala statisticky nejpopulárnější píseň Čmelák. Přesto si jeho kapela získala velký
respekt také jednou přejatou písní.

„

Až hit Znamení
posunul
vnímání „Billa“ u publika.
V roce 2014 nahrála s lehce folkově-countryovým nádechem píseň Karavana mraků. Jejich snímek bývá dodnes
považován za vůbec nejlepší coververzi
skladby Karla Kryla – a že pokusů nově
interpretovat Krylovy písně se za posledních třicet let objevilo více než dost.
Poslední kolekci nových písní vydal
Divokej Bill před pěti lety, a proto se
očekává, že je nejvyšší čas, aby skupina
v blízké době vydala nové album. Navíc oslaví v příštím roce 25 let. Zrovna
Český mejdan s Impulsem patří mezi ta
ideální prostředí, kde by mohli Bláha
a jeho parta nějakou novinku naživo
představit našlapané hale.

Slavný orchestr Karla Vlacha omlazuje
ČR | Orchestr Karla Vlacha funguje od roku 1939,
má za sebou statisíce najetých kilometrů za posluchači
po celém světě. Pravidelně s ním vystupovali Josef
Zíma, Yvetta Simonová či Pavlína Filipovská. A právě
oni před několika dny symbolicky předali žezlo mladší
pěvecké generaci.
Od nastávající sezony se novými tvářemi orchestru
Karla Vlacha stávají Václav Noid Bárta a Tereza Mašková. „Je to velká zodpovědnost po takových velikánech převzít repertoár, ale kolena se nám neroztřásla,“
svorně uvedli oba protagonisté.

„Orchestr Karla Vlacha pro mě znamenal všechno.
Zpívala jsem předtím s orchestrem Zdeňka Bartáka,
ale pak jsem dostala nabídku od Karla Vlacha, což pro
mě bylo něco jako obrovské vítězství. Přijít jako mladá holka do tak výborné kapely nebylo jen tak, ale
zvládla jsem to,“ svěřila se Yvetta Simonová.
„Učila jsem se stále nové písničky, hlavně duety
s Milanem Chladilem. Nás dva dal dohromady Vladimír Dvořák, který v Československém rozhlase tehdy
uváděl pořad Posloucháte orchestr Karla Vlacha a pozval si mě tam,“ dodala Simonová a prozradila také, že

zpívání pro ni bylo v životě vším. „Nejlepší v životě
pro mě byla práce. Byla jsem do ní tak ponořená, že
jsem jednou na Vánoce někde vystupovala a zapomněla jsem udělat bramborový salát. Musela jsem ho koupit,“ dodala zpěvačka.
Orchestr Karla Vlacha získal kromě čerstvých pěveckých posil také novou domovskou scénu. Nově
bude pro zkoušení, tak pro koncerty a veřejné produkce využívat prostory Kongresového centra. Premiérový jarní galakoncert v novém působišti se chystá
16. dubna 2023.
(iDNES.cz)
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PORAZTE INFLACI
A UŠETŘETE NA ENERGIÍCH

Akce platí do 31.10.2022.

www.lomax.cz
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DOBRÁ RADA
z lékárny

sme sice lékárna na internetu – dokonce ta největší
v ČR, ale i u nás jsou základním kamenem týmu lékárníci. Stejně jako v každé jiné lékárně. Vždyť bez nich
by Lékárna.cz nebyla lékárnou! Sám jsem profesí lékárník a preferuji to odvěké poslání poradit lidem tak
dobře, aby se uzdravili z nemoci nebo si posílili zdraví.
Trápí něco se zdravím i vás? Tak nám klidně napište,
zavolejte nebo využijte chat. Rádi pro každý váš zdravotní problém najdeme řešení, prověříme skladbu léků,
které užíváte, vybereme vhodné doplňky stravy nebo
vám sestavíme na míru ideální mix včetně režimových
opatření. Poradenská služba Lékárna.cz je pro každého zdarma a navíc nemusíte za námi nikam chodit,
stát ve frontě s nemocnými: naše lékárníky oslovíte
jednoduše mailem nebo přes chat z webu Lékárna.cz.
Dostanete tolik času, kolik budete potřebovat, abyste
dobře porozuměli doporučením. Jsme si jisti tím, co
vám doporučujeme, i tím, že touto individuální péčí
o vás významně předbíháme ostatní lékárny.
GARANCE DOBRÉ RADY
A mám pro vás ještě jeden tip: využijte Garanci dobré rady. Když si totiž koupíte na Lékárna.cz to, co vám
pro zlepšení zdravotního stavu náš lékárník doporučí,
dáváme vám garanci, že se váš stav zlepší. Takže když
doporučený postup„nezabere“, i když jste se léčili podle našich rad, můžete do 30 dnů požádat o vrácení
peněz, které jste na základě naší rady na Lékárna.cz do
24 hodin po poradě utratili za doporučené léčivé přípravky. Tak pevně si stojíme za tím, co přesně pro vaše
zdraví vybereme a radami, které přidáme! Důležitá je
i vaše zpětná vazba o průběhu léčby: lékárník může
přidat další doporučení, nebo vás poslat k lékaři. A taky
je to signál, zda radíme pacientovi srozumitelně, případně i námět pro inovace léčivých přípravků. Věřte,
že jsme ještě nikomu peníze nevraceli! Přesná pravidla
najdete na www.lekarna.cz.
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MODERNÍ LÉKÁRENSTVÍ
Garance dobrých rad je unikátní služba lékárníků v Lékárna.cz, nepodporuje zbytečnou spotřebu léčivých
přípravků, snaží se vést nemocného i k režimovým
opatřením. Rádi pomůžeme každému s jeho cestou
ke zdraví.

É RA

PharmDr. Vladimír Finsterle
lékárník a zakladatel Lékárna.cz

CNN PRIMA NEWS
TELEVIZNÍ ZÁKULISÍ

Volby živě:
Obří studio
v nové podobě

V

olby jsou tady! Už dnes, v pátek
23. září, začnou lidé po celém
Česku volit místní zastupitelstva
a třetinu Senátu. Volební místnosti se
uzavírají v sobotu ve 14 hodin a nedlouho poté začnou z Českého statistického
úřadu proudit první předběžné výsledky
z jednotlivých volebních okrsků. Komunální volby jsou co do orientace ve výsledcích velmi komplikované. Zvlášť
velká výzva je to pro televizní vysílání.
CNN Prima NEWS proto přichystala
zbrusu nové volební studio s pěti moderátory a dechberoucím kontinuálním přísunem informací. Kamera bude studiem
doslova prolétávat a střídat pohledy
na jednotlivé moderátory, kteří budou
zrovna mít ty nejaktuálnější informace.
Rozsáhlé volební studio odstartuje v sobotu v 11:00. A nabídne velmi zajímavou
podívanou i vzhledem k aktuální energetické krizi, která by mohla zamíchat volebními preferencemi napříč Českem. Diváky přivítá pětice moderátorů ve složení
Terezie Tománková, Petr Suchoň, Markéta Fialová, Petr Převrátil a Natálie Pančochářová, kteří budou po celý den informovat o všem důležitém.
Oblíbená moderátorka politických debat Terezie Tománková si bude do studia zvát nejen politiky, ale také experty,
se kterými promluví o vývoji hlasování
a možných dopadech nového uspořádání zastupitelstev na náš život.

Jen pár metrů od Terezie bude Petr Suchoň u interaktivní obrazovky průběžně
zásobovat diváky analýzami výsledků
a rozebírat možné rozložení sil v jednotlivých obcích s pomocí Prima tužky.
Opět jen kousek to bude mít kamera
na své cestě po studiu k boční velkoplošné obrazovce a Markétě Fialové, která bude jako už tradičně informovat
o nejaktuálnějších průběžných výsledcích.

Start v sobotu v 11 hodin
Chybět nebude ani detailní pohled
na souboje v senátních volbách. Kdo se
bude přibližovat ke druhému kolu a kdo
naopak směřovat k porážce, probere
u další velkoplošné obrazovky moderátor Petr Převrátil. A důležitá je i atmosféra ve společnosti. Jak volby vnímají lidé
po celém Česku? Co zajímavého se stalo ve volebních místnostech? Sociální
sítě a internet bude přímo ve studiu sledovat Natálie Pančochářová.
V pohotovosti bude samozřejmě i zástup krajských reportérů CNN Prima
NEWS. Ti budou ve volebních štábech
největších politických stran a hnutí a budou pravidelně živě vstupovat ze všech
krajů po celé České republice.
(ms)
Volební studio v novém kabátě startuje už v sobotu v 11:00 na CNN Prima NEWS.
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PRO ŽENY, KTERÉ ZÁŘÍ
BUĎTE HŘÍŠNĚ SEXY

Každá žena touží po bujném a zdravém dekoltu,
avšak příroda nebývá ke všem ženám spravedlivá.
Proto je zapotřebí přírodě trochu pomoci.
Proměňte svůj sen o dokonalém poprsí v realitu díky produktu
Decolen Forte. Doplněk stravy z lékárny, jehož přírodní složení
ze semen vinné révy, chmelu otáčivého, sóji a extraktu ze lnu
setého, chrání a p
podporuje
prsní tkáně. Navíc má p
pozitivní
p j zdraví p
vliv na plnost, pevnost a celkové zdraví prsou a pomáhá snížit
negativní účinky
ky hormonální nerovnováhy.

NOHY
OHY JAKO
ONVE?
KONVE?
KONCUJTE
SKONCUJTE
S OTOKY
ONOPÍM!
KONOPÍM!

Trápí
ápí vás
otoky
oky
a pocit
těžkých
žkých dolních
končetin?
nčetin? Máte
dojem,
jem, že nosíte
na nohou konve a vaše lýtka hyzdí křečové žíly?
ž
Skoncujte
oncujte s problémy konopím!
Konopné
okamžitou
nopné mazání Venosil s chladivým efektem poskytuje
kytuje oka
amžitou úlevu a osvěženíí
pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžko
těžkosti. Venosil obsahuje uni-kátní
ní kombinaci konopného oleje a jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku, fe-nykl, řepík, mátu a měsíček. Dlouhodobá péče a jemná masáž nohou Venosilem přispívá
ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin.

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

e
Konopná úleva pro vaše nohy je dostupná v lékárnách a zdravých výživách také ve
formě spreje s aplikací bez nutnosti roztírání.

NÁVALY HORKA? POCENÍ?
POMOC, MENOPAUZA!

Pozorujete na sobě poslední dobou návaly
horka,
á l h
k nadměrné
d ě é poce-ní, změny nálady, nespavost, zhoršení libida nebo přibírání na váze??
Může za tím být menopauza, které se obává každá žena ve středním
věku. Máme pro vás ověřené řešení, jak s projevy menopauzy zatočit
jednou provždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte Elli MenoOsteo FORTE nabízející
komplex důležitých látek pro ženy v menopauze i po ní. Díky extraktu z jetele lučního
pomáhá udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele otáčivého zase
napomáhá ženám vyrovnat se s návaly horka, pocením, neklidem či podrážděností.
Doplněk stravy obsahuje také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro zdraví
kostí. K dostání v lékárně.

Sérum Vlasové hnojivo představuje
dstavuje 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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František Filipovský
Po třicítce hrál víc než přesvědčivě studenty, okolo osmdesátky
sršel elánem ve slavných komediích o „básnících“ po boku mladého
Pavla Kříže. František Filipovský, od jehož narození právě dnes
23. září uplynulo 115 let, patří k nezapomenutelným legendám
českého filmu a divadla. Jak se mu hrálo před T. G. Masarykem,
díky čemu získal možnost dabovat Louise de Funèse a komu fandil
v pražském fotbalovém derby? Zavzpomínejte s 5plus2.

Text: mb Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz, Wikipedia

Z KOMPARSISTY NESTOREM
NÁRODNÍHO DIVADLA
K uměleckému prostředí měl František
Filipovský blízko už jen proto, že jeho
otec vyučoval zpěv, hru na housle či
klavír a věnoval se také chrámovému
sboru. „Jako malý kluk jsem se neustále
pohyboval kolem kostelních kůrů. Tehdy
to byla vlastně jedna z mála možností,
jak rodiče mohli v dětech rozvíjet hudební nadání. A já zpíval rád,“ vyprávěl
Filipovský v knize Jiřího Tvrzníka Komik
se vrací. Přes dětské loutkové divadélko
tento rodák z východočeské Přelouče
přičichl k hereckému prostředí a se
skutečnými divadelníky si pak poprvé
zahrál před diváky coby sextant pardubického gymnázia. Lhostejno, že to
byla jen epizodní rolička, a to ještě jako
záskok za nemocného herce. Ani sám
Filipovský tehdy jistě nesnil o tom, že
v budoucnu nastoupí do Národního divadla a stane se jeho pevnou součástí
po 47 let.

„CO VLASTNĚ UMĚJ?“ VÍTALI
WERICH S VOSKOVCEM

LAKOMEC POZVÁNKOU K DABOVÁNÍ
LOUISE DE FUNÈSE

Když Filipovský nastoupil do legendárního Osvobozeného divadla v roce 1932, Jan Werich s Jiřím
Voskovcem jej uvítali bez zbytečných zdvořilostí.
„Co vlastně uměj?“ onikal Werich záměrně přehlíživě o dva roky mladšímu novému kolegovi. Voskovec se k onikání přidal, ale zároveň se na Františka
usmíval, aby ho nevyplašili zase až tak moc. Byla
to prostě taková „mazácká hra“. Na snímku je vlevo
František Filipovský jako velekněz Ratata a Hana
Vítová coby otrokyně Onomatopoe ve hře Osvobozeného divadla Caesar z roku 1932, kdy Filipovský
do zdejšího souboru nastopil. Právě na prknech
Osvobozeného divadla měl Filipovský možnost
zahrát si i před zraky prezidenta T. G. Masaryka,
kterého do divadla pozval celý ansámbl. „Nikdo moc
nevěřil, že by pozvání přijal. Jenomže prezidentova
kancelář téměř obratem oznámila, že ano. Když pak
přicházel do speciálně připravené lóže, vyprodaný
sál povstal a vítal ho dlouhým potleskem. Také my
jsme stáli před oponou a tleskali,“ líčil Filipovský
a nezapomněl dodat, že TGM poté nechal do divadla poslat vzkaz, že se mu hra Svět za mřížemi líbila.

Že je František Filipovský francouzskému herci Lousi de
Funèsovi podobný nejen fyziognomicky, ale také hlasově,
to ví asi každý. Ovšem impuls k tomu, že právě Filipovský
dostal na počátku 70. let nabídku tohoto skvělého francouzského herce a komika dabovat, vzešel z jiné situace.
„Dabingoví režiséři na to přišli jednoduše – František Filipovský na divadle hrál mimo jiné Harpagona v Mollièrově
komedii Lakomec. A právě tuto roli si ztvárnil de Funès
na filmovém plátně ve snímku, který dokonce sám režíroval. Podle vzpomínek pamětníků stačilo jen vzájemně porovnat výkony
obou komiků v Lakomci. Našly se totiž celé desítky společných momentů, které oba herci zahráli naprosto
shodně,“ vysvětlila v knize František
Filipovský – Velký herec malých rolí
autorka Jana Divišová.

NA ROLI STUDENTA STARÝ
I MLADÝ ZÁROVEŇ
Při natáčení slavných studentských komedií Škola
základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy
duše (1939) bylo Filipovskému 31, respektive 32 let.
Přesto podobně jako ještě o skoro rok starší Ladislav
Pešek postavy otravných šprtů sehrál naprosto brilantně. Jejich filmový profesor Jaroslav Marvan byl
přitom jen o šest let starší. Je proto paradoxní, že už
v roce 1932 Filipovský neprošel konkurzem na roli
studenta ve snímku Před maturitou s odůvodněním,
že je na roli oktavána už příliš starý.

K VITALITĚ ZDRAVOU CHŮZÍ
A KOUŘENÍ NAVZDORY
Ačkoliv se jeho věk již blížil pětaosmdesátce, mnozí kolegové obdivovali Filipovského vitalitu. „Že mám recept
na stáří? To je bláhová představa, fyzicky už spoustu
věcí nezvládám,“ reagoval, aby ovšem jedním dechem
dodal, že má asi šťastnou náturu, protože ho to nijak
nedeprimuje a nemoci si nepřipouští. „Zatím to jde a stačí
mi k tomu jen přirozená obliba rychlé chůze. Jiný recept
nemám a příklady vzorné životosprávy, která by zdůvodňovala svěžest mého poměrně vysokého věku, také určitě
nemám. Málokdy se pořádně vyspím, jím nepořádně
a docela bezuzdně kouřím. Z neřestí nevyznávám jen
alkohol,“ uvedl kumštýř, který podle svých slov nikdy
nebyl opilý.

„KÉŽ JSOU VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ
SPARŤANI,“ PŘÁL SI
Rtuťovitý herec patřil k milovníkům fotbalu, klubem jeho
srdce byla Sparta. „Na zájezdech jsem v hotelích zpravidla
sdílel společný pokoj s Martinem Růžkem. Slávista každým
coulem. To je snad jediné, co mě na něm mrzí, protože
bych si přál, aby všichni lidé, které mám rád, byli sparťani,“ zasnil se Filipovský, který ale smutnil nad tím, že se
Slavia byla nucena přestěhovat z Letné do Vršovic. „To letenské sousedství mělo v sobě cosi pikantního a umocňovalo rivalitu obou věčných soupeřů,“ vysvětloval.
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Pastinák třikrát jinak

Dá se jíst vařený i syrový
a v kuchyni z něj můžete
připravit skvělou přílohu
k masu stejně jako třeba
bábovku. Čas na sklizeň
pastináku bohatého
mimo jiné na vlákninu
je právě nyní, v září.

Pastináková bábovka
s ořechy a rumem
FOTO | MAFRA

Pastináková kaše s uzeným a pečenými jablky
Na 4 porce potřebujeme: 600 g pastináku, 250 g moučných brambor, sůl, 100 g másla, 150 ml
mléka, 600 g uzeného masa, 2 lžíce medu, pepř, 2 jablka, 2 lžíce hnědého cukru, 2 lžíce oleje.
Postup: Pastinák i brambory oloupeme a každé zvlášť nakrájíme na kostky. V hrnci přivedeme
k varu osolenou vodu, nasypeme do ní pastinák a vaříme do poloměkka. Přidáme brambory
a společně dovaříme. Scedíme a pak prolisujeme přes jemné síto do mísy nebo rozmixujeme.
Přimícháme 40 g rozpuštěného másla, teplé mléko a osolíme. Uzené nakrájíme na plátky,
potřeme medem, posypeme drceným pepřem a necháme odležet. Jablka rozkrojíme podélně
na polovinu a potom nakrájíme na plátky. V pánvi rozehřejeme část másla (asi 40 g), přisypeme
cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme jablka a zvolna je v karamelu podusíme. V pánvi
nahřejeme olej a maso v něm z obou stran zvolna opečeme.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO i4500

56 650 Kč

34 990 Kč
Snadné složení do rozměru 62x36x78 cm
(kolečkový kufr)
odpružená kola překonají i prahy
výkonný pohon 2x 250W ovládaný joystickem
vyzkoušení ZDARMA

Potřebujeme: 100 g rozinek, 2 lžíce rumu,
280 g pastináku, 5 ks vajec, 250 g másla,
200 g moučkového cukru, 1 sáček
vanilkového cukru, 100 g nastrouhaných
vlašských ořechů, 120 g zakysané smetany,
420 g hladké mouky, 1 sáček kypřicího
prášku, sůl, moučkový cukr na posypání,
tuk a hrubou mouka na formu.
Postup: Rozinky propláchneme teplou
vodou, nasypeme do misky, přelijeme
rumem a necháme nabobtnat. Pastinák
oloupeme a nastrouháme najemno. Vejce
rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků.
Z bílků připravíme tuhý sníh. Změklé máslo
vyšleháme s moučkovým i vanilkovým
cukrem a žloutky do pěny. Přidáme ořechy,
pastinák a zakysanou smetanu. Do hmoty
lehce vmícháme bílkový sníh a nakonec
do ní zapravíme mouku prosátou s kypřicím
práškem a špetkou soli. Bábovkovou formu
vymažeme tukem, vysypeme moukou
a naplníme těstem. Pečeme je ve vyhřáté
troubě při 150 °C asi 50 minut. Po upečení
necháme bábovku krátce vychladnout
ve formě, pak ji vyklopíme na kovovou
mřížku a necháme vychladnout úplně.
Poté bábovku pocukrujeme.

Vepřová panenka
s pastinákovými frity

nosnost 100 kg
hmotnost vč. baterií jen 31 kg (26 kg bez)
nový výrobek
dojezd 30km
baterie Li-Ion 2x24V 13Ah (624Wh)
rozměry: d 110 cm, š 62 cm, v 96 cm
sedák: h 45 cm, š 45 cm, výška od země 52 cm
nemusíte do obchodu objednejte si předvedení

Soběslav

Oáza-Cyklosport Švec,
Na Ohradě 368,
tel.: 381 211 481, 603 836 119

Třebíč - Trnava

Autobaterie Kopečný s.r.o.,
Trnava 215,
tel.: 724 319 325, 568 823 537

Vlašim

CYKLOŠVEC, Na Potoce 225,
tel.: 317 844 116, 603 879 634

Havlíčkův Brod, Pražská 3807
Jihlava, Fritzova 4260/4
ADOVE s.r.o. tel.: 737 007 875

Další nejbližší prodejny: Brtnice,

Praha, Brno a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Potřebujeme: 600 g vepřové panenky,
2 lžíce olivového oleje, 1 lžičku sušeného
česneku a dvě citronové šťávy, čtvrt lžičky
drcených chilli papriček, sůl. Na frity:
3 velké pastináky, 1 lžičku sladké papriky,
2 lžíce olivového oleje. Na pesto:
50 g mandlí, hrst listové petržele, 2 lžíce
olivového oleje a citronové šťávy.
Postup: Panenku potřeme olejem
rozmíchaným se sušeným česnekem,
citronovou šťávou, chilli a solí. Necháme
odpočinout. Na frity oloupeme pastinák.
Na struhadle nebo nožem ho nakrájíme
na tenké hranolky. V míse je smícháme
s paprikou, solí a olejem. Rozprostřeme na
plech vyložený pečicím papírem. Vložíme
do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme asi
15 až 20 minut, až budou měkké.
Zahřejeme grilovací pánev. Položíme
na ni připravenou panenku a opékáme ji
ze všech stran, celkem asi osm minut.
Pánev sundáme z ohně a maso na ní nechte
chvilku odpočinout. Připravíme si pesto.
Všechny potřebné suroviny vložíme do
robota s noži a rozmixujeme na hrubou
pastu. Pokud je potřeba, přidáme trochu
vody. Panenku naporcujeme. Servírujeme ji
se zeleninovými frity a mandlovým pestem.
Zdroj receptů: Kulinární studio MAFRA
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BYDLENÍ
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Keramická dlažba je ideální
řešení do interiéru i exteriéru
P

ři pořizování domu či bytu je
dnes již běžným požadavkem
mít alespoň malý kousek místa
pro venkovní relaxaci. Jinak řečeno, balkon či terasa je pomyslná místnost navíc, se kterou se však předem počítá. Zároveň jde o poměrně unikátní prostor,
který na nás působí při pohledu zvenku
i zevnitř budovy. Měli bychom tak usilovat o to, abychom celkový charakter interiéru i exteriéru funkčně a esteticky
propojili.
Ideální řešení podlahových povrchů
zde představuje kvalitní keramická dlažba. Ta kromě možnosti všestranného využití spojuje i celou řadu dalších výhod.
Je odolná, atraktivní, nenáročná a nabízí nepřeberné množství formátů, stylů
či barev. Velmi elegantním dojmem působí například série SHIREEN v oblíbeném designu dřeva. Oproti přírodnímu
materiálu má však mnohem vyšší životnost a menší nároky na údržbu. Navíc
dřevěný obklad sám o sobě vyvolává pocit tepla a útulna. Skvěle se tak hodí
do prostoru uvnitř i ven.

vat zvýšenou pozornost také vlastnímu
bezpečí. V místech, kde je přirozená vlhkost, je žádoucí též speciální glazura,
která zamezí uklouznutí. Dlaždice s protiskluzovou úpravou tak umožňují bezpečný pohyb při chůzi naboso i v obuvi.
Nejlepším řešením pro terasy a balkony se tak stávají mrazuvzdorné, slinuté,
glazované dlaždice. Kombinaci všech
vyjmenovaných vlastností a krásnou kamennou texturu nabízí například série
BODO nebo URAL od renomovaných
španělských výrobců. Navíc pod sérií
URAL nabízíme i tzv. Modulární = Multiformátovou dlažbu.

„

Odolá i nepřízni počasí

Keramická
dlažba je
odolná, atraktivní,
nenáročná a nabízí
nepřeberné množství
formátů, stylů či barev.
Hodí se do prostoru
uvnitř i ven.

Dalším předpokladem pro dlouhou životnost venkovní dlažby je vysoká otěruvzdornost. Nejlepší volbou je slinutá
dlažba, která je dostatečně tvrdá, pevná,
otěruvzdorná a zároveň méně nasákavá.
Garancí kvality je totiž i tzv. index nasákavosti neboli mrazuvzdornost.
Pro exteriér volíme ideálně slinuté dlaždice s nasákavostí nižší než 0,5 %. Mrazuvzdorná dlažba bude spolehlivě odolávat nepřízni počasí, je však třeba věno-

Tato dlažba představuje originální
design díky skladbě různých formátů.
Každé balení obsahuje nakombinované
dlaždice různých velikostí (50x50,
25x50 a 25x25 cm). Výhodou tedy je,
že nemusíte kupovat jednotlivé velikosti a následně je kombinovat. U modulární dlažby je již máte v patřičném poměru připraveny v jednom balení. Více informací na www.sapho.cz.
(ks)

Dlažba SHIREEN GREY

Dlažba URAL MODULAR

Obklady a dlažba BODO

INZERCE

www.sapho.cz

koupelny, které mají styl

MF

Pelhřimov
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TUNING ELEKTROKOL
WWW.PEAR-CONTROL.COM
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S námi na nerez NEZAnevřeš!

