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OKAY.CZ

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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

5,6%
ROČNÍ ÚROK

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

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

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

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

Objednávejte na:

 515 555 565

www.eﬁshop.cz
jidlo@eﬁshop.cz

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ K USKLADNĚNÍ

V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní nebo
zavařené jídlo s trvanlivostí 3 měsíce si můžete objednat
od kuchařů restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s.
s dovozem až domů v Brně a okolí do 25 km nebo
k osobnímu vyzvednutí v Brně v eFi Hotelu, Bratislavská 52
a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.
Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.
V eFiShopu nabízíme také teplá jídla určená k okamžité
spotřebě rozvážená v menu boxech, delikatesy a základní potraviny.

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

CHALUPÁŘSKÁ EDICE
Hotová, zavařená jídla s trvanlivostí až 3 měsíce

Pomalu vařená hovězí květová špička v silném hovězím
vývaru se zeleninou

Brno,
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Aleš Háma
Roušku nosím
i v lese. Jako
myslivec
bych bez ní
vyplašil zvěř
…str. 6 a 7

Vánoční nákupy s kusem dobra
Nakoupit na e-shopu,
nezaplatit nic navíc,
a přitom částí marže
přispět na dobrou věc.
S tímto nápadem přišel
brněnský student Radim
Oulehla a založil projekt
Podpořit.

A jak to funguje? Zpočátku bylo nutné navštěvovat e-shopy přes web Podpořit a na něm si vyhledat internetový obchod, kde chce zákazník nakoupit. To
však bylo poměrně složité a lidé často
na tento mezikrok zapomínali. „Takže
jsme pro usnadnění vytvořili doplněk do
prohlížeče, který si může každý, kdo
chce pomáhat, stáhnout z našeho webu.
Ten automaticky rozezná náš partnerský
e-shop a uživateli při nákupu zobrazí
zprávu, že může přispět na dobrou věc.
Stačí, když klikne na tlačítko. To je ce-

„

Chtěl jsem
práci, která
mě časem uživí, ale také
dokáže pomoct lidem,
kteří to potřebují.

ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Nakupování vánočních dárků
na letošní Vánoce se kvůli protikoronavirovým opatřením a zavřeným obchodům ve velkém přesouvá na internet.
Díky projektu Podpořit, jehož autorem
je brněnský student Radim Oulehla,
může každý, kdo nakupuje na e-shopech, přispět na dobrou věc. Přitom nejde o žádné vybírání peněz „do kasičky“. Peníze na dobročinné účely jdou
z marže obchodníků. Zákazník tak nezaplatí ani korunu navíc.
„Díky nám může kdokoli, kdo nakupuje na internetu, přispět na dobrou věc,
aniž by utratil víc. Spolupracujeme s více než tisícovkou internetových obchodů, z těch velkých je to třeba Mall, lékárna Dr. Max, Lékárna, Notino, Booking.com a Knihy Dobrovský,“ vyjmenovává Radim Oulehla.
INZERCE

Dvaadvacetiletý student Radim Oulehla začal podnikat už v sedmnácti.
Jeho nejnovějším počinem je projekt Podpořit.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

lé,“ popisuje Oulehla. Po zaplacení nákupu jim e-shop pošle část své marže.
Radim Oulehla začal podnikat už
v sedmnácti, kdy měl dva internetové
obchody. Když začal studovat na Vysokém učení technickém v Brně, e-shopy
prodal a začal hledat, čemu by se v tomto oboru mohl věnovat. „Chtěl jsem, aby
šlo o práci, která by mě časem uživila,
ale také měla přesah a dokázala pomoct
lidem, kteří to potřebují,“ vysvětluje dvaadvacetiletý student podnikatelské fakulPOKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4
ty.
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Brno, Blansko a Vyškov

Scénář pro covidové

Přes internet
lidé nakoupí
i kus dobra
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 3

O tom, že by šlo o podnikání, které by
ho uživilo, podle něj zatím nemůže být
ani řeč. Na projektu se podílí desítka studentů a věnují se mu ve volném čase.
„Zatím to dotujeme. Z peněz, které vybereme, strháváme jen pár procent na
nutné náklady, ale žádný zisk z toho pro
nás neplyne,“ přiznává Oulehla.
Za rok fungování se podařilo vybrat
přes sto tisíc korun. Výtěžek jde pro
konkrétní lidi nebo organizace, jejichž
příběh si lidé mohou přečíst na webu
Podpořit. „Přesně tak vědí, komu pomáhají. Podařilo se nám už zafinancovat
osm příběhů. První byla Anička trpící
mozkovou obrnou. Pojišťovna ji nepřispěla na speciální ortézy, se kterými by
se naučila sama chodit. Podařilo se nám
na ně vybrat 18 tisíc korun,“ poděluje se
Oulehla o jeden z příběhů. Dalším,
komu pomohli, bylo třeba Chráněné
bydlení Ovečka v Brně, když potřebovalo peníze na roušky a dezinfekci.
Navázat spolupráci s internetovými
obchody podle něj není nic zas tak složitého. „Většinou se o ně starají marketingové agentury, a když jedna spravuje desítky e-shopů, stačí jednat s ní. Samy obchody si pak nastaví, kolik procent nám
chtějí věnovat,“ přibližuje Oulehla a dodává, že jsou však i obchody, se kterými jednali přes rok, ale ze spolupráce nakonec nic nebylo.
Projektu Podpořit obchodníci věnují
průměrně osm a půl procenta ze své marže. Nejvyšší provize se pohybují až kolem 25 procent, a to u finančních služeb
nebo cestovního pojištění. Naopak nejnižší je u elektroniky.

Brno se adventních trhů
nevzdává. Má připravený
covidový scénář, který
umožní postavení aspoň
několika stánků, pokud
se epidemiologická
situace o stupeň zlepší.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Bez slavnostního ceremoniálu
a konkrétního času se dnes na náměstí
Svobody a Zelném trhu v Brně rozsvítí
vánoční stromy. „Stane se tak v ranních
hodinách, zájemci se na něj mohou přijít
podívat v průběhu celého dne. Na odpoledne na 17 hodinu pak počítáme s online programem na sociálních sítích Brněnských Vánoc, včetně zdravice primátorky a požehnání biskupa,“ zve na internetový program Adéla Nováková z Turistického informačního centra Brno (TIC).
Že v neděli začíná advent, připomíná
na Moravském náměstí i vyhlídkové kolo, které už se stalo tradiční součástí brněnských vánočních trhů. Horší je to naopak se stánky. Jejich postavení záleží
na vývoji epidemiologické situace. Dokud zůstane na čtvrtém stupni podle systému PES, stánky se stavět nemohou.
Avšak pro případ zlepšení na třetí stupeň
mají pořadatelé trhů, městská část
Brno-střed a TIC připravený jasný scénář.
Na Zelném trhu by se otevřelo pětadvacet stánků s řemeslným a dárkovým
zbožím, na náměstí Svobody dvě desítky, šest na Dominikánském náměstí,

Vyhlídkové kolo už se stalo symbolem brněnských Vánoc. Opět opanovalo
Moravské náměstí.
2x FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
šest u Jošta a čtrnáct na Moravském náměstí. „Stavba bude zahájena ve chvíli,
kdy to bude v souladu s vládními opatřeními, může to být i v průběhu adventu
s reakční dobou do týdne po rozvolnění
opatření. Máme také připraven prodej
zboží od lokálních umělců a kreativců
v rámci December Design Days. Bude
se prodávat z nového městského pop-up
elektromobilu na náměstí Svobody,“ vyjmenovala Nováková.

Stánkaři by mohli prodávat právě jen
řemeslné výrobky a dárkové zboží. S nabídkou pochutin a nápojů se v žádné variantě nepočítá. „Restauracím jsme povolili provoz zimních zahrádek. Ve třetím stupni mohou otevřít a nahradit tak
lidem oblíbené adventní venkovní občerstvení,“ uvedla mluvčí Brna-střed
Kateřina Dobešová. S ohledem na aktuální situaci se neplánuje ani žádný kulturní program.

INZERCE

PRODEJ VÁNOČNÍCH KRŮT

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

Z VLASTNÍCH FAREM

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu
Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

Živé krůty

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

Informace, objednávky:
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993
AKTUALITY NA
info@bovinex.cz

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628
■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Editor: Ivana Solaříková, ivana.solarikova@mafra.cz
■ Inzerce: 516 202 311, inzercebr@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce Brno - Jihomoravský kraj: Česká 19/21, 602 00 Brno
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí
nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Brno, Blansko a Vyškov

vánoční trhy
O vánoční výzdobu, strom na náměstí Republiky, dřevěný betlém či Bar
U Stromku nepřijdou ani letos obyvatelé Blanska. „I když za jiných podmínek,
než bylo zvykem. Bar začne fungovat
přes výdejní okénka, kde bude možné
zakoupit na cestu nebo přímo domů hygienicky balené horké nealko nápoje
a další pochutiny,“ sdělila mluvčí radnice Pavla Komárková.
Pro snadné dodržení bezpečnostních
rozestupů se na zemi na náměstí rozzáří
vánoční hvězdy ve vzdálenosti dvou metrů. Třináctimetrová jedle bělokorá se rozsvítí zítra. Zájemci vše mohou sledovat
online. Tradiční jarmark spojený s rozsvěcením stromu se uskutečnit nemůže.
Kulturní středisko však chystá malá překvapení na všechny adventní soboty.
V neděli se rozsvítí strom rovněž na
Masarykově náměstí ve Vyškově. Letos
akce nebude mít kvůli koronavirovým
opatřením slavnostní podobu včetně tradičního odpočítávání. O nazdobenou
radniční věž a některé stromy na náměstí však Vyškované nepřijdou. Pokud to
vývoj epidemiologické situace dovolí,
na náměstí se během adventu objeví
i stánky.

Šestnáctimetrová jedle se na náměstí Svobody rozsvítí „bez fanfár“ už dnes.
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Do vyškovského betléma
přibudou nové postavy
VYŠKOV | Spolu se zapálením první
svíčky na adventních věncích se ve
Vyškově na Masarykově náměstí pozítří rozsvítí vánoční strom, douglaska
tisolistá, jež rostla v Dědicích, a objeví
se betlém. Vyškované se opět mohou
těšit na nové postavy, které vyřezal
místní umělecký řezbář a sochař Tomiš Zedník.
Letos přibudou zejména postavy dětí a zvířata – chlapec s vánočkou, dívka
s bochníkem, pes, ovečka, kačeny i labutě. Chybět nebude ani anděl, jenž
bude oproti jiným postavám vyčnívat,
a zájemci se tak s ním budou moci vyfotografovat.
Vytáhlé postavy Zedník vyřezává
z lipového dřeva, které je měkké a světlé. Do betléma přibývají postupně, ve
čtyřech etapách, letos lidé uvidí druhou část. Vyškovský umělec se na provedení podílí se svým otcem Bohumírem, jenž je truhlář.
V dalších letech se počítá například
s chlévy, několika řemeslníky nebo muzikanty. Vyškované i návštěvníci měs-

ta obdivují betlém v adventním čase od
roku 2015. Dílo vyškovského řezbáře
nahradilo slaměný betlém s papírovými figurami a mobilní plátěnou stanovou střechou, který nebyl pro zimní období nejvhodnější.
Za čtyři etapy dřevěného betléma
město zaplatí 465 tisíc korun. „Projekt
je vymyšlený tak, aby umělec každý
rok vytvořil jeho část. K Vyškovu betlém umístěný k vánočnímu stromu už
jednoznačně patří, z ohlasů je patrné,
že se vyřezávané postavy líbí. Město
získalo velmi originální a umělecky
hodnotnou vánoční výzdobu,“ ocenil
vyškovský místostarosta Roman Celý
(KDU-ČSL).
(zab)

INZERCE

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• referent/ka pro Kitpack komponenty
• dělnice ve zdravotnické výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek?
Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

Tady jsem doma.
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Česká republika

Uživil bych se i bez divadla. V USA
Roušku nosil Aleš Háma už dávno před pandemií
koronaviru, a to v lese jako maskovací prostředek
při lovu. „Bez ní bych zvěř hned vyplašil,“ líčí
nadšený nimrod, kterému sice boj s virem letos škrtl
mnohé divadelní i hudební projekty, ovšem radost
mu naopak dělala účast v porotě show Tvoje tvář má
známý hlas. „Okouzlila mě hlavně Bára Basiková.
Umí dřít a baví mě i svým ironickým humorem,“ říká.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aleš Háma

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superpotravina, nebo
cholesterolový zabiják?

J

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

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

INZERCE

Vaše denní
porce dobré
nálady

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

Hořčík

Omega–3
Vitamin E

Kyselina
listová

EPA - eikosapentaenová kyselina
DHA - dokosahexaenová kyselina

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

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

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

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

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

„

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

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

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

Nakupujte
hezky česky
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

Mikulášská nadílka

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

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

6,50

CENA BEZ PENNY KARTY

9,90

FIDORKA
různé druhy
30 g
100 g 23,- Kč

34%

36%

10,90

MANDARINKY
volné | 1 kg

21,90
39,90

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

12,90
15,90

KÁVA JACOBS VELVET
instantní | 200 g

18%

45%

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

100 g 42,45 Kč

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

84,90

21,90
26,90

18%

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

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

6,90

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

1 l 199,80 Kč

99,90
159,90�

37%

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | WIKIPEDIA

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

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

ček (Křížek). Exekuci museli pro výstrahu přihlížet zástupci desítek chodských
obcí. Písemný záznam o popravě se dohledat nepodařilo, odborníci se přiklánějí
k tvrzení, že ona památná výzva na boží
soud ve skutečnosti nikdy nezazněla a objevila se jako lidová legenda až poté, co
Lomikar v listopadu 1696, tedy téměř
přesně rok po Kozinovi, zemřel.
Kozina se ale přesto mezi Chody stal legendou, kterou v roce 1848 zpopularizovala Božena Němcová ve své knize Obrazy
v okolí domažlického. Do povědomí
všech Čechů se pak Kozina a Lomikar dostali díky zmiňovanému Aloisi Jiráskovi
a jeho románu Psohlavci.
(mb)

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

LISTOPADOVÁ POHODA ZARUČENA!
TRÁPÍ VÁS SUCHÝ A VLHKÝ KAŠEL?*
T
A
Ať už suchý nebo vlhký, každý kašel je nepříjemný. Vsaďte proto na osvědččené pomocníky, kteří byli vyvinuti speciálně pro oba typy kašle.

P

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

Vhodný
ý
pro děti od 1 roku

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

K

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

KONEC
UNAVENÝM
OČÍM!

D

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

Osvědčené kutilské řešení bolestí
pohybového aparátu.

*Z produktů řady Ocutein®

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

+
NOVINKA: 30 tobolek navíc
+ OCUTEIN® SENSIGEL zdarma

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

S

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

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

Pravidla pro online školu z domova

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

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

„

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

Využívejte více zdrojů

S učebnicí klidně pochodujte

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

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

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

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

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

Nebojte se slabého hluku

Kreativní pomůcky zabírají

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

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

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

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

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

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

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

ZDRAVÍ
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Proti chřipce se braňte každý rok
Složení vakcín proti
chřipce se každý rok
mění podle aktuálně
nejčastějších subtypů.
Loňské očkování proto
nechrání po více let.
ČR | Ačkoliv lékaři letos zaznamenali
nebývalý zájem o vakcínu proti chřipce,
stále je dost lidí, kteří si myslí, že očkování, jež podstoupili vloni, má dostatečnou účinnost i rok následující. Jenže
opak je pravdou.
Chřipka se totiž téměř každý rok vyskytuje v podobě jiných virových subtypů. „Původní loňská vakcína tak na
nové viry již nepůsobí dostatečně, nebo
dokonce vůbec. Složení vakcín se proto
musí před každou sezonou upravovat,“
vysvětluje lékař Aleš Ducháček. Zvlášť
letos, kdy se potýkáme s pandemií koronaviru, je proto včasná obrana proti
chřipce velmi důležitá. A i když Česká
INZERCE

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

FOTO | ARCHIV MAFRA

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

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

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

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

komerční příloha pátek 27. listopadu 2020

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

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

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

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

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

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

Havarijní pojištění vozidel

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

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

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

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

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

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

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

Pojištění – Komerční prezentace

27. listopadu 2020 19

1224. ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ PRO
PŘÍPAD NEHODY A PORUCHY AUTA

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

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

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

Rok

Průměrné pojistné
u havarijního
pojištění

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

12 122 Kč
11 442 Kč
10 631 Kč
9 408 Kč
8 819 Kč
8 252 Kč
8 246 Kč
8 145 Kč
8 243 Kč
8 249 Kč
8 281 Kč
8 616 Kč
9 007 Kč

UNIQA zjednodušuje život
motoristům během omezení

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

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

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

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

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

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

MF
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Tipy na originální vánoční dárky z jižní Moravy
● Knihy pod stromeček
● Co se bude dít o adventu
●

INZERCE

Příjemné prožití adventního času
a Vánoc přeje Znovín.
Kompletní nabídku našich vín a dárkových předmětů najdete na e-shopu
www.znovin.cz, který jsme připravili
i v mobilní verzi. Vína vám doručíme firmou MESSENGER a do našich výdejních
míst v Čechách i na Moravě.
Objednávky nad 5 000 Kč zavezeme
zdarma po celé České republice.
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NÁŠ KRAJ – JIŽNÍ MORAVA
MALOVANÉ TRADICE

24

KERAMIKA Z KUNŠTÁTU

26

VÍNO POD STROMEČEK

28

Folklorní ornamenty nejdřív malovala sobě
na mašle, pro parádu. Manžel je pak přenesl na dřevo i na sklo. Bartošíkovi dnes pod
značkou Malované tradice dělají radost i jiným.

Městečko v severním cípu jižní Moravy není
spjaté jen s králem Jