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DÁRKOVÉ KARTY
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CITYPARK JIHLAVA

Chytrý dárek pro každého
a pro každou příležitost
Koupíte
v automatu
na pasáži
nebo online

www.citypark.cz

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

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

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

www.eﬁspahotel.cz +420 515 557 500
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Ondřej Sokol
Rutina mě
děsí, natáčení
pro Instagram
je pro mě
herecký trénink
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Další strom pro Brielle

TV program na celé
Vánoce jako bonus

tv guide
DAVID RAUB

XXL

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

Do holandského města Brielle se letos vydal z Havlíčkova Brodu tento zhruba desetimetrový smrk.

Zhruba deset metrů vysoký smrk z havlíčkobrodské
zahrádkářské kolonie podle tradice dostalo darem
nizozemské partnerské městečko ležící u moře.
MARTIN VOKÁČ
HAVLÍČKŮV BROD | Náklad, který
v pondělí vyjel z Havlíčkova Brodu, se
na evropských silnicích vidí jen jednou
do roka. Z Vysočiny až do holandského
městečka Brielle na pobřeží Severního
moře putoval vánoční strom. Brod ho
do partnerského města vzdáleného
1 100 kilometrů posílá každoročně.
Transport s neobvyklým nákladem se
na cestu vydal už počtrnácté. Stará se
o něj briellská spediční firma, jež vozí
zboží do východní Evropy. Zpět se kamion s návěsem vrací prázdný, a tak pro
něj není problém se pro strom zastavit.
„Pro dopravce je to velká čest, vézt
do města vánoční strom, notabene z takové dálky. Veškeré náklady na trans-

port proto hradí holandská strana,“ informoval Tomáš Hermann, havlíčkobrodský zastupitel, ředitel městského
kina a divadla a rovněž muž, který se
o partnerství obou měst roky stará.

Jednodušší nakládka
K Severnímu moři se letos veze smrk,
vysoký přibližně deset metrů. A na rozdíl od předešlých let bylo jeho naložení
mnohem jednodušší. Nebylo ho totiž
nutné překládat z kamionu českého na
holandský. „Strom rostl v zahrádkářské
kolonii hned vedle našeho areálu u rybníka Cihlář. Bylo možné ho naložit přímo
na návěs zahraničního dopravce,“ zmínil vedoucí údržby zeleně brodských
technických služeb Radek Stejskal.

FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Přibližně čtvrt století starý strom už na
zahradě překážel a svými kořeny poškozoval majetek zahrádkářů. „Nadzvedával bránu do zahrady i základy jedné ze
zahradních chatek. Majitel ho proto městu za pokácení daroval,“ dodal Stejskal.
Z darování vánočního stromu přátelům do Brielle se v Havlíčkově Brodě
stala milá tradice. Myšlenku na jeho převoz před skoro patnácti lety pojal briellský cech cukrářský. A brodský partnerský výbor k tomu byl nápomocen.
Obě strany tehdy hledaly způsob, jak
advent v Brielle oživit. A strom na náměstí Markt, který tam v posledních desetiletích nebýval, se ukázal jako skvělý
nápad. Pouze pamětníci vzpomínají, že
v dávnější minulosti si do Brielle nechávali strom vozit z Německa.
Na začátku adventu se v Brielle koná
slavnost Lichtjesavond, při níž se strom
rozzáří. Součástí slavnosti je i zpívání
koled, koncerty či řemeslný trh. I letos
se však kvůli pandemii bude muset obejít bez hostů z Vysočiny.

„80“ LADISLAVA FREJE

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

OČKOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ

Proč a kdy se vyplatí 3. dávka
proti covidu-19 a jak tuto
zimu čelit chřipce? ...str. 10 a 11
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Jihlava, Pelhřimov a H. Brod

Otec říkal, že řecký komunista
Zdena Mallinu vypráví o tom, že za minulého
režimu zřejmě byla jediná česko-řecká rodina
v Jihlavě pro komunisty velmi silným magnetem.
RADEK LAUDIN
JIHLAVA | Listopadové události
v roce 1989 znamenaly velkou změnu
v životě tehdy zřejmě jediné česko-řecké rodiny v Jihlavě. Patřila do ní Zdeňka Drlíková, jež až do svého loňského
úmrtí vedla 30 let jihlavskou psychiatrickou nemocnici.
Na složitý život rodiny vymykající se
normalizaci po roce 1968 vzpomíná dcera někdejší ředitelky Zdena Mallinu.
Tato šestačtyřicetiletá marketingová a
PR konzultantka na volné noze žije v
krajském městě.
Odkud pocházela vaše maminka
Zdeňka Drlíková, která tak dlouho
vedla jihlavskou psychiatrickou léčebnu?
Narodila se v Jihlavě, ale prvních pět let
života bydlela s rodiči v Polné. Pak už
byla navždy věrná jen svému rodnému
městu. Babičku jsem bohužel nepoznala, zemřela v padesáti letech, já jsem přišla na svět v den jejího pohřbu. Dědeček Ladislav Drlík, oblíbený a vyhledávaný lékař, pocházel z Líšně. Uměl latinsky a německy, měl přehled v přírodních vědách a byl machr na historii druhé světové války. Po válce ho lákali na
vědeckou dráhu, ale on chtěl dělat doktořinu. Dědečka jsem velmi milovala,
byl hodný, vtipný a vzdělaný. Vyprávěl
mi, jak v Polné, kde měl ordinaci, nikdy
neměli hlad, protože jim lidé nosili vajíčka, mouku a maso, a měli pořád plnou spíž. Jako dětem nám na chatě na
INZERCE

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

(doplněk stravy)

ANTISTRESS

Žádejte ve svých lékárnách.

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

Čeřínku popisoval souhvězdí a postavení planet. Byl společenský, svou brilantní němčinou uměl krásně parodovat Hitlera. O babičce vím, že pocházela z Kamenice u Jihlavy, její rodiče zde měli
velký statek, vlastnili pole, lesy, louky
a rozsáhlé hospodářství. Pak jim to ale
všechno vzali komunisti, z našeho
domu udělali JZD, v ložnici se procházela prasata, soudruzi si rozebrali, co se
jim hodilo. Pro pradědečka to byl takový šok, že zemřel ještě téhož roku.
Co pro vaši maminku a její rodiče
znamenal rok 1968?
Maminka byla těsně před okupací na
brigádě v Londýně. Zrovna nedávno
jsem otevřela krabici a našla v ní dopisy, které si v té době psala s rodiči. Její
bratr právě rukoval na vojnu. Ty dopisy
jsou krásné dobové svědectví z Jihlavy.
Váš otec je Řek. Jak se s maminkou
poznali?
Tatínek Panagiotis Turturopulos byl
krásný vysoký Řek z malé vesnice na
ostrově Evia, který se svého času vydal
do Československa studovat divadlo,
jež miluje celý život. Každého hned napadne, že měl stejné politické motivy
jako poválečná vlna řeckých přistěhovalců, kteří k nám po občanské válce
přišli hledat ideály komunismu. Ale
bylo to tak, že tatínek sem jel proto, že
mu jeho kamarád doporučil studium na
DAMU. Život v socialismu tak poznal
na vlastní kůži až právě tady, a neměl z
toho tedy žádnou velkou radost. Záhy
ale potkal v Praze modrookou blonďatou studentku medicíny, brzy byla svatba, narodil se můj bratr Filip, o rok později pak já.
Zřejmě jste byli jediná česko-řecká
rodina v Jihlavě před rokem 1989.
Co to obnášelo?
Otec byl u nás jako režimu neloajální kapitalista ztracený, na žádost Komunistické strany Řecka ho vyhodili ze školy
a opakovaně byl vyhošťován z republiky, prakticky s námi moc nepobýval.
Na několik dní ho dokonce příslušníci
Státní bezpečnosti zavřeli v pražské Bartolomějské ulici, protože měli podezření, že je agent CIA. Přitom on hlavně
miloval divadlo a pracoval za pár korun
jako kulisák a osvětlovač v Mahenově
divadle v Brně. Jednou přišel domů, ho-

Zdena Mallinu, dcera exředitelky jihlavské psychiatrie Zdeňky Drlíkové, se narodila v Jihlavě. „Žiju tu s rodinou a nikam už se nehnu. Do Řecka budu vždycFOTO | ARCHIV ZDENY MALLINU (2x)
ky ráda jezdit, ale doma jsem tady,“ tvrdí.
dil na stůl lejstro, kde mu oficiálně zvýšili plat o jednu korunu. Nedělám si
legraci. Začal se smát a zvolal: „Tohle
je socialismus!“ Nejhorší pro něj bylo,
že ho v Brně pronásledovali řečtí komunisté, jeho krajané, a dožadovali se jeho
vyhození z divadla. Ředitel ho ale bránil. Otec pak vždycky říkal, že řecký komunista je stokrát horší než ten český.
Pro maminku to bylo asi těžké...
Velmi těžké. Ztratila v té době matku,
manžel byl persona non grata, na starosti měla dvě malé děti, do toho dělala
atestace v oboru psychiatrie. A ještě
k tomu nebyla ve straně. Všechno táhla
sama, ale hodně pomáhal děda. Otec po
jednom vyhoštění zůstal na čas v západním Německu a připravoval naši emigraci. Ale zřejmě se to nějaký soudruh
dozvěděl a nakonec z plánu sešlo. Nedokážu úplně popsat, jak se mamince jako
lékařce pracovalo za socialismu, ale
vím, že uměla stírat hloupé soudružské
manýry, a tak si na ni nikdo moc netroufal. Jako žena v nejlepších letech si třeba pořídila dlouhý bílý kožich, nic luxusního. A vyprávěla mi, jak si ten ko-

žich vzala do práce a byla pokárána:
„Soudružko Drlíková, myslíte si, že socialistická lékařka by měla nosit takový
kožich?“ A maminka na to: „Nejsem
soudružka a víte, proč ho nosím? Protože mi sluší.“ Byla vtipná, velice sečtělá,
měla velký společenský rozhled.
Komunisté asi brali vaši rodinu jako
silný sledovací magnet?
Tenkrát v rodině nikdo nic neříkal, ale
já osobně si myslím, že ano, a dokonce
tuším, kdo nám „pomáhal“. Ale nemůžu – a ani nechci – obvinit člověka,
když to nevím jistě a nevím, jaké pohnutky ho k tomu vedly. Ale všechno
mi do sebe začalo zapadat, když byly
zveřejněny seznamy spolupracovníků
StB. Teprve pak mi ta mozaika rozhovorů, vyhošťování, anonymů a jiných událostí do sebe zapadla. Jako rodina jsme
tu byli tak trochu za exoty – být napůl
Řek bylo v té době neobvyklé a jezdit
do Řecka bylo velké terno. Maminka si
raději nechala dívčí příjmení, aby neodrazovala pacienty. My s bratrem jsme si
pak vzali jednodušší příjmení naší řecké babičky – Mallinu a Mallinos.
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je stokrát horší než ten český
Listopadové události 1989 jste jistě
v rodině uvítali...
Byli jsme nadšení, přilepení na obrazovce, hltali jsme každé slovo nových politiků, prostě asi jako všichni. Mám to už
dost v mlze, tehdy jsem teprve končila
základku. Pro nás to všechno začínalo,
ale pro mnohé z generace mých rodičů
to bylo těžké. Těm život v komunismu
zničil dětství, mládí a podstatnou část
aktivního života. Škoda jen, že jsme
pak v euforii a velkorysosti zapříčiněné
sametovou revolucí dovolili komunistům otravovat politiku v téhle zemi ještě mnoho dalších let.

Co předcházelo návratu vašeho tatínka zpět z Československa do
Řecka?
Myslím, že tu dost trpěl, jak pracovně,
tak osobně. Po rozvodu to vzdal a vrátil
se do Řecka. Letos mu bylo 84 let, pendluje mezi Řeckem a Českem a divadlo
ho nepustilo. Píše divadelní dramata
plná těžkých témat a hluboké filozofie,
která zpravidla končí smrtí hlavního hrdiny. Já mu vždycky říkám: „Táto, tohle dneska nikdo hrát nebude, lidé se
v divadle chtějí zasmát, a ne mít po představení chuť skočit z mostu, musíš psát
komedie!“ Ale to on ne, to prý nemůže.
On je typický příklad člověka, který si
„všechno své nosí s sebou“, tedy v hlavě. Nepotřebuje nic vlastnit. A když cestuje, vždycky s sebou do kufru přibalí
Sokrata, Platona nebo Aristotela, to
jsou jeho nejlepší kámoši.
Jak jste všechno dění kolem vaší rodiny za socialismu brala vy jako
malá holka?
My jako děti jsme nikdy nepociťovali
nějaká příkoří nebo nedostatek, ale ve
skutečnosti byl náš rodinný život plný
překážek, které se v tom režimu prostě
překonat nedaly. Maminka nám plno
věcí neříkala, chtěla nás chránit, ale já
taková tajemství nemám ráda, člověk
pak neví, co na něho z minulosti vybafne. Já se v dětství hodně věnovala moderní gymnastice, bratr byl dobrý plavec a hrál na kytaru. Ve škole jsme neměli žádné problémy, chodili jsme tam
rádi, měli jsme kamarády a štěstí na učitele. I když jsem snad jako jediná ve třídě nebyla pionýr, každý rok jsem dostala knížku za vzornou reprezentaci školy. Průkazku ale museli mít všichni, takINZERCE

Na svou poslední společnou cestovatelskou výpravu se Zdena Mallinu
se svou maminkou Zdeňkou Drlíkovou vydaly do Bhútánu.
že mi bylo řečeno, kdy se mám dostavit
na složení pionýrského slibu. Já tam nepřišla, ale průkazku mi pak stejně dali,
i bez přísahy. V roce 1988 jsem byla
jako juniorská československá reprezentantka vybrána, abych závodila na
Dnech ČSSR v Sovětském svazu. Spolu
s třemi dalšími gymnastkami, a k tomu
dokonce i s olympijskými vítězi Věrou
Čáslavskou a Emilem Zátopkem, jsme

měli cestovat celý měsíc po velkých
městech Sovětského svazu. Jenže v té
době už tam začaly nepokoje a na poslední chvíli jsme od soudruhů dostali
stopku. Bylo to tak rychlé, že ani místní
tisk už zprávu nestačil stáhnout. Tenkrát mi vůbec nedocházelo, co znamenají ta dvě jména, Věra Čáslavská a Emil
Zátopek, a jakou jsem měla čest, respektive co jsem mohla zažít.

Jak revoluce změnila život vašim rodičům?
Tatínek za námi jezdil z Řecka a my za
ním. I když už se nemusel bát politické šikany, neměl tu vlastně na co navázat a už
se sem nevrátil. Stále má ale v Česku trvalé povolení k pobytu, přátele a samozřejmě nás. Maminka dostala hned po revoluci nabídku, aby se ucházela o místo
ředitelky Psychiatrické léčebny Jihlava.
Myslela si, že to vezme jen dočasně, než
se najde někdo, kdo to bude chtít dělat.
Nakonec to dopadlo tak, že v ředitelském křesle zůstala neuvěřitelných 30
let života, až do své předčasné smrti.
Jak často jezdíte do Řecka vy? Cítíte se tam aspoň trochu doma?
Narodila jsem se v Jihlavě, žiju tu s rodinou a nikam už se nehnu. Mám české
i řecké občanství. Tatínek říká, že ze sedmdesáti procent myslím jako Řekyně,
a já ho při tom nechávám. Do Řecka
budu vždycky ráda jezdit, mám tam
spoustu příbuzných, vzpomínek a oblíbených míst, ale doma jsem tady.
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Ladislav Frej

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

SLÁVA I PROKLETÍ
ROLE DOKTORA SOVY ML.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 26. listopadu 2021

Česká republika

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

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

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

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

Ondřej Sokol

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

FOTO | HERMINAPRESS

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

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

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

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

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

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

INZERCE

od 26. listopadu
exkluzivně na Voyo

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

„

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O

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

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

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

J

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

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

INZERCE

FOTO | ARCHIV MAFRA

čtyř svíček na adventním věnci má svůj
význam. První je naděje, zapaluje se na
železnou neděli za splnění přání.

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

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

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

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

Čtvrté okénko: 4. prosince

Šesté okénko: 7. prosince

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

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

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

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

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

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

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

SALÁM
POLIČAN,
PAPRIKÁŠ
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
krájený
100 g

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

17,90
24,90

28%

TVAROH
TUČNÝ
BONI
250 g
100 g
5,16 Kč

12,90
17,90

6,90
15,90

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

MARGOT
Originál, Bílá | 90 g

Š

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

56%

100 g 7,67 Kč

Inspirace od Punčocháře

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

ilustrační foto

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

27%

1 l 179,80 Kč

CUKR
MOUČKA
1 kg

12,90

89,90
139,90

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

8,90
17,90

35%

50%

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

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

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

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

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

Příklady měsíčních záloh skupiny ARMEX
Elektřina
(zálohy s DPH)

SPOT
(12/36 měsíců)

FIX 2022
(12 měsíců)

Ceník
(doba neurčitá)

1 MWh/rok

800

900

900

2 MWh/rok

1 500

1 450

1 450

3 MWh/rok

2 000

2 050

2 050

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

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

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

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

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

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

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Utrácení zvířat kvůli covidu?
V pražské zoo v nedohlednu

Z

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

„

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

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

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

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

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

FOTO | MAFRA

Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30 hodin.
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Tabriz-Irán

cca 202x295 cm

25.900,–

Azerbajdžán
90x320 cm

od 7.900,–
Kazak-Pakistán
80x300 cm

od 9.900,–
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od 3.700,–
DOPRAVA ZDAR
60x90 cm

Mir-Indie
80x250 cm

od 7.900,–

RNÍ KOBERCEKašmír-Indie
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100% VLNA a H

EDVÁB

Běhouny v různých
ů ý h barvách
baarváá h a rozměrech
80x240 od 5.600,– 80x300 od 7.500,– 100x300 od 8.500,–

96x153 cm

26.900,–
HEDVÁBÍ

Kazak-Pakistán

HEREKE

60x97 cm

240x170 cm

2.200,–

15.900,–

Ziegler

Velmi odolný
koberec
100% vlna

120x172 cm

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

Komerční sdělení

*Z produ
duktů řady Ocutein®.

VÁNOČNÍ DÁRKY

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

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

KONEC UNAVENÝM OČÍM!

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

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

ZAPOMEŇTE NA VAZELÍNU,
KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!

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

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

Ortopeden je prémiový doplněk stravy s vysokým obsahem glukosaminu v denní dávce,
e,
konopím, kurkumou pro špičkovou kondici a dokonalou hybnost kloubů, dobrý stav kostí
i celého pohybového aparátu a vitaminem C pro podporu tvorby kolagenu v kloubních chrupavkách. Darujte babičce na klouby kurkumu s konopím, aby si užila Vánoce s plnou parádou.
Revoluční, maximálně účinné přípravky CannamediQ využívají aktivní konopný extrakt.
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Glukosam
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1 800 mg
AKTIVNÍ
KO N O P Í

HUDEBNÍ IMPULSY

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

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

JOSEF VLČEK

A

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

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

„

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

Vlastní autorský rukopis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MF

26. 11. 2021 / 46

Zima na Vysočině

Jedinečné dorty, originální čokoláda,

fantastická káva, domácí nápoje
a jiné dobroty v příjemném prostředí.

U nás máš času dost…
Pod Jánským kopečkem 38, 586 01 Jihlava, www.cafebudik-jihlava.cz

Náš kraj
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ZIMA NA VYSOČINĚ
NA BĚŽKY I NA SJEZDOVKY

24

Provozovatelé sjezdových areálů vyhlížejí začátek zimní sezony a doufají, že bude lepší než ta minulá, poznamenaná
koronavirem. S výrobou technického sněhu chtějí začít
hned, jakmile začne mrznout. Chystají se také okruhy pro
běžkaře.

ADVENT VE MĚSTECH

26, 28, 32

Dlouhé večery, vánoční trhy, svařák a především statisíce
světel, která vytvářejí neopakovatelnou předvánoční atmosféru v ulicích vysočinských měst. Co chystají letos v Třebíči, kde je nejvíc betlémů a jak to vypadalo loni?

GÓLMANI Z VYSOČINY

38

CO ČEKÁ VYSOČINA ARENU

40

Jestli se něčím může hokejová Vysočina v současnosti
opravdu pyšnit, pak je to zcela jistě výchova brankářů. Za
poslední dobu se totiž v prestižní zámořské NHL představili
hned čtyři.
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě letos zůstane
bez Světových pohárů. O populární biatlon však fanoušci
nepřijdou, na začátku února se zde pojede evropský pohár
IBU Cup.

FOTO: PETR LEMBERK, MAFRA
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SJEZDOVKA SVRATKA

www.skiareal-svratka.cz

Proč jet lyžovat k nám?
S
jezdovka leží v severovýchodní části CHKO Žďárské
vrchy v atraktivním prostředí
údolí řeky Svratky, která pramení několik kilometrů na západ. Když budete do Svratky přijíždět autem po silnici
z jihu od Sněžného, uvidíte ji
na okraji města vpravo.

Sjezdovka uspokojí svými parametry jak děti a začátečníky, tak i náročnější sjezdaře. Těm, kteří chtějí
vynechat úvodní hank pod horní
stanicí vleku je určena nižší výstupní
stanice. Parkoviště je přímo u bufe-

tu s občerstvením a lyžařům, které
zmůže únava je k dispozici vytápěný
stan, v němž je příjemná atmosféra
i v největším mrazu a vánici. Pokud
s sebou vezmete některého rodinného příslušníka, který dává přednost
běžkám,tak se na vás určitě nebude
zlobit, protože nejbližší okolí mu poskytne řadu příležitostí k tomu, aby
se dosytosti nabažil pohybu na trasách v okolních lesích.
V okolí je řada ubytovacích kapacit
– např. Hotel Svratka s možnostmi
ubytování všech kategorií, nebo je
vždy možnost rezervace ubytování
v blízkých apartmánech, chatách,
chalupách...

i

✔ délka vleku 400 m
převýšení 82 m horní stanice
742 m n.m.
✔ umělé osvětlení, zasněžování
✔ kapacita vleku 400 osob za hodinu
✔ parkoviště u vleku zdarma
✔ občerstvení
✔ dětský lanový vlek
✔ služby intstruktorů
✔

24 26. listopadu 2021

Náš kraj

Zima na Vysočině
potěší malé i velké
příznivce lyžování
Provozovatelé sjezdových areálů vyhlížejí začátek zimní sezony.
S výrobou technického sněhu chtějí začít hned, jakmile začne
mrznout. Chystají se i okruhy pro běžkaře.

Z

ima a lyžování patří neodmyslitelně k sobě. Na Vysočině má
běžecké i sjezdové lyžování bohatou tradici.
Dlouhým alpským sjezdovkám se lyžařské areály na Vysočině sice
nevyrovnají, přesto dokážou nabídnout
spoustu zábavy, sportovního vyžití a radosti z pohybu. A to jak pro děti, tak pro
dospělé, začínající i pokročilé sjezdaře.
„Lyžařské areály na Vysočině jsou příměstské areály, kam si lidé jezdí na dvě
až tři hodiny zalyžovat a trochu zarelaxovat,“ říká Magda Vaňková, provozovatelka sjezdovek v Lukách nad Jihlavou a na
Křemešníku u Pelhřimova.
Po loňské, koronavirem poznamenané
sezoně, kdy byly areály uzavřené, se jednotlivá střediska nemohou dočkat otevření. Na novou sezonu se intenzivně chystají a čekají na první mráz, aby mohli začít
s výrobou technického sněhu.
„Máme v obou areálech hotové všechny revize, které potřebujeme k provozování. Hotový je i servis sněžných děl a čekáme, kdy uhodí mrazy, abychom mohli
začít zasněžovat. Vše máme připravené a
držíme zasněžovací pohotovost,“ dodává
Vaňková.

Lyžaři si letos užijí jenom novinek, které byly připraveny pro předchozí sezonu,
ale kvůli uzavření skiareálů je veřejnost
ani nezaregistrovala. „Proto bychom
chtěli naplno začít provozovat půjčovnu
lyžařského vybavení. Otevřít chceme i lyžařskou školku,“ hovoří o novinkách Vladimír Cháb, který provozuje sjezdovku
na Čeřínku u Jihlavy.
Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí si
návštěvníci areálu zase užijí vylepšeného
parkoviště. „Zlepšili jsme povrch na parkovišti, přidali jsme svodidla a o něco se
také zvýšila kapacita pro parkující vozy,“
popisuje manažer Jiří Pálka.
ZNOVU NA VYSOKÉ
Opravdu velkou novinkou by mělo být zahájení provozu v lyžařském areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu, kde se kvůli sporům o pozemky čtyři roky nelyžovalo. Tělovýchovná jednota Lyžař by chtěla letos
vlek spustit. „Udělali jsme maximum pro
to, aby sezona mohla začít. Teď už jenom děj se vůle Boží. Musí nám ale pomoci i počasí,“ říká Tomáš Kučera, nový
předseda spolku TJ Lyžař.
Lyžařský areál Vysoká leží zhruba pět kilometrů jihovýchodně od Havlíčkova Bro-

TŘI STUDNĚ

du v nadmořské výšce 500 až 580 metrů.
Sjezdovka je dlouhá 400 metrů, podél ní
vede kotvový vlek, k dispozici je i dětský.
Na začátek lyžařské sezony se chystají
i další areály v kraji. Například oblíbená
sjezdovka Šacberk u Jihlavy a Harusák
u Nového Města na Moravě. Připravují se
také na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou
nebo v lyžařských areálech ve Svratce
a v Novém Jimramově.
Lyžaři se ale v nadcházející sezoně budou muset ve většině areálů připravit na
vyšší ceny skipasů. Zdraží v průměru o
20 až 25 % kvůli růstu cen energií.
Další novinkou, která sportovce nepotěší, je to, že se letos neotevře lyžařský
areál v Dalečíně.
VZHŮRU DO BÍLÉ STOPY
Aktivní pohyb, pobyt v přírodě a jako bonus krásné výhledy na zasněženou zimní
krajinu. To vše se snoubí s běžeckým lyžováním, které má na Vysočině velkou
tradici. Mírně zvlněný terén bez strmých
stoupání a sjezdů vyhovuje i méně zdatným lyžařům a dětem.
Když napadne dostatek přírodního sněhu, vyšlápnutou stopu najdete prakticky
za každou vesnicí či městem. Na Vysočině ale objevíte i trasy, které jsou pro běžecké lyžování upravovány strojově. A to
jak na klasiku, tak na bruslení.
Například v okolí Žďáru nad Sázavou
je takto upravováno na 140 kilometrů běžeckých tratí. „Máme zmapovaná a posečená pole, po kterých trasy vedou. Díky
suchému podzimu nezůstaly po orbě
hroudy hlíny. Mělo by tedy pro běžkování stačit, když napadne méně sněhu,“
předpokládá Josef Holemář, který upravuje žďárské tratě pod hlavičkou příspěvkové organizace Sportis.
K nejoblíbenějším podle něj patří základní žďárský okruh. „Hamerská trasa
zase nabízí členitý osmikilometrový
úsek. Oblíbený je také okruh Polnička,
kde jsou z vrchních pasáží krásné výhledy na Žákovu horu a masiv Sklené a Tři
Studně. To jsou velmi fotogenická místa,“ dává zimní tip.
Oblíbené turistické trasy pro běžecké lyžování jsou i na Novoměstsku. Dosahují
délky kolem 100 kilometrů a najdete je severně od Nového Města na Moravě. Vedou například v okolí obcí Sněžné, Krátká, Tři Studně, Fryšava, Jimramov či Zubří. Upravuje je rolba pro klasický styl
běhu na lyžích. Vyjíždí na ně především
před víkendem a v závislosti na počasí.
Zájemci mohou sledovat stav tratí na
webu Nového Města na Moravě.
Zapomenout nesmíme ani na Vysočina Arénu v Novém Městě na Moravě, která hostí významné sportovní akce, jako je
třeba Světový pohár v biatlonu či v lyžování. Areál umožňuje zasněžování technickým sněhem. Kromě profesionálů si
zde ve vymezených hodinách může zasportovat i veřejnost.

TEXT: ILONA ZELNÍČKOVÁ
FOTO: TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

Vyznavači běžeckého lyžování dostanou
prostor i v Jihlavě. Nezisková organizace
Lyžařské Jihlavsko ve spolupráci s magistrátem a Službami města Jihlavy budou
opět připravovat okruh s technickým sněhem.
Zatímco loni se takto běžkovalo u lesoparku Heulos, tentokrát by to mělo být

ŠACBERK

ve sportovně relaxačním areálu Český
mlýn, na zelené ploše vedle pumptracku.
„Sněhová děla, čerpadla i elektřina jsou
na místě a čeká se jenom, až začne mrznout,“ poznamenal mluvčí radnice Radovan Daněk. Okruh bude dlouhý půl až
1,2 kilometru, v závislosti na počasí a sněhových podmínkách.

V plné přípravě jsou také trasy pro běžecké lyžování v okolí Jihlavy, kde dobrovolníci čistili okruhy od náletových dřevin
a kamení. Lyžařské Jihlavsko, které běžkařské okruhy provozuje, opět počítá se strojově upravenými trasami pro oba styly běžeckého lyžování, a to v lokalitách Čeřínek
– Nový Hojkov a dále Vysoká u Jihlavy.
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JJIHLAVA

U ZIMU!!!
O
V
O
D
V
A
R
P
O
TĚŠÍME SE NA
íce sněhu
Tradičně nejv
U 112 na D1
3 km od EXIT

Sjezdovka 380m/červená
2 vleky: dvojkotva a dětské lano
Umělé zasněžování
Nadmořská výška 613 m n. m.
GPS: 49.4386978N, 15.5790967E

Dětský vlek ZDARMA
Parkování: 100 míst ZDARMA
Večení lyžování
Lyžařská škola a školička
Ski servis – nový, nejmodernější stroj v ČR
Půjčovna, a to i nových modelů lyží
Občerstvení – restaurace

Sjezdovka
731 491 758
info@sacberk.cz
po – pá 9.00 – 21.00
so – ne 8.00 – 21.00

Lyžařská škola,
servis, půjčovna
733 188 088
skola@zajda-lyzuje.cz
www.highland-sport.cz

www.sacberk.cz

Co vidět a zažít v zimní
Třebíči? Stačí si vybrat

Š

álu kolem krku, rukavice pro jistotu do kapes kabátu a můžete
vyrazit do uliček adventní Třebíče. K pravé zimní náladě přispěje voňavá skořicová káva, svařák
a jistě i něco sladkého na zub. O restaurace, kavárny a cukrárny není v Třebíči nouze. Ani o zajímavý program. Neseďte
doma a vydejte se do Třebíče, do města
památek UNESCO a také do místa, které
je vyhlášeno svou betlémářskou tradicí.
Po loňských nadšených ohlasech na vánoční výzdobu ve městě radnice na letošní rok připravila její rozšíření. Bude to
stát za zážitek i za fotku do rodinného
alba nebo na Instagram.
OSLAVTE SVÁTEK SVĚTEL CHANUKA
V sobotu 4. prosince můžete s židovskou rodinou Bauerů oslavit svátek světel Chanuka. V židovské čtvrti se hned
vedle Zadní synagogy nachází Dům Seligmanna Bauera. Chcete-li zažít netradiční prohlídku a proniknout do každodenního židovského života i jejich tradic, rezervujte si kostýmované prohlídky v podání herců divadelního souboru
Ampulka v 11, 13 a 15 hodin na e-mailu:
infosynagoga@mkstrebic.cz.
ADVENTNÍ PROHLÍDKY
BAZILIKY SV. PROKOPA
Jak to bylo se stavbou opatského chrámu, klášterním pokladem a Matyášem
Korvínem? Přeneste se do časů gotiky
a nechte si vyprávět příběh někdejšího
benediktinského kláštera. Kostýmované prohlídky v podání skupiny historického šermu Grál vás čekají v sobotu

11. a 18. prosince vždy v 16 a 18 hodin.
infobazilika@mkstrebic.cz.

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Píšou vaše děti a vnoučata dopis Ježíškovi? Tento adventní zvyk se v moha rodinách stále drží. Co třeba poslat letošní dopis Ježíškovi přímo z Třebíče? Denně od
6. do 19. prosince od 9 do 16 hodin na Turistickém informačním centru Bazilika
budou nebeští pošťáci sbírat vánoční dopisy.
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
PROGRAM PRO RODINY
Ve čtvrtek 25. listopadu od 17 hodin se
v zámecké konírně uskuteční vernisáž
výstavy betlémů. Podívat se na ně můžete až do 16. ledna 2022. Pro rodiny s dětmi připravuje na sobotu 27. listopadu
Muzeum Vysočiny Třebíč program Do
muzea za pernikářským kabátem. V Centru tradiční lidové kultury v Cyrilometodějské ulici se můžete těšit v sobotu 2. a
9. prosince na workshop adventního zpívání. V neděli 12. prosince vezměte děti
nebo vnoučata na nádvoří zámku. Dopolední výtvarné vánoční dílny zabaví
každé dítko, na odpoledne je připraveno divadlo pro děti a navečer si všichni
u slámového betlému všichni společně
zazpíváme.
V rámci Třebíčského hudebního festivalu si můžete zajít v pátek 3. prosince
do Zadní synagogy na Mikulášský koncert pro děti a také v pondělí 20. prosince do Kamenného sálu třebíčského zámku na koncert Czech Ensemble Baroque.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
OTEVŘENÁ I PŘES ZIMU
Když už budete v Třebíči, zajděte se podívat do interaktivního Muzea Vysočiny Třebíč. Najdete ho v areálu zámku
hned vedle baziliky sv. Prokopa. I ta je
přes zimu otevřena a průvodci vás rádi
provedou. Zvláště děti budou nadšené
z expozice Cesty časem. Zkusí si postavit středověké město, upéct chleba i vyrobit provaz. Procházka židovskou čtvrtí vás zavede k expozici Děti Antonína
Kaliny, který zachránil téměř tisícovku
dětí před smrtí v koncentračním táboře.

NA CO SE MŮŽETE
V TŘEBÍČI TĚŠIT

25. 11. Vernisáž výstavy betlémů, zámecká konírna
27. 11. Do muzea za pernikářským
kabátem, Centrum tradiční lidové kultury
2. a 9. 12. Workshop adventního zpívání,
Centrum tradiční lidové kultury
4. 12. Chanuka, Dům Seligmanna Bauera
v židovské čtvrti – kostýmované prohlídky
12. 12. Adventní program v areálu zámku
– dílničky, divadlo, zpívání u betlému
11. a 18. 12. Adventní prohlídky v bazilice
sv. Prokopa
6.–19. 12. Ježíškova pošta
9. 1. 2022 Tříkrálový koncert
v Kamenném sále na zámku
15. 1. Do muzea za mamutí stoličkou –
program pro rodiny s dětmi, Muzeum Vysočiny Třebíč
Program akcí na www.visittrebic.eu.

FOTO: MĚSTO TŘEŠŤ, NAVIS VISION

Za betlémy jedině do Třeště

K

ouzelný biblický příběh o narození dítěte v opuštěném chlévě
byl přístupný lidským citům
i srdcím a vedl od svého vzniku
všechny umělce ke ztvárnění.
Nejinak tomu bylo i v Třešti. První betlémy začaly ve městě vznikat na počátku
19. století. Nejprve se jednalo o betlémy
papírové, které byly po roce 1860 postupně nahrazeny dřevěnými.
Betlémářství a betlémy v Třešti jsou
jedním z fenoménů města, který daleko
přesáhl hranici regionu.
Třešťské betlémy jsou komponovány
jako diorama, v němž krajina, vytvářená
z pařezů, mechu a jiných přírodnin, se
stupňovitě zvedá až k horizontu, kde té-

měř neznatelně přechází v krajinu malovanou. Značná členitost a především
hloubka je to, co je pro třešťské betlémy
typické.
Unikátní třešťské betlémy jsou k vidění
v domě J. A. Schumpetera po celý rok ve
stálé expozici betlémů a v třešťské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava. K vidění jsou
papírové i dřevěné betlémy. Raritou je
rozsáhlý betlém z Dřevořezání, tradičního setkání řezbářů. Rozrůstá se od roku
2002 a čítá úctyhodných 1 200 figurek.
V Třešti však nezůstalo pouze u malých figurek. Betlém se sochami v životní
velikosti najdete u Třešťského potoka nedaleko centra.
Zcela specifickou záležitostí je třešťská

Betlémská cesta, která nemá v naší republice obdoby. Návštěvníci si mohou prohlédnout betlémy přímo v domácnostech
třešťských betlémářů. Tento fenomén
však výrazně poznamenala epidemická situace a prozatím není jasné, v jakém rozsahu se Betlémská cesta uskuteční.
Třešť však kromě betlémů umí nabídnout mnohem víc, přijeďte a přesvědčte se!
Kontakt
Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
+420 567 234 567, info@trest.cz
www.trest.cz
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VYPLUJTE S NÁMI,
AŤ JE ZIMA, NEBO MRÁZ
- s kolem nebo domácím mazlíčkem
- na pravidelnou, školní, firemní či soukromou plavbu
- na kajaku, na běžkách nebo v lodním baru

+420 723 190 709, info@dalesickaprehrada.cz
www.dalesickaprehrada.cz
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Hotel, restaurace a pivovar
Jelínkova vila Velké Meziříčí

N

abízíme ubytování v elegantní historické
vile, jedinečnou gastronomii a okolí jak
stvořené k romantickým procházkám. Využijte jeden z našich zimních pobytových
balíčků: wellness, romantický nebo lyžařský. Ubytujeme vás v jednom z de luxe historických
pokojů nebo moderních apartmánů, a zatímco budete relaxovat v bazénu či sauně, na pokoji se vám bude
chladit láhev sektu. Rádi vám zajistíme i netradiční zážitek v podobě stylové masáže nebo nadstandardní
výzdoby pokoje.
Součástí všech balíčků je také snídaně a večeře
v naší restauraci, která se zaměřuje na speciality z čerstvých sladkovodních ryb. Ty uchováváme živé v průtočné říční vodě, což zaručuje jejich absolutní čerstvost. Kombinace až 11 druhů ryb a unikátního způsobu uchovávání je v naší zemi naprosto ojedinělá.
K rybím specialitám si můžete dopřát nefiltrované a
nepasterizované pivo Harrach z našeho pivovaru, které
už 17 let sbírá ocenění v prestižních pivních soutěžích.
Tak nechte každodenní starosti za hlavou a přijeďte si odpočinout do Jelínkovy vily v srdci Vysočiny.
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/ BEAUTY&BEAST /

Sportovně relaxační centrum
Pod Strání 2279, 594 01 Velké Meziříčí
+420 565 555 980
info@beauty-beast.cz

Pro větší komfort a soukromí našich klientů
poskytujeme privátní wellness
s maximální kapacitou 6 osob, kde je k dispozici následující:

• Privátní sauna – sauna jen pro Vás. Saunu Vám připravíme na Vaše přání - možnost
výběru teploty/vlhkosti, použití bylinek či příjemných vonných esencí).
• Ochlazovací sprcha, polévací vědro a raindance sprcha.
• Relaxační zóna.
• Televize.
• Možnost pouštět vlastní hudbu přes Bluetooth.
• Vířivka od ﬁrmy USSPA POLO – toto je skutečná klasika mezi spa tak, jak ji znáte.
Oblíbený kruhový tvar a precizně propracovaný design komerčních vířivek. Pohodlný
vstup do spa po schůdcích a nezbytná protiskluzová úprava ve spa pro bezpečí našich
klientů. Prostor pro 4 až 5 osob najednou. Vodní a vzduchové trysky pro optimální promasírování a uvolnění.
• V ceně je zahrnuto ovoce. Další občerstvení je možné zakoupit na recepci.

INZERCE

Hotel SKI Vysočina Aréna

Vaše volba pro rodinný víkend
nebo firemní akci na Vysočině

V samém srdci Koruny Vysočiny, na okraji Nového Města na Moravě
najdete Hotel Ski Vysočina Aréna. Náš hotel ocení zejména
milovníci běžek, neokoukaných kulturních památek, ale i ti, kteří
chtějí vypnout mobilní telefon a relaxovat v zimní přírodě.
Zimní zážitky uprostřed krásné přírody plné turisticky neobjevených míst
u nás čekají po celý rok na rodiny s dětmi nebo seniory, kteří u nás můžou zejména v zimě prožít krásný prodloužený

víkend. Pokud byste si rádi dopřáli tento
relax také, mohly by vás zaujmout naše
pobytové balíčky. Nemusí být zrovna
léto, abyste navštívili Zámek Žďár nad
Sázavou s UNESCO památkou kostelem
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
Dům přírody Žďárských vrchů nebo Drátenickou skálu. Zima na Novoměstsku
je přímo pohádková. Nedaleko od hotelu je upravena sjezdovka Harusův kopec
s dvousedačkovou lanovkou nebo můžete
využít desítky kilometrů strojově upravených běžeckých tras v okolí. Po dlouhém
dni si přímo v hotelu dopřejte zasloužený
relax v podobě návštěvy wellness, solária, masáží nebo dobré sklenky vína.

Sjezdovka Nové Město na Moravě

Sjezdovka leží na Harusově kopci (741 m n. m.) asi 2 km severozápadním
směrem z Nového Města na Moravě, cca 11 km ze Žďáru nad Sázavou. Je
dobře dostupná jak automobilem, tak i vlakem. Na vrchol vás pohodlně
dopraví dvousedačková lanovka s nástupním pásem, vhodná pro děti i začátečníky. Na své si přijdou i náročnější lyžaři.
Lyžařský areál (orientován východním směrem) je velmi dobře vybaven.

V Novém Městě na Moravě je několik
půjčoven lyžařské výstroje a servisů

Hotel Ski Vysočina Aréna
Vlachovická 1000
592 31 Nové Město na Moravě
e-mail: recepce@hotelski.cz
tel: 724 556 818

lyží. Areál je ideální pro začátečníky
i pro pokročilé. Vynikající podmínky
zde naleznou školní lyžařské kurzy.
V provozu je také lyžařská a snowboardingová škola. Celý areál a jeho okolí je příhodný jak pro sjezd, tak i pro
běžecké lyžování. V okolí jsou strojově
upravovány desítky kilometrů běžeckých lyžařských tras.
 Na vrchol sjezdovky na Harusově
kopci se pohodlně dostanete
sedačkovou lanovkou
 Pro děti je tu k dispozici také malý
vlek, lyžařská škola a půjčovna lyží
 Samozřejmostí je technické
zasněžování svahu, večerní
osvětlení, prostorné parkoviště
a občerstvení
 Technické údaje: dvousedačková
lanovka, umělé osvětlení, technické
zasněžování, úprava svahu
 Služby: lyžařská škola, snowpark,
mazání lyží, občerstvení
a parkoviště v areálu
 Podívejte se na naše webkamery
www.skiharusak.cz/webkamery
 Sjezdovka na Harusově kopci
www.skiharusak.cz, tel: 776 777 999

Nově k zakoupení
na pobočkách
České pošty.

Tahle SIM se k tobě bude
perfektně hodit!
Data zdarma za dobití
1,8 GB rychlých dat k aktivaci
Až 500 Kč k 1. dobití
Akce 1,8 GB rychlých dat k aktivaci nové SIM a až 500 Kč
kreditu navíc k prvnímu dobití platí do 31. 12. 2021.
Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

FOTO: JAN ŠAFRÁNEK,
JIŘÍ BÁRTA A TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

Vyzdobená města
o adventu lákají
k procházkám

Z

avřená sportoviště a kulturní
stánky vytáhly loni o adventu
lidi do ulic. Některá města na Vysočině si dala mimořádně záležet na vánoční výzdobě, za svítící parádu utratila statisíce korun. Nejvíc
pozornosti a ohlasů vzbudily novinky
v Třebíči a ve Světlé nad Sázavou. Kde se
nejvíc zaměřili na vánoční výzdobu tentokrát, se ukáže už 28. listopadu, kdy ve většině měst a vesnic slavnostně zahájí advent. „Vánoční procházka (zámeckým)
parkem začíná první adventní neděli –
rozsvítí se stejně jako vánoční strom po
setmění,“ uvedla světelská kulturní zařízení na svém Facebooku. I letos se návštěvníci mohou těšit na Zpívající ostrov uprostřed rybníka. Celý park by měl být lépe
osvětlen pro snadnější orientaci.
(bar)

KNĚŽICE

TŘEBÍČ

LUKA NAD JIHLAVOU

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Užijte si dny i noci
v moderních apartmánech
v srdci Vysočiny.
Apartmány RASL House
1. máje 623, 588 22 Luka nad Jihlavou
Tel.: +420 732 153 696 | apartman@rasl-house.cz | www.rasl-house.cz
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Domácí zdravotní péče Včelka
Kdo jsme

Naše společnost zajišťuje odbornou zdravotní péči
přímo v domácím prostředí pacienta.

Pro koho je péče určena

Péči poskytujeme na základě doporučení
lékaře všem lidem, kteří nás potřebují, bez
toho, aby musel sám pacient navštěvovat
zdravotnické zařízení. Může tak být i nadále
ve svém domově a zdravotní sestra dochází
domů provádět výkony, které pacient potřebuje.
Péče je určena pacientům např. po operačních výkonech, osobám s částečným či
úplným ochrnutím, osobám se závažným
duševním onemocněním, osobám s chronickou bolestí, s různými kožním defekty,
pacientům se zavedenou umělou výživou, se
zavedeným močovým katetrem aj.

ším kontinuálním vzdělávání našich sester.
Naše sestry zajišťují mimo základní ošetřovatelské péče i péči specializovanou, jako
např. péči o pacienty se zavedenou parenterální výživou, péči o pacienty se zavedenou
tracheostomickou kanylou, péči o pacienty
s podporou dýchání aj.

Nejčastější výkony
v domácím prostředí

Péče o pacienty po chirurgických a ortopedických operacích, rehabilitační ošetřovatelství, procvičení na lůžku, nácviky chůze
s dopomocí např. s pomocí chodítka anebo
berlí aj.

Disponujeme kvalifikovaným zdravotnickým
personálem, a zároveň si zakládáme na dal-

Komplexní péče o imobilní pacienty
včetně prevence vzniku proleženin

Ošetřovatelské péče o pacienty
s onkologickým onemocněním,
péče o pacienty v terminálním stádiu
onemocnění včetně tlumení bolesti
Kontrola fyziologických funkcí,
krevního tlaku, pulsu
Lokální ošetření ran, defektů,
proleženin, bércových vředů
Odběry biologického materiálu
např. krve a moči k vyšetření
Aplikace injekcí, infuzí a jiné léčebné
terapie
Cévkování, očistné klyzma, péče
o permanentní močové katetry,
a také péči o stomie

Kde nás najdete
hlavní město Praha
okres Praha Západ
okres Kladno
okres Praha Východ
okres Česká Lípa
okres Mladá Boleslav
okres Kolín
okres Kutná Hora

okres Beroun
okres Pardubice
okres Havlíčkův Brod
okres Jihlava
okres Pelhřimov
okres Žďár nad Sázavou
Ostrava a okolí
okres Benešov

okres Mělník
okres Nymburk
okres Příbram
okres Trutnov
okres Plzeň sever
okres Zlín
okres Uherské Hradiště
okres Rakovník
okres Sokolov

Našim cílem je pomoci každému z Vás, pokud nastanou zdravotní komplikace a Váš stav nevyžaduje přímou
lékařskou pomoc. S pomocí našich sester tak můžete zůstat doma se svými blízkými.

Domácí péče Včelka

hledá do svého týmu ve všech lokalitách, kde působíme,
nové kolegy/ně na pozici

ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKY
Na HPP i DPP

Dobré platové podmínky,
výhodou - práce v okolí vašeho bydliště.

Kontaktní osoba:
Erika Hrobárová,
e-mailMelounová,
hrobarova@ pecevcelka.cz
, tel.:273
601 152
071
Kontaktní
osoba:
Bc. Pavla
tel.: 602
750

Zima na Žďársku
je drsná i hřejivá

Z

ima na Žďársku umí být někdy
drsná, vždy je ale opravdová. Nebojte se poznat Žďársko zasněžené i zamlžené.
Ať už na vás bude čekat nadýchaná sněhová peřina zalitá slunečními paprsky, nebo sychravá mlha, vždy bude co
dělat. Na prohlídku nově zrekonstruovaného interiéru poutního kostela na Zelené
hoře se vraťte znovu v létě, ale tahle skvostná památka UNESCO stojí za to i v zimě.
Sníh jí dodává majestátnost a máte odsud
jedinečný výhled na okolní krajinu i Zámek

Žďár s moderním Muzeem nové generace
hned za rybníkem.
Okolí města je doslova protkané sítí udržovaných lyžařských tras. Vyběhněte třeba z Rekreačního areálu Pilák a vyberte si
z 80 km tras tu svoji. A když je venku sychravo nebo potřebujete prostě jen oddech,
zajděte nasbírat síly do Relaxačního centra. Rodiče ocení sauny nebo vířivky a děti
se vyřádí na tobogánu. Rozhodně pak navštivte také některou z útulných kaváren
a kvalitních restaurací přímo v centru
města.

Turistické informační centrum
Stará radnice
náměstí Republiky 24
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 628 539
www.zdarns.cz
www.skizdarsko.cz
www.korunavysociny.cz
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Zima už se blíží, je čas nákupu lyží. Takto
by se dala jednoduše shrnout atmosféra,
která nyní panuje ve velkomeziříčské firmě
SKISPORT Drápela. Již více než 20 let se
rodina Drápelových se svým týmem stará
o všechny nadšence do zimních sportů
a cyklistiky.
Po loňské nucené covidové pauze je letos
znát, že naši zákazníci jsou opravdu nedočkaví a těší se na svůj milovaný sport. Na prodejně máme připravené vše pro sjezdové lyžovaní, snowboarding a běžkování. Pro nejmenší
nechybí různé kluzáky, boby a sáňky. A pro ty,
co si nechtějí vybavení kupovat, máme skvěle
vybavenou půjčovnu, která je hojně využívána
třeba dětmi z lyžařských kurzů. Naši servisní technici provedli kontrolu a seřízení všech
strojů. Díky našemu vybavení a zkušenostem
jsme dosáhli certiﬁkace WINTERSTEIGER
RACING SERVIS 5*, což je zárukou opravdu dokonale ostrých hran a precizní přípravy
skluznic.
Jak většina lidí již zaznamenala, covidová
doba bohužel ovlivnila dostupnost různého

zboží od stavebnictví, přes elektroniku a sportovní vybavení nevyjímaje. Naštěstí se nám
podařilo včasným a dostatečným nákupem
zabezpečit potřebné skladové zásoby, takže u nás nedostatek nehrozí, a navíc máme
i zboží z loňska za atraktivní ceny. A to nejen
lyže, ale i nedostatková kola. Ovšem skladové
zásoby nejsou nekonečné, takže případný nákup doporučuji neodkládat.
Výhodu je i náš e-shop. Zákazníci tak můžou
vybírat a nakupovat z pohodlí domova. Samozřejmě je neustále co zlepšovat, a protože
nechceme usnout na vavřínech, připravujeme
na jaro asi zatím největší mezník v historii
naší ﬁrmy, a to stěhování do nových a výrazně
větších prostor s vlastním parkovištěm pro zákazníky a spoustou novinek a vylepšení. Velmi
se na tento krok těšíme a věříme, že to bude
i pro naše zákazníky velký posun v komfortu
a úrovni služeb. Uzavírá náš rozhovor Eva
Drápelová z ﬁrmy SKISPORT Drápela s.r.o.
Nám nezbývá než popřát hodně sněhu a spokojených zákazníků jak v zimě, tak i v letní sezóně, protože jak sami říkají, jsou SKI & BIKE
speciálka.

https://eshop.skisportdrapela.cz/
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Jaroměřice
nad Rokytnou

V

malebném městě Jaroměřice
nad Rokytnou můžete sportovat v každém ročním období.
Využít pro to můžete víceúčelový sportovní areál v ulici Jiráskova. Lze zde sportovat celoročně, což zajišťují umělé povrchy sportovišť. Areál
lze využít pro následující sportovní činnosti: fotbal, lehká atletika, in-line bruslení, workout. Prostory využívají jak sportovní kluby, tak široká veřejnost. Přes
zimní období zde trénují především fotbalové kluby, které využívají hřiště s umělou trávou. Na konci února a začátkem
března hrají přípravná utkání. Otevírací
doba je kromě svátků nepřetržitá, v zimním období je otevřeno od pondělí do neděle v čase 13–17 hodin.
Pěkný zážitek v Jaroměřicích nad Rokytnou poskytne i procházka zasněženým zámeckým parkem, který svou rozlohou
okolo 11 ha patří k největším parkům na

AKCE ZIMA 2021/2022

Moravě. Svého největšího rozkvětu dosáhl za Questenberků v letech 1700–1737.
Protékající řeka Rokytná dělí park na dvě
části – před řekou je dle francouzského
stylu vybudovaná zahrada s fontánou
a keři upravenými do nejrůznějších uměleckých obrazů a úsek za řekou představuje anglický styl s volně rostoucími stromy
a keři. Součástí parku je několik překrásných kamenných laviček a pískovcové sochy představující postavy bohů z antické
mytologie. Procházka jistě potěší v jakémkoliv ročním období. Park je během října
až března otevřený v 8–17 hodin, vstup je
bezplatný.
Návštěvník Jaroměřic nad Rokytnou se
může po zimní procházce v parku zahřát
a občerstvit v restauraci hotelu Opera, kde
se lze také ubytovat, anebo jen využít nabízených služeb, jako je finská sauna a masáže, zahrát si bowling nebo kulečník.
Věříme, že se vám u nás bude líbit.

28. listopadu Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na první adventní neděli (Komenského ulice)
5. prosince Setkání s Mikulášem (náměstí
Míru)
1. ledna 2022 Novoroční ohňostroj (náměstí Míru)
www.jaromericenr.cz
e-mail: sportovni.areal@jaromericenr.cz
www.zamek-jaromerice.cz
www.hotelopera.cz
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Hledáte to pravé místo k odpočinku od stresu,
kde budete moci jen tak lenošit a nechat se hýčkat?
Nebo dáváte přednost aktivní dovolené plné výletů
a k odpočinku hledáte pohodlné moderní ubytování
v prostředí přímo stvořeném pro poznávání krásného okolí?
Ať tak či tak, jste u nás správně!
www.wellnesspenzionmarta.cz

UBYTOVÁNÍ
V příjemné atmosféře je pro Vás připraveno komfortní
ubytování v celkem 18 pokojích. Pro náročného
zákazníka máme apartmány s kuchyňkou. V nově
postavené budově najdete pokoje s venkovní terasou
a krásným výhledem na okolí nebo luxusní apartmán.

WELLNESS
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu můžete
využít služeb našeho WELLNESS
CENTRA. Nabízí možnost uvolnění
a relaxace, odpočinku od každodenních
starostí a stresů.
Odpočinout a načerpat energii
na další dny můžete ve vířivce,
či několika saunách. V našem WELLNESS
nesmí chybět ani Kneippův chodníček
nebo různé masáže.

POŘÁDÁME
•
•
•
•

Firemní večírky
Rodinné oslavy
Školení
Svatby

Wellness penzion Marta
Kuklík 3, 592 03 Kuklík
Recepce: +420 739 079 990
recepce@hotelmarta.cz
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Začínali na Vysočině, teď
mají pracoviště za mořem
Jestli se něčím může hokejová
Vysočina v současnosti opravdu
pyšnit, pak je to zcela jistě
výchova brankářů. Za poslední
dobu se totiž v prestižní zámořské
NHL představili hned čtyři.
TEXT: EVA STREICHSBIEROVÁ
FOTO: ARCHIV VÍTKA VANĚČKA A MAFRA

M

inulý měsíc se povedlo odchovanci třebíčského hokeje
Karlu Vejmelkovi něco, co
předtím žádnému jinému
českému brankáři. Nikdo
před ním nenaskočil do slavné NHL rovnou z extraligy.
„Je to něco výjimečného, uvědomuju
si to,“ svěřil se pětadvacetiletý rodák
z Třebíče, který si svoji premiéru
v prestižní zámořské soutěži odbyl v dresu týmu Arizona Coyotes. „Přemýšlel
jsem nad tím, nestává se to běžně. O to
víc se snažím pracovat, abych nezklamal
důvěru trenérů a udržel se v týmu,“ dodal bývalý brankář extraligové Komety
Brno.
Vejmelkova cesta za hokejovým štěstím v Americe začala zhruba před dvaceti
lety, kdy se malý Karel po vzoru svého
otce rozhodl pro hokej. Jenže na rozdíl
od táty nechtěl góly střílet, naopak, měl
v plánu soupeři bránit v tom, aby se jejich střely dostaly až do sítě.
„Vysvětloval jsem mu po dobrém i po
zlém, že to nebude mít snadné, že zodpovědnost je v bráně opravdu veliká. Nedal
si říct,“ prozradil Karel Vejmelka starší,
který je trenérem druholigových hokejistů Velkého Meziříčí.
Dnes je samozřejmě rád, že ho syn kdysi neposlechl a vydal se ve stopách svých
brankářských vzorů. „V té době sledoval
třeba Tomáše Vokouna, který měl shodou okolností také vazby na Třebíč, takže
jsme ho párkrát viděli. A Karel se v něm
zhlédl, měl svůj sen a vydal se za ním,“
pochvaloval si otec Vejmelka.
A dobrou zprávou je, že Karel mladší
nemusí být jediným z rodiny, který si zachytal v NHL. Také mladší Lukáš se totiž
postavil v mateřské Horácké Slavii Třebíč
do brány a trenéři si ho chválí. V sedmnácti letech patří k oporám juniorského
týmu.
Karel Vejmelka je ovšem pouze jedním
z celkem čtyř gólmanů, kteří se narodili

PRVNÍ SEZONA TŘEBÍČSKÝ RODÁK KAREL VEJMELKA ZAMÍŘIL Z ČESKÉ EXTRALIGY, KDE PŮSOBIL
V BARVÁCH KOMETY BRNO, ROVNOU DO NHL. ŠANCI DOSTAL V ARIZONĚ.

na Vysočině a v poslední době se snaží
prosadit v NHL. Dalším jménem, které se
už pár měsíců za mořem poměrně dost
skloňuje, je Vítek Vaněček. Svoji premiéru si v elitní soutěži za mořem odbyl letos
v lednu, kdy vychytal Washington Capitals výhru 2:1 v souboji s Buffalem.
„Na ten zápas nikdy nezapomenu. Nikdy!“ dušoval se pětadvacetiletý rodák
z Havlíčkova Brodu.
A nezapomene zřejmě ani na veletoč,
který zažil v NHL letos v létě. Nejprve se
stěhoval z Washingtonu do Seattle Kraken, aby se za týden vracel zpátky. V rozšiřovacím draftu, ho totiž Seattle vyměnil
zpět za volbu na draftu.
Ani Vaněčkem ovšem výčet šikovných
brankářů původem z Vysočiny nekončí.
Zbývající dva, kteří letos znovu zamířili
do Ameriky, jsou odchovanci jihlavského
hokeje – David Rittich a Josef Kořenář.
Prvně jmenovaný je rozhodně tím zkušenějším. Premiéru si odbyl už v sezoně
2016/17 v dresu Calgary Flames.
„Bylo to super. Uvědomoval jsem si, kolik práce za tím bylo a jaké úsilí jsem musel vynaložit, aby se to povedlo,“ zavzpomínal na svůj debut devětadvacetiletý
gólman, který má aktuálně na kontě už
přes stovku zápasů. Od letoška však působí v Nashville Predators.
To jeho o šest let mladší kolega Kořenář, rodák z Vystrkova u Humpolce, si zachytal zatím jen v deseti utkáních v barvách San Jos Sharks.

RODÁK Z HAVLÍČKOVA BRODU VÍTEK
VANĚČEK ZAČÍNAL V NIŽŠÍ ZÁMOŘSKÉ LIZE,
LETOS V LEDNU SI ALE SPLNIL SEN O NHL.
ODCHOVANCI JIHLAVY
MATEŘSKÝM KLUBEM JOSEFA KOŘENÁŘE
(VLEVO) A DAVIDA RITTICHA JE DUKLA JIHLAVA.

CK KRASIM TOUR

PRODEJ ZAHÁJEN

2
2
0
2
O
K
S
BULHAR
Využijete nejvyšších slev
do konce roku
záloha pouze 10%
Odlety: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
(parkování u letiště Pardubice zdarma)
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Více na www.krasimtour.cz | 567 313 639-40 | info@krasimtour.cz
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Bez „svěťáku“.
Ale s biatlonem

Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě letos zůstane bez
Světových pohárů. O populární biatlon však fanoušci nepřijdou,
na začátku února se zde pojede evropský pohár IBU Cup.

V

ysočina Arena, sportovní areál
v Novém Městě na Moravě s parádním zázemím a obvykle
skvělou diváckou kulisou, tuto
zimu zůstane bez prestižních
závodů Světového poháru. Na Vysočinu
tentokrát nezamíří ani elitní běžci na lyžích, ani biatlonisté.
„Řekněme, že to tak bylo v plánu. Za poslední roky jsme toho organizovali dost,
takže občas je potřeba si aspoň od těch
největších závodů malinko vydechnout,“
říká ředitel novoměstských soutěží Vlastimil Jakeš.
„Zvlášť, když pořádáte dva zimní Světové poháry ročně a minule jsme to měli
komplikovanější,“ připomíná, že v loň-

INZERCE

ské sezoně sice Nové Město na Moravě
kvůli protikoronavirovým opatřením
před mistrovstvím světa v Německu
vzdalo pořádání Světového poháru
v běhu na lyžích (termín 20. a 21. února),
zato po odřeknutí čínského Čang-ťiakchou hostilo hned dva Světové poháry v
biatlonu (4.–7. března a 11.–14. března).
Rozhodně to však neznamená, že Vysočina Arena bude přes zimu zahálet. Naopak! „Kalendář máme nabitý dalšími závody, jak domácími, tak mezinárodními.
Takže v Novém Městě se bude závodit
skoro každý víkend. Jen tam nebude cedulka Světový pohár,“ říká Jakeš.
Největší letošní zimní sportovní akcí v Novém Městě na Moravě bude sedmý pod-

AKCE VE VYSOČINA ARÉNĚ

Běh na lyžích
26. 12. Štěpánské závody v běhu na lyžích
6.–9. 1. 2022 Evropský pohár (OPA Cup)
/ Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny
15. 1. Stopa pro život (prolog) / Českomoravský pohár žáků
27.–30. 1. MČR (Dorost + Dospělí)
13. 2. Českomoravský pohár
Biatlon
28.–30. 12. I. ČP NMnM / AMČR (Dorost +
Dospělí)
21.–23. 1. II. ČP v biatlonu (žáci)
31. 1. – 5. 2. Evropský pohár (IBU CUP)
18.–21. 2. IBU Regional Cup (SCM Open)
10.–13. 3. V. ČP Dorostu + MČR sen.&vet.
nik evropského biatlonového poháru
IBU Cup, během kterého budou ženy
a muži hned dvakrát soutěžit ve sprintu
(3. a 5. února).
„Je to sice výkonnostně druhý mezinárodní pohár, ale závodníků a týmů je na
něm výrazně více. Takže z hlediska organizačního to bude podobný formát, jen
o den kratší, na kterém budou jiní lidé
než na Světovém poháru,“ vysvětluje Jakeš.

Náš kraj

TEXT: JAN SALICHOV
FOTO: PETR LEMBERK, MAFRA

INZERCE
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Biatlonisté nižší výkonnostní kategorie
se představí na IBU Central European
Regional Cupu (18. a 21. února). „Je to
nový formát soutěže pro spřátelené
země z okolí, který se začal rozvíjet poslední dva roky,“ představuje soutěž Jakeš. „Je to pro sousedící státy, aby přibylo malých mezinárodních závodů,
především pro mládežnické kategorie.“
Zvláštní postavení v novoměstské
sportovní historii má tradiční závod
v běhu na lyžích Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny, která se tentokrát
uskuteční coby soutěž evropského poháru OPA Cup (6.–9. ledna).
„Dále hostíme mistrovství republiky, jak běžecké, tak v biatlonu, a mládežnické soutěže,“ nechává nahlédnout do plánovaných akcí Jakeš. „Doufejme, že kalendář akcí zůstane tak,
jak je nachystaný,“ obává se případných komplikací způsobených covidem. „Na našich webových stránkách
bude aktualizovaný kalendář. Kdokoliv z místních, nebo kdo přijede do Nového Města na dovolenou či prázdniny, se může přijet do arény podívat,“
zve Jakeš na připravované soutěže.
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Ubytujte se u nás, přijdete na jiné myšlenky!
Ani přes zimu se u nás nebudete nudit! Panská restaurace i pivovar budou v plném provozu - ochutnávky piv,
prohlídky se sládkem, nabité menu a milý personál. Můžete se přijít zahřát do herny U Zvířátek s kavárnou nebo
do TIC, kde si můžete zakoupit dárkový poukaz i sváteční balíčky.
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!
Tým Panského dvora

www.panskydvurtelc.cz

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:
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, f3k.skoda-auto.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

GENERÁLNÍ PARTNER
FC VYSOČINA

www.enviropol.cz

f Enviropol Jihlava

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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POVINNÉ RUČENÍ

MÝTY O POVINNÉM RUČENÍ

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

1.

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

2.

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

3.

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

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

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

4.

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

5.

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

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

6.

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

7.

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

Myslete na POMOCNOU ruku
v PRAVOU chvíli.
Pojištìní vozidel

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

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

www.uniqa.cz
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Povinné ručení:

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

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

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

•
•

•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

Exkluzivně

ZE SVĚTA

TOMÁŠ ŘEPKA & KATEŘINA KRISTELOVÁ:

Vše, co jsme znali a milovali…

Upřímná láska, nebo jen faleš?

SLAVNÝCH

0,85€

Číslo 3 vychází
ve středu 15. 1. 2020,

15,90 Kč

Kč / sr

JEN ZA

13,9Kč0

sstr. 48

číslo 3,
13. 1. 2020,
cena 16,90 Kč

Kč

SR 0,79 €

16,90

Gregor-Brzobohatí tajemný vzKaz!
nyní jen

1690

0, cena

NEJ
čtenější

1/202

číslo 4
21. 1. 2020

Číslo

cena 13,90 Kč
0,75 €

NEJZÁBAVNĚJŠÍ
VNĚJŠÍ TÝDENÍK
T ÝDENÍK PRO VÁSS

LINDA RYBOVÁ
& DAVID PRACHAŘ

str. 9

v čem se

neshodnou?

na obzoru

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

nový vztah
str. 47

lucie
bílá
í á

z čeho má

trauma
náš recept

To jste ještě

tátu?

kl ivní rozhovor!
EExkluzivní

NEMĚLI! sstr. 18 a 19
Rybí
bí KARBANÁTKY
Á

Proč se

tráPí?

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

LUCIE
C
VONDRÁČKOVÁ

Zoufals
Zoufalství
Eva
Pilaro
Pilarová

str. 10 až 12

Dominika gottová

str.
str
st
2 ––3

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

%
100
ČESKÝCH
DÁVKA ČESKÝC

str.
6 –7

Zažívá
trýznivá
muka

str. 46

lucie
vonDráčková
vonDr

Kč
Super cena

str.
29–31

Ivana
Jirešová

jiř langmajer
jiří
karel roDen
k
str. 8 a 9

16 90

Stella Zázvorková

Drama
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Čísl
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o 1/2020,
1/20
1/
2020
20
20,, ce
20
cena
na 20
2 0 Kč/0,99
Kč/0
Kč
/0,9
/0
, 9€
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INZERCE

CELEBRIT

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

str.
34 – 36

Prodloužený čas

str. 5

Odhaleno
Jiřina
Bohdalová

Manželka ho Víme, co ji
bere zkrátka dokáže vytočit!

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

IVANA
GOTTOVÁ
PETR

CARMEN

KOSTKA Přiznali MAYEROVÁ
manželskou krizi!

Strachy ani nespí
JANA KRAUSOVÁ

Dokáže pomoct
nemocné mamince?
Uniklo z kuloárů
árů

ALOIS ŠVEHLÍK

Selhává mu
paměť?!
ODHALENO
TAŤJANA
TAŤJ
JANA
MEDVECKÁ

Trauma,
jež nedokáže
překonat

Draze vykoupená
vášeň

V srdci nosila
hluboký zármutek
Petr Svojtka

EXKLUZIVNĚ

str.
24–25

KAMILA MOUČ
MOUČKOVÁ
OUČ
Č O
& JANA BREJCHOVÁ
BREJC
CHOVÁ

První zpověď
po Karlově

OLGA SCHOBEROVÁ

Milostné eskapády
známého svůdníka

SMRTI!

7

delikátních
receptů

Psychologie

Když se zdravý životní styl
stane posedlostí

Domácnost

Jak udržet pořádek
jednou provždy?
Domácí paštiky

Móda

Praktické tipy na hory

Exkl vně
Exkluzi
herečka
Božena
Böhmová:

13 STRAN
UŽITEČNÝCH
RAD

Role
nemusí být
velké, ale
musí mít šťávu

Zábavné
křížovky
a sudoku

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

TEREZA
KOSTKOVÁ

Proč se tolik nenávidí

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

str.
8–9

Rudolf
Hrušínský nejml.

Donaha!

Nezapomenutelné
filmové scény

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

Manžela
X
uloupila
slavné herečce!

téma měs

íce:

Milostný hřích
se jí nevyplatil

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

VOJTA & TATIANA DYKOVI

Koho jejich
štěstí málem
stálo život?

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

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

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

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

Nyní s dopravou zdarma!
www.damejidlo.cz
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Naučte se stolovat i pracovat s emocemi
Etiketa stolování

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

Ladislav Špaček
Kniha se zaměřuje na praktická témata,
která se týkají každého z nás. Seznamuje
s chováním u stolu, poskytuje návody, jak
správně prostřít stůl a jak rozsadit hosty
u stolu. Řeší rébusy, jak jíme běžná jídla
i exotické pokrmy, proč bychom měli dr-

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

INZERCE

Objevte svět neomezených článků
a zábavy
Již od 1 Kč za měsíc

Více na www.idnes.cz/premium

S předplatným iDNES Premium
získáte všechny následující výhody
Prémiové
články

iDNES Premium
Sport

Přednostní
vstupenky

iDNES Premium
Zdraví

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Audioknihy
zdarma

Skvělé
soutěže

Digitální
předplatné

... a další
výhody

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

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

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

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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Feri z vodky

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

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

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

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

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

INZERCE

Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

Nejnovější

2 663 nemovitostí

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

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

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Reality

Účetní - Senior (A9341)

Přípravář/rozpočtář

38 000 - 60 000 Kč / měsíc

Samostatný projektant

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Senior účetní - Praha Hostivař

Statik

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

French speaking collection specialist wanted!

Stavbyvedoucí - Praha

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

C dit
t ll
th
Více na www.jobdnes.cz

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

40 000 70 000 Kč /

úvěrový specialista (27.000kč nástup + práce…

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

?

Management

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

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

ě í

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

27 000 - 36 000 Kč / měsíc

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

BI Reporting & Data Science Manager

Lakýrník až 35 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Ž
Více na www.jobdnes.cz

Č

KVĚTINY
ADVERTORIAL

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

O

tom, jaké jsou květinové trendy pro rok 2022, jsme se pobavili se zakladatelem nejúspěšnějšího českého online květinářstv, Florea.cz. Jiří Hemerle se na trhu s květinami pohybuje již více než 30 let a je
tak odborníkem na slovo vzatým.
Nosí se ještě dnes květiny na první
schůzku, nebo už je takové gesto
passé?
Ženy dostávají květiny rády. Tečka.
Každý den se nám to potvrzuje z vyprávění našich kurýrů a děkovnými telefonáty na naší zákaznickou linku. Květina
je nádherná pozornost. Getlemanské
gesto. Co je ale důležité, je, v jakém stavu se darovaná květina nachází. Pokud
chlapec donese na rande „povadlé
cosi“, neudělá dobrý dojem. Květina
musí být čerstvá. To je samozřejmě z logistického hlediska náročné, protože
květiny, prodávané v kamenných květinářstvích, mohou být až devět dní po
sklizni. To je pro řezanou květinu většina jejího života. I proto jsme se se ženou vydali vlastní cestou a založili jsme
online květinářství. Květiny na Florea.cz jsou v době předání i dva dny po
INZERCE
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sklizni a vydrží tak ve váze klidně dva
až tři týdny. Takže květiny na schůzku
ano, ale v perfektním stavu.
Jsou rudé růže pořád tím správným
vyznáním lásky, nebo už je nahradila nějaká „modernější“ květena?
Rudé růže jsou takovou stálicí, že je
z trůnu jen tak něco nesesadí. Zajímavé
ale je, že když jsme se ptali přímo zákaznic Florea.cz, většina z nich preferuje růžové, žluté a další světlejší a živější odstíny. Na trhu se ale objevují stále nové

„

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIÁLNÍ AKCE!

Z televizní

TV

reklamy

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

Zavolejte:

296 849 754

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. listopadu 2021
Nova

Prima

Prima cool

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

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

KOMEDIE

KRIMISERIÁL

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

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

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

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

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Poho-

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

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

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

neděle 28. listopadu 2021
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 29. listopadu 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 30. listopadu 2021
ČT1
5.59

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

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

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

22.55
23.55
1.45
2.30
3.45
4.45

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

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40

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

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

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

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

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

středa 1. prosince 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

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

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

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

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

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

čtvrtek 2. prosince 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 3. prosince 2021
ČT1
5.59

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

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

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

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

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

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

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

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

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

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

58 26. listopadu 2021

Královna cukrařiny
Mirka van Gils Slavíková
procestovala celý svět,
doma se ale stále cítí
v Čechách.
5plus2
■ ROZHOVOR

Česká republika

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

EVA JAROŠOVÁ

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

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

„

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

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

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

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

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

Česká republika
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Lovec nacistů vyslýchal i Franka
Neprávem opomíjeného
Bohuslava Ečera poctili
v Kroměříži pamětní
deskou. Vynikající
právník měl velký podíl
na zúčtování s nacisty.
PETR SKÁCEL
HRANICE, KROMĚŘÍŽ | Po druhé světové válce pomáhal nastavit právní rámec norimberského procesu a jako předseda československé delegace předkládal důkazy proti obžalovaným nacistům, kteří se provinili na území Československa.
Jméno hranického rodáka Bohuslava
Ečera (1893–1954) dnes v širším povědomí není tak známé, jak by si tento vynikající právník zasluhoval.
Aspoň částečně se to pokouší napravit kroměřížská radnice, která ve spolupráci s Gymnáziem Kroměříž a spolkem Biskupští manové odhalila Ečerovi
pamětní desku.
Nachází se na budově gymnázia, kde

Skvělý právník Bohuslav Ečer se
narodil dne 31. července 1893
v Hranicích v rodině úředníka. Začal navštěvovat základní školu
v Rousínově a roku 1911 maturoval
na kroměřížském gymnáziu. Poté
se rozhodl studovat práva ve Vídni. Bohuslav Ečer strávil mládí
v Kroměříži.
FOTO | ARCHIV
studoval a v roce 1911 zde odmaturoval
s vyznamenáním. „Jedná se o význam-

nou osobnost, na kterou se bohužel zapomíná. Bohuslav Ečer přitom sehrál
významnou roli v poválečném dění,
když například v americké věznici vyslýchal nacistického zločince K. H.
Franka,“ konstatoval starosta Jaroslav
Němec.
Narodil se v roce 1893 v Hranicích
a v Kroměříži prožil dětství a dospívání. Vzpomínal, že když v mládí jeho rodina přišla o střechu nad hlavou, probudil se v něm zájem o levici. Jako student
organizoval stávku pro zlepšení pracovních podmínek dělníků na velkostatku.
Po gymnáziu studoval ve Vídni práva, ale do habsburské metropole jezdil
jen na zkoušky. Přivydělával si manuálně i jako novinář, velký ohlas měl jeho
ostře formulovaný článek v týdeníku
Českoslovanská Morava, v němž popsal chování německých vojáků na
Hané, kteří měli zneužívat děti ve věku
od 12 do 14 let. Viníci byli potrestáni.
Po vystudování práv začal pracovat
jako advokát v Brně a stal se náměstkem starosty. Po nacistické okupaci
zemi opustil a zapojil se do československého zahraničního odboje v Londýně. Jeho hvězdná chvíle přišla během

působení u nově zřízené Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných
zločinů.

Náčelník pátrací služby
„Navrhl, aby Spojenci trestali samu přípravu a rozpoutání druhé světové války
a také zločiny proti humanitě (nyní označované jako zločiny proti lidskosti),
čímž měl na mysli vraždy v zázemí, násilné deportace a zotročování civilního
obyvatelstva, páchané z důvodu rasy,
náboženského vyznání nebo politického smýšlení,“ popsal historik Eduard
Stehlík na svém facebookovém profilu.
Když druhá světová válka skončila,
Ečer se stal náčelníkem československé
pátrací služby, která vyhledávala válečné zločince. Poté byl soudcem Mezinárodního soudního dvora v nizozemském Haagu.
Po nástupu komunistů jeho kariéra
skončila. Byl pod drobnohledem Státní
bezpečnosti a vypětí, jemuž byl vystaven, skončilo infarktem, na který v březnu 1954 zemřel. Rehabilitace se dočkal
až po roce 1989 – v říjnu 2019 byl posmrtně vyznamenán Řádem bílého lva.

INZERCE

VÁNOČNÍ
PEČENÍ
S JOSEFEM
MARŠÁLKEM
každou adventní neděli
10.00–11.00 hod.
Vysočina 87.9 FM | Třebíč 90.1 FM | R-VYSOC | pochoutkovyrok.cz

60 26. listopadu 2021

Čtěte nové
Téma: Tělo jako
zrcadlo stresu

J

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

Česká republika

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

Spisovatelka J. K. Rowlingová čelí
pohrůžkám.
FOTO | GETTY IMAGES
byla opakovaně svědkem toho, že ženy,
které se jako ona stavěly kriticky vůči
zrovnoprávnění sexuální identity a
biologického pohlaví, byly cílem kam-

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

Kraj Vysočina
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Do Příbrami fotbalisté Jihlavy
jezdí maximálně pro remízu
Fotbalisté FC Vysočina
remízou 1:1 potvrdili,
že v Příbrami zkrátka
neumějí vyhrát. V osmi
dosavadních utkáních
zde vybojovali pouze
čtyři body.

Čekání FC Vysočina
na výhru v Příbrami
I. liga
11. 12. 05
13. 4. 13
23. 11. 13
4. 4. 15
26. 9. 15
26. 11. 16

JAN SALICHOV
JIHLAVA | Tohle už nemůže být pouze
náhoda. Naopak. Remíza 1:1, kterou
druholigoví fotbalisté FC Vysočina
uhráli před týdnem v Příbrami, potvrdila, že Jihlava na stadionu Na Litavce
zkrátka vyhrát neumí.
V minulosti to nedokázali Karel Večeřa, Luboš Zákostelský, František
Komňacký (2x), Roman Kučera, Milan
Bokša ani Michal Bílek. A teď se na seznam v Příbrami neúspěšných trenérů
zapsal také Jan Kameník.
„Je těžké říct, čím to je,“ krčí rameny
Kameník. „Řekl bych, že každý tým má
nějaké své oblíbené protivníky. A taky
soupeře, kteří mu nesedí.“
Příbram pro Vysočinu jednoznačně
patří k těm druhým. Z celkových 15 vzájemných duelů Jihlava soupeře z někdejšího hornického města dokázala porazit
jen třikrát (3-5-7), na jeho hřiště z osmi
pokusů dokonce ani jednou (0-4-4).
„Není to poprvé, kdy se setkávám
s tím, že hrajete v prostředí, které vám
nějakým způsobem nesedí,“ připustil
Kameník. „Z nějakého důvodu se vám
proti tomu týmu daří méně. A těžko
říct, čím to je. Možná těch důvodů bude
víc, jde o nějakou kombinaci. Jednoznačně na to ale odpovědět nedokážu,“
omlouvá se.

Příbram – Jihlava
Příbram – Jihlava
Příbram – Jihlava
Příbram – Jihlava
Příbram – Jihlava
Příbram – Jihlava

2:0
2:2
5:0
1:1
4:1
0:0

II. liga
16. 9. 07 Příbram – Jihlava
20. 11. 21 Příbram – Jihlava

5:1
1:1

Celková bilance
0 výher 4 remízy 4 porážky
skóre 6:20 4 body z 24 možných

Zatímco v minulosti Tomáš Zápotočný (v souboji s Markem Jungrem vpravo) do fotbalových soubojů proti Jihlavě nastupoval v roli kapitána a stopera Příbrami, tentokrát středočeský klub vedl jako trenér. A znovu celku z Vysočiny zabránil odvézt si domů všechny tři body.
FOTO | ARCHIV MAFRA
S výkonem svého týmu přitom nebyl
nespokojený. „Myslím si, že až na úvod
utkání jsme to zvládli velice dobře. Prvních patnáct dvacet minut patřilo domácím, kteří měli dvě veliké šance a z jedné z nich se jim podařilo vstřelit branku,“ zmiňuje Kameník zásah Emmanuela Antwiho z 11. minuty, kdy pětadvacetiletý záložník z Ghany poslal Příbram
hlavou do vedení.

„Inkasovaná branka nás žádným způsobem nesložila. Tým se prezentoval
dobře a šel za tím, aby výsledek zkorigoval. Což se v rámci prvního poločasu podařilo,“ potěšilo Kameníka vyrovnání
Tomáše Vlčka v 27. minutě.
„Ve druhé půli náš výkon gradoval,
byli jsme lepším týmem. Až na nějakou
pasáž pěti deseti minut, kdy nás Příbram přimáčkla, jsme měli trochu na-

vrch. Šli jsme za vítězstvím, byli jsme
mu blíže, když jsme nastřelili tyčku,“
mrzela ho zahozená šance.
„Měli jsme i další příležitosti, které
jsme nedotáhli do úspěšného konce. Nakonec tak máme bod, který je z venku
dobrý. Na druhou stranu, po výkonu,
který jsme předvedli, si myslím,
že jsme spíš dva body ztratili,“ dodal
své hodnocení utkání Kameník.
S konečným výsledkem 1:1 byl nakonec spokojenější trenér Příbrami Tomáš
Zápotočný, pro kterého byl po odvolání
Jozefa Valachoviče duel s Jihlavou premiérou na lavičce druholigového áčka.
„V mých očích spravedlivá remíza, se
štěstíčkem jsme přežili i tu tyč po standardce soupeře,“ připustil Zápotočný.
Před zimní přestávkou čeká Jihlavu
ještě jedno utkání: dnes od 16 hodin hostí Ústí nad Labem. „Hrajeme poslední
zápas před pauzou, navíc doma, takže
chceme samozřejmě vyhrát,“ velí jihlavský kouč Jan Kameník.

Prohru z ligy zkusí Lovcům vrátit v poháru
NOVÉ VESELÍ | Štědrý den je sice každoročně až 24. prosince, extraligoví házenkáři Nového Veselí by však svým fanouškům letos rádi nadělili vánoční dárek už o dva dny dříve. Ve středu 22. prosince je totiž čeká semifinále Českého
poháru, ve kterém Sokol v domácí ZDT
Areně přivítá Lovce z Lovosic.
„My jsme hlavně chtěli hrát doma,
abychom lidem přinesli radost. Zní to
zvláštně, ale hlavně po minulé sezoně
chceme využít každou příležitost, abychom se doma prezentovali,“ říká trenér
Nového Veselí Peter Kostka, který si
před losem žádného soupeře nepřál.

Házenkáři Nového
Veselí v poháru
3. kolo
20. října
Velké Meziříčí – Nové Veselí 22:39
osmifinále
9. listopadu
Nové Veselí – Jičín
* 30:28
čtvrtfinále
16. listopadu
Brno – Nové Veselí
* 28:30
semifinále
22. prosince
Nové Veselí – Lovosice
Pozn.: duely označené * rozhodly
sedmimetrové hody

„To už je semifinále, tam si vybírat
nelze. I když papírově jsou Lovosice asi
hratelnější, než kdybychom cestovali
do Karviné nebo do Plzně,“ připouští
Kostka. „Ale je to opravdu jen papírově, když jsem sledoval zápasy Lovosic,
tak hrají výborně. I to, že porazili Karvinou, dokazuje, že je to tým, který letos
aspiruje na velmi vysoké umístění,“ respektuje sílu Lovců. „Není náhoda,
že jsou v tabulce tam, kde jsou. A že
jsou nyní i v semifinále poháru.“
Svou kvalitu Lovosice demonstrovaly minulý víkend právě v Novém Veselí, kde sice v poločase prohrávaly 13:15

a ještě dvě minuty před koncem 26:27,
nakonec však zvítězily 28:27.
„Prohra nás samozřejmě mrzí. S kolegou Jelínkem (trenér Lovosic Roman Jelínek – pozn. red.) jsme se shodli, že by
zápasu svědčila remíza,“ říká Kostka.
„Ale pro nás je důležité, že jsme sami
sobě ukázali, že dokážeme hrát vyrovnanou partii i s družstvem, které aspiruje
na první čtyřku tabulky. Tam Lovosice
sílou kádru a aktuálními výsledky patří,“
pokračuje. „V kabině po zápase jsme si
řekli, že když jsme je nezvládli porazit
v extralize, věříme, že v poháru to vyjde,“ vzkázal s úsměvem kouč.
(rtd)
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Jan Werich: Arogance je parukou k zakrytí…

Tajenka: … duševní pleše.

INZERCE

SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

29. 11. – 1. 12. 2021

4 6,90
90

Perník Mikulášská nadílka 60 g
COOP Premium kakaový prášek 100 g
Lahodné 200 g
Šunka nejvyšší jakosti 1 kg

Maso Jičín

Polský točený salám 1 kg

Centrální výrobna Habry

Banány 1 kg

19 90
26,90

12 18,149 90
199,90
90

79 90
114,90
29 39,90

1 kg/29,90 Kč 1 kg/79,90 Kč 1 kg/149,90 Kč 100 g/6,45 Kč 100 g/19,90 Kč 100 g/8,17 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.

KUŘE MRAŽENÉ
1 kg
59,90

- 33 %

39 90
1 kg/39,90 Kč

EIDAM 30 %
1 kg
159,90

- 38 %

99 90
1 kg/99,90 Kč

Jihlava, Pelhřimov a H. Brod
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Narodil se v Pardubicích, hraje
za Hradec a oblíbil si Jihlavu
Prvoligoví basketbalisté
BC Vysočina konečně
vyhráli. Svůj první
úspěch v sezoně slavili
v 10. kole. Nejlepším
střelcem utkání se stal
Lukáš Kantůrek.
EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA | Nic netrvá věčně, každý jednou klopýtne, nebo naopak zazáří.
A v případě jihlavských basketbalistů
se minulý víkend povedla druhá varianta. Svěřenci trenéra Petra Pešouta protrhli šňůru porážek a poprvé v letošní prvoligové sezoně mohli slavit vítězství.
Před domácím publikem porazili Opavu 96:79.
„Přiznávám, že mi spadl obrovský
balvan ze srdce,“ nechal se po zápase
slyšet kouč jihlavského A-týmu. „Věděli jsme, že s Opavou budeme hrát prakticky o všechno. Další zaváhání by totiž
znamenalo skoro jistě sestup, případně
baráž,“ dodal.
V tabulce BC Vysočina sice zůstává
i nadále poslední, ovšem naděje na záchranu má opět reálné obrysy. „Hlavně
teď máme s Opavou lepší vzájemné zápasy, což může v konečném součtu hrát
hodně důležitou roli,“ pochvaloval si Pešout.
Lví podíl na výhře jihlavského týmu
měl třiadvacetiletý Lukáš Kantůrek, který zaznamenal 32 bodů!
„Přijel velmi koncentrovaný, chtěl
hodně pomoct. Dobře ho známe, víme,
že má výbornou střelbu a dokáže klíčo-

Třiadvacetiletý rodák z Pardubic Lukáš Kantůrek pomohl Jihlavě k prvnímu vítězství v sezoně 32 body. Jeho výkonu
v domácím souboji s Opavou tleskal také trenér BC Vysočina Petr Pešout.
FOTO | WWW.BKHK.CZ A TOMÁŠ BLAŽEK
vé zápasy ustát v hlavě. O Lukášovi se
všeobecně ví, že se potřebuje basketbalem bavit,“ hlásil trenér.

Odmítl lepší nabídku
Jinými slovy, pokud se někde Lukáš
Kantůrek cítí dobře, zůstane, i kdyby to
znamenalo horší podmínky.
„Coby třiadvacetiletý můžu hrát poslední rok dvě soutěže zároveň. Je pravda, že jsem měl lepší nabídku peněz, ale
stejně jsem upřednostnil Jihlavu. Mám
to tady rád, přirostla mi k srdci,“ prozradil rodák z Pardubic, který kromě první

ligy hraje i nejvyšší domácí soutěž v barvách Hradce Králové.
Basketbal je v rodině Kantůrkových
jednoznačně sportem číslo jedna. Dědeček Jaroslav si zahrál na olympiádě
v roce 1976 a Lukášův otec působil
v nejvyšší české lize.
„Mě ale nejprve dali na fotbal. Bylo
mi sedm let. Chtěli, abych si vybral
sám, jaký sport chci dělat. Netlačili mě
hned do basketu,“ zavzpomínal na své
sportovní začátky Kantůrek.
Jenže malý Lukáš si cestu pod vysoký koš stejně našel. „Na fotbale jsem do
míče odmítal kopat, pořád jsem ho bral

da rukou,“ smál se mladý basketbalista.
„A když mě pak naši přece jen zavedli
do haly, bylo rozhodnuto,“ dodal.
A podobně to měl i s působením v Jihlavě. Poprvé se na Vysočině objevil v sezoně 2017/18 a od té doby jezdí na Vysočinu rád.
„Jsou tam strašně fajn diváci v hale,
kteří umí udělat parádní atmosféru,“ vysekl poklonu jihlavskému publiku. „Věřím, že podobných povedených zápasů,
jako byl ten s Opavou, bude už v téhle
sezoně jenom přibývat. Tenhle tým se
po pomalejším startu zlepšuje, jeho výkon jde nahoru.“

INZERCE

Kasalova pila, s.r.o., Jarošovská 600/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontakt: Jana Dočekalová, tel.: 725527504
E-mail: jana.docekalova@kasalovapila.cz

Jindřichův Hradec
česká výrobní firma s dlouholetou tradicí přijme pracovníky na pozice
TECHNIK A PROJEKTANT TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

Náplň práce: návrh příhradových vazníků, vázaných krovů, dřevostaveb a jiných dřevěných
konstrukcí v programech MITEK a SEMA, tvorba cenových nabídek, komunikace se zákazníkem,
tvorba výrobní dokumentace pro CNC, organizace expedice a montáže jednotlivých zakázek.
Požadujeme: středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, znalost práce na PC a CAD
programy (program MITEK a SEMA výhodou), schopnost samostatně organizovat a plánovat svou
práci, orientovat se v problematice dřevěných konstrukcí, ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme: mzda závislá na množství realizovaných zakázek (320 až 420 tis. hrubého ročně),
pružná pracovní doba, ke konci roku mimořádná odměna, příspěvek na stravování
ve vlastní závodní jídelně.

DĚLNÍK V TESAŘSKO TRUHLÁŘSKÉ VÝROBĚ - VÝROBA STŘEŠNÍCH
A STROPNÍCH DŘEVĚNÝCH PANELŮ

Náplň práce: práce na výrobě střešních dřevěných panelů nebo stropních dřevěných panelů
Pracovní doba: dvousměnný provoz, 6.00 h - 14.00 h, 14.00 h - 22.00 h

Požadujeme: ochotu pracovat ve směnném provozu, spolehlivost
Nabízíme: Hrubá mzda od 26 000,- Kč
Jistotu dlouhodobého zaměstnání
Ke konci roku mimořádná odměna
Příspěvek na stravování ve vlastní závodní jídelně a stravenkový paušál.

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
Náplň práce: řidič VZV vozíku bočního, navážení materiálu ke stroji pro výrobu
dřevěných konstrukcí a příhradových vazníků.
Pracovní doba: dvousměnný provoz, pracovní doba 6.00 h - 14.00 h, 14.00 h - 22.00 h
Požadujeme: ochotu pracovat ve dvousměnném provozu, spolehlivost
Nabízíme: Hrubá mzda od 23 000,- Kč
Jistotu dlouhodobého zaměstnání
Ke konci roku mimořádná odměna
Příspěvek na stravování ve vlastní závodní jídelně a stravenkový paušál

GENERÁLNÍ PARTNER
FC VYSOČINA

www.enviropol.cz

f Enviropol Jihlava