Společnost NEZA Pelhřimov oslavila dne 30. března tohoto roku třicáté výročí založení ﬁrmy.
Z pronajatých prostor bývalých garáží se nám podařilo rozšířit a vystavět
areál, který vytváří dostatečné zázemí pro výrobu nerezových kuchyní,
barů či výdejních linek, jimiž si vybavují provozy nejen čeští šéfkuchaři,
jako je Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář, ale i šéfkuchaři v Rakousku, Německu, Dánsku a v dalších zemích.
Komplexní řešení gastronomických
projektů jsme schopni realizovat
díky našemu skvělému týmu, kterému tímto mnohokrát děkujeme!
Z důvodu rostoucího objemu zakázek a zvyšujících se nároků na technologická řešení, jsou dveře naší ﬁrmy zájemcům o zaměstnání stále
otevřené, především pokud se zajímáte o pozice brusiče, svářeče či
chladírenského technika. Neustále
se snažíme modernizovat strojní vybavení a zlepšovat pracovní prostředí. Tento rok byl nakoupen laserový

Studie výrobní haly

svářecí stroj a je plánovaná výstavba
nové výrobní haly, která bude 3x větší než současná hala a umožní modernizaci a digitalizaci výroby.
Pokud si nevíte rady s gastronomickým zařízením Vaší restaurace, hos-

pody, ﬁrmy či třeba pojízdného
vozu, neváhejte se na nás obrátit
a my Vám nalezneme vhodné řešení na míru, včetně vybavení technologiemi, dle Vašich požadavků
a možností!
www.neza.cz

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ SPOLEČNOST NEZA?
☛
☛
☛
☛

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
VYSOKÁ KVALITA
REALIZACE NESTANDARDNÍCH POŽADAVKŮ
USPOKOJENÍ POŽADAVKŮ NÁROČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ
(Pohlreich, Punčochář, BMW, …)

Kantýna BMW

Enotéka

Náš kraj
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PELHŘIMOV
NOVÝ PAVILON NEMOCNICE 28

Zbrusu nový pavilon pelhřimovské nemocnice už stojí, dělníci dokončují poslední práce. V pětipatrové budově lidé najdou dětské a gynekologicko-porodnické oddělení i
neurologii. Kraj Vysočina nechal pavilon postavit za 591 milionů korun, otevřít se má
na jaře.

OPRAVÍ KAPLI I SPORTHOTEL 32
Architekti mají nastínit, jak by mohl vypadat pelhřimovský Sporthotel a chátrající
kaple svaté Anny, kterou město před
rokem získalo od církve.

NOVÉ CYKLOSTEZKY

34

Bezmála pět kilometrů nových cyklistických stezek přibude brzy v Pelhřimově
a jeho nejbližším okolí. Městu se povedlo
získat dotace hned na dvě trasy. S jejich výstavbou by se mohlo začít ještě letos na
podzim.

LIDÉ VYBÍRAJÍ LAVIČKY

38

NOVINKA NA KŘEMEŠNÍKU

40

MUZEUM BASKETBALU

44

Vzorové sady městského mobiliáře putují
od června do října napříč Pelhřimovem.
Lidé se mohou vyjádřit, které lavičky, odpadkové koše a stojany na kola se jim hodí
do dané lokality nejvíce.

Širší, bezpečnější a s nabídkou nových služeb včetně výukového vleku pro děti. Taková by měla být sjezdovka na vrchu Křemešník u Pelhřimova. Lyžaři i snowboardisté
by si tak měli užít většího komfortu. Rozšíření paradoxně napomohla kůrovcová kalamita a polomy, kvůli nimž se část stromů
musela vytěžit.

Český basketbal má svoje vlastní muzeum.
Nejslavnější relikvie z dob, kdy se rodily
slavné příběhy tohoto sportovního odvětví
u nás, jsou k vidění v Pelhřimově.

NEMOCNICE PELHŘIMOV
FOTO: TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA
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– Nebojím se za vás bojovat! –

SENÁTNÍ
VOLBY 2022

Tomáš
Nielsen

Váš kandidát do Senátu pro
Slavonice, Dačice, Telč, Třešť,
Jihlavu, Polnou a okolí
Volby do Senátu 23.-24. září
www.nielsendosenatu.cz
Zadavatel: Právo Respekt Odbornost, zpracovatel: AD13
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Náš kraj

Nový pavilon nemocnice už
stojí. Lidem se otevře na jaře

Konec dovážení obědů traktorem. Otevření nového pavilonu
péče o rodinu v pelhřimovské nemocnici se pomalu blíží. Bude
v něm gynekologie, porodnice, neurologie i dětské oddělení.
TEXT: ILONA ZELNÍČKOVÁ FOTO: TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

K

dyž v pelhřimovské nemocnici
chtějí dopravit obědy matkám
na oddělení šestinedělí, musí
zaměstnanci nejprve nastartovat traktor a za něj zapřáhnout
speciální vozík s jídlem. Jen tak lze překlenout velký výškový rozdíl mezi kuchyní
a dosluhujícími nemocničními budovami ze 70. a 80. let minulého století, kde
šestinedělí sídlí. Tomu ale bude zanedlouho konec. Už od jara příštího roku by měl
v pelhřimovské nemocnici začít fungovat
zbrusu nový a moderně vybavený pavilon péče o rodinu, který Kraj Vysočina nechal postavit za 591 milionů korun.
V pětipatrové budově lidé najdou dětské oddělení, gynekologicko-porodnické
a neurologii. V přízemí jsou plánované
ambulance a o patro níž budou podzemní garáže pro přibližně 55 aut. „Ty bude
využívat i veřejnost. Usnadní to parkování v areálu nemocnice, které už je přetížené,“ řekl ředitel nemocnice Michal Kozár.
Novostavbu chce firma PKS v listopadu
předat Kraji Vysočina, který je jejím investorem. „Vše je teď ve fázi kompletace. Aktuálně dokončujeme opláštění fasády speciálními deskami, zprovozňujeme vzduchotechniku, topení a další drobnější práce,“
řekl stavbyvedoucí Radim Seifer.
MODERNÍ PŘÍSTROJE
A VĚTŠÍ KOMFORT
Následovat bude vybavení přístroji a lůžky za přibližně 140 milionů. Pacienti se

tak dočkají nejenom většího komfortu.
„Plánujeme pořídit plně elektrická a polohovatelná lůžka. V rámci diagnostiky pořídíme moderní přístrojové vybavení. Třeba ultrazvuky, které umožní nové způsoby vyšetřování například v rámci urologického endoskopické sálu. Nové vybavení
dostane i neurologie,“ nastínil náměstek
ředitele Petr Adam.
Pokoje v pavilonu jsou z velké části koncipované jako dvoulůžkové. „Všechny pokoje na oddělení šestinedělí budou nadstandardně vybavené. Na každém bude
televize, chladnička a také vanička pro
koupání novorozenců. To nyní maminky
k dispozici nemají. Počítáme se dvěma
porodními boxy. V obou budou vany pro
porody do vody. Počítáme i s takzvanou
‚opičí dráhou‘, kterou budou tvořit různé
hrazdy, stoličky a ribstole. Ty by měly nastávajícím maminkám poskytnou úlevu
během porodu,“ popsal náměstek.
Pokoje na dětském oddělení již dopředu počítají s dnes již běžným doprovodem rodičů. Součástí bude také herna
s možností vstupu na venkovní terasu.
Zajímavostí stavby jsou tři spojovací krčky, který propojují nový pavilon s dalšími
nemocničními budovami včetně kuchyně.
Odpadne tak dovážení stravy na oddělení
šestinedělí prostřednictvím traktoru i převážení pacientů na vyšetření sanitkami.
První nadzemní krček je dlouhý 13 metrů a vede na oddělení dlouhodobě nemocných. Druhý krček směřuje do kuchy-

ně a jako poslední byl osazen dvoupatrový krytý ocelový most dlouhý 43 metrů,
který budovu spojuje s pavilonem akutní
medicíny. „Jedno patro mostu bude využívat personál a pacienti k přechodům
mezi odděleními a k převozům například
na operační sál. Druhé patro tohoto krčku bude určené pro návštěvníky nemocnice,“ upozornil ředitel Kozár.
Zajímavostí nového pavilonu, jenž je
koncipován jako pasivní dům, je například zelená střecha či venkovní žaluzie,
vzduchotechnika a inteligentní osvětlení,
které budou reflektovat venkovní počasí.
Návštěvníky u vstupu upoutá zase vodní
kaskáda a počítá se i s osazením stromy a
dalšími rostlinami.
Zvláštností pavilonu je také venkovní fasáda, kterou tvoří různě velké cementosádrové desky. Interiérem nového pavilonu se prolíná motiv skály. Na ní je totiž
postaven. Kvůli tomu museli dělníci odtěžit desítky tun kamení. Téma skály se prolíná v barevných mozaikách, kterými jsou
obložené chodby, schodiště i pokoje. Každé patro má odlišnou barvu. Například
na neurologii je to modrozelená, další oddělení jsou ve žlutobéžové a červenovínové. Barevné jsou rovněž dveře, nebo skleněné obklady umístěné u výtahů a ve
vstupní části budovy.
S výstavbou nového pavilonu se začalo
v roce 2020. Nemocnici se podařilo sehnat zahraničního sponzora, který výhradně na stavbu nového dětského oddělení věnuje dva miliony eur.
Původní budovu gynekologie, která
bude po přestěhování do nového prázdná, by chtělo vedení nemocnice v dlouhodobém výhledu investic využít jako startovací byty pro zaměstnance nemocnice.
Vzniknout by tam měla i jedna třída mateřské školy pro děti zaměstnanců.

NOVOSTAVBA NOVÝ PAVILON PŘEDSTAVIL ŘEDITEL NEMOCNICE MICHAL
KOZÁR (SNÍMEK VLEVO). DĚLNÍCI JEŠTĚ DOKONČUJÍ POSLEDNÍ PRÁCE,
V LISTOPADU HO FIRMA PKS PŘEDÁ KRAJI VYSOČINA.

Náš kraj
SPOJOVACÍ KRČEK DVOUPATROVÝ KRYTÝ
OCELOVÝ MOST DLOUHÝ 43 METRŮ SPOJUJE
NOVOU BUDOVU S PAVILONEM AKUTNÍ MEDICÍNY.
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Čipy do elektrokol
z Pelhřimova do celého světa

P

earControl s. r. o. je pelhřimovská
společnost, která byla založena v roce 2015. Firma od svého začátku působí v oblasti vývoje a výroby elektroniky, v roce 2018 však zaměřila
svou činnost výhradně na segment elektrokol, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí.
V současné době se firma zabývá především vývojem, výrobou a prodejem tuningových setů pro elektrokola se středovými pohony.
Vlajkovým produktem společnosti je čip
pro odblokování rychlostního limitu s názvem PearTune MSO.
Přestože se veškerá výroba
odehrává v jedné nevelké dílně
poblíž centra města v ulici Příkopy, patří dnes firma PearControl se svou produkcí kolem 20 tisíc kusů ročně mezi pětici
největších hráčů na trhu ve svém oboru na
světě.
Své výrobky prodává buď přímo konco-

vým uživatelům, tedy majitelům elektrokol,
kteří přijíždějí do Pelhřimova z celé republiky, aby si nechali zařízení na svá elektrokola
namontovat a vše individuálně nastavit přímo na místě, či dále prodejnám a servisům.
V rámci České republiky a Slovenska s firmou spolupracuje kolem
150 takových prodejen,
od velkých prodejců až
po malé servisy či domácí dílny.
Čipy se vyvážejí ale především za hranice. Přes síť
prodejců a jejich e-shopy
se tak naše výrobky dostávají do celého světa – od Aljašky
přes Nový Zéland až po Japonsko.
Asi největší konkurenční výhodou pelhřimovské firmy je individuální přístup k zákazníkům.
Je to sice časově velice náročné, ale osvěd-

čilo se, že když se zákazníkovi věnujeme
osobně a vyřešíme mu na míru jeho konkrétní potřeby a požadavky, tak i když to stojí
spoustu času, lidé si mezi sebou dobré zkušenosti předávají a tím k nám spokojení zákazníci obvykle přivedou mnoho dalších zájemců o naše produkty a služby.
Největším úskalím podnikání v oboru
elektrokol je bezpochyby fakt, ze každý rok
výrobci přicházejí na trh s mnoha novými
modely kol, ale také motorů a displejů, které
téměř nikdy nejsou kompatibilní s předchozími verzemi. Toto naši práci extrémně ztěžuje a nenechává naše vývojové oddělení –
a vůbec fungování celé firmy – ani na okamžik usnout na vavřínech.
Kontakt:
web: www.pear-control.com
e-mail: info@pear-control.com
tel: +420 775 165 822

INZERCE

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko-Ceská republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

Poznejte neznámá zákoutí Vysočiny. Vydejte se na podzimní výlety do Kraje pod Javořicí - do turistické oblasti kolem trojúhelníku
malebných měst Telč, Třešť a Počátky.
Do míst plných rozmanitých skalních útvarů
s vyhlídkami, rašelinových lesních rybníků,
tajemných mokřadů a stříbrných studánek,
ale i historických památek opředených
záhadnými příběhy. Zatoulejte se do svébytného koutu Českomoravské vrchoviny,
v jehož středu stojí jako navigační maják
osobitá Javořice. Najděte si výlet, který vám
sedne a vyrazte vstříc svému podzimnímu
dobrodružství!
www.krajpodjavorici.cz

MV PLAST umí okna
i garáže. A nejen to

F

irma MV PLAST s. r. o. byla založena v roce 2006. Stala se stabilním dodavatelem a zhotovitelem plastových, dřevěných a hliníkových prvků (okna, dveře,
zimní zahrady). Zkušenosti získala při realizaci jednodušších i složitých zakázek
pro stavební firmy, pro soukromé stavebníky.
V roce 2010 firma rozšířila své působení ve stavební činnosti:
• zateplování budov
• realizace nových chodníků

• rekonstrukce starých chodníků
• výstavba nových objektů
• odbahnění rybníků a rekonstrukce
hrází
• výstavba parkovišť a garáží
Společnost působí po celé ČR.

Kontakt:
MV PLAST s. r. o., Kubelíkova 1224/42,
130 00 Praha 3
Provozovna: Strachovská 331,
393 01 Pelhřimov
Tel.: 775 791 116, e-mail: info@mvplast.cz

INZERCE

Stavby roDinných Domů

•ProDEJ
a montÁŽ oKEn
•ZatEPLovÁnÍ bUDovy
•SÁDroKartony
•rEKonStrUKcE
•ZÁmKovÉ DLaŽby
•PůJČovna LEŠEnÍ
www.unimont-mh.cz | info@unimont-mh.cz |

Hledáte spolehlivou firmu, která vám postaví nový dům
nebo zrealizuje rekonstrukci domu či bytu, prodá
a namontuje kvalitní okna z Německého profilu VEKA,
zateplí váš vysnění dům, namontuje příčky z SDK
materiálu, položí zámkovou dlažbu okolo vašeho
domu, ohraničí váš majetek zděním lícových cihel plot
a doupraví dům drobnými zednickými pracemi, nebo
vám postaví váš vysněný dům na KLÍČ? Pak jste udělali
určitě moc dobře, že jste si nás našli a navštívili naše
webové stránky. Nabízíme kompletní stavební práce
na profesionální úrovni a za rozumné ceny. V oborech
ve kterých se snažíme být TOP. Máme dlouholetou
praxi a našich služeb využívají zákazníci, kteří raději volí
cestu naší kvalitní práce. Za dobu svého působení jsme
v oblasti stavebnictví získali nejen cenné zkušenosti,
ale i celou řadu spokojených zákazníků, kteří se k nám
opakovaně vracejí. Budeme velmi rádi, pokud se k našim
klientům přidáte také vy.

unimontmhsro | +420 608 568 331

výhoDnÉ cEny • výhoDnÉ cEny • výhoDnÉ cEny • výhoDnÉ cEny
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Opraví kapli i Sporthotel.
Jak, to nastíní soutěže
Architekti mají nastínit, jak by
mohl vypadat pelhřimovský
Sporthotel a chátrající kaple svaté
Anny, kterou město před rokem
získalo od církve.
TEXT: ILONA ZELNÍČKOVÁ
FOTO: TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

S

tane se z chátrající kaple svaté
Anny u Pelhřimova podobně
okouzlující stavba, jako je například kostel v Neratově v Orlických horách, jenž má prosklenou střechou? Není to nereálné.
Vedení pelhřimovské radnice chce letos na podzim vypsat architektonickou
soutěž, která by mohla nastínit úpravu
této památky i jejího okolí. Takovou soutěž město již zadalo také na opravu budovy Sporthotelu a pláště sousedícího zimního stadionu.
Architektonickým soutěžím chce vedení
Pelhřimova dávat větší šanci než v minulosti. Má to zajistit lepší práci s veřejným prostorem. „Od doby, co máme městského architekta (rok 2020, pozn. red), jsme se začali dívat na věci trochu jiným způsobem.
Chceme, aby nám vznikaly kvalitní projekty i od renomovaných kanceláří. Nechceme
už vypsat projekt vyloženě na cenu a rychle
se s tím vypořádat,“ vysvětlil místostarosta
Zdeněk Jaroš.
Ranně barokní kapli, z níž zbyly jen obvodové zdi, získalo před časem město od církve. Kapličku, která je kulturní památkou,
chce opravit a obnovit i původní cesty k ní.

Názorů, jak kapli opravit, je podle Jaroše hned několik. „Tím prvním je zakonzervovat současný stav tak, aby už kaple dál
nechátrala. Vzniklo by z toho takové memento doby ukazující na to, jak se lidé
v minulosti chovali k takovýmto památkám,“ vysvětluje.
Druhá varianta, kterou podle něj prosazují památkáři, je zachovat původní podobu s doškovou střechou tak, jak dokumentují historické fotografie.
Sám Jaroš prosazuje třetí variantu,
v níž by se nebránil modernějším prvkům. „Zhlédl jsem se v kostele v Neratově, který má prosklenou střechu a je tam
úžasné genium loci. Líbilo by se mi vytvořit tady něco podobného. Myslím, že se
doba posunula a že i do objektů, jako
jsou kaple, může patřit moderní architektura. Domnívám se, že by to této kapli slušelo. Je to krásné místo nad Pelhřimovem. Ještě kdyby tam vznikla třeba
rozhledna, bylo by z toho krásné poutní
místo,“ zamyslel se místostarosta.
Raně barokní poutní kapli, původně zasvěcenou Proměnění Páně, nechali v letech 1699–1700 postavit na návrší severně
nad městem dva bohatí pelhřimovští měšťané.
Po roce 1948 ji poškodily útoky vandalů
a zlodějů. V roce 1991 nechal městský
úřad v Pelhřimově z bezpečnostních důvodů odstranit zbytky věžičky a střechy.
Z kaple zbyla ruina bez zakrytí, postupně
zarůstající náletovými dřevinami. O záchranu kaple svaté Anny se od roku 2007
pokoušeli dobrovolnicky také lidé z občanského sdružení Zelené srdce. Díky jejich činnosti se podařilo kapličku očistit

od náletových dřevin a částečně zakonzervovat. Členové spolku na místě pořádali
pravidelná setkání, výstavy i brigády. Loni
město bezplatně získalo památku od církve.

SPORTHOTEL MÁ POTENCIÁL
Na soutěž týkající se opravy Sporthotelu má město Pelhřimov vyčleněné dva
miliony korun včetně odměn pro vítěze.
„Ukončení soutěže by mělo být v polovině září. Pak zasedne komise, bude procházet jednotlivé návrhy a rozhodne o nejlepším řešení,“ popsal Jaroš.
Sporthotel je budova města, které ji pronajímá. Současný nájemce v něm provozuje ubytovnu. Jako dodává místostarosta Jaroš, slovo hotel v názvu je dosti nadnesené. Je to stará socialistická stavba,
která snad kromě výměny oken nedoznala od svého vzniku takřka žádnou změnu.
Budova disponuje kromě ubytovacích kapacit také vlastní restaurací a salonkem.
Pokoje mají společné sociální zařízení.
Sporthotel má ale jednu velkou výhodu. Stojí na strategickém místě uprostřed pelhřimovských sportovišť a díky
tomu má podle vedení radnice velký potenciál dalšího využití. Hned v sousedství je zimní stadion, plavecký bazén, lehkoatletický ovál, sportovní hala nebo volejbalové kurty. Podle vedení města by
se Sporthotel po úpravách mohl do budoucna stát důležitým bodem sportovního areálu. Navíc, jak se shodl starosta Ladislav Med se svým náměstkem Zdeňkem Jarošem, úprava Sporthotelu by
mohla vyřešit i nedostatek ubytovacích
kapacit ve městě.

KAPLE SV. ANNY Z RANNĚ BAROKNÍ KAPLE UŽ ZBYLY
JEN OBVODOVÉ ZDI. KULTURNÍ PAMÁTKU CHCE
MĚSTO OPRAVIT. ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MÁ
NAJÍT NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ, TŘEBA I S MODERNÍMI PRVKY.
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V Pelhřimově přibudou
kilometry cyklostezek
Nová trasa pro pěší i turisty na kole usnadní cestování směrem
na Vokov, Pavlov a Rynárec. Další vznikne kolem rybníka Stráž.
TEXT: JANA NEDĚLKOVÁ FOTO: MICHAL REMEŠ, MAFRA

B

ezmála pět kilometrů nových
cyklistických stezek přibude
brzy v Pelhřimově a jeho nejbližším okolí. Městu se povedlo získat dotace hned na dvě
trasy, které budou sloužit nejenom cyklistům, ale i pěším nebo jezdcům na inline
bruslích. S jejich výstavbou by se mohlo
začít ještě letos na podzim.
Na přibližně 25 milionů korun vyjde
stezka, která usnadní cestování na kole
i pěšky z Pelhřimova směrem na Vokov,
Pavlov a Rynárec. Radnice na ni získala
finanční podporu 18 milionů korun ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, na akci přispívá rovněž Kraj Vysočina.
„Jsme rádi, že tento projekt po třech letech příprav konečně dostal zelenou
a bude se snad moci brzy začít stavět.
Elektronická aukce by mohla proběhnout někdy po komunálních volbách,
tedy koncem září; uvidíme, kolik bude
přihlášek,“ vyjádřil se pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš.
Rozhodně je ale podle něj potřeba, aby
se začalo ještě v tomto roce. Výstavbě cyklistické trasy budou totiž muset pravděpodobně ustoupit nějaké stromy i keře.
„A tyto úpravy zeleně by se měly ideálně
dělat v období vegetačního klidu, tedy do
března,“ objasnil místostarosta. S následným dokončením díla se pak počítá zhruba ve druhé polovině příštího roku.
Cyklistická stezka bude dlouhá celkem
3 501 metrů a v Pelhřimově se na ni lidé

napojí u mostu přes řeku Bělou na křížení se Skrýšovskou ulicí. „Trasa potom
bude pokračovat podél Kulíkova rybníka,
povede pod Balkovým mlýnem, dále
přes louky stále podél toku Bělé, přes křížení s pavlovskou silnicí a následně skončí přímo naproti odbočce na Vokov,“ nastínil vedení nové komunikace pro pěší a
cyklisty Zdeněk Jaroš. Z místa, kde má trasa končit, se po překonání železničního
přejezdu lidé snadno dostanou i do blízkého Rynárce; na Pavlov lze odbočit ještě
před koncem stezky.
Po propojení Pelhřimova a třech zmiňovaných sídel volají obyvatelé již několik let. Dosud totiž museli – a zatím ještě
stále musejí – primárně využívat velmi
frekventovanou komunikaci II/112, což
je při současném provozu dost nebezpečné. „Nikde jinde v Pelhřimově není místo, kde by cyklostezka více chyběla. Mezi
Rynárcem a Pelhřimovem teď prakticky
neexistují přímé polní cesty a jízda po
hlavní je dost nepříjemná. Navíc trasa po-

„MEZI RYNÁRCEM
A PELHŘIMOVEM TEĎ
PRAKTICKY NEEXISTUJÍ
PŘÍMÉ POLNÍ CESTY
A JÍZDA PO HLAVNÍ JE
DOST NEPŘÍJEMNÁ.“

NA KOLE KOLEM RYBNÍKA JEDNA Z PLÁNOVANÝCH
CYKLOSTEZEK OBKROUŽÍ RYBNÍK STRÁŽ.

dél řeky je pro cyklotrasu ideální, bez kopců,“ vyjádřil se k tématu v městské facebookové skupině Petr Kostka, jeden z diskutujících.
Že je cyklodoprava ve městě velmi aktuálním tématem potvrzuje i pelhřimovský starosta Ladislav Med. „Požadavky
obyvatel na nové trasy nebo opravy těch
stávajících jsou velice časté a je to i do budoucna rozhodně jedna z našich priorit.
Máme ostatně schválenou i koncepci rozvoje cyklodopravy a podle té chceme nadále pokračovat. Není to však jenom výstavba nových stezek, ale také třeba zpevňování stávajících cest, různé drobné
úpravy a podobně,“ přiblížil starosta
Med.
Další pelhřimovská trasa pro jezdce na
bicyklech nebo na inline bruslích, běžce
či „jen“ milovníky pěších procházek
vznikne ještě okolo rybníku Stráž západně od města. Stavba za zhruba 15 milionů korun, kde 11 milionů korun opět pokryje dotace, obkrouží celou vodní nádrž, která je jedním z oblíbených vycházkových cílů místních. „Délka okruhu
bude 1 280 metrů,“ upřesnil Zdeněk Jaroš.

rozvíjíme
a pečujeme
o pelhřimovská
sportoviště

organizace založená za účelem správy městkých sportovišť

www.sportpe.cz
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Spojené kartáčovny Pelhřimov

S

pojené kartáčovny Pelhřimov si
letos připomínají 140 let od svého založení. Sortiment značky
SPOKAR zahrnuje široké spektrum kartáčnických výrobků.
O historii i současnosti firmy jsme si povídali s Ing. Šárkou Zbrojkovou, obchodní
ředitelkou společnosti, která tuto funkci
zastává od roku 2008.
Historie výroby kartáčnického zboží se
píše v Pelhřimově od roku 1882. Kdo
založil firmu a co byly první výrobky?
Spojené kartáčovny a. s. patří k nejvýznamnějším výrobcům a distributorům
kartáčnického zboží v Evropě. Na počátku historie firmy stál Josef Hrdina, pelhřimovský obchodník s koloniálním zbožím. Ten zahájil v roce 1882 ve sklepních
prostorách svého měšťanského domu výrobu rýžových kartáčů.
Jak se jeho dále firma vyvíjela?
Díky velkému zájmu o jeho výrobky v celém tehdejším Rakousko–Uhersku Josef
Hrdina rychle rozšiřoval výrobu i sortiment výrobků. Přibývaly další typy kartáčů, smetáky, košťata a také výrobky pro
malíře a natěrače. První štětce a štětky
byly vyrobeny již v roce 1887, jejich produkce i počet typů pak dynamicky narůstaly.
V roce 1900 byla zahájena výstavba na
svou dobu velmi moderní továrny. Dokončena byla v roce 1907, brzy poté byla
rozšířena o další budovy a vznikaly i filiálky v okolí Pelhřimova. V roce 1910 byla
firma transformována na akciovou společnost „První Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky“.
Jak byla firma tehdy velká a jak vypadala
za první republiky? Co vše v té době
vyráběla, kam exportovala?

V roce 1882 zahájil Josef hrdina výrobu se
dvěma dělnicemi. Po třech letech zaměstnával už 40 dělníků a v roce 1914 bylo v továrně zaměstnáno více než 500 lidí.
Rozpad Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa v roce 1918
firma pocítila, 70 procent produkce totiž
předtím směřovalo na území monarchie
mimo hranice nově vzniklého Československa. Řadu obchodních vazeb se ale
podařilo obnovit a najít i trhy nové, takže
firma nadále dobře prosperovala.
Vyráběla široké spektrum kartáčů, smetáků, košťat, štětců a štětek. Různorodost
typů nabízených štětců ilustruje reklamní
plakát z počátku 20. let minulého století.

Co znamenalo znárodnění v roce 1948
a jaký byl další vývoj?
Po převratu roce 1948 byla firma znárodněna, Pelhřimov ale i nadále zůstal hlavním tuzemským centrem kartáčnické výroby. Všichni významnější kartáčničtí vý-

TOVÁRNA U PELHŘIMOVSKÉHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ, 1907

robci na území dnešní České republiky
byli totiž v roce 1950 sloučeni do národního podniku Spojené kartáčovny se sídlem v Pelhřimově.
Toto období sice nebylo pro rozvoj
společnosti jednoduché, podařilo se
však udržet kontakt s vývojem ve světě.
Produkty byly exportovány i do západních zemí a dařilo se odtud také nakupovat některé moderní výrobní technologie.
Důležitým mezníkem byl rok 1969,
kdy byla zahájena výstavba nového výrobního areálu na Libkovodské ulici
v Pelhřimově. V něm je v současné době
soustředěna veškerá výrobní činnost firmy.
Jaké změny a další vývoj přinesl rok
1989?
Po sametové revoluci byla v roce 1991 firma znovu přeměněna na akciovou společnost, v následujícím roce 1992 pak
byla privatizována v rámci první vlny
kuponové privatizace. Jako u většiny takto privatizovaných firem se většinovým
vlastníkem staly investiční fondy. V roce
1993 byl na základě hlasování zaměstnanců zvolen předsedou představenstva Ing.
Jiří Zbrojka, který se v roce 2003 stal jediným majitelem společnosti.
V rámci rozvoje společnosti došlo
k modernizaci výroby. Nakoupily se
nové ucelené výrobní technologie s vysokou produktivitou práce k uspokojování tuzemských i zahraničních zákazníků. Komplexně se řešila logistika, včetně
výstavby moderních skladovacích prostor.
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v letos slaví 140 let
automatických linek a robotizovaných
pracovišť. Význam si ale zachovávají i tradiční řemeslné dovednosti, nepostradatelné při kusové a malosériové výrobě
speciálních produktů.
Pokud jde o používané materiály, i zde
jsou změny velmi výrazné. Ve vzdálené
minulosti byly k dispozici jen přírodní
materiály – dřevo, živočišná a rostlinná
vlákna. S příchodem plastů se situace posledních padesáti letech velmi změnila,
umělé hmoty přinesly nové technologické i funkční možnosti.

Jak lze Spojené kartáčovny
charakterizovat dnes? Co vše vyrábějí,
kam směřují jejich výrobky?
Dnes jsou Spojené kartáčovny stabilní rodinnou firmou bez podílu zahraničního
kapitálu.
V loňském roce obrat přesáhl 830 milionů Kč a zákazníkům bylo dodáno více než
50 milionů kusů výrobků. Šedesát procent produkce mířilo na zahraniční trhy.
Sortiment výrobků společnosti je možné
rozdělit do čtyř základních skupin:
• Malířské a natěračské potřeby jsou
nejvýznamnější produktovou kategorií.
Zahrnují jak nářadí na aplikaci nátěrových hmot (štětce, štětky, válečky), tak
i pomůcky pro přípravu a zakrývání povrchů před malováním a natíráním.
• Druhou nevětší skupinou
jsou úklidové potřeby a doplňky
pro domácnost. Úklidové kartáče, smetáky a smetáčky, košťata,
mopy a mnoho dalších užitečných drobností.
• Třetí, zatím menší skupinou, ale
s velkým potenciálem, je sortiment výrobků pro ústní hygienu. Zubní kartáčky, mezizubní kartáčky a nitě.
• Do čtvrté skupiny řadíme různorodé
další výrobky. Školní a umělecké štětce,
technické kartáče či možnost zakázkové
výroby speciálních kartáčů.
Jak do výroby zasáhly moderní
technologie, co se změnilo v materiálech,
ve způsobu výroby?
Zásadním způsobem. Současnou sériovou výrobu si nelze představit bez plně

Jaké jsou nejzajímavější novinky
z poslední doby?
Zajímavé novinky jsme v posledních letech představili ve všech produktových
kategoriích. K tradičním hodnotám našich výrobků, dobré funkčnosti a kvalitě,
se snažíme přidat také osobitý atraktivní
design. Ten vzniká ve spolupráci s předním českým designérem Petrem Novaguem.
Prvním výsledkem této spolupráce byl
zubní kartáček SPOKAR X, uvedený na trh
v roce 2018. Jeho design získal řadu mezinárodních ocenění, kartáček slaví úspěch
u našich zákazníků a velmi nás těší jeho
pozitivní hodnocení odborníky z oblasti
stomatologie. Kartáček SPOKAR X následně doplnily další výrobky pro dentální hygienu, dětský zubní kartáček SPOKAR XD
a řada mezizubních kartáčků SPOKAR
XM. Ty získaly v roce 2021 dokonce hned
dvě zřejmě nejprestižnější designová ocenění Red Dot. První za design vlastního
kartáčku, druhé pak za originální ekologicky šetrný způsob balení.

MEZIZUBNÍ KARTÁČKY SPOKAR XM

Řada výrobků SPOKAR Home představuje zásadní inovaci v naší nabídce potřeb pro domácnost. Zahrnuje smeták,
smetáček s lopatkou, WC set, stěrku na
okna, kartáč na nádobí a kartáč na lahve.
Výrobky mají atraktivní nadčasový
design, robustní konstrukci a jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Naším
cílem je, aby svým uživatelům dlouho
a dobře sloužily.

Klíčovou novinkou pro malíře
a lakýrníky je kolekce plochých štětců SPOKAR NOVA,
uvedená na trh v loňském
roce. Tyto štětce v sobě spojují atraktivní a nadčasový
design, ergonomii, výbornou funkčnost i ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Dutá držadla se šestihranným průřezem
jsou lehká, snadno se drží a lze
je vždy pootočit do té
nejvhodnější
pracovní polohy. Klínovité zakončení může posloužit jako škrabka či
SPOKAR HOME
špachtle.
Optimální
funkci garantují vysoce kvalitní syntetická vlákna osazení. Celoplastové provedení usnadňuje recyklaci štětců po
skončení jejich životnosti. Štětce SPOKAR NOVA získaly několik prestižních mezinárodních ocenění: Red Dot 2020,
IF Design 2021
a German Design
Award
Gold 2022.
Kulaté výročí
vybízí nejen
k ohlédnutí do
minulosti, ale
i pohledu
vpřed. Jaké
jsou vize do
budoucna, čeho
SPOKAR NOVA
by chtěla společnost
dosáhnout?
Koncentrace na přidanou hodnotu výrobku v podobě nezaměnitelného designu,
kvalitních materiálů, bezvadné funkčnosti a vysoké trvanlivost produktů. To jsou
hlavní atributy, na které se firma zaměřuje. Také současná aktuální témata jako
cirkulární ekonomika a společenská odpovědnost firmy nejsou pro Spojené kartáčovny pouze prázdnými hesly. Zmínit
můžeme třeba částečné krytí spotřeby
elektrické energie produkcí vlastní fotovoltaické elektrárny, zásadní omezení
emisí či recyklaci téměř všech odpadů
z výroby.
Spojené kartáčovny a. s. pokračují
v tradici, kterou koncem 19. století Josef
Hrdina založil. Společnost je českou rodinnou firmou s moderními postupy
a úctou k historii.
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Lidé pomáhají vybrat lavičky

V

zorové sady městského mobiliáře putují od června do října
napříč Pelhřimovem. Lidé se
mohou vyjádřit, které lavičky,
odpadkové koše a stojany na
kola se jim hodí do dané lokality nejvíce.
Současný městský mobiliář v Pelhřimově je již z velké části zastaralý. Jedná se
navíc o vybavení různého vzhledu, stavu
i stáří, což by vedení města chtělo změnit. „Je už načase, abychom k tomu přistoupili více koncepčně a dali mobiliáři
nějakou ucelenou podobu,“ vyjádřil se
před časem místostarosta Zdeněk Jaroš.
Již zkraje léta byly na Masarykově náměstí nainstalovány čtyři vzorové sady.
Komplety se postupně stěhují i po dalších částech města, které pomáhal vybírat městský architekt.
Sety od několika výrobců zahrnují tři
prvky. Kromě lavičky jde o odpadkový
koš a stojan na kola. „V případě odpadkového koše je už dnes podle mě nezbytností, aby šlo o oddělené nádoby na tříděný
odpad,“ zdůraznil místostarosta.
Každá sada pojímá provedení jednotli-

INZERCE

vých prvků různě, včetně použitých materiálů – například dřeva, betonu nebo kovu. Kolemjdoucí tak mohou otestovat, na
jaké lavičce se jim sedí pohodlněji, nebo
který stojan je pro odstavení bicyklu nejpraktičtější. Vedení města také očekává,
že se veřejnost vyjádří i k tomu, do jaké lokality který mobiliář lépe zapadne. „Nevybereme totiž pochopitelně jednu univerzální sadu, která by se rozmístila do celého města. Jiné věci se hodí do sídliště,
jiné do parku nebo na náměstí,“ objasnil
Jaroš s tím, že právě proto vzorové sady
cestují napříč městem. Na Masarykově
náměstí, konkrétně u sochy svatého Václava, sestavy zůstaly celý červen, na červe-

nec se přesunuly na sídliště Pražská k Rákosníčkovu hřišti. Další měsíc byl mobiliář na sídlišti v Družstevní ulici, v zářijových dnech pak obsadily prvky lokalitu u
řeky Bělé v ulici Na Obci.
Posledním místem, kde lidé budou
moci lavičky, koše a stojany obhlédnout
a vyzkoušet, bude prostor před Domovem pro seniory Pelhřimov. A tam již
mají sety od počátku října zůstat nastálo.
Lidé by se měli k tématu vyjádřit nejpozději v průběhu podzimu. „Jejich názor
chceme určitě brát v potaz. Obměnu mobiliáře bychom potom chtěli zapracovat i
do rozpočtu na příští rok,“ nastínil Jaroš.
Výměna mobiliáře vyjde na statisíce a
měla by probíhat postupně.
Způsobů, jak se zapojit do hlasování,
je více. „Součástí ukázkových setů je informační tabule s QR kódem, který občany nasměruje na hlasovací formulář,“ vysvětlila mluvčí radnice Andrea
Unterfrancová. Hlasovat lze i v turistickém informačním centru na Masarykově náměstí, kde se vyplní anketní formu(ned)
lář.
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ROKA Transport:
vozí, staví, recykluje

Modernizace D1 nebo obchvat Lukavce. ROKA Transport je na trhu téměř 25 let

P

elhřimovská dopravní a stavební firma ROKA Transport dokončila v posledních měsících několik významných projektů. „Aktuálně jsme dodělali obchvat Lukavce a nyní pracujeme na finalizaci odpočívky Střechov, která je
součástí modernizace dálnice D1,“ popisuje
jednatel firmy Roman Kovář. ROKA Transport
se na rekonstrukci nejdůležitější dopravní tepny Česka podílela komplexně. „Prováděli jsme
bourání cementobetonového krytu, zemní práce, zpracování odtěžených materiálů a navážení nových,“ upřesňuje Kovář. „Pracovali jsme
také na rozšíření dvoupruhového úseku a na
středním dělicím pásu dálnice“ doplňuje.
ROKA také prováděla zásyp ekoduktu (nadchod pro zvěř) u Jihlavy. Dopravní stavby jsou
pro firmu významnou částí portfolia. „Nyní zajišťujeme dopravu betonových směsí k pokládce finálního povrchu na dálnici D48 u Frýd-

ku-Místku a rychlostní silnice 1/68 Třanovice–Nebory, provádíme násypy na stavbě dálnic D4 a D48 Fryšták–Hulín. Provádíme ale i regionální stavby, přípravné zemní práce pro
stavbu výrobních hal nebo demolice,“ dodává
jednatel Kovář.
ROKA Transport je na trhu téměř 25 let.
„Za tu dobu jsme se posunuli od přepravní firmy po společnost zajišťující nákladní a stavební dopravu, převoz tekutých produktů
v cisternách nebo velkoobjemový transport
volně ložených materiálů, kde přepravujeme
hlavně zemědělské komodity. Dále provádíme recyklaci stavebních odpadů,“ objasňuje
jednatel s tím, že recyklace je velkým tématem. „Stavební odpad se může ukládat draze
na skládkách. Alternativou je ale jeho další
zpracování. Zemina se přetřídí, beton se
může předrtit a takto zpracovaný materiál
může být dále využíván jako výrobek,“ popi-

suje Kovář. Podobně se recykluje i asfalt, který se používá na opravu vozovek či podklad
pro spodní vrstvy silnic.
Aktuálně se ROKA Transport zabývá zvýšenými náklady kvůli stoupajícím cenám pohonných hmot, náhradních dílů a nové techniky. „Dotýkají se nás i delší dodací lhůty. Například termín dodání nových vozidel se posunul z měsíce na rok,“ říká Kovář. „Není to
ale nic, co by nás omezovalo v našich zakázkách,“ dodává.
ROKA Transport nyní hledá nové zaměstnance. „Nejvíce sháníme řidiče. Stále více se
pak rozšiřujeme do stavební oblasti, takže hledáme i stavbyvedoucí nebo přípraváře dopravních staveb,“ popisuje jednatel s tím, že firma
si zakládá na rodinné atmosféře. „Sice u nás
pracuje už přes sto zaměstnanců, i tak ale klademe důraz na vstřícnou atmosféru a dobrý
kolektiv,“ uzavírá jednatel firmy Kovář.

INZERCE

Zavedená společnost v oblasti stavební mechanizace
a nákladní dopravy s neustále se rozrůstajícím týmem.
Zakládáme si na přátelské atmosféře a individuálním
přístupu k zaměstnancům.

Aktuálně nabízené volné pozice:
• přípravář, rozpočtář
• stavbyvedoucí v oboru dopravní stavby
(praxe výhodou)
• řidič nákladního vozidla 8x4 (práce v regionu)
• řidič soupravy tahač návěsů + sklápěcí návěs
(práce v regionu + CZ)
• řidič soupravy tahač návěsů + cisternový návěs
(CZ + SK)
• strojník stavební mechanizace
• servisní mechanik, zámečník
Sídlo - Ústrašín (u Pelhřimova) | Pobočka - Velká Bíteš
Pokud máte zájem pracovat v profesionální společnosti s nejmodernějšími technologiemi, neváhejte nás kontaktovat.
info@roka-transport.cz | tel.: 604 233 928 | www.roka-transport.cz
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Na Křemešníku
rozšíří sjezdovku

Lyžaři i snowboardisté se mají na co těšit. Oblíbená sjezdovka
na Křemešníku u Pelhřimova se dočká větší úpravy. Bude širší
a zároveň bezpečnější.

Š

irší, bezpečnější a s nabídkou
nových služeb včetně výukového vleku pro děti. Taková by
měla být sjezdovka na vrchu Křemešník u Pelhřimova. Lyžaři
i snowboardisté by si tak měli užít většího komfortu. Rozšíření paradoxně napomohla kůrovcová kalamita a polomy,
kvůli kterým se část stromů musela vytěžit.
Město Pelhřimov, jemuž patří pozemky pod sjezdovkou, už vyvolalo jednání,
na němž se diskutovalo o jejím rozšíření.
„Uskutečnila se schůzka zainteresovaných stran, kterou iniciovalo vedení města. K jednání byli přizváni zástupci lyžařského klubu, provozovatelé vleku, hospodářského odboru města, pracovníci z odboru životního prostředí i představitelé
Městských lesů Pelhřimov,“ informoval
místostarosta Josef Koch.
Z hlediska větší bezpečnosti, je podle
něj důležitá především úprava šířky střední části. Ta je totiž při stávajících parametrech nejvíce riziková. „V tuto chvíli

TEXT: ILONA ZELNÍČKOVÁ
FOTO: TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

máme již zaměřený nový prostor sjezdovky. S pracemi na její úpravě by se mohlo
začít ještě v tomto kalendářním roce,“
uvedl Koch.
První změny se budou týkat levé části
sjezdovky. Jejímu rozšíření a úpravě svahu podle místostarosty musí předcházet
několik administrativních kroků včetně
vynětí lesní plochy. „To všechno podléhá
nějakým schvalovacím procesům. Věřím, že kompletně by mohlo být hotovo
do dvou let,“ dodal.
MÍSTO 25 BUDE 40 METRŮ ŠIROKÁ
Podle Magdy Vaňkové, která od roku
2009 areál na Křemešníku provozuje, získá sjezdovka úpravou šířku asi 40 metrů. Nyní má přibližně 25 metrů. „Křemešnická sjezdovka je klasická příměstská sjezdovka, tak jak většina na Vysočině. Trošičku jsme s šířkou bojovali
a město nám vyšlo vstříc, takže na podzim se rozšíří, aby z toho vznikl ideální
obdélník. Bude tam víc místa pro lyžaře
a snowboardisty. A samozřejmě tam

vznikne i bezpečné místo pro naši lyžařskou školu a kurzy, které využívají školy
v okolí,“ řekla Vaňková.
Sjezdovku obsluhuje vlek s kotvou. Po
úpravě by na ní mohl vzniknout i výukový dětský vlek.
Sjezdovka na Křemešníku je dlouhá
370 metrů s převýšením 57 metrů. Využívá umělého zasněžování. Je také kompletně osvětlená a umožňuje tak i lyžování ve
večerních hodinách. Disponuje asfaltovým parkovištěm u výstupní i nástupní
stanice vleku. Zázemí s občerstvením
i ubytováním najdou lyžaři v hotelu Křemešník, který se nachází jen 100 metrů
od vrcholu sjezdovky. Okolní terény využívají s oblibou také běžkaři.
Vrchol Křemešník (765 m) se nachází
přibližně devět kilometrů od Pelhřimova.
Cílem turistů je v každém ročním období. Na jeho vrcholu se nachází poutní kostel Nejsvětější Trojice, k němuž vede asi
kilometr dlouhá křížová cesta. Oblibu si
poutní místo získalo i díky studánce s léčivou vodou. Jedná se o mírně radioaktivní periodický pramen, který je aktivní zejména na jaře.
Další turistickou atrakcí na vrcholu
Křemešníku je rozhledna Pípalka, a v létě zde funguje také lanové centrum. Křemešník proslul i stavbou Větrného zámečku, který si nechal v roce 1934 postavit jako letní sídlo sochař a medailér
Josef Šejnost, podle projektu Kamila Hilberta. Ten se podílel na dostavbě chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Ve vrcholových partiích Křemešníku
byla vyhlášena v roce 1985 přírodní rezervace.
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Jaroslav Markvart:

Wöhler vyrábí nejen kartáče,

ale prodává i špičkovou měřící techniku

K

ominíci, topenáři, plynaři, vzduchotechnici i další často specializované
profese mohou najít jednoduché
i sofistikované vybavení pro své řemeslo
v pelhřimovské firmě Wöhler Bohemia. Ta
totiž nejen navazuje na kartáčnickou tradici města, ale zároveň prodává nejmodernější měřící techniku světové kvality.
Podrobnosti vysvětluje ředitel
firmy Jaroslav Markvart.

Jak vlastně Vaše podnikání začínalo?
Začátky nebyly jednoduché.
V roce 1994 jsme v Pelhřimově
založili dceřinou firmu německé
společnosti Wöhler, která mimochodem teď v srpnu slavila 90 let existence. A postupně jsme rozšiřovali sortiment
výrobků, zřídili si vlastní servis a prodej. Stali jsme
se výhradním obchodním a servisním zástupcem
německé„matky“ pro Česko a Slovensko.
S čím mají lidé Vaši firmu nejvíce spojenou?
Bohužel pořád hlavně s kartáči. Přitom technic-

ké kartáče jsou jen jedním ze tří výrobních pilířů naší firmy. Dalším je kompletní program pro
kominíky a instalatérské firmy, kterým nabízíme
v Německu vyrobené analyzátory spalin, detektory úniků plynu či inspekční kamery, tedy sofistikované přístroje s nejmodernějšími technologiemi. A třetím jsou jednoúčelové stroje na výrobu
například malířských válečků a štětců. Jsou
plně automatizované, využívají strojové vidění i robotiku a naši pracovníci je „staví“ od konstrukce
a programování přes elektrické
rozvody až po výrobu mechanických dílů. Tyto stroje vyvážíme do celého světa.
Zmínil jste elektronické přístroje
z Německa. Co je takovou „vlajkovou lodí“ mezi nimi?
Tou by mohl být například analyzátor
spalin A 550, který vypadá jako robustní smartphone se zapichovací sondou na konci kabelu.
A tímto jedním přístrojem můžete měřit nebezpečný oxid uhelnatý ve spalinách i v okolí, ověřit
těsnost spalinové cesty, změřit vlhkost dřeva či
zjistit, jak vám táhne komín a zda se spaliny vli-

vem podtlaku nevracejí zpět. Tyto věci často mohou zachránit lidské životy.
Je o tyto přístroje zájem mezi českými zákazníky?
Zatím je v tomto ohledu na českém trhu nevyužitý potenciál. Typický český řemeslník je totiž
zatím věrný spíš mechanickému nářadí. Přitom
s elektronickým přístrojem by poskytl zákazníkovi potřebné a přesné informace, zvlášť v době,
kdy se stále zpřísňují normy a předpisy. A data
by mu navíc přímo v terénu vytiskl nebo pomocí
aplikace zaslal elektronicky.
Jak se chcete jako firma dál rozvíjet?
Chceme hlavně rozvíjet výrobu jednoúčelových
strojů, stavět na dosaženém know-how a aplikování robotiky i strojového vidění – případně rozšířit výrobu i pro jiná odvětví, než je kartáčnictví.
V tomto směru chceme také dál rozvíjet spolupráci se školami – nyní jde o Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. A také prohloubit kooperaci s firmou HT Filament, která patří do našeho
holdingu a vyrábí speciální abrazivní tepelně
odolná vlákna. Zde se nabízí kombinace strojírenství a speciálních kartáčů na odjehlování, leštění, zaoblování hran a superfinišování.

Aktuálně obsazujeme následující pozice:
Servisní technik

Obsluha CNC frézky

Nabízíme:

zaměstnání v prosperující společnosti,
odpovídající finanční ohodnocení,
● jednosměnný provoz,
● zaškolení
● stravenkový paušál,
● týden dovolené navíc,
● přátelský kolektiv.

●

Náplň práce:
● oprava, seřizování a kalibrace přístrojů,
Požadujeme:
SŠ vzdělání v oboru elektro,
● zkouška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
č. 50/1978 výhodou,
● znalost NJ výhodou,
● pečlivost, samostatnost, technické myšlení.
●

Mechanik montáže
Náplň práce:
● provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
Požadujeme:
vzdělání technického směru,
● zkušenosti na obdobné pozici ve výrobní
společnosti výhodou,
● znalost čtení výkresové dokumentace,
● svářečský průkaz výhodou,
● znalost pneumatických a hydraulických
schémat výhodou,
● komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup
k řešení problémů, technické myšlení.

Náplň práce:
● obsluha, seřizování a programování CNC frézky,
● zpětná kontrola kvality výrobků.
Požadujeme:
vzdělání technického směru,
● zkušenosti na obdobné pozici ve výrobní
společnosti výhodou,
● znalost čtení výkresové dokumentace,
● znalost programování (Siemens výhodou),
● orientace v nástrojích pro produktivní frézování,
● komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup
k řešení problémů, technické myšlení

●

Dělník výroby techn. kartáčů

●

Náplň práce:
příprava materiálu na výrobu,
● výroba technických kartáčů.
●

Požadujeme:
pečlivost, samostatnost, pracovitost.

●

●

Nástup ihned / po dohodě.

Zašlete strukturovaný životopis na:
prace@woehler.cz,
anebo zavolejte na 565 349 014
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Je to rok se vším
všudy, raduje se
hokejistka Křížová
Poslední tři roky strávila ve Švédsku, ovšem nadcházející
hokejovou sezonu už bude česká útočnice Denisa Křížová oblékat
dres Minnesoty v ženské verzi zámořské NHL. TEXT: EVA STREICHSBIEROVÁ

P

arádní rok zatím prožívá česká
hokejistka Denisa Křížová. Poprvé v životě si zahrála na olympijských hrách, získala stříbro
na hokejbalovém šampionátu,
z nejvyšší švédské ženské soutěže se vrací do prestižní zámořské ligy a na přelomu srpna a září vybojovala na světovém
šampionátu v Dánsku s českou reprezentací historicky první medaili. V bronzové
podobě
„Je to rok se vším všudy,“ pochvalovala
si sympatická sedmadvacetiletá útočnice, která pochází z Horní Cerekve na
Pelhřimovsku.
V dresu národního týmu přitom pravidelně nastupuje už bezmála dvanáct let.
Na své začátky u reprezentace nyní vzpomíná s úsměvem.
„Já byla hlavně ráda, že v týmu vůbec
jsem. Pro mě byl vrchol už jen to, že
v Česku nějaký ženský hokej, a tudíž i reprezentace existují, protože hrát jsem začínala doma s klukama,“ prozradila Křížová.
Mimochodem, z bývalých spoluhráčů,
kteří s ní hokej hráli ještě coby děti, to nikdo tak daleko jako ona nedotáhl. S jedinou výjimkou.
„Jenom snad Libor Šulák, který si zahrál i v NHL za Detroit. I když s tím jsem
nevyrůstala, on byl přece jen o trošku
starší, každopádně se známe dobře,“ zmínila jméno českého obránce, který už druhou sezonu hraje za Vladivostok v KHL.
SPLNĚNÝ OLYMPIJSKÝ SEN
Od útlého mládí měla Křížová jeden velký sen – zahrát si na olympijských hrách,
což se jí letos splnilo. A v Pekingu to ze
strany českých žen rozhodně nebyla žádná ostuda. Jejich cesta skončila ve čtvrtfinále, v němž ovšem vypadly s favorizovanými Američankami.
„Byl to zápas, na který hodně vzpomínáme. Sice to nedopadlo, prohrály jsme
1:4, ale rozdíl mezi Kanadou, Amerikou
a zbytkem světa je v ženském hokeji tak
obrovský, že skvělý pocit máte jen z toho,
že nad nimi chvilku vedete nebo že je po-

trápíte. Dokázaly jsme, že umíme být
dobrý tým,“ vrátila se ve vzpomínkách
o pár měsíců zpátky Křížová.
Vystoupení na zimních hrách si užila
na maximum, včetně všeho, co k nim patří. Nevadily jí dokonce ani hlasy, že se
olympiáda v Číně kvůli porušování lidských práv vůbec neměla konat.
„Jelikož to pro nás byly první hry,
tak tyhle politické věci šly úplně
mimo nás. My jsme si užívaly pocit,
že můžeme být v olympijské vesnici, navštěvovat i jiné sporty, vidět
všechny ty krásné haly a nebo cestou pro kafe jen tak potkat Martinu Sáblíkovou, která si pro něj
zrovna taky šla. Neuvěřitelné,“
popisovala s nadšením česká
hokejistka.
Dokonce se prý osmělila
slavnou rychlobruslařku
ze Žďáru nad Sázavou
oslovit.
„Všechno to bylo
hrozně hezké. Víte, že
se sice neznáte, ovšem
patříte k jedné výpravě a fandíte si
navzájem,“ rozplývala se.
Už samotný fakt, že se
Češky dokázaly na olympiádu probojovat, vyvolal
v zemi po ženském hokeji
nečekaný
hlad.
„Bylo to jako
z nuly na sto.
I předtím u nás
sice ženský hokej byl a občas
se o něm psalo, ale poté,
co se nám
povedla
kvalifikace,

ZÁMOŘÍ DENISA KŘÍŽOVÁ UŽ ŽENSKOU
OBDOBU NHL HRÁLA, V SEZONĚ 2018/19
ZA BOSTON PRIDE. LETOS BUDE V MINNESOTĚ.

jsme se dostaly i na stránky bulváru,“
smála se Křížová.
Teď už si ale užívá pozornosti v zámoří, kde bude v ženské obdobě NHL oblékat dres týmu Minnesota Whitecaps. Do
Ameriky se vrací po třech
sezonách ve švédském
Brynäs IF.

FOTO: ARCHIV D. KŘÍŽOVÉ
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Operátor CNC
Kontrolor kvality
Vedoucí pracovního centra
Instalatér
Svářeč
Manipulant

HLEDÁME

NOVÉ
KOLEGY

Společnost CONTEG je součástí pan-evropské skupiny CONTEG Group a jedním z předních světových výrobců IT rozvaděčů,
chladicích systémů a komplexních řešení pro datová centra. Přes zahraniční pobočky vyvážíme své výrobky do více než 60 zemí.
Jsme tradiční česká rodinná ﬁrma zakládající si na stabilitě, pozitivních hodnotách, příjemné pracovní atmosféře a profesním
i osobnostním rozvoji všech našich zaměstnanců.
Pro studenty nabízíme placený stipendijní program, v rámci tréninkového centra organizujeme různé odborné kurzy a školení
přímo ve výrobním závodě v Pelhřimově. Investujeme do moderních strojů a nejnovějších technologií, sázíme na poctivou práci
a šikovné profesionály.
Přidejte se k nám do Contegu a staňte se součástí pelhřimovské rodinné ﬁrmy, která dobývá svět.

Co vám nabízíme:
Stabilní práci, která vás bude bavit, každoročně věrnostní bonus, penzijní připojištění až 700 Kč měsíčně, příspěvek
na dopravu ve směnném provozu, mimořádné odměny za přesčasy, náborový příspěvek, odměna za doporučení
nového zaměstnance, stravování v moderní jídelně/stravenkový paušál, volnočasové beneﬁty, zdarma jazykové
kurzy, během roku další mimořádné beneﬁty – narozeninové dárky, vitamínové balíčky, hrazené očkování, atd.

e-mail: veronika.stanglova@conteg.cz
tel.: 565 300 359
web: www.conteg.cz/kariera

Těšíme se na Vaše životopisy a kontakt s Vámi!
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Basketbalová historie září
zatím jen v jedné místnosti
Český basketbal má svoje vlastní
muzeum. Nejslavnější relikvie
z dob, kdy se rodily slavné příběhy
tohoto sportovního odvětví u nás,
jsou k vidění v Pelhřimově.
TEXT: EVA STREICHSBIEROVÁ
FOTO: MAFRA

N

ení to sice zrovna nejznámější
česká basketbalová bašta, nicméně právě Pelhřimov se stal
místem, kam se soustředí
všechny relikvie ze slavných
a nezapomenutelných událostí tuzemské basketbalové historie.
„Důvod je takový, že v Pelhřimově
o muzeum projevili velký zájem. Především tamní klub, jeho trenéři a také bývalí hráči Martin a Eva Kotrbatí, které znám
od gymnázia a věřím jim,“ prozradil dlouholetý redaktor České televize Jakub Bažant, jenž s nápadem vytvořit jakousi Síň
slávy českého basketbalu přišel. „Navíc
samotné město přislíbilo, že s projektem
pomůže,“ dodal dvaašedesátiletý scenárista filmu Zlatý podraz, který vypráví
o poválečné československé basketbalové reprezentaci.
Přípravy na otevření Národního basketbalového muzea zbrzdil především covid, nicméně nakonec se v závěru loňského roku přece jen otevřelo.

NÁRODNÍ BASKETBALOVÉ MUZEUM K VIDĚNÍ JSOU I RELIKVIE SPOJENÉ S FILMEM ZLATÝ PODRAZ,
KTERÝ VYPRÁVÍ ZEJMÉNA O MISTROVSTVÍ EVROPY 1946 A 1951.

„Zatím je to jen jedna malá místnůstka, ovšem její vybavení přišlo na půl milionu korun,“ uvedl šéf pelhřimovského
klubu Sojky Miloslav Slavík. „Je jasné, že
tak cenné relikvie nemůžete vystavovat
jen v nějakých obyčejných vitrínách,
musí být kvalitní s bezpečnostním
sklem. Navíc je potřeba mít pojištění –
a to všechno stojí peníze.“
A právě jejich nedostatek je nyní největší brzdou otevření dalších místností.

„Přestože město Pelhřimov nám vychází vstříc, máme nájem za symbolickou korunu, tak na vybavení si Národní basketbalové muzeum musí sehnat peníze jinde. A víte, jak to v dnešní době s financemi všude vypadá,“ povzdechl si Slavík.
ZÁJEM O EXPONÁTY JE VELKÝ
Aktuálně prý na otevření dalších prostor
chybí muzeu bezmála tři čtvrtě milionu
korun.
„Sbíráme tu sumu, jak jen se dá, po
drobných. Snažíme se dělat různé akce,
abychom mohli brzy otevřít další sál, protože zájem ze strany fanoušků basketbalu je velký,“ nechal se slyšet šéf pelhřimovského klubu.
Velkou pozornost ze seznamu všech
cenných relikvií na sebe strhávají i věci
z už zmiňovaného filmu Zlatý podraz.
„Jakub Bažant vybral z celé hromady
věcí nejreprezentativnější vzorky, ovšem
ty úplně nejcennější zatím chybí. Vystavili jsme je pouze při slavnostním otevření,
pak jsme ale znovu pečlivě schovali,“ vysvětloval Slavík.
A byť má basketbalové muzeum stále
jen jednu místnost, je to pořád víc, než
mělo doposud. „Od roku 2004 existuje
sice virtuální Síň slávy na webu federace,
ale je hodně stručná, bez fotek a videí...
Měl jsem jinou představu o prezentaci
hráčů a hráček, kteří náš basketbal dostali v počtu medailí na druhé místo v Evropě, za Sovětský svaz, což pořád platí,“
vzkázal Bažant.
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Vaši autorizovaní partneři programu ŠKODA Plus:
Horácké autodružstvo
Brněnská 123, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 853, www.horacke-tr.cz

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.
Okružní 3, 586 01 Jihlava
Tel.: 608 808 300, www.autodobrovolny.cz

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz

Horácké autodružstvo
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141-2, www.horacke-vm.cz

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

Jak se jmenuje internetové
připojení se spoustou výhod?

Ajťák na příjmu

Nordic TV HD zdarma

Zdravá síť

Překvapivá volnost

IT podpora pro celou
rodinu v ceně internetu.

K našemu internetu získáte
vychytanou digitální TV
na 3 měsíce zdarma.

O síť se staráme.
Investice do vylepšení
každoročně tvoří nejvyšší
částku z rozpočtu.

Věříme ve volnost a férový
přístup. Náš internet je bez
závazků a datových limitů.

800 80 70 60
nordictelecom.cz

INZERCE

Technologie,
která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug-in Hybrid.

Každý náš pohyb, ať je jakkoliv malý nebo
velký, utváří způsob našeho života. Tím, že
se neustále pohybujeme, odemykáme dveře
bohatým zážitkům. Nová Kia XCeed GT-line
a její elektrifikovaný protějšek vás povedou
od jednoho zdroje inspirace k druhému,
a to díky technologii navržené k tomu,
aby vás vysvobodila z nehybnosti.

AUTO NEZA s.r.o.
Myslotínská 2044, Pelhřimov
tel.: 565 301 740, 777 553 807
| e-mail: prodej@autoneza.cz
www.autoneza.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Speciální nářadí pro kominíky

Měřící technika německé kvality nejen pro plynaře
(detekce plynů, analýza spalin, inspekční kamery)

Poskytujeme také školení a servis

Více na e-shopu

Obchod: M. Pluhař, 777 987 972

www.woehler.cz

Česká republika
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Rodinný příběh i svědectví o teroru
Atentát na R. Heydricha

Podnik s nejistým koncem

Sedmihlas

Lady Hamiltonová

a druhé stanné právo na území tzv.
protektorátu Čechy a Morava. Edice
historických dokumentů, svazek 4
Vojtěch Šustek (ed.)
Čtvrtý svazek
komentované
edice více než
500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým
překladem) přináší další, v pořadí šestou obsahovou část edice:
„VI. Represe proti spolupracovníkům parašutistů z řad domácího odboje, proti jejich příbuzným a také proti dalším Čechům, kteří byli v důsledku tzv. heydrichiády zavražděni.“ Dokumenty datované od 3. června 1942 do 3. září 1942 obsahují například hlášení o popravách vykonávaných na základě rozsudků tzv. stanných soudů Praha a Brno. Knihu je možné objednat v Archivu hl. m. Prahy, v jehož podatelně je možné si ji také koupit.
1080 stran, vydavatel: AHMP

Andrea Procházková

Rebecca Kauffmanová
Sedm sourozenců a dvě události, které otřesou
jejich světem.
Nečekaná, záhadná smrt matky a
šokující těhotenství jedné z nezletilých sester je
budou pronásledovat celý život
– jako jednotlivce i jako rodinu. V příbězích vyprávěných v různých časových rovinách od počátku 20. století po 50. léta líčí
každý ze sourozenců svou vlastní verzi
vzpomínek. Postupem času se jejich osudy
rozcházejí – někdo se stará o stárnoucího
otce, někdo propadne závislosti či se dá na
akademickou dráhu, jiný odchází do války, další ovdoví... Zároveň se sourozenci
stávají rodiči další generace dětí. Sedmihlas je příběh o rodině, ztrátě a zotavení,
složitých vztazích mezi sourozenci i nečekaných silách, které je nutí jít vlastní cestou, aby je nakonec přivedly zpátky domů.
240 stran, nakladatelství JOTA

Alexandre Dumas

Knižní rozhovor novinářky
Andrey Procházkové (1995)
a bývalého politika a univerzitního vyučujícího Petra Pitharta (1941) o naší
cestě ke svobodě a především
o tom, co se v politice a ve společnosti
událo od roku 1989 až po současnost.
Jak vypadalo zákulisí sametové revoluce? Co se za 30 let polistopadového vývoje povedlo, a co naopak ne? Jaký vliv
mají čeští prezidenti na společnost?
A proč se naše světy najednou nepotkávají? Nad těmito a dalšími otázky diskutují dvě generace vzdálené od sebe více
než padesát let. Kniha má obecně sloužit
jako průvodce v době, kdy jedna událost
střídá druhou ve stále rychlejším tempu,
přesto však někteří politici a společenské fenomény stále zůstávají.
560 stran, nakladatelství ACADEMIA

Jednoho lednového dne roku
1815 vstupuje do
domku u Calais
kněz, aby poskytl rozhřešení starší nemocné ženě,
v jejíchž rysech
lze rozeznat stopy dřívější krásy.
Místo zpovědi
žena prohlásí, že je Emma Lyonnová,
5. lady Hamiltonová, a předá knězi rukopis,
v němž líčí své životní osudy a vyznává se
ze svých pochybení, ba dokonce zločinů.
Daleko dřív, než Dumas napsal tento román, vyřkl následující slova: „Ach, krásná a
osudová Emmo Lyonnová! Který autor se
odváží sepsat drama vašeho života? Který
básník se odváží vylíčit vaši rozmařilost,
vaše výstřednosti a vášně? Důvěrnice neapolské královny! Milenko Nelsonova! Který soudce a který kat se odváží sestavit výčet
vašich obětí?“ O deset let později se pak právě Dumas sám chopí své vlastní výzvy…
552 stran, nakladatelství LEDA
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Kolegové havarovali nepojištěným
automobilem. Kdo zaplatil škodu?
Z
a povinné ručení v dnešní době zaplatíme jen několik tisíc ročně, přesto nás může ochránit před
milionovými výdaji. Co když ho ale nemáme?
Co se může stát a na kolik to může vyjít? Pojďme si
uvést jeden příběh za všechny, ve kterém Garanční
fond ČKP pomohl spolujezdkyni z nepojištěného automobilu.
V automobilu, který řídíte, nezodpovídáte jen
za sebe, ale také za své spolujezdce. A pan Jiří M.
o tom nyní ví své. Do práce jezdil autem, a protože
ve vedlejším domě bydlela i kolegyně Dana H., vozil
pravidelně i ji. Cestou si popovídali a často vyřešili pracovní záležitosti, takto spolu cestovali už dva roky. Namrzlá vozovka v prosinci 2019 jim však oběma změnila život. Jiří nezvládl řízení, automobil havaroval a jejich jízda skočila bočním nárazem do stromu. Tam ale
seděla Dana. Následky? Dana utrpěla těžké poranění
míchy s následným ochrnutím celého těla. Jiří vyvázl
jen s lehkým zraněním, téměř bez následků, ale ne tak
úplně. Zjistilo se, že na svém soukromém autě, se kterým jezdil do práce, neměl sjednané povinné ručení.
A problém byl na světě.

Stovky nehod zaviní nepojištění řidiči
Z povinného ručení se neplatí jen „plechy“, ale velká
část těchto financí míří na zdravotní výlohy. „Dana již
není schopna žít sama. Já dala v práci výpověď a společně s naší maminkou se o ni staráme,“ popisuje následky nehody Dany sestra Kamila. Daně náleží bolestné, odškodné za ztížení společenského uplatnění a na-

dále jí je vyplácena renta a příspěvek na výpomoc v domácnosti. Hrazeny jsou i léky, pobyt v nemocnici či rehabilitačních zařízeních apod. To vše je standardně
kryto povinným ručením viníka nehody. „Problém ale
byl v tom, že řidič automobilu neměl sjednané povinné
ručení,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, ředitel úseku
likvidace pojistných událostí z České kanceláře pojistitelů, a dále popisuje vývoj celého příběhu: „Do dnešního dne se celková částka na odškodném vyšplhala
na téměř 14 milionů korun. Tuto částku za nepojištěného řidiče vyplatila a rentu stále vyplácí Česká kancelář

pojistitelů ze svého garančního fondu. Dlužnou částku
na Jiřím nyní vymáháme.“
Takový případ bohužel není ojedinělý. Česká kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200 autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. I když se z valné části jedná
jen o poškozený automobil, i v těchto případech může
částka vystoupat na desítky tisíc. Česká kancelář pojistitelů je zde od toho, aby poškozený nemusel škodu na nepojištěném viníkovi vymáhat sám a škodu poškozenému vyplatí. Nemluvě o případech jako je tento, kdy už
jde o zdraví a milionové částky.
ADVERTORIAL
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Česká republika

Sázka o slivku

Soutěžní Prostřeno! na Olomoucku a samé ženy
ČR | Prostřeno! bude v Olomouckém
kraji, kde se o 60 tisíc a další tisíce v divácké volbě utkají samé ženy. V pondělí se k plotně postaví Renata (50 let).
Není v Prostřeno! novou tváří, už štěstí
jednou zkoušela. Stejně tak její bratr. A
přišlo repete. Renata se s bratrem vsadila o slivovici, že si vyvaří víc bodů než
on. Udělá kančí kýtu na víně a harlekýn. Ačkoliv původně chce o své předchozí zkušenosti před soupeřkami pomlčet, nakonec jim to tajit nebude.
V úterý pozve hosty rozvedená
máma tří dospělých dětí Lenka (50).
Překvapí miniaturním bydlením. Vsadí
na vepřový závitek plněný anglickou
slaninou a nivou s pečenou zeleninou.
Ve středu uvaří Zuzana (57). Vdaná
máma tří dětí a babička pěti vnoučat připraví kapouna na červeném víně s ratatouille. Kuchyně to bude moc odvážná,
Renata se musí doládovat šunkofleky a
neobměkčí ji ani zábava na hradě.
Čtvrteční soutěžní menu připraví studentka Lucie (23). Od partnera dostala
jasné instrukce – když vyhraje, koupí si

les. Lucie naservíruje pečené ražniči s
domácími bramborami a číský dort nakonec. Splete si někdo číský dort s čínským dortem?
Páteční vaření si vezme na starosti
rozvedená máma pěti dětí Irena (47).
Nachystá hovězí po burgundsku. Také
Irena už jednou v Prostřeno! zkoušela
štěstí. Jak se jí bude dařit podruhé? Čekají ji nervy se sporákem, který stávkuje zrovna v hostitelský den.
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

Zleva Lucie Szarzecová, Renata Seidlová, vzadu Irena Moničová, Zuzana
Knopfová a Lenka Kubíčková nad poklicemi s výhrou.
FOTO | FTV PRIMA

Předkrm: Domácí tatarák z uzeného
lososa s topinkou

nasekaný kopr, 3 ML olivového oleje,
čerstvě mletý pepř, sůl. Postup: Lososa
a šalotku nasekáme najemno. Přidáváme po kapkách šťávu z citronu a podle
chuti sójovou omáčku. Dochutíme solí,
koprem a čerstvě mletým pepřem. Zakápneme olejem a necháme uležet. Podáváme s opečenou bagetkou.

Ingredience: 500 g uzeného lososa, šťáva z 1 citronu, 3 šalotky, pár kapek dobré sójové omáčky (nemusí být), jemně

Dezert číský dort
Ingredience: 350 g máslových sušenek, 100 g másla, 500 g tvarohu (kostka), 1 vanilkový cukr, 75 g cukru moučka, šťáva z půlky citronu. Postup: Rozemeleme 250 g sušenek a smícháme je s
rozpuštěným máslem. Napěchujeme
hmotu na dno formy a dáme na chvíli
do chladu. V misce smícháme tvaroh,

cukr, vanilkový cukr a šťávu z citronu.
Pokud máme tvaroh moc tuhý, přidáme
krapet něčeho na zjemnění (smetanu, jogurt či trošku mléka). Nalijeme tvarohovou hmotu na vychladlou sušenkovou
drť, uhladíme a dozdobíme zbylými
100 g sušenek (můžeme je nadrtit nebo
nalámat a poskládat podle fantazie). Nakonec necháme uležet v chladnu nejlépe do druhého dne.

INZERCE

Prodej bytu 2+kk
Praha 4, Chodov
43 m2 plocha, 6 m2 lodžie, 3 m2 sklep
Vybavený nábytkem, po rekonstrukci
5 399 000 Kč (cena k jednání)
 720 112 910

 info@redema.cz
Všechny naše nemovitosti najdete na Reality.iDNES.cz

Pracovník péče o vozy - Olomouc. Čištění
exteriéru/interiéru vozů, péče o čistotu prodejní plochy,
péče o čistotu vozů na prodejní ploše, drobné převozy aut.
ŘP sk.B, ochotu pracovat krátký/dlouhý týden, ochotu
pracovat ve venkovních prostorách. E-mail:
anna.bruckova@aaaauto.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/JZ1T7W

Ra / Od Ra oddělení železničních celostátních a
regionálních drah – územní odbor Plzeň. Bakalářský nebo
magisterský studijní program technického, dopravního
nebo právního zaměření, dobré organizační schopnosti,
bezúhonnost. Zašlete motivační dopis a Váš životopis na
e-mail: nemeckova@ducr.cz

AURES Holdings
a.s.

Výroba, průmysl
Inženýr mechanické údržby. Vhodné i pro…

Drážní úřad
Více na www.jobdnes.cz/detail/FMYH6S

Zemědělství, lesnictví
45 000 - 50 000 Kč / měsíc

MISTR – pouze jedna směna!

Technik BOZP s angličtinou (40-50.000 KČ)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Ekolog pro výrobní společnost (30-50.000 Kč)

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Seřizovač linek

33 000 - 35 000 Kč / měsíc

Včelaři pouze OZP

16 200 - 19 700 Kč / měsíc

Obsluha CNC (Frýdek Místek): pozice do kmene

25 000 - 31 000 Kč / měsíc

Chovatel/ka zvířat

19 700 - 22 990 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2
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Nova

Prima

Prima cool

7.55 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi.
Komedie (USA, 2000) 10.00 Koření 11.00
Volejte Novu 11.35 Rady ptáka Loskutáka
12.30 Tipy ptáka Loskutáka 12.45 Příběh
rytíře 15.40 Zkus mě rozesmát 18.10
Comeback 18.50 Comeback 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 M.A.S.H (228) 6.40 M.A.S.H (229) 7.10
Cyklosalon.tv 7.40 Fotr na tripu 8.20
Autosalon.tv 9.25 Česko Slovensko má talent
11.00 Volby 2022: Česko volí! 11.05 Můj muž
to dokáže 12.25 Osudové léto v Algarve 14.20
Volby 2022: Průběžné výsledky a komentáře
14.30 Pumpaři od Zlaté podkovy. Krimifilm
(ČR, 1978) 16.15 Volby 2022: Průběžné
výsledky a komentáře 16.30 Kouzelný dům.
Psychologické drama (ČR, 1939) 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

5.35 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (4, 5)
10.45 Re-play 11.20 Re-play: Tutorial 11.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (13) 12.50
Simpsonovi XV (13-16) 14.45 Cesta kolem světa za
80 dní 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(14) 18.15 Simpsonovi XVI (19) 18.45 Simpsonovi
XVI (20) 19.15 Simpsonovi XVI (21) 19.45
Simpsonovi XVII (1) 20.15 Rambo III 22.10 Hitman
0.15 Simpsonovi XVI (19)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Dobrou zprávu já přináším
vám – Václav Neckář
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Maigret a rozkoše noci
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
J. Dannoová, P. Polet,
S. Beauvois, J.-L. Foulquier.
Režie J. Pinheiro
0.00 Místo činu – Drážďany
Level X. Krimiseriál (N, 2020)
1.30 Sama doma
3.00 Na forbíně TM
3.45 Banánové rybičky
4.15 Bydlení je hra
4.35 Zahrada je hra
5.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.40
Policisté v akci 9.40 Delukse II (8/8) 10.45
Profesionálové II (21, 22) 12.40 Semena zmaru
14.40 Žena za pultem (3/12) 15.50 V sedmém nebi
17.50 Nové bydlení – design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 1890 (5) 21.45 Ženy v ofsajdu 23.35
Sněhové pusinky, komedie (N, 2009)

NEDĚLE 5.25 Krimi 5.50 Noviny 6.20 Krimi

6.45 Noviny 7.25 Skutečné příběhy 8.25 Policisté
v akci 9.25 Policisté v akci 10.25 Profesionálové II
(23, 24) 12.20 30 případů majora Zemana (5, 6)
15.05 Ženy v ofsajdu 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Druhý dech (2) 23.55
Temné tajemství, dobrodružný film (N, 2011)

PONDĚLÍ 6.30 Delukse II (8) 7.25 Soudní síň –
nové případy 10.05 První oddělení 11.05 Policisté
v akci 12.05 Soudní síň – nové případy 14.55
Ochránci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní síň
18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Semena zmaru 22.05 30 případů majora
Zemana (6) 23.35 První oddělení 0.30 Ochránci

TELEVIZNÍ SHOW

INZERCE

ČT1
7.30 Daleko, hluboko, vysoko 8.00 O ševci
Matějovi 9.10 Úsměvy Jana Třísky 9.50 Toulky
Českem budoucnosti 10.20 Případy sestry
Bonifácie 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Slunečnice 13.45 Hádání s Hadovkou
14.25 Vodník v pivovaře 15.10 Zlý dům 16.20
Hercule Poirot XI 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

M. Gibson si nepamatuje, zda zabil svou
ženu, Ch. Hunnam zjišťuje, jaká je pravda...

ÚTERÝ | 20:15

20.20 Na lovu: Hvězdný speciál
21.45 Gladiátor
Historické drama (USA/VB,
2000)
0.50 Očista 3: Volební rok
Akční sci-fi horor (USA/Jap.,
2016)
2.45 Volejte Novu
3.20 Císařovy nové šaty

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň – nové případy 11.00

První oddělení 12.05 Policisté v akci 13.05 Soudní síň –
nové případy 15.25 Ochránci 16.10 Policisté v akci
17.05 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Temné tajemství 22.20 Aféry
23.05 Aféry 23.55 První oddělení 0.40 Ochránci

STŘEDA 10.55 První oddělení 11.50 Policisté
v akci 12.50 Soudní síň – nové případy 15.20
Ochránci 16.10 Policisté v akci 17.10 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Druhý dech (2) 21.50 Žena za pultem (4) 23.00 První
oddělení 23.55 Ochránci 0.40 Divocí koně II (42)
ČTVRTEK 9.25 Soudní síň – nové případy 10.45

První oddělení 11.45 Policisté v akci 12.50 Soudní síň –
cz 14.55 Ochránci 15.55 Policisté v akci 16.55 Soudní
síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Cena medu 21.55 30 případů majora Zemana
(7) 23.30 První oddělení 0.25 Ochránci

PÁTEK 9.15 Soudní síň – nové případy 10.25
První oddělení 11.30 Policisté v akci 12.30 Soudní síň –
nové případy 15.05 Ochránci 16.00 Policisté v akci
17.00 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Miliarda 22.25 1890 (5) 23.50
První oddělení 0.35 Ochránci

20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Temný Kraj II (5)
Šílení 1/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
23.15 Vysoká hra patriotů
Thriller (USA, 1992). Hrají
H. Ford, A. Archerová, R. Harris,
P. Bergin, J. E. Jones. Režie
P. Noyce
1.45 Inspektor Rebus
Rakvičky. Krimiseriál (VB, 2006).
Hrají K. Stott, C. Priceová,
J. Blacková, W. Ruane,
S. Smallová. Režie M. Evans
3.20 Záhady Emmy Fieldingové:
Trpčí než smrt
Krimifilm (USA, 2019). Hrají
C. Thorne-Smithová, J. Tupper,
M. Valley, C. March, C. Richterová.
Režie K. Fair
5.15 Rozpal to, šéfe!

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá

Valentýna 89.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Teleshopping
23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Barvy
lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře
lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
7.15 Teleshopping 7.45 Dr. House V (7) 8.40 Dr.
House V (8) 9.35 Spiklenci, komedie (USA, 1996)
11.50 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR, 2012) 14.10
Croodsovi, animovaný film (USA, 2013) 15.55 My
Little Pony: Nová generace, animovaný film
(Irs./USA/Kan., 2021) 17.45 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2.
část, sci-fi thriller (USA, 2015) 22.35 Vlk z Wall
Street, životopisný film (USA, 2013)

Prima Max
6.00 Námořní vyšetřovací služba XII (16, 17) 7.55
Transformers 3 11.00 Krokodýl Dundee, dobrodružná komedie (Austr., 1986) 13.05 Jedna za
všechny, komedie (USA, 2014) 15.25 Iluzionista,
romantické drama (USA/ČR, 2006) 17.45 Andílek
na nervy, komedie (ČR, 2015) 20.00 Chyť mě, když
to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada, 2002)
22.55 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor (USA,
2008) 0.50 Hitman, akční thriller (USA/Fr., 2007)

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak 9.45
Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

INZERCE

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne

neděle 25. září 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.00
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.30
21.59
22.00
23.35
0.25
1.55
2.25

Zajímavosti z regionů 6.25 Zlý dům.
Krimifilm (ČR, 1971) 7.30 Hádání
s Hadovkou. Pohádka (ČR, 1987) 8.10
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (4/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Jak přišli kováři k měchu
O bílém jadýrku
Démantový déšť
Byl jednou jeden dům (4/5)
Dynastie Nováků (13/13)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pozadí událostí
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Hra bez pravidel
Případy detektiva Murdocha XV
Detektiv Endeavour Morse IV
13. komnata Sáry Struhařové
Sváteční slovo katolického kněze
Marka Hlávky

Nova
6.25
7.15
8.25
10.35
12.05
13.30
15.15
17.05
19.30
20.20
21.30
22.50
23.20
1.20
2.25
3.15
3.45

Scooby-Doo:
Záhady, s. r. o. (16, 17)
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)
Jsem číslo čtyři
Sci-fi film (USA, 2011)
MasterChef Česko VI (7)
MasterChef Česko VI (8)
Anton Špelec, ostrostřelec
Komedie (ČR, 1932)
Byl jednou jeden polda 3:
Major Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)
Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava IV (4)
Kriminálka Anděl IV (4)
Střepiny
Charlieho andílci: Na plný pecky
Akční film (USA, 2003)
Na lovu: Hvězdný speciál
Specialisté (108)
Babicovy dobroty
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)

Prima
6.15
6.35
7.35
8.35
9.10
9.40
10.05
11.00
11.50
12.40
12.55
13.35
13.55
15.20
16.35
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
0.05
2.25

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (229, 230)
M.A.S.H (231, 232)
M.A.S.H (233)
Prima Svět
Prima Česko
Rozpal to, šéfe!
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Pálava (5)
Temný Kraj II (5)
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017)
Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimifilm (ČR, 1978)
Mafiánovi
Krimikomedie (USA/Fr., 2013)
Osudové léto v Algarve
Romantický film (N, 2019)

Nova Cinema
5.50 Něco jako komedie 7.45 Teleshopping 8.25
Croodsovi 10.15 Serenity 12.35 Navždy a daleko
15.15 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 17.45 Hadí
doupě, mysteriózní drama (VB, 2017) 20.00 Král
Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002) 21.50
D-Tox, thriller (USA/N, 2002) 23.40 After: Polibek,
romantické drama (USA, 2019)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.05 Umění je cool 7.05
Pevnost Boyard (5) 9.15 Pevnost Boyard (6) 11.25
Autosalon.tv (38) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (14-20) 15.25 Smrtící erupce 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (15) 18.15
Simpsonovi XVII (2) 18.45 Simpsonovi XVII (3)
19.15 Simpsonovi XVII (4) 19.45 Simpsonovi XVII
(5) 20.15 Transformers: Zánik 23.35 Rambo III

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.30 Námořní vyšetřovací služba XII
(17, 18) 8.25 Podivuhodný svět slečny Potterové
10.20 Kouzelný dům 12.35 Iluzionista 14.55
Grandhotel Budapešť 17.05 Chyť mě, když to
dokážeš 20.00 Krokodýl Dundee 2, dobrodružná
komedie (Austr./USA, 1988) 22.20 Čistá práce,
akční krimidrama (VB/USA/Austr., 2008) 0.40
Kriminál, thriller (USA, 1989)

pondělí 26. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Případy sestry
Bonifácie 9.45 Deštník 10.00
168 hodin 10.40 Hercule Poirot 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 Počesku
14.10 Hra bez pravidel
15.40 Na krok od nebe II
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 Případy 1. oddělení III (4/13)
21.10 Reportéři ČT
21.55 Legendy kriminalistiky 3
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.25 Místo činu – Drážďany
0.05 AZ-kvíz
0.30 Sváteční slovo katolického kněze
Marka Hlávky

Nova
5.55
8.25
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
13.45
14.45
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10
1.55
2.20
2.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4330)
Policie Modrava IV (4)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (19)
Dr. House V (7)
Dr. House V (8)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4331)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (179)
Specialisté (109)
Kriminálka Las Vegas VII (15)
Dr. House V (7)
Dr. House V (8)
Kriminálka Las Vegas VII (15)
Comeback
Střepiny
Na lovu II

6.15
7.00
8.10
8.45
9.05
9.40
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.55
1.10
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

M.A.S.H (232)
Nový den
M.A.S.H (233)
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger V (25)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (1)
Komisař Rex IV (7)
Námořní vyšetřovací služba IX (12)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Pálava (6)
Vinaři II (7)
Na Pavláska
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(12)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (1)

6.40 Spiklenci 8.55 Teleshopping 9.25 Císařovy
nové šaty 10.40 Hadí doupě 12.55 Teleshopping
13.25 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi 15.25 Jsem
číslo čtyři 17.30 Příběh rytíře, dobrodružný film
(USA, 2001) 20.00 Charlieho andílci: Na plný
pecky, akční film (USA, 2003) 22.00 Mé druhé já,
thriller (USA, 2007) 0.25 D-Tox

Prima cool
8.05 Top Gear XXIV (1, 6) 10.25 Hvězdná brána VII
(17, 18) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(15) 13.20 Simpsonovi XV (21, 22) 14.20 Simpsonovi XVI (1, 2) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20)
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (16) 18.15
Simpsonovi XVII (6-9) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 21.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. XIII
(3) 22.50 Re-play 23.25 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10
M.A.S.H 7.35 Námořní vyšetřovací služba XII (18, 19)
9.25 Maminčin seznam 11.40 Periskop nahoru
a dolů! 13.40 Grandhotel Budapešť 15.45 Skutečné
vraždy: Záhada starého domu 17.40 Krokodýl
Dundee 2 20.00 Poslední prázdniny, komedie
(USA/ČR, 2006) 22.20 Ronin, akční thriller
(VB/Fr./USA, 1998) 0.50 Transformers: Zánik

úterý 27. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II 9.55
Kluci v akci 10.25 Panoptikum města
pražského (4/10) 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 Hercule Poirot
15.20 Počesku
15.30 Kde bydlely princezny
15.50 Na krok od nebe II
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 Zahradnictví
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Hercule Poirot XI
23.55 Komisař Moulin
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Rajské zahrady
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.50
9.50
10.50
11.45
12.00
12.30
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.35
0.30
1.25
2.05
2.40
3.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4331)
Specialisté (179)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (20)
Dr. House V (9)
Dr. House V (10)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4332)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (9)
Souboj na talíři II
Víkend
Dr. House V (9)
Dr. House V (10)
Souboj na talíři II
Víkend
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (20)

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05

M.A.S.H (235)
Nový den
M.A.S.H (236)
M.A.S.H (237)
Pálava (6)
Walker, Texas Ranger V (26)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (2)
Komisař Rex IV (8)
Námořní vyšetřovací služba IX
(13)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (52)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(13)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (2)

Nova Cinema
5.20 Něco jako komedie 6.50 Zamilovaný profesor
2: Klumpovi 9.25 Dr. House V (9, 10) 11.40 Příběh
rytíře 14.15 Zkus mě rozesmát 16.30 Král Škorpion
18.15 Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner
a tančící drak 20.00 Rychlí a zběsilí, akční film
(USA, 2009) 22.00 Čarodějky: Pověst z Nové
Anglie 23.55 Očista 3: Volební rok

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VII (19, 20) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (16) 13.20 Simpsonovi
XVI (3-6) 15.10 Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 18.15
Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 K.O.MICI 21.10
MAGIC SHOW 21.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XIII (4) 22.45 Re-play: Tutorial 23.15
Simpsonovi XVII (10) 23.45 Simpsonovi XVII (11, 12)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.25 M.A.S.H
6.55 Námořní vyšetřovací služba XII (19, 20) 8.50
Černobyl 11.25 Policajtka 13.40 Skutečné vraždy:
Záhada starého domu 15.25 Moje sestřenice Rachel
17.40 Poslední prázdniny 20.00 Podivné dědictví,
dobrodružná komedie (It./Fr., 1972) 22.45 Smrtící
oteplení, akční sci-fi film (USA, 2008) 0.40 Ronin,
akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

středa 28. září 2022
ČT1
6.00

Kacafírek 7.05 Vodník v pivovaře
7.45 Slunečnice 8.25 Dynastie
Nováků (13/13) 9.20 Zabil jsem
Einsteina, pánové 10.55 Fišpánská
jablíčka 11.55 O podezíravém králi

13.20 Čarodějné námluvy
Pohádka (ČR, 1997)
14.35 To neznáte Hadimršku
Komedie (ČR, 1931)
16.10 Čerte, drž se svého kopyta!
Pohádka (ČR, 1998)
17.20 Jezerní královna
Pohádka (ČR/N, 1998)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (30/39)
21.40 13. komnata Tomáše Linky
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Já, Mattoni
23.10 Maigret a rozkoše noci
Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1992)
0.35 Kde bydlely princezny
0.55 AZ-kvíz
1.25 Na forbíně TM
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
7.30
8.45
10.10
11.50
13.45
15.50
18.25
19.30
20.20
21.45
22.55
0.10
1.55
3.45
4.45

Mrkáček Bill
Animovaný film
(Austr./USA, 2015)
Duch v lahvi
Pohádka (N, 2021)
Méďa Béďa
Komedie (N. Zél./USA, 2010)
Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Sabrina
Komedie (USA, 1995)
Ulice (4333)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (10)
Love Island II (8)
Love Island II (9)
Temnota přichází
Thriller (USA, 2016)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Duch v láhvi
Pohádka (N, 2021)
Novashopping

Prima
6.00 Sherlock Koumes
Animovaný film
(USA, 2018)
7.20 Zoo (52)
8.40 Tajemná zahrada
Rodinný film (VB, 2020)
10.40 Pytlákova schovanka
Filmová komedie
(ČR, 1949)
13.10 Jak ztratit kluka v 10 dnech
Romantická komedie (USA,
2003)
15.35 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Hořký svět (5)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.05 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)
3.20 Moje sestřenice Rachel
Romantické drama (USA/VB,
2017)

Nova Cinema
5.00 Serenity 6.50 Jsem číslo čtyři, sci-fi film (USA,
2011) 9.20 Dr. House V (11, 12) 11.05 Jak se krotí
krokodýli 14.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
16.30 Anton Špelec, ostrostřelec 18.05 Navždy
mladý 20.00 Gladiátor, historické drama (USA/VB,
2000) 23.05 Velcí bratři, komedie (USA/N, 2008)
1.00 Král Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002)

Prima cool
9.20 Top Gear XXV (1) 10.25 Hvězdná brána VII (21, 22)
12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 13.20
Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná brána VIII
(1, 2) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18)
18.15 Simpsonovi XVII (14-17) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Fotr na tripu 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XIII (5) 23.10 Cyklosalon.tv 23.40
Simpsonovi XVII (14) 0.10 Simpsonovi XVII (15)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.35 Námořní
vyšetřovací služba XII (20, 21) 8.30 Jedna za všechny
10.50 Kouzelný dům 13.05 Moje sestřenice Rachel
15.25 Je prostě báječná, komedie (USA, 2014) 17.15
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 20.00 Vražda v Orient expresu, detektivní
film (USA, 2017) 22.25 Ve službě, thriller (USA,
2019) 0.20 Smrtící oteplení

čtvrtek 29. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II
9.55 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 10.25 Kde bydlely princezny 10.45 Psí život 11.05
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 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (4/13)
15.30 Logika
15.45 Na krok od nebe II
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 Inspektor Max (4/11)
21.10 Toulky Českem budoucnosti
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Detektiv Endeavour Morse IV
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.25
8.50
9.45
10.40
11.50
12.00
12.30
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
23.15
0.10
1.05
1.55
2.25

Snídaně
Novashopping
Ulice (4332)
Ulice (4333)
Specialisté (109)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (21)
Dr. House V (11)
Dr. House V (12)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4334)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan profesor II (5)
Comeback
Comeback
Život ve hvězdách
Dr. House V (11)
Dr. House V (12)
Pan profesor II (5)
Život ve hvězdách
Na lovu II

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05

M.A.S.H (237)
Nový den
M.A.S.H (238)
M.A.S.H (239)
Hořký svět (5)
Walker, Texas Ranger V (27)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (3)
Komisař Rex IV (9)
Námořní vyšetřovací služba IX
(14)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (53)
Inkognito
Inkognito
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(14)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (3)

Nova Cinema
6.25 Mrkáček Bill 8.40 Hadí doupě 10.55 Anton
Špelec, ostrostřelec 13.05 Duch v lahvi 14.20 Paul
a škola života 16.35 Charlieho andílci: Na plný
pecky 18.35 Výbuch bude v pět, rodinný film (ČR,
1984) 20.00 Okresní přebor: Poslední zápas Pepika
Hnátka, komedie (ČR, 2012) 22.15 Chuligán, drama
(VB, 2009) 0.05 Temnota přichází

Prima cool
7.40 Re-play 8.05 Top Gear XXIV (4) 9.20 Top
Gear XXV (2) 10.25 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18) 13.20
Simpsonovi XVI (11-14) 15.10 Hvězdná brána VIII
(3, 4) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (19)
18.15 Simpsonovi XVII (18-21) 20.15 Partička XXL
22.00 Rambo: Do pekla a zpět 23.50 Simpsonovi
XVII (18) 0.20 Simpsonovi XVII (19)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.15 Námořní
vyšetřovací služba XII (21, 22) 8.15 Děti moje 10.40
Chyť mě, když to dokážeš 13.30 Je prostě báječná
15.25 Circle: Uzavřený kruh, sci-fi drama (USA,
2017) 17.40 Vražda v Orient expresu, detektivní film
(USA, 2017) 20.00 Holka na zabití, krimikomedie
(ČR, 1975) 22.20 Parfém: Příběh vraha, krimidrama
(USA/Fr./N/Šp., 2006)

pátek 30. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II
10.00 13. komnata Tomáše Linky
10.25 Toulavá kamera 10.55 Objektiv
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
15.15 Zázračné bylinky
15.40 Jak se žije v řádu a misii podle
Drahomíry Vihanové
15.55 Úsměvy Jana Třísky
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 Panoptikum města pražského (5/10)
21.10 Všechnopárty
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Dobrodružství Sherlocka Holmese
23.50 AZ-kvíz
0.20 Manéž Bolka Polívky

Nova
5.55
8.25
8.45
9.40
10.50
11.50
12.00
12.25
13.40
14.35
15.25
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
1.05
2.00
2.40
3.55
5.00

Snídaně
Novashopping
Ulice (4334)
Pan profesor II (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (22)
Dr. House V (13)
Dr. House V (14)
Výměna manželek V
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4335)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011)
After: Přiznání
Romantické drama (USA, 2020)
Dr. House V (13)
Dr. House V (14)
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (22)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
1.05
2.05
3.05

M.A.S.H (239)
Nový den
M.A.S.H (240)
M.A.S.H (241)
Zoo (53)
Walker, Texas Ranger VI (1)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (4)
Komisař Rex IV (10)
Námořní vyšetřovací služba IX
(15)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Můj muž to dokáže
Mordparta II (6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(15)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (4)
Komisař Rex IV (10)

Nova Cinema
5.20 Sněhurka 6.20 Navždy mladý 8.50 Dr. House
V (13, 14) 10.30 Duch v lahvi 12.20 Méďa Béďa
13.45 Sabrina 16.15 Já to tedy beru, šéfe...! 18.10
Školka pro seniory, komedie (USA, 2019) 20.00
Mimi šéf, animovaný film (USA, 2017) 21.50
Bojovník, drama (USA, 2015) 0.15 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka, komedie (ČR, 2012)

Prima cool
6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial 8.10 Top
Gear XXIV (5) 9.25 Top Gear XXV (3) 10.30
Hvězdná brána VIII (3, 4) 12.25 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (19) 13.20 Simpsonovi XVI (15-18)
15.10 Hvězdná brána VIII (5, 6) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (20) 18.15 Simpsonovi XVII
(22) 18.45 Simpsonovi XVIII (1-3) 20.15 Robin Hood
22.30 Vosy útočí 0.25 Simpsonovi XVII (22)

Prima Max
5.00 Lovci prokletých pokladů (2) 6.00 Nad
krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10 M.A.S.H
7.45 Námořní vyšetřovací služba XII (22, 23) 9.40
Grandhotel Budapešť 11.40 Iluzionista 13.50 Circle:
Uzavřený kruh 16.10 McDonaldová a Dodds 18.10
Ledově ostří 20.00 Špunti na vodě, komedie (ČR,
2017) 21.50 Vražedné blesky, katastrofický film
(Kan., 2015) 23.35 Parfém: Příběh vraha
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Už přes 127 500 lidí potvrzuje: tato metoda zastavuje plešatění za 48h!

Máte problém s plešatěním a ustupující vlasovou linií?

Získejte zpět silné a husté

vlasy za 21 dní!

Známý po celém světě prostředek proti vypadávaní vlasů je již dostupný také v České republice!
Zbavte se neúčinných doplňků stravy, kondicionérů a šamponů z televizních reklam.
Díky 100% přírodnímu, výživnému, bioregenerativnímu vzorci, který odstraňuje
veškeré trichologické problémy je už nebudete potřebovat. Hned po 2 dnech
používání trvale zastavíte plešatění, a po 21 dnech se budete těšit ze silných
a hustých vlasů bez ustupující vlasové linie, bez mezer mezi vlasy a lupů.

P

odle nejnovější zprávy plešatost postihuje až
74% všech mužů a dokonce i 58% žen starších
35 let. Bez ohledu na pohlaví a věk představuje příčinu komplexů a ztráty sebevědomí, což
ovlivňuje jak soukromý, tak pracovní život. Švédský
specialista každoročně přijímá ve své soukromé trichologické ordinaci stovky pacientů – jak žen, tak mužů,
kteří si stěžují na:

VŠICHNI SE MĚ PTAJÍ,
ZDA NOSÍM PARUKU

Vždycky jsem měla řídké a lámavé vlasy, doslova pár pramenů. Když mi ty
moje pochybné kvality vlasy po těhotenství začaly navíc vypadávat, úplně jsem se zhroutila. Styděla jsem se
a skrývala jsem plešatějící hlavu pod
čepicí nebo šátkem. Jednou se mě dokonce zvědavá sousedka zeptala, zda náhodou nejsem nemocná. Ale vlastně byla to ona, od koho jsem se
dozvěděla o tomto přípravku. Hned po 2 dnech
používání jsem si všimla, že na kartáči zůstává
mnohem méně vlasů. Po 3 týdnech kúry se moje
vlasy staly husté, silné a narostly o několik centimetrů. Nikdy předtím jsem se necítila tak atraktivní
a žensky, a známí mě na ulici vůbec nepoznávají.

plešaté skvrny
ustupující vlasovou linii a řídké vlasy
zůstatek mnoha vlasů na kartáči
lupy a svědění
křehké a lámavé vlasy
nadměrné maštění vlasů
Sám také mnoho let bojoval s genetickým plešatěním. Pravě proto si dal za cíl vyvinout metodu, která bude komplexně řešit všechny problémy spojené s vypadáváním
vlasů a špatnou kondici pokožky na hlavě. Spolu se svým
výzkumným týmem vytvořil nutričně-bioregenerativní
vzorec, který neinvazivním a 100procentně přirozeným
způsobem stimuluje pokožku hlavy na nanobuněčné úrovni a inhibuje stárnutí vlasových folikulů.

Vlasy hustší až o 78%
Moje více než patnáctiletá odborná praxe mě naučila jedné věci – pokud se chcete jednou provždy zbavit
plešatosti, budete potřebovat vytrvalost, důslednost
a čas. Realita je bohužel krutá: pro rychle získání
hustých a silných vlasů nestačí populární šampony
a kosmetiky z televizních reklam. Transplantace vlasů
je však riskantní a nezaručuje požadované výsledky – až 75% transplantací se nepovede. Moje metoda
nevyžaduje žádné zákroky ani značné inanční náklady. Rostlinné aktivní látky okamžitě zastavují proces
vypadávaní vlasů a urychlují jejich růst. Staré vlasové
cibulky jsou silnější a lépe zakořeněny, a nové vlasy rostou 8krát rychleji než před zahájením kúry. Až 9/10
mých pacientu si všimlo růstu nových vlasů hned po
48 hodinách od zahájení kúry.
specialista v oboru trichologie,
tvůrce metody

Alena S, (42 l.), Kladno
růst až o 250%. Plešaté skvrny, místa s řídkými vlasy a ustupující linie vlasu se vyplňují novými vlasy, a hustota vlasů
se zvyšuje v průměru po 2 dnech od zahájení kúry. Při pravidelném používání vzorce, je proces stárnutí vlasových
folikulů dokonce 8krát pomalejší, díky čemuž se doba
růstu vlasů prodlužuje a riziko opakované plešatosti je
tak vyloučeno. Vzorec vyživuje, zvlhčuje pokožku hlavy a
obnovuje její fyziologickou rovnováhu, a tím eliminuje problémy, jako jsou: lupy, seboroická dermatitida, svědění, záněty a nadměrné maštění vlasů. Po kúře Vaše vlasy budou silné,
husté a lesklé a přestanou vypadávat.

6
1
2
3
4
5
6

Bioregenerativní nutriční vzorec
jako jediný na trhu přináší až

působivých výsledků:

zahuštění vlasů už
po 2 dnech používání
3násobné zrychlení
regenerace vlasových cibulek

zlepšení stavu vlasů a ochrana
proti roztřepeným konečkům
zastavení vypadávaní
vlasů až o 97%
až 8násobné zpomalení
stárnutí vlasových folikulů
trvalé odstranění lupů
a svědění

Účinky viditelné už po 1. použití

Bujné vlasy bez ohledu na geny

Inovativní vzorec obsahuje kombinací koncentrovaných
rostlinných extraktů, které spolu s biotinem a vitamíny vytvářejí antidotum proti plešatosti. Bioaktivní látky intenzivně
regenerují pokožku hlavy a obnovují kmenové buňky vlasových folikulů. Díky tomu jsou vlasové cibulky vyživený a lépe
zakořeněny, a vlasy přestávají vypadávat. Přípravek stimuluje pokožku hlavy k produkci nových vlasů a zrychluje jejich

Až 98,7% účinnosti přípravku byla potvrzená největšími
výzkumnými centry v Evropě. Klinické studie prováděné
Evropským trichologickým centrem v Bruselu na skupině
550 dobrovolníků obou pohlaví ve věku 31-81 let ukázaly,
že hned v prvních dnech používání se vypadávání í vlasů
3krát snížilo. Po 21 dnech používání přípravku vlasy narostly v průměru o 4,5 cm (zatímco normálně vlas vyroste

zhruba 1 cm za měsíc). Díky velmi vyspělému biotechnologickému procesu výroby zaručuje vzorec okamžité
a trvalé výsledky, a přitom účinky přetrvávají ještě dlouho
po ukončení kúry.

Přípravek bojuje proti
plešatosti na

3 ÚROVNÍCH
Ú1

Zastavuje vypadávání
vlasů

Ú2

Podporuje opětovný růst
vlasů

Ú3

Regeneruje vlasy
a pokožku hlavy

JAKO BYCH BYL O 20 LET MLADŠÍ!
Moje vlasová linie ustupovala velmi rychle, nevěděl jsem, jak plešatění zastavit. Bál
jsem se, že ztratím všechny vlasy. Tricholog řekl, že se jedná o androgenní alopecii,
která postihuje většinu mužů a je téměř
nemožné ji vyléčit. Vyzkoušel jsem různé
přípravky, ale vlasy stále vypadávaly. Naštěstí jsem se dozvěděl o tom vzorci. Během pouhých 3-4 dnů používání se na mé
hlavě objevily nové vlasy. Kúru jsem už
dokončil a moje vlasová linie se posunula
opět do čela! Doporučil jsem přípravek synovi, který také začal plešatět.

Lubomír, (63 l.), Plzeň
Nezáleží na tom, zda jste si všiml prvních známek plešatosti, nebo jste téměř úplně ztratil vlasy. Příčina problému je
také irelevantní. Inovativní nutriční vzorec posiluje vlasy,
vyživuje pokožku hlavy, stimuluje růst nových vlasů a inhibuje stárnutí vlasových folikulů, čímž zabraňuje vypadávaní vlasů v budoucnosti. Navíc odstraňuje veškeré kožní
problémy, a tím eliminuje lupy a reguluje práci mazových
žláz. V České republice byl nutriční vzorec uveden
na trh na začátku roku 2019 a lze jej objednat pouze
telefonicky. Stačí jen zavolat na uvedené telefonní číslo.
Nabídka platí do 26.09.2022

ZAVOLEJTE UŽ TEĎ!
Pokud chcete získat originální
přípravek pro silné a husté
vlasy ZDARMA.

296 849 661

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
(cena za 1 min. hovoru podle sazby operátora)
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Inzerce

Alena Vitásková
B

ývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu
(v létech 2011-2017), zakladatelka Institutu Aleny Vitáskové z.s.
ochrana lidských práv a svobod, expertka v plynárenství a energetice,
zakladatelka platformy„Energie není luxusní zboží“, spisovatelka,
kandidátka na prezidentku ČR.
V čem podle vás energetický trh selhal?
Vy snad nedostáváte účty za elektřinu a plyn?
Mnohonásobné zvýšení cen energií, (podotýkám, že máme jedny z nejvyšších cen) ničí
nejen naše rodinné rozpočty, uvádí lidi do
energetické bídy. Devastující dopad mají ceny
energií na podnikatelský sektor, kdy živnostníci,
drobní, ale i velcí podnikatelé bankrotují. Rozpočty měst a obcí vysokými cenami energií nebudu stačit na pokrytí dalších nákladů nutných
k chodu veřejné správy.
Když se vám zvýší cena za energie pěti i více
násobně, tak to prostě musí mít devastující dopad na hospodářství. Roztáčí se „smrtící“ spirála
inflace, kterou nepamatujeme. Odhaduji, že letos může dosáhnout inflace třiceti procentech.
Evropská energetická politika šla špatným směrem a toto je výsledek.

Působila jste v energetice, zabýváte se
vymahatelnosti lidských práv a svobod,
píšete knihy. Co je pro vás v posledním
období prioritou?
Vždy jsem upřednostňovala veřejný zájem,
před mým osobním. Můj osobní zájem je psaní knih, aby se knihy čtenářům líbily. Psaní měě
prostě baví. V říjnu bude vycházet v naklaadatelství Olympia další moje kniha s příznačn
ným
názvem pro tuto dobu„PREZIDENT“. Je k po
obavení, ale i zamyšlení.
Skutečnou prioritou v této době je pro mě
k
urychlené řešení energetické krize, která
může mít fatální dopad na život v naší zeemi.
V plynárenství, v energetice pracuji od svvých
sedmnácti let, kdy jsem začala pracovat v osts
ravských plynárnách. Bez nadsázky mohu sdělit, že se po téměř padesáti létech práce v plynám.
nárenství v tomto oboru dost dobře vyzn
Nejedu na vlně populismu, ale reálného vid
dění
a možné nápravy selhání energetického trhu.
t
V tomto smyslu jsem požádala pana prezid
denta Miloše Zemana, aby v zájmu občanů a firem
naší země zaujal stanovisko. Obsah oteevřeného dopisu ze dne 10. 9. 2022 naleznetee na
www.institut-av.eu

Je to důsledek války na Ukrajině. Jaké
kroky bychom měli udělat?
Konflikt na Ukrajině, jen urychlil proces energetické krize, která je důsledkem špatné evropské energetické politiky, jak jsem již uvedla.
Pokud se nepojmenuje pravdivě příčina krize,

tak jen těžce se dají odstraňovat důsledky. Musíme přehodnotit energetickou politiku. Burza
se stala spekulativním obchodem s elektřinou
a plynem, emisní povolenky již dávno ztratily
na původním významu a jsou jen finančními
operacemi a obohacení spekulantů, ideologie
zelené energie přinesly jen chaos v energetice.
Vidíte, nyní se opět používá k topení, výrobě
energií vše, co hoří. Od uhlí, lehkých topných
olejů, mazutů. Zákonodárci a vláda musí přijmout urychleně kroky, nikoliv se stále vymlouvat na Brusel. Nyní jde o naše bytí, přežití.
Co byste tedy navrhla?
Prioritou zůstává okamžité řešení energetické
krize. Zastavení růstu cen energií, jejich snížení
na přijatelnou výši, regulace nejen cen paliv,
ale i dalších životně nutných potřeb, zdanění
nadměrných zisků a zastavení činnosti různých „překupníků“, kteří na této krizi vytváří
nebývalé zisky bez jakékoliv přidané hodnoty.
Zní to jednoduše, ale je to reálné?
Nenavrhuji nereálné kroky. Vláda Petra Fialy,
pozdě ale přece jen zahájila kroky k nápravě,
jak premiér sdělil médiím tento týden. Tento
problém se měl začít řešit počátkem letošního
roku,, jjak jsem původně navrhovala. Každým
dnem se dostáváme do horší a horší situace.
Pevně věřím, že nespokojenost, obavy občanů
z nejisttot a bankroty firem nepřerostou v občanskéé nepokoje vedoucí k chaosu a převzetí
moci vve státě neznámými strukturami.
Mír a sp
pokojený život občanů je z mého pohledu nejvvyšší hodnota.
Alena Vitásková

56 23. září 2022

Česká republika

Kociánová porodila. Malý kvůli
ní opustil manželku Tomicovou
Devatenáct let rozdílu
je mezi mladší Kristýnou
Kociánovou a starším
Ondřejem Malým. Herci
se stali mileneckým
párem a mají spolu dítě.
ČR | Herečka Kristýna Kociánová (37)
porodila. Dítě má s hereckým kolegou
Ondřejem Malým (56), který kvůli své
nové lásce opustil loni po devatenácti
letech manželství herečku Pavlu Tomicovou (60).
„Díky za zprávu, všichni jsme v pořádku,“ odepsala Kristýna Kociánová
na dotaz Super.cz, jak se daří jí a dítěti,
které má s Ondřejem Malým. „Prosím,
nezlobte se, víc se nebudeme vyjadřovat. Děkuji za respektování a přeji vše
dobré,“ dodala herečka, která porodila
už začátkem září. Jméno ani pohlaví po-

Kristýna Kociánová a Ondřej Malý (na snímku vlevo) v divadelním zpracování komedie Zdeňka Podskalského Světáci z roku 2011. Uprostřed herecký
manželský pár Pavla Tomicová a Ondřej Malý v roce 2020. Vpravo Malého
nová partnerka Kristýna Kociánová.
FOTO | MAFRA, ČTK, PROFIMEDIA
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tomka neprozradila. Herec Ondřej
Malý kvůli mladší kolegyni opustil v
roce 2021 po devatenácti letech manželku, herečku Pavlu Tomicovou, která po
rozpadu vztahu výrazně zhubla. Svěřila
se s tím, že má dole přes 35 kilogramů.
Herečku Kristýnu Kociánovou znají
diváci například ze seriálů Přístav či Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila
sestřičku Mirku. Zahrála si také moderátorku Sabinu v seriálu Krejzovi nebo he-
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Jsem těhotná, potvrdila
Hanychová. Se Soukupem

ké republiky.

www.naprvnimmiste.cz

Zadavatel a zhotovitel: L. Vrábel

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
PŘÍMÝ PŘENOS NA NÁMĚSTÍ V BRNĚ,
PLZNI, ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, OSTRAVĚ, LIBERCI,
UHERSKÉM HRADIŠTI a dalších městech

rečku Eriku ve Slunečné.
Pavla Tomicová má s manželem Ondřejem Malým dceru Anežku (22).
Z prvního manželství má ještě syna
Adama (30). Manželé Tomicová a
Malý si spolu zahráli ve filmech Mrtvej
brouk, Vánoční hvězda, Hany, Padesátka, Bezva ženská na krku, Léto s gentlemanem, Vlastníci nebo Deníček moderního fotra a také v seriálech Ulice a Četníci z Luhačovic.
(sub)

ČR | Agáta Hanychová (37 let) je po
čtyřměsíčním vztahu s podnikatelem Jaromírem Soukupem (53) podle informací bulváru těhotná. Bývalá modelka, moderátorka, herečka a podnikatelka má
syna a dceru z předchozích vztahů, mediální magnát má z bývalého manželství také dva potomky.
„Jsem těhotná,“ potvrdila Blesku
Agáta Hanychová s tím, že nechce svůj
stav nijak více rozebírat ani dále komentovat. O těhotenství influencerky spekulovali její sledující na Instagramu už delší dobu, upozorňovali na viditelně vypouklé bříško i zvětšená prsa a jemnější
výraz bývalé modelky. Divákům pořadu Agáta Jaromíra Soukupa neuniklo
ani oslovení partnerky „mámo“, které
podnikatel během natáčení použil.
Agáta Hanychová má syna Kryšpína (11 roků), jehož otcem je bývalý
hráč amerického fotbalu Miroslav Dopi-

ta. V roce 2013 si vzala herce, moderátora a hudebníka Jakuba Prachaře, se kterým má dceru Miu (5). V září 2020 bylo
jejich manželství rozvedeno.
Jaromír Soukup má dvě dospělé děti
z předchozího manželství s ekonomkou
Monikou Drdlíkovou. Syn Lukáš (28)
je manažerem, žije v americkém Berkeley, dcera Natálie (21) je stejně jako
sestra Hanychové Kordula (17) aktivní
milovnicí dostihového a jezdeckého
sportu.
(sub)

ENERGIE

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Tepelná čerpadla stojí 90 tisíc
i čtvrt milionu. Komu se vyplatí?
FOTO | SHUTTERSTOCK

Alternativní zdroje vytápění mohou být pro majitele
domů nyní spásou. Třeba tepelná čerpadla mají
velké výhody, ovšem některá jsou vykoupená vyšší
pořizovací cenou či nutností vybudovat hlubinný vrt.
JOSEF HORA
ČR | V době, kdy ceny energií už měsíce
stoupají tempem, které by před několika
lety snad nikoho nenapadlo ani ve zlém
snu, roste zájem Čechů o tepelná čerpadla. Tento alternativní zdroj se nejvíce
hodí do nové výstavby, tedy do zateplených domů. U pasivních domů s minimální tepelnou ztrátou pak čerpadla objekt nejen vytápí, ale hlavně obstarávají ohřev
vody. Do starší zástavby s litinovými radiátory se použít dají také, kvůli velkým
tepelným ztrátám se ovšem efektivita vytápění snižuje, proto se v těchto případech
používá čerpadlo výkonnější a tedy dražší. Z pohledu ekonomické návratnosti nejsou tepelná čerpadla vhodná ani k vytápění víkendových chat a chalup.
Jak vlastně tepelné čerpadlo funguje?
Zjednodušeně lze říci, že jako obrácená lednice. Přístroje umí odebrat teplo z okolního prostředí, tedy ze vzduchu, vody nebo
země. Toto teplo se v uzavřeném okruhu
předá chladivu, které putuje do výparníku,
kde se díky odpaření stane z kapalného

chladiva plyn. Ten je nasátý kompresorem. Tam se plyn stlačí, čímž se zahřeje
a odchází do výměníku, kde nahromaděné
teplo předává do topného systému, tedy
do domu, kde se pak zahřeje podlahové vytápění nebo se ohřeje voda. Když chladivo
teplo odevzdá, jeho vlastní teplota klesne,
tím pádem kondenzuje (z plynu se stane
opět kapalina), směřuje zase do výparníku
a celý proces se opakuje.

Obejdete se i bez vrtu
V nabídce jsou v současnosti tři základní
druhy tepelných čerpadel – vzduch/voda,
země/voda a nakonec voda/voda. Nejčastějším typem je vzduch/voda, kdy si čerpadlo bere teplo z okolního vzduchu a to pak
posílá do domu. Například kolem Prahy
je těchto čerpadel drtivá většina, důvodem
je vysoká hustota zástavby. Jeho cena se
pohybuje od 90 do 250 tisíc korun.
Právě nižší pořizovací náklady jsou jejich výhodou, ovšem svým provozem nepatří k čerpadlům nejekonomičtějším. Zároveň vám u nich může vadit vyšší hluč-

nost venkovní jednotky. Pozitivem však
je, že není třeba podzemní vrt či plošný kolektor, které se realizují v typu země/voda.
Ten stojí kolem 200 až 350 tisíc korun.
Zde je vyšší cena dána nutností vybudovat v zemi buď hlubinný vrt (a ten navíc
nejde vybudovat úplně všude), případně
postavit plošný kolektor, tedy soustavu
„potrubí“ několik desítek centimetrů pod
zemí, což vyžaduje větší pozemek. Výhodou je, že jde o velmi úsporné a účinné zařízení, které se hodí do novostaveb ještě
bez hotové zahrady.
Třetí systém voda/voda se v Česku instaluje výjimečně. Pořídíte jej také za zhruba 200 až 350 tisíc korun a je vhodný u staveb s přístupem k vodě. Energii může čerpat i ze studny, jezera či rybníka, kde je
ovšem třeba určitý minimální průtok.
Důležitou součástí těchto zařízení je již
zmiňované chladivo. Nejčastěji jím je několik kilogramů syntetické chemické látky, která koluje mezi jednotlivými součástmi čerpadla.
Chladivem jsou většinou fluorované uhlovodíky a jejich směsi – tedy skleníkové
plyny, jež mají velký potenciál globálního
oteplování. Existují i přírodní chladiva, například CO2, taková tepelná čerpadla se
stále vyvíjejí.

SPOČÍTALI JSME
Tepelné čerpadlo dokáže za rok ušetřit
zhruba 50 až 60 procent nákladů oproti
elektrokotli a kolem 30 procent
ve srovnání s kotlem plynovým.
Návratnost se odvíjí od roční spotřeby.
U rodinných domů se obvykle pohybuje
od pěti do osmi let, lze se dostat i na tři
roky. S vyšší cenou elektřiny v roce 2022
se návratnost nákladů tepelného čerpadla
zrychlila, další urychlení mohou zajistit
dotace, které se pohybují v desítkách
tisíc, ale i přes sto tisíc korun.
Vysoké ceny elektřiny a plynu se vláda
rozhodla vyřešit jejich zastropováním,
u elektřiny stanovila 6 korun za kWh,
u plynu pak 3 koruny za kWh. Najít
a vyhlásit strop se snaží také
představitelé Evropské unie, kteří mluví
o částce u elektřiny 4,5 koruny za kWh.
Česká vláda chce domácnostem ulevit
i tzv. úsporným tarifem, což je příspěvek
na energie. V případě elektřiny, když
ještě máte tepelné čerpadlo, jde
o dva tisíce korun v roce 2022.
Kdo elektřinu používá jen na svícení, nebo
má ještě elektrický bojler, měl by letos
od státu dostat 3,5 tisíce korun.
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Elektřina i plyn zdražují.
Spousta domácností
je ale využívá a nemají
je zatím jak nahradit.
Co mají lidé dělat a jak
se situace bude vyvíjet
dál? Na to se snaží
odpovědět předseda
Asociace energetických
specialistů Roman Šubrt.

Energie

Ideální je biomasa
a centrální vytápění
elektřiny. Obdobná situace je v Třebíči,
kde byly přestavěny centrální kotelny na
biomasu a také se v nich vyrábí i elektřina. Bohužel toto nelze udělat vždy, pak
se musí volit jiné řešení. Ideální je, pokud se nemusí vytápět vůbec, nebo jen
když jsou venku velmi nízké teploty.

J

aký je v současné době rozdíl
mezi vytápěním elektřinou
a plynem? U obojího jdou ceny
nahoru.
Je potřeba si uvědomit, že v Evropě je
mnoho plynových elektráren, které vyrábějí elektřinu z plynu, a pokud se do ceny
započítávají i náklady na přenos a transformaci, tak vždy by 1 kWh elektřiny
měl být dražší než 1 kWh zemního plynu. Tedy topení plynem vychází cenové
lépe. Ale dnes v podstatě neexistuje novostavba, kde by bylo možné vytápět jen
elektřinou, protože legislativa to prakticky zakazuje. Používají se tepelná čerpadla, což jsou vlastně stroje s elektrickým
pohonem. U nich se v období velkých
mrazů, kdy tepelné čerpadlo již nezvládá
objekt vytopit, zapojuje bivalentní zdroj,
což je obvykle elektrický přímotop. Ale
je to jen na omezenou dobu. Každopádně
tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kWh elektřiny průměrně 3 až 3,5 kWh tepla.

5plus2
■ RÁDCE
To však je možné pouze u rodinných
domů, které jsou skutečně pasivní.

Roman Šubrt, předseda Asociace
energetických specialistů.
Čím tedy ideálně topit?
Ideální je biomasa, která je obnovitelná.
A samozřejmě, že ideální je být i napojený na centrální rozvod tepla, neboť centrálně se dá vytápět ekonomicky. Zářným příkladem je vesnice Kněžice, kde
po mnoho let budují centrální kotelnu
a napojují na ni jednotlivé rodinné domy.
Zároveň mají v kotelně i vlastní výrobu

A čím ohřívat teplou vodu?
Ideálně solárními panely.
Kdo bydlí v rodinném domě, změna
vytápění možná je. Místo drahého
plynu si pořídím například tepelné
čerpadlo nebo kotel na pelety.
Ale jak je to v bytech?
V mnoha starších bytech jsou stále sopouchy (komíny), takže teoreticky by
v nich šlo topit jakýmkoliv palivem.
Lze si však instalovat tepelné čerpadlo
pro teplovzdušné vytápění. Ostatně některé domácnosti jej již mají a například

v Chorvatsku je najdete ve velké části
přímořských domů, neboť se toto tepelné čerpadlo v létě používá na chlazení.

Bude podle vás nadále elektřina
a plyn zdražovat?
Bohužel křišťálovou kouli nemám, takže netuším. Nicméně nikdy není nic tak
horké, jak se to uvaří. Proto doporučuji
lidem, aby narychlo neměnili kotle za tepelná čerpadla, ale vše v klidu zvážili
a nechali uplynout nějaký čas. Pak bude
patrné, jak se ceny energií ustálí, a tudíž
co a jak bude výhodné. To v současné
turbulentní době nikdo nemůže se zárukou dopředu říct. Důležité je zejména
šetřit energií, a to nejen kvůli jejím stávajícím enormním cenám, ale i kvůli
tomu, že tím se šetří životní prostředí.
Pomůže zastropování ceny plynu
a elektřiny, takže se lidé nyní vysokého cenového nárůstu bát nemusí?
V době, kdy bude platit zastropování,
máme jako spotřebitelé garanci státu
maximální ceny energie. To je vynikající. Zvolené řešení se sice nemusí všem
líbit, ale je organizačně nejjednodušší.
KAMILA HUDEČKOVÁ

Nemáte tepelné čerpadlo?
V této době, kdy ceny energií stále stoupají, jsou tepelná
čerpadla Buderus optimální alternativou ke konvenčním
způsobům vytápění a přípravě teplé vody.

J

ak je možné, že tepelná čerpadla
generují dostatek tepelné energie,
když spotřebují pouze minimální
podíl elektrické energie? Trik je jednoduchý: Odebírají energii z prostředí kolem nás (vzduch, země, voda) a přenášejí ji do obytného prostoru.
Způsob fungování tepelného čerpadla
je často přirovnáván k obrácené chladničce. Chladnička čerpá teplo z vnitřního prostoru ven a díky tomu je uvnitř

„

Pro zjištění,
zda se vám
tepelné čerpadlo vyplatí,
kontaktujte odborníky.
zima. V případě tepelného čerpadla je
naopak teplo předáváno z okolního prostředí prostřednictvím výměníku a pra-

covní látky, která se odpařuje. Tyto páry
chladiva obsahující získané teplo se
poté pomocí kompresoru stlačí, kompresí dojde k nárůstu tlaku a teploty. Toto
teplo o vyšší teplotní hladině se pak pomocí dalšího výměníku (kondenzátoru)
přenese do otopné soustavy. Celý proces se v tomto uzavřeném cyklu stále
opakuje. Jak zajistit efektivní provoz tepelného čerpadla? Aby se čerpadlo
opravdu vyplatilo a splnilo požadavky
na ekologický a udržitelný zdroj energie, je třeba zvážit následující body:

1. TOPNÝ VÝKON
Topný výkon je udávaný v kilowattech
(kW) a obecně platí, že je třeba zabránit
nadměrnému dimenzování tepelného čerpadla na extrémně nízké venkovní teploty, aby byla zajištěna dobrá účinnost
a hospodárnost. V tomto období vám pomůže záložní zdroj tepla, zpravidla se

jedná o integrovaný elektrický kotel
ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla.

3. SEZONNÍ TOPNÝ
FAKTOR (SCOP)

2. VÝSTUPNÍ TEPLOTA
OTOPNÉ VODY

SCOP na rozdíl od běžného topného faktoru (COP) vyjadřuje lépe celoroční
efektivitu provozu. SCOP vyjadřuje poměr celkově získané energie (tepla)
vůči energii pomocné (elektrické). Platí
tedy, že čím vyšší SCOP, tím efektivnější provoz TČ. „Pro zjištění, zda se vám
tepelné čerpadlo vyplatí, doporučujeme
kontaktovat odbornou firmu, která vám
vše spočítá a vysvětlí,“ radí expert Buderus (www.buderus.cz).
(PR)

Hodnota výstupní teploty je důležitá
pro zjištění, zda je tepelné čerpadlo
vhodné pro váš dům. Ideální je 35 °C.
K tomu je zapotřebí zateplení, dostatečná otopná plocha radiátorů nebo podlahového vytápění. Pokud teplota na výstupu výrazně převyšuje 55 °C, sezonní
topný faktor a účinnost prudce klesají.

Inzerce
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Domácí „černé díry“ na elektřinu
FOTO | SHUTTERSTOCK

Účty na energie vám nezvyšují jen rostoucí náklady
za teplo, ale také to, jaké domácí spotřebiče
máte a zda je umíte využívat energeticky šetrně.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Za největšího žrouta elektrického
proudu v domácnostech lze ze spotřebičů
obvykle považovat ledničku a mrazák.
Energii spotřebovávají nonstop, na vrub
domácího účtu se tak propíší až čtvrtinou
nákladů. Někdy si ovšem za jejich vysoINZERCE

kou spotřebu můžeme částečně sami. Důležité je totiž myslet na jejich vhodné umístění. Postavit chladničku ke zdi, na kterou
oknem půl dne svítí slunce, nebo bezprostředně blízko troubě a sporáku, to vše
vede ke zbytečnému zvyšování jejího výkonu a tím i spotřebě elektřiny.
Vinu nese i nastavená teplota. Pro běžný provoz postačí v chladničce průměrná

teplota +5 °C a v mrazničce -18 °C, stupeň dolů znamená navýšení spotřeby
o šest procent. Námraza, byť jen pár milimetrů, způsobí její zdvojnásobení.
Mnoho moderních praček je dnes vybaveno i sušičkou, ovšem vězte, že odpadnutí věšení mokrého prádla na šňůru zkrátka
něco stojí. Podle americké Rady pro obranu přírodních zdrojů jsou nejrůznější sušičky hned po lednici dokonce druhým
největším žroutem energie. Vysoušením
prádla v sušičce jej navíc až třikrát rychleji opotřebujete, jak prokázaly laboratorní
testy. Také samotné praní lze přizpůsobit

snaze ušetřit. Většina prádla totiž nevyžaduje praní při teplotě 60 °C, jak mnozí
z nás automaticky nastavujeme. V podstatě stejného výsledku dosáhnete i na teplotu
o dvacet stupňů nižší, což dokáže ušetřit až
čtvrtinu nákladů za jeden prací cyklus.
Při praní pozor ještě na jeden faktor.
Zkrácené, takzvané intenzivní programy
zpravidla znamenají, že se pračka snaží,
co to jde, a nedostatek času nahrazuje velkým množstvím energie. Proto úspornější, navzdory laické úvaze, u praček znamená spíš delší program.

Zbytečná „pohotovost“
Dalším velkým žroutem je spotřební elektronika. Tady je dobré mít na paměti, že
všechny starší spotřebiče mají v pohotovosti (tedy v polozapnutém režimu, kdy čekají
na povel ovladače) poměrně velkou, a tudíž nezanedbatelnou spotřebu, na rozdíl
od modernějších televizí, DVD přehrávačů
a dalších zařízení. Bez ohledu na stáří spotřebiče však platí jedna dobrá zásada – cokoli, co se nepoužívá, je vhodné vytáhnout
ze zásuvky. Přehrávače, které slouží na sledování víkendového filmu, určitě nemusí
být v pohotovosti 24 hodin denně. (re, šit)

Česká republika
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Ukradené knihy vrací rodinám
Židovská obec v Brně
dohledává příběhy
dvanácti tisíc knih
zabavených nacisty
za druhé světové války.
RUNA KOBLIHOVÁ
BRNO | Fond dvanácti tisíc převážně liturgických knih zabavených během druhé světové války v Terezíně i jiných koncentračních táborech, v židovských domácnostech a synagogách před rokem
a půl získala brněnská židovská obec.
„Soubor knih jsme získali nečekaně.
Vědělo se, že existuje, ale z hlediska
toho, co se v něm nachází a že je propojitelný s lidmi žijícími v současné době,
je unikátní. Jedná se o jeden z posledních takto rozsáhlých nálezů, které ještě
můžeme objevit,“ míní předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek.
Právě propojení s žijícími lidmi je teď
jejich hlavní cíl. Nejenže chtějí knihy
uchovat, zpřístupnit a odborně zpracovat
v kontextu židovských dějin, ale na zákla-

dě osobních poznámek i dalších stop se
pak vychází scénář k divadelní inscetaké následně pokouší knihy vrátit potomnaci Příběh knihy.
kům původních majitelů.
Takto zakončených putování knih zaJednou z prvních je modlitební kniha
tím není mnoho, podle Klimenta jich
zabavená v Terezíně, podepsaná Corneale přibude. „Ujali jsme se knih, protoliem Strachem z Brna. Ten byl spolu
že jsme si uvědomili, že takových příběs rodinou zavražděn v Osvětimi, zachráhů může být hodně. Je dobré nejen nanil se pouze jeho syn Erik, který
cházet individuální příběhy, což se
v době transportu působil jako
nám daří až v překvapivě dobré
lékař v zahraničí a odjel do Anmíře. Ne, že bychom každý dotáhglie. „Můj známý z Jeruzalémli do konce, ale velká část knih je
ské synagogy v Praze, kde byla
podepsaná nebo obsahuje osobvětšina knih uskladněna a použíní poznámky majitelů,“ popisuvána pro svůj účel, knihu náhodje. Pomáhají i databáze obětí
ně otevřel a přes známé naholokaustu, které hodně
šel jeho rodinu a doručil
informací obsahují,
knihu Corneliově vnučvedle samotných
ce Angele,“ vzpomíná
svědectví se zde větbrněnský rabín Štěpán
šinou nachází i jméMenashe Kliment.
no člověka, který ho
Sama Angela (na
sepsal, a jeho kontaktsnímku s knihou) popiní informace.
suje okamžik, kdy přeKnihy se často převzala knihu, jedinou
dávaly z generace na
památku na své předgeneraci, nejstarší z
ky, jako velmi silný imfondu vznikly na konpulz pro sepsání rodinci 18. století. „Pro
né historie a příběhu
nás je důležité to, jak
svého otce. Z nich
FOTO | DAVID KONEČNÝ
soubor vypovídá

o době svého vzniku – kdo knihy sesbíral, komu je vzal a další osudy těchto
lidí. Spojení historické stopy a silného
individuálního příběhu je zásadní, protože si uvědomujeme, že se nám nepodaří
najít rodinu ke každé knize. Také proto,
že možná žádní přeživší a potomci nejsou,“ říká Kliment.
Zatím jsou knihy spočítané, očištěné
a zajištěné ve stabilním prostředí. „Plánujeme je zpřístupnit a digitalizovat, také
však chceme, aby byly přístupné k bádání fyzicky. Celý projekt odhadujeme na
pět až šest let,“ predikuje. Momentálně
jsou příběhy knih a jejich části zveřejněny v rámci expozice Knihovna ukradených nadějí v brněnské vile Löw-Beer,
a to až do konce roku a zdarma.
„Výstava má téma knižního fondu
otevřít, neobsahuje tedy vše. Hlavní
část výzkumu nás teprve čeká. Proto je
také expozice koncipována jako volné
vyprávění. Chtěli jsme připomenout, že
přestože vznik fondu by se dal datovat
do doby protektorátu, knihy měly majitele už dříve a také po skončení války,
protože příběh neskončil,“ vypráví historička a spoluautorka výstavy Táňa
Klementová.

INZERCE

SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
ÚTERÝ

26. 9. – 27. 9. 2022
Jihlavanka standard original 150 g

32 39,90

Velkopopovický Kozel 10 0,5 l

10 90
14,90

Vitana poctivá majonéza 225 ml
Vitana poctivá tatarská omáčka 225 ml

22 34,90
69 90
89,90

Slepice lehká mražená 1,2 kg
Haberská klobása 1 kg

Centrální výrobna Habry

Květák 1 ks

90

90

129 90
176,90
36 49,90
90

1 ks/36,90 Kč 1 kg/129,90 Kč 1 kg/58,25 Kč 100 ml/10,18 Kč 1 l/21,80 Kč 100 g/21,93 Kč

SÍŤ PRODEJEN COOP DRUŽSTVA HB: HAVLÍČKOBRODSKO, KROMĚŘÍŽSKO, OLOMOUCKO, TŘEBÍČSKO | Seznam všech prodejen na www.coophb.cz.

V letáku mohou být použity ilustrační fotografie. Ceny jsou bez dekorace. Za tiskové chyby neručíme, případná změna
vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej je možný pouze v obvyklém množství pro domácnost.

EIDAM 30 %
1 kg

199,90

- 20 %

159 90
1 kg/159,90 Kč

APETITO 150 g
SMETANOVÉ,
SE ŠUNKOU
39,90

- 38 %

24 90
100 g/16,60 Kč
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Britský panovník
Karel III. v roce 2010
coby korunní princ
přiletěl do Kunovic
a strávil dvě hodiny
v Hostětíně. Zajímal se
o ekologické projekty,
zkusil místní pálenku a
odmítl gumáky do bláta.

Česká republika

Nový král kdysi chutnal
na Slovácku slivovici

JANA FUKSOVÁ
ČR | Když v předvečer návštěvy britského korunního prince Charlese přijela do
Ekologického institutu Veronica
v Hostětíně část jeho doprovodu, byl
dům plný lidí. Bylo 21. března 2010.
„Řekli nám, že máme v domě příliš
teplo, že princ tady ve vestě a saku nevydrží. Tak jsme větrali,“ připomněla jeden z momentů spojených s významnou
osobností ředitelka institutu Yvonna
Gaillyová. „A pak jsme to s oblibou glosovali, že běžné interiérové teploty
v Česku nejsou normální a nemá je ani
Jeho královská Výsost.“
Pro dvousethlavou bělokarpatskou
obec to tehdy byla návštěva století, která se postarala o její zviditelnění i zájem
turistů. Nyní, po smrti královny Alžběty II. a Charlesově usednutí na britský
trůn, dostává další rozměr.
„Ten zážitek byl nezapomenutelný
a teď je umocněný tím, že jsem vlastně
měl tu čest potkat se s Jeho Výsostí,“
svěřil se Stanislav Mišák, který v pozici
tehdejšího hejtmana Zlínského kraje vítal Charlese při příletu na kunovické letiště a následně ho doprovázel
i v Hostětíně. „Uchvátilo mne, jak byl
skromný, řekl bych až normální. Dokázal vytvořit atmosféru, že se vedle něj
člověk cítil jako rovný s rovným.“

Přípravy? Uklidit chodníky
a napéct vdolečky
Hostětín si následník trůnu tehdy nevybral náhodou a nešlo jen o formální státnickou návštěvu. Stejně jako zbytek královské rodiny se i on zajímal a stále zajímá o ekologii, životní prostředí, ochranu klimatu a udržitelný rozvoj. A malá
obec nedaleko Slavičína se mohla pochlubit několika takovými projekty.
Kroky budoucího krále vedly do místní výtopny na biomasu, která obec zásobuje teplem. Podíval se i na kořenovou
čistírnu odpadních vod nebo do moštárny a sušírny ovoce.
Kromě toho v ulicích už tehdy svítila
energeticky úsporná světla, střechy
domů pokrývaly solární kolektory nebo
fotovoltaické elektrárny a postaven byl
i energeticky pasivní dům, ve kterém
stále sídlí institut Veronica.
Před návštěvou bylo potřeba uklidit
chodníky, napéct vdolečky nebo připravit trasu. Počítalo se s tím, že po obci se
skupina bude přesunovat pěšky.
„Program byl sice náročnější na přípravu z hlediska bezpečnosti nebo dodr-

Na návštěvu prince Charlese lidé v Hostětíně (foto vlevo) dodnes vzpomínají. Po smrti královny Alžběty II. je dnes novým britským králem
Karlem III. Pohřeb královny v pondělí sledovaly miliony lidí po celém
světě (snímky vpravo nahoře a dole).
FOTO | ARCHIV MAFRA, ČTK
žení časových limitů, ale návštěva to
byla nesmírně příjemná,“ shrnul Robert
Janota, který jako starosta prince Charlese vítal. „Samozřejmě jsem mu nabídl
naši slivovici. Trošku se otřepal, ale
chutnala mu. Nebyl ani nijak rezervovaný, podával si ruku i s lidmi z obce, byl
bezprostřední, ale zároveň aristokrat,“
popsal Janota.

Žijete jako já, jen mi schází
sušírna ovoce, říkal
Charles v obci potvrdil, že s ekologickými projekty má zkušenosti a ve svých
sídlech používá kořenovou čistírnu i vytápění na biomasu. „Žijete jako já. Jediné, co mi schází, je sušírna ovoce,“ prohlásil při prohlídce.
Na jarmarku na návsi pak obcházel
stánky bělokarpatských řemeslníků
a pěstitelů, u každého se zastavil. „Ťukl
si s námi slivovicí, prohodili jsme pár
slov,“ poznamenal tehdy bednář Radek
Frýzelka. „Líbilo se mi, že se u každého
krámku zastavil, zajímal se o naše výrobky. Není to žádný naškrobený panák, naopak příjemný a vstřícný člověk.“
Prince Charlese ale přece jen něco překvapilo. „O všechno se hodně zajímal,
poslouchal, když mu zemědělci vysvětlo-

„

vali, že se snaží zachránit původní ovocné odrůdy,“ upozornil Mišák. „Nejvíc ho
ale fascinovala hromada pecek ze švestek ve výtopně a chtěl vědět, kde jich tolik vzali. A to tam přitom byly jen pecky
z průmyslových pálenic.“

obojživelníků v deštném pralese. Princ
se nejprve mírně lekne, pak se ale srdečně rozesměje,“ popsal tehdy atmosféru
redaktor MF DNES.

Samozřejmě
jsem mu
nabídl naši slivovici.
Trošku se otřepal, ale
chutnala mu. Nebyl nijak
rezervovaný, podával si
ruku i s lidmi z obce.

Největší boom už sice pominul, ale zájem turistů o místa, která nastupující
britský král Karel III. před dvanácti lety
navštívil, stále trvá. „Určitě to napomohlo zvýšené turistice,“ poukázal Janota.
„A začaly k nám také následně jezdit i
další osobnosti, třeba velvyslanec Spojených států Andrew Schapiro.“
Pro ekologický institut měla návštěva
tehdejšího prince z Walesu ještě větší
význam. „Když si na to vzpomenu
dnes, cítím dojetí. Sledovali jsme dráhu
prince Charlese dlouhé roky předtím a
samozřejmě i potom, známe jeho vystoupení z klimatických summitů. Když
přijel do Hostětína, ukázala jsem mu
náš letáček z roku 1991, na kterém byl
jeho citát o tom, jak je ochrana klimatu
naléhavá, a že měla přijít už o deset let
dřív,“ vysvětlila Gaillyová.
„Jeho návštěva pro nás a pro to, co děláme, znamenala opravdu hodně, protože v té době se o těchto tématech ještě
tolik nemluvilo.“

Místní si také vybavují humornou situaci, kdy se skupina měla vydat po polní cestě ke kořenové čistírně. Bylo po
dešti a pro vzácnou návštěvu i další doprovod byly kvůli blátu připravené gumáky. On je ale s noblesou odmítl s tím,
že má kvalitní obuv. Jeho doprovod se
pak musel zachovat stejně a nesl to trochu s nelibostí.
„Na cestě na něj pak čeká člověk převlečený za žábu s anglicky psanou tabulí děkující mu za angažmá při záchraně

Hostětín v centru zájmu

PRÁVĚ
VPRODEJI
Měsíčník Harper’s Bazaar si můžete předplatit
na www.jenprocasopisy.cz/HB
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Z Českého ráje až ke královně

„

V pozůstalosti po nedávno zemřelé britské panovnici Alžbětě II. jsou i šperky vyrobené v Turnově
JAN PEŠEK
ČR | Brože, náhrdelníky, náušnice. Citem pro výběr šperků byla královna Alžběta II. pověstná. Dědictví, které po její
smrti zůstalo, čítá i sadu z českých granátů. Královna si ji přivezla z návštěvy
Brna v roce 1996 a s broží se dokonce nechala zvěčnit. Autorem soupravy je turnovský šperkař Jiří Urban.
„Brno chtělo královně darovat něco
českého, a tak si vzpomněli na granáty.
Jelikož jsem návrhář českých granátů
a založil jsem i firmu, tak nás navštívili.
Dohodli jsme se a vyšlo to,“ vzpomíná
dnes Urban, kterého proslavily repliky
korunovačních klenotů.
Soupravu tvoří náhrdelník, náramek,
brož a náušnice. Inspirací byla sada šperků Ulriky von Levetzow, která vlastnila
nejcennější šperky z českých granátů.

Markéta Pechová slaví
další úspěch. Na
mistrovství Evropy
v dálkovém plavání
obsadila přemožitelka
kanálu La Manche
dvanácté místo mezi
závodnicemi bez
handicapu.
PAVLA CINKÁNOVÁ
LIBEREC | Před třemi lety překonala
plavkyně Markéta Pechová jako první
handicapovaná žena kanál La Manche.
Nyní do svého příběhu přidává další kapitolu, kterou napsala minulý týden
v Římě. Na mistrovství Evropy v dálkovém plavání totiž obsadila na tříkilometrové trati 12. příčku mezi plavkyněmi
bez handicapu.
Do závodu přitom liberecká plavkyně vstupovala s mnohem skromnějším
cílem. „Chtěla jsem se vejít do padesátého místa, protože na předchozím šampionátu jsem skončila okolo dvacáté
příčky. Teď jsem přeci jen o něco starší
a závod na tři kilometry je na mě docela
krátký a rychlý,“ vysvětluje Pechová
své skromné předzávodní ambice.

Raději dlouhé závody
Netají se tím, že i vzhledem ke svému
handicapu má mnohem raději dlouhé závody, kde plave sama a nemusí se ohlížet na soupeřky.
Dosažený výsledek předčil veškerá
očekávání také proto, že na šampionátu
soutěžily především bývalé elitní závodnice, které se i po ukončení kariéry stále

Byl to jediný
dar, který
si královna odvezla
na klíně.
Drahé kameny jsou vybroušeny do tvaru
routy, tedy kosočtverce, o průměru
6,8 až 7 milimetrů. Celkem na soupravu
padlo 1280 českých granátů.
Královna si celou sadu převzala při návštěvě Brna v roce 1996. Předání přihlížel i tehdejší prezident Václav Havel.
„Byl to jediný dar, který si královna odvezla na klíně. Brnu za něj pak poslala
svůj portrét,“ zmiňuje umělec. A nezůstalo jen u předání. „Vydala knihu broží,
ve které je snímek, kde má naši brož připnutou,“ uzavírá Jiří Urban.

Sadu granátových šperků (vlevo) si
Alžběta II. převzala při návštěvě Brna.
Rozpočet na jejich výrobu činil čtvrt
milionu korun.
FOTO | 2x ARCHIV MAFRA

Liberecká plavkyně bez nohy
uspěla v klání mezi zdravými
aktivně připravují. „Konkurence v naší
kategorii mezi 40 až 45 lety byla poměrně velká, jedná se o skvělé plavkyně.
Navíc například Italky či Němky mají o
mnoho lepší zázemí pro přípravu i
závod samotný,“ podotýká liberecká
plavkyně, která si většinu svých cest a
soustředění financuje sama.
Mistrovství Evropy bylo pro Markétu
Pechovou jen zastávkou na dlouhé cestě za dalším snem. V následujících letech plánuje překonat Gibraltarskou úžinu mezi Evropou a Afrikou, čímž by se
opět stala první handicapovanou plavkyní, které se to povedlo.
V příštím roce se také chystá na mistrovství světa v dálkovém plavání v Japonsku, kde bude opět soupeřit se zdravými závodnicemi. „Tyhle závody mě
baví hlavně proto, že se plave v otevřených vodách. Mám to mnohem radši než
bazén, ve kterém se pořádají všechny
soutěže pro handicapované. Bohužel i
včetně paralympiády, která mě z toho důvodu neláká,“ dodává Pechová.

Někdy je to náročné
Plavkyně se již několik let připravuje
v plaveckém oddílu Slavia Liberec pod
vedením trenéra Petra Kořínka a přiznává, že často není snadné skloubit zaměstnání s tréninkem.
„Někdy je to náročné, ale pracuji
v Krajské nemocnici Liberec, kde jsou
skvělí. Mám flexibilní pracovní dobu,
což mi umožňuje trénovat téměř každý
den,“ vysvětluje.

A kdy přijde čas na ukončení aktivní
plavecké kariéry? „Teď mi je 43 a skončit bych chtěla ve 45 letech, protože je
to fyzicky i časově opravdu náročné. Určitě budu ale plavat dál, rozhodně to nebude tak, že skončím úplně, protože
vodu miluju,“ říká usměvavá plavkyně.
O svém největším úspěchu – překoná-

Na šampionátu v Římě obsadila
Markéta Pechová
na tříkilometrové trati 12. místo
(snímek vlevo dole). Plavkyně se
již několik let připravuje
v plaveckém oddílu Slavia Liberec
pod vedením trenéra Petra
Kořínka. FOTO | 2x ARCHIV M. PECHOVÉ
ní slavného kanálu La Manche – sepsala loni Markéta Pechová knihu Jednou
nohou přes kanál.
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Arnošt se vrátí až v nové sezoně
ČR | Oprava výletní lodi Arnošt, která
brázdí Labe z Pardubic proti proudu do
Brozan a Kunětic i po proudu do Přelouče, potrvá déle, než se původně zdálo.
„V průběhu všech prohlídek a revizí
se přišlo na relativně velký počet závad,
které je třeba vyřešit,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán. K zevrubné opravě se představenstvo dopravního podniku rozhodlo také
proto, aby loď po pěti letech nemusela
být opět vytažena na břeh a znovu opravována. I proto je stávající pobyt Arnošta (na fotografii) v servisu delší, než se
původně předpokládalo. „Budeme dělat
preventivní zásahy do konstrukce celého plavidla,“ řekl Pelikán.
Představenstvo dopravního podniku
také rozhodlo o tom, že vyhlásí veřejnou zakázku na modernizaci plavidla v
plném rozsahu. Předpokládaná cena se
pohybuje kolem 11 milionů korun.
Ještě první měsíce příštího roku populární loď stráví v servisu, šéf dopravního podniku však doufá, že na novou sezonu bude Arnošt připravený. „Věřím,
že příští sezonu od května nebo podle
počasí od června se podaří zahájit a
bude to jako dřív,“ řekl Pelikán.

Pracovníci odborné firmy provedli
kompletní defektoskopii celého lodního
pláště. „Museli jsme odkrýt kompletně
všechny podlahy, provést rentgenové
zkoušky úbytku materiálu. Pod kuchyní, kde nikdo nebyl 21 let, se našly části, které jsou na hranici bezpečnosti. Došlo tam k významnému úbytku materiálu na žebrech. V zadní části lodi,
kde byly schody na horní palubu a záchody, je třeba pod podlahou vyměnit
spodní konstrukci a elektroinstalace,“
popsal ty největší opravy Pelikán.
Loď dostane také novou kuchyň.

jít nějaká významná oprava,“ řekl Pelikán. A ještě jednou velkou proměnou
loď projde. Dostane komplet nový nátěr. Červeno-bílé barvy zůstanou zřejmě zachovány, ovšem design bude jiný.
„Vzor, který tam byl přes deset let, trochu inovujeme,“ dodal Pelikán
Arnošt z Pardubic, jediná loď, která v
Pardubicích vozí výletníky, je od března ve firmě Jesko CZ v obci Hlavečník
na Pardubicku. V Přelouči, kam ji dotáhl remorkér, ji jeřáby přemístily na nákladní soupravu, která ji dále převezla
jako nadměrný náklad po silnici.
„Celá souprava má přes 80 tun. Most
přes Labe, který potřebujeme překonat,
je jenom jediný, který můžeme použít.
Celá trasa je přes 100 kilometrů dlouhá,“ komentoval tehdy složitou cestu za
opravou Tomáš Pelikán.
Výletní loď byla vyrobena v roce
2001 a v roce 2011 byla zmodernizována. Z domovského přístaviště za zimním stadionem v Pardubicích se Arnošt
vydává směrem na Brozany, Kunětice
nebo na Srnojedy a také do Přelouče.
Jde o čtyřhodinovou trasu, takže jednu
cestu pasažéři jezdí historickými autobusy.
(sk)

Změna se dotkne rovněž schodiště na
horní palubu. To bude nové, už ne tak
příkré jako to dosavadní, ale zalomené.
Nádrž na pitnou vodu, která se nacházela za ním, bude nutné přemístit pod podlahu salonu restaurace.
„Těch věcí je moc,“ řekl Pelikán.
Tato generální oprava Arnošta znamená, že loď deset let nebude potřebovat
žádnou zásadnější opravu. Po dekádě se
totiž dělá prohlídka na souši, kde se ukáže, co je potřeba opravit. „Zkouška po
deseti letech nás nemine, ale nečekám,
že by po takto zásadní opravě měla při-

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

SRPEN–ZÁŘÍ 2022

1

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
JUPÍ sirup
pomeranč
0,7 l

JUPÍK
Aqua
jahoda
0,5 l
JUPÍK
Aqua
malina
0,5 l

BIRELL
malina
& limetka
0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní
0,5 l

BIRELL
červený
pomeranč
0,5 l

BIRELL
BIRELL
hrozno
pomelo & grep
0,5 l
BIRELL
0,5 l
polotmavý
citrón
0,5 l

JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

SEMTEX
Originál, 0,5 l
BIRELL
citrón & má
áta
0,5 l

KLÁŠTORNÁ
Á
KALCIA
perlivá
1,5 l

PILSNER
URQUE
EL
světlý ležák
k
0,5 l

RADEGAST
Rázná 10
světlé výčepní
0,5 l
VP KOZEL 11
medium, 0,5 l

KOFOLA
Originál, 2 l
BIRELL
malina
0,5 l

SEMTEX
High, 0,5 l

VP KOZEL
černý, 0,5 l
SEMTEX
Cactus, 0,5 l

OP

MO

BIL A NAK
UP

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚJI
TE

nyní na

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01082022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

UJ

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá, 1,5 l

POŘIĎTE SI
CO

BIRELL
bezový květ
0,5 l
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Boom na Dolní Moravě

Další investice horského resortu obec blokovat nebude. Podle starosty není cesty zpět
DAVID PŮLPÁN
ČR | Velký stavební boom, který spustila společnost Sněžník, za deset let změnil vzhled Dolní Moravy. Zatímco
ochránci přírody mluví kvůli sjezdovkám, vyhlídkové věži, bobovým drahám či visutém mostu o devastaci přírody, návštěvníky atrakce přitahují. Obec
tak dospěla k závěru, že už není cesty
zpět a resort musí dokončit plánované
investice.
Horský resort chystá novou lanovku
od lokality U Slona až ke Stezce v oblacích, další sjezdovku F, příští rok chce
do obce přivést plyn, aby mohl postavit
a vytápět moderní wellness, plánuje i jezero na zasněžování či další hotel.
„Tyto věci mají nějakým způsobem
stabilizovat návštěvnost. Cílem je, aby
resort nabízel lidem takový komplex
činností, aby se tady návštěvníci zdrželi
na více dní, měli tu nějakou náplň a za-

jistilo to ekonomiku. Doufejme, že to
mají vymyšlené dobře,“ uvedl starosta
Dolní Moravy Richard Novák.

Obec uzavřela dohodu
Chystané investice vycházejí z dohody,
kterou obec uzavřela s největším investorem – společností Sněžník. Jejím
smyslem je přitáhnout návštěvníky na
řadu dní na úkor jednodenních turistů.
K tomu je ale třeba, aby v zimě nechyběl lyžařům sníh a také nesmí chybět
program pro návštěvníky mimo sezonu
nebo když je venku nevlídně.
Podle majitele firmy Sněžník developera Jiřího Rulíška jsou další investice
nezbytné, jinak resort nebude dlouhodobě životaschopný.
„Ekonomicky to ustojíme ve stávajícím stavu s tím, že to bude postupně
odumírat. Jak padne lyžování přes
zimu, tak neudržíte v podstatě nic,“ řekl

Rulíšek před časem MF DNES.
Novák, který podle svých slov v minulosti příznivcem takto rozsáhlých investic do Dolní Moravy nebyl, nevidí jinou cestu. „Musím konstatovat, že už to
tady je, a nějakým způsobem se to musí
dokončit. Dořešit parkování, postavit
wellness, které pomůže ve dnech, kdy
je ošklivě a prší,“ uvedl Novák.
Seznam chystaných investic už neobsahuje tak nepřehlédnutelné stavby, jakou byla rozhledna či most, přesto investor bude své plány prosazovat daleko obtížněji než v minulosti. Kvůli
ochraně přírody před rokem Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí pardubického krajského úřadu, který podpořil stavbu apartmánového hotelu s 324 lůžky v lokalitě Nad Slonem.
Společnost Sněžník musí nechat kvůli
četným připomínkám přepracovat žádost o stavbu lanovky. Dolní Morava
prochází v posledním desetiletí obrov-

Visutá lávka Sky Bridge 721 (foto
nahoře a vpravo) na Dolní Moravě
se objevila mezi nejlepšími místy
světa roku 2022 podle
amerického časopisu Time.
Fotografie nejdelší stavby svého
druhu se dostala i na jeho obálku.
Stezka v oblacích (vlevo dole) je
další atrakcí, která se jako
gigantický had svíjí ve smyčkách
vysoko nad údolím. FOTO | MAFRA
skou proměnou. Nastartovala ji evropská bezmála čtvrtmiliardová dotace společnosti Sněžník, která tu vybudovala
nové turistické centrum s lanovkou, sjezdovkami, bobovou dráhou či hotelem.
Od té doby tu na volných pozemcích
přibývají nové rekreační domy, apartmány, penziony, ale i atrakce. Nejviditelnější je rozhledna Stezka v oblacích,
v roce 2019 přibyla i tři kilometry dlouhá bobová dráha, od letošního května si
turisté kupují vstupenku na 721 metrů
dlouhý visutý most, který ve výšce
95 metrů překonává údolí Mlýnského
potoka z horského hřebene Slamník na
hřeben Chlum. Příliv návštěvníků se do
obce podle starosty letos v létě zvýšil
asi o třetinu oproti loňskému roku.
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Padesátka chystá nový závod
Již nyní se zájemci mohou začít hlásit do populárního masového lyžařského závodu - Jizerské 50
MICHAEL HAVLEN
BEDŘICHOV | Od září se „rozběhly“
registrace na 56. ročník Jizerské 50. Závodníci si tak mohou začít vybírat
z tras, které jsou určené pro hobby i zkušené běžkaře.
První vlna registrací nabízí startovné
za nejvýhodnější cenu až do 31. října.
Nejlevnější startovné na hlavní závod
vyjde na 2120 Kč. Online registrace
bude možné provádět do 29. ledna
2023. Na místě bude možnost registrace s ohledem na kapacitu závodů.

Pár novinek
Pořadatelé přichystali na příští ročník
lyžařské legendy několik novinek. Tou
největší je jeden závodní den navíc.
Bedřichovský areál ožije už ve čtvrtek
9. února 2023. Ten si užijí především
milovníci volné techniky. Mohou se těšit na Bedřichovskou 30 a nově také na
Jizerskou 17.
Páteční dopoledne bude tradičně patřit dětem, zbytek dne přinese divácky

Bedřichovský areál ožije už ve čtvrtek 9. února 2023. V neděli se pak pojede hlavní závod.
velmi lákavý program. Nejdříve na trasu vyrazí štafety a nejvíce adrenalinu
přinese podvečer, kdy se na nasvíceném stadionu v Bedřichově představí
světová běžecká špička v atraktivním
sprintu. Rychlého závodu se v minulos-

ti zúčastnily hvězdy běžeckého lyžování, jako například olympijský vítěz Petter Northug nebo Švéd s českými kořeny Max Novak.
První víkendový den přinese dva
kratší, ale velmi oblíbené závody: Jizer-

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

skou 25 a 10. Vyvrcholení svátku klasického lyžování bude běžkaře čekat
tradičně v neděli, kdy se tisíce a tisíce
hobby běžců a stovky profesionálů
sejdou na trati královského závodu na
50 kilometrů.

INZERCE

Odstávka kryté části Vodního ráje
Krytá část Vodního ráje je z důvodu pravidelné technologické odstávky uzavřena. Během
uzavření aquaparku se budou provádět údržbářské a opravářské práce, které nelze dělat za
provozu. Vypustí se bazény, akumulační jímky a vše se vyčistí. Opraví se technologické části
bazénu a úpravny vody. Udělají se drobné stavební opravy a výmalby částí společných prostor
v kryté části. Provede se celková rekonstrukce Kneippova chodníku. Všechny tyto práce vyjdou
zhruba na 600 000 korun. Krytá část bude opět otevřena pro veřejnost v sobotu dne 28. září
od 10:00 hodin.
Provoz venkovní části bazénu byla ukončena 5. září. Za dobu od 11. června do 31. srpna
navštívilo venkovní část Vodního ráje celkem 35 007 osob. Rekordním dnem byl čtvrtek
4. srpna kdy se přišlo vykoupat 2 233 lidí. Návštěvnost přes dva tisíce lidí během celého léta
byla pouze dvakrát. Za sezónu, která trvala 82 dní, jsme měli 18 dnů úplně zavřeno. V této
letní sezóně se mimo jiné do kryté části přišlo vykoupat 27 624 lidí.
Oproti létu 2019 nám na Vodním ráji pokles ve venkovní části
počet návštěvníků o 2 402. Přesto jsme spokojeni a letní
sezónu považujeme za vydařenou.

www.vodniraj.cz
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Při exhibiční rozlučce hokejových legend Litvínova Viktora Hübla a Františka Lukeše nastoupili v jednom týmu otec a syn Reichelové.

FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ

„Kanonýr jako táta nebudu“
Kristian Reichel už
nakoukl do NHL
a Tryskáči z Winnipegu
mu dali novou smlouvu.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR BÍLEK
ONDŘEJ BIČIŠTĚ
SEVERNÍ ČECHY | Jeho slavný táta Robert, olympijský šampion, kapitán zlaté
generace českého hokeje a bývalá
hvězda NHL, platil za kanonýra. I Kristian Reichel se už dočkal v minulé sezoně startů na nejprestižnějším hokejovém jevišti světa, jenže jeho úkolem
branky a body nejsou.
„Vím, že ze mě kanonýr nebude,
moje role je jiná. Bránil jsem Ovečkina, McDavida i MacKinnona, to byl zážitek,“ ohromilo 24letého litvínovského odchovance a útočníka Winnipeg
Jets, který v NHL napočítal zatím třináct startů a po jedné brance i asistenci.
Klub s ním pak podepsal novou, dvouletou smlouvu.
Co to pro vás znamená?
Motivaci do další práce. Cítím, že mi
věří a vidí ve mně budoucnost. A pro mě
to je další chtíč, abych se usadil v NHL
a hrál ji stabilně.

Měl jste i jiné možnosti?
V NHL jsem odehrál dobré zápasy
a týmu jsem přinášel ovoce. Management mi dal nabídku a já neváhal. Chytil jsem to za pačesy a doufám, že v budoucnu podepíšu na déle. Teď se soustředím na nadcházející ročník, abych
se prosadil a probil se do týmu nastálo.
Smlouva je dvoucestná, čili vás můžou poslat na farmu Manitoba Moose. To vás neodradilo?
I nabídka dvoucestné byla dobrá. Ještě
nemám takové jméno, abych mohl uvažovat o jednocestné. Takže si to chci vybojovat.
Jaký bude váš tým?
Podle podpisů podobný jako loni. Dobrý včetně gólmana. Přišel nový trenér
(Rick Bowness). Vím, že trénoval
dlouho v NHL, je tam proslulý. Vedl
rok i mého tátu v NY Islanders, takže o
něm mám pár informací. Budu se snažit
zalíbit se mu, aby mi věřil a abych pod
ním hrál.
Co vám o něm táta řekl?
Že to je stará škola, ale je férový. Že pokud hraješ dobře, tak tě nasazuje, když
formu nemáš, sedíš. Říkal mi, že se mi
bude líbit, tak uvidíme. (smích) Možná
mi i trenér připomene tátu, pobavíme
se, zasmějeme, ale jinou roli to mít nebude. Rozhodující je výkon.
Nový je i brankář David Rittich. Jak

vnímáte jeho příchod?
Jsem hrozně rád! Konečně budu mít Čecha v týmu, kromě Michaela Špačka na
farmě jsem tam žádného nikdy neměl.
Konečně si můžu s někým pokecat česky, to jsem mohl už jen se Slovákem
Markem Daněm.
V prosinci jste debutoval proti St.
Louis. Jaký to byl zážitek?
Skvělý. Těšil jsem se moc, během prvního střídání přišla nervozita, pak už to
bylo dobré. NHL je show, lidé si zápasy
užívají a také pro mě to byl neskutečný
zážitek.
A už ve druhém startu jste poprvé
v NHL skóroval proti Vegas Golden
Knights. Nezapomenutelné?
Zavřel jsem oči, vystřelil přes beka
a brankáři to prolétlo kolem lapačky.
Musím říct, že líp to asi trefit nešlo. Pomohlo mi to hodně, spadla ze mě ta tíha
čekání na gól v NHL. Na to se fakt nedá
zapomenout. Od té doby jsem se trochu
uvolnil a můj výkon šel nahoru.
Říkal jste si po prvním gólu: Teď
budu v NHL kanonýr jako táta?
Ne, ne. Vím, jaká je moje role.
Checking line. Ve třetím útoku jsem
odehrál všechny zápasy s Adamem
Lowrym. Neskutečně mi pomohl v
tom, jak se hraje NHL. My naskakovali
proti prvním a druhým lajnám, proti nejlepším hráčům, abychom je vynulovali
a oni se neprosadili. Je zážitek hrát proti

top hokejistům. Abyste se jim vyrovnal, snažíte se odvést neskutečný výkon. Vím, že ze mě kanonýr nebude,
moje role je jiná. A já se ji snažím plnit
tak, aby trenéři byli spokojení.
S kým jste se v NHL při bránění nejvíc zapotil?
I když jsem hrál proti McDavidovi
nebo Ovečkinovi, myslím, že nejvíc práce jsem měl s Nathanem MacKinnonem
z Colorada. Je o level výš. Ruce i nohy
má fakt šikovné a předvídat, co předvede, je těžké.
Jak vás v NHL srovnávají s tátou?
Vlastně vůbec. Hráči, co jsou se mnou
v týmu, vědí, kdo je můj táta a co dokázal. Ale že bych srovnání slýchal, to ne.
Řekl bych, že to je úplně jiné než v Česku. Na jméno se tam nehraje, nikdo to
takhle nevnímá. Samozřejmě párkrát zaznělo, že jsem dal gól v NHL dřív než
táta, ale jinak to tam neřeší.
Takže nečekají, že budete jeho
klon, tedy mašina na body?
Ne. Brali mě takového, jaký jsem, ne podle táty. Oni vědí, že on byl skvělý střelec, ale také, že já jsem jiný hráč. Stavějí mě do pozic, abych byl úspěšný. A já
vím, co mám na ledě plnit.
Máte číslo 87. Proč?
Nováčci si nevybírají, takže mi ho přidělili. A to číslo mi přineslo štěstí, takže
s ním budu pokračovat.

Kraj Vysočina

23. září 2022 69

Největším favoritem je Znojmo,
týmy z Vysočiny chtějí play off

V předchozích dvou sezonách se všechny tři týmy z Vysočiny potkávaly při vzájemných zápasech pouze v přípravě, letos už ale budou bojovat Žďár nad
Sázavou (v černém Václav Macek), Havlíčkův Brod (v bílém Marek Tecl) i Velké Meziříčí (vpravo v modrém) v jedné skupině.
FOTO | LUBOŠ VÁCHA, TOMÁŠ BLAŽEK

Druhá hokejová liga stojí
na prahu nové sezony.
Dobrou zprávou pro
Vysočinu je, že všichni
tři krajští zástupci
se letos potkají ve stejné
skupině Východ.
EVA STREICHSBIEROVÁ
VYSOČINA | Každý rok jiný model soutěže, taková zpravidla bývá třetí nejvyšší hokejová liga v Česku. Sotva si týmy
zvyknou na jeden, už se připravuje
nový.
A ne jinak tomu bylo i letos, ovšem
tentokrát má pro Vysočinu jedno velké
pozitivum – Havlíčkův Brod, Velké Meziřící i Žďár nad Sázavou se představí
v jedné skupině, tudíž si hokejoví fanoušci užijí souboje s příchutí derby vrchovatě.
„Pro druhou ligu bude ale určitě velmi atraktivní i rozšíření soutěže o týmy,
které spadly loni z první ligy. Velkým
lákadlem přitom budou především zápasy se znojemskými Orly. A oživení rozhodně přinesou i oba týmy, které si zajis-

tily postup z kvalifikací,“ těší se na novou druholigovou sezonu šéf velkomeziříčského klubu Jaroslav Juda.
A Znojmo jako suverénně největšího
favorita celé skupiny vidí také hlavní
trenér žďárských hokejistů Martin Sobotka.
„Nebudeme si nic nalhávat, Znojmo
je úplně někde jinde než zbytek pelotonu,“ má jasno.
Zmiňuje ovšem i další účastníky.
„Musí se počítat s Havířovem, který
hrál loni v Chance lize. A pak také
s těmi, co byli nahoře v minulé sezoně.
Výborný mančaft mají Valašské Meziříčí, Kopřivnice, Opava i Nový Jičín. Severní Morava má celkově strašně silná
mužstva,“ vypočítává týmy, na které
bude potřeba si dát velký pozor.

Žďár chce spolupracovat
s béčkem Pardubic
Nicméně ani Žďár nemá v plánu být ve
skupině pouze do počtu. „Určitě se nikoho nelekneme, být mezi pátým a osmým místem by pro nás mělo být reálné
a hratelné,“ je přesvědčený Sobotka.
Kádr měl z převážné většiny uzavřený už týden před začátkem nového ročníku, i když pár volných míst si ještě
přece jen ponechal.

2. hokejová liga,
sezona 2022/23
skupina Východ:
Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí,
Žďár nad Sázavou, Hodonín,
Valašské Meziříčí, Kopřivnice,
Nový Jičín, Opava, Znojmo,
Havířov, Vyškov
1. kolo
Sobota 24. září
Nový Jičín – HAVLÍČKŮV BROD
Kopřivnice – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Opava – VELKÉ MEZIŘÍČÍ

„Domlouváme se na tom, kteří hráči
by k nám mohli jezdit z pardubického
béčka, když nebudou v první lize tolik
vytěžovaní. Je tu domluva s Tomášem
Rolinkem, který má juniorku v Pardubicích na starost, že pokud nebude mít
áčko Pardubic v extralize problémy, nějaké kluky by nám pustili. Jestli to bude
na jeden, dva, pět nebo nějaký vyšší počet zápasů, to nevím, ale nějaké možnosti tu jsou,“ nastiňuje Sobotka možnost
spolupráce s úspěšným žďárským odchovancem a mistrem světa z roku
2010.

Start nové sezony už netrpělivě vyhlíželi také v Havlíčkově Brodě, který se
konečně zase může těšit na souboje se
svými rivaly, především pak se Žďárem
nad Sázavou. Už také proto, že právě na
derby zápasy také v minulosti chodily
velmi slušné návštěvy.

Na kvalitní hokej diváci
přijdou, míní Vašíček
„Budeme moc rádi, když se zase lidi vrátí zpět na zimák. Když budeme dělat hokej kvalitně, tak fanoušci se na nás určitě přijdou podívat,“ tvrdí jednačtyřicetiletý obránce Jiří Vašíček, který se do
brodského dresu vrací po pěti letech.
„Všude hraju už jen s mladými kluky. A jsem za to rád, protože v partě
mladých člověk tolik nestárne. Hokej
mě pořád baví. Sranda v kabině, vtípky
a jít s klukama na led, to je důvod, proč
to dělám,“ prozrazuje.
Po brodském hokeji se navíc zastesklo i dalšímu zkušenému obránci Tomáši
Semerádovi, který obuje brusle znovu
po dvouleté pauze.
Havlíčkův Brod se zítra v prvním
kole nové druholigové sezony představí
v Novém Jičíně, Žďár nad Sázavou
v Kopřivnici a Velké Meziříčí nastoupí
na ledě Opavy.
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Švýcarský skladatel Arthur Honegger: Talent je odvaha...

Tajenka: … začínat stále znovu.

Čtěte Téma:
Jak přestat
chrápat

C

hrápání postihuje zhruba
57 % mužů a 40 % žen.
Kvůli pandemii obezity se
dá předpokládat, že čísla ještě porostou. S chrápáním lidstvo zápasí
po staletí. Paleta zvuků, které vznikají vibracemi měkkých částí horních dýchacích cest, je totiž dost široká a dokáže být velmi nepříjemná. „Když usneme, uvolní se nám
svaly, které drží otevřené dýchací
cesty. To se děje u každého. Jenže
u někoho se svaly mohou ve spánku uvolnit natolik, že pak má ztížený průtok vzduchu do plic. Pokud
je ve zúženém prostoru navíc nějaká objemnější tkáň – typicky třeba
zvětšený čípek mezi mandlemi,
nebo objemný kořen jazyka,
vzduch proudí rychleji a může dojít k vibracím měkkých tkání. To
je pak to chrápání, které ruší okolí,“ vysvětluje MUDr. Petr Jirák,
primář oddělení ORL a chirurgie
hlavy a krku z pražské Nemocnice
Na Homolce. Kdy může být chrápání signálem vážného problému,
tzv. spánkové apnoe? A co je víkendové chrápání? Čtěte v novém
vydání týdeníku Téma.
(lč)

Stoletá Britka dostala přání od
královny až po smrti panovnice
ANGLIE | Britka Gwendolyn Hoareová, která oslavila sté narozeniny, dostala minulý pátek poštou přání od královny Alžběty II. Čilá seniorka je tak patrně jedním z posledních lidí, jimž ještě
poblahopřála dlouholetá panovnice.
Alžběta II., která minulý čtvrtek zemřela, měla ve zvyku zasílat blahopřejné telegramy lidem, kteří se dožili
stovky. O takové poctě vždy snila i paní
Gwendolyn Hoareová. Když ale královna zemřela, pomyslela si, že její naděje
na gratulaci od královny pohasly. V pátek však k jejímu překvapení přání k významnému jubileu objevila rodina ve
schránce na dopisy.
„Desítky let mluvila o tom, jak dostane telegram od královny, a byla zdrcena, když slyšela tu zprávu o úmrtí Alžběty II. Ale telegram od ní nakonec ještě
dorazil a teta byla nadšená,“ řekla BBC
neteř oslavenkyně a poskytla záběry dojaté stařenky.
Samotná Gwendolyn Hoareová připustila, že se po obdržení nečekané královské pošty málem rozplakala, a označila to za velkou poctu. „Jsem royalistka a jsem hodně staromódní,“ přiznala.

Stoletá Britka Gwendolyn Hoareová s přáním od zesnulé královny Alžběty II. Jako royalistka to považuje za velkou poctu.
FOTO | BBC
Jedenáct dní truchlení a ceremonií
spojených s úmrtím Alžběty II. a nástupem jejího syna Karla III. na trůn v Británii zakončil v pondělí státní pohřeb.
Londýnská policie potvrdila, že šlo o
největší akci v historii, která překonala i
bezpečnostní manévry během olympiády v roce 2012. Do služby bylo nasazeno
na deset tisíc policistů, stovky vojáků
včetně elitních jednotek SAS, pohotovost měly tajné služby MI5 a GHCQ. Na

pohřeb dorazily desítky prezidentů a premiérů a jen ochranka Joea Bidena, který
v Londýně přistál už v neděli, čítala
400 lidí. „Něco takového svět ještě neviděl. Policie byla úplně všude,“ říkal prošedivělý londýnský penzista Wayne. Se
svou ženou se přišel podívat na hromady
květin a kondolencí, které lidé přinášeli
do parku u Buckinghamského paláce.
Rozloučení s královnou bylo důstojné a
obešlo se bez incidentů.
(sub)
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Cíl vysočinských týmů je jasný,
zapojit do hry co nejvíc mladíků
Basketbalisté Jihlavy
a Pelhřimova vstoupili
do nového ročníku první
ligy. Sojky začaly sezonu
těsnou výhrou, naopak
BC Vysočina doma
nestačil Pardubicím.
EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA, PELHŘIMOV | Prvním soupeřem pelhřimovských basketbalistů
v nové prvoligové sezoně byl B-tým
USK Praha.
„Už jsme se těšili, až to zase celé vypukne,“ svěřil se šéf pelhřimovských Sojek Miloslav Slavík. „Každý zápas je
pro naše mladé kluky přínosem,“ připomněl spolupráci s Get Better Academy
(GBA), která sídlí v Jindřichově Hradci
a je zaměřená na vývoj hráčů do 19 let.
A o tom, že nastavený směr skutečně
nese ovoce, svědčí výsledky z loňska.
Hráči, kteří sbírali zkušenosti v pelhřimovském „áčku“ v soutěži dospělých,
potom dovedli před pár měsíci Sojky
U19 k zisku extraligového titulu.
Navíc i v nové sezoně začal Pelhřimov velmi dobře, na palubovce už zmiňované rezervy USK Praha zvítězil
55:53 a připsal si první velmi cenné
body ve skupině Západ.
„Je vidět, že obehrávání mladých kluků funguje, že dává smysl. Pořádně se
otrkají a na jejich dalším vývoji je to potom znát,“ pochvaloval si Slavík. „To
jsou ambice, se kterými jsme znovu
vstoupili do sezony,“ doplnil.
Mladé hráče bude mít letos ve svém
týmu i Jihlava, působící ve skupině VýINZERCE

Jihlavští (ve žlutém) a pelhřimovští basketbalisté se v základní části v jedné skupině nepotkají.
chod. „Zapojili jsme víc naše kadety,
takže nás je teď na tréninku i sedmnáct,
na což nejsme zvyklí,“ hlásil s úsměvem kouč BC Vysočina Petr Pešout.

Posily odjinud chybí
A také v případě jeho celku jde především o přípravu na roky budoucí.
„Prostě potřebujeme mít v kádru svoje
odchovance,“ pustil se do vysvětlování
dlouholetý kouč jihlavských basketbalistů.

Jinými slovy, „cizince“ v sestavě BC
Vysočina letos nenajdete. „Jedinou výjimkou jsou František Šeda a Tomáš Ferdan, kteří přišli z Třebíče. Ale už u nás
působili, takže to nejsou žádné nové tváře,“ hlásil Pešout.
Naopak oproti loňsku nebude moct
Jihlava počítat například s Lukášem
Kantůrkem či Matějem Dáňou. „Jejich
odchody budou samozřejmě hodně cítit,
ale nám se prostě nepodařilo přesvědčit
velká střediska, kam naši šikovní hráči
pravidelně odcházejí, že by měli hrát

FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

první ligu u nás. Oni po nich chtějí, aby
ji hráli za jejich rezervní mančafty,“ vysvětloval trenér.
I proto jsou ambice jihlavského celku
skromnější. „Rozhodně se ale dopředu
nevzdáváme, naopak myslím, že budeme překvapovat,“ uvedl Pešout. Jenže
hned v prvním kole se překvapení nekonalo, BC Vysočina prohrál s Pardubicemi vysoko 63:84.
V dalším kole se Jihlava představí
dnes večer ve Zlíně, Pelhřimov přivítá
v neděli doma od 18.00 Plzeň.

INZERCE

JSME NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE MUNICE A VÝZNAMNÝ DODAVATEL VOJENSKÉ
TECHNIKY DO ČR I ZAHRANIČÍ.
NEUSTÁLE ROSTEME, PROTO HLEDÁME KOLEGY NA ŠIROKÉ MNOŽSTVÍ POZIC.
VŠICHNI SE ZNÁME, ZÁLEŽÍ NÁM PROTO NA DOBRÉ ATMOSFÉŘE.
I DÍKY NÍ ODVÁDÍME ŠPIČKOVOU PRÁCI.

PRO VÝROBU RUČNÍCH ZBRANÍ

• VÝROBNÍ DĚLNÍK (ZÁMEČNÍK, MECHANIK)
• VÝROBNÍ DĚLNÍK (OBSLUHA CNC)
• PUŠKAŘ • LAKÝRNÍK • SKLADNÍK • MISTR DÍLNY

PRO VÝROBU STŘELIVA

• VÝROBNÍ DĚLNÍK • SEŘIZOVAČ • MISTR VÝROBY • TECHNIK KONTROLY
• TECHNIK úDRŽBY • VÝROBNÍ TECHNOLOG • PROJEKTOVÝ MANAŽER
• REFERENT LOGISTIKY - MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA

PRO VÝROBU MUNICE, VÝBUŠNIN A DELABORACI
• VÝBUŠNINÁŘSKÝ DĚLNÍK • LABORAČNÍ DĚLNÍK

PRO OPRAVU VOJENSKÉ TECHNIKY

• AUTOMECHANIK • AUTOELEKTRIKÁŘ • LAKÝRNÍK
• MECHANIK-OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
• VÝROBNÍ EKONOM • VEDOUCÍ VÝROBY
• TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK, POMOCNÝ TECHNIK BOZP

Pracoviště: Polička – Bořiny
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Nástup možný ihned.
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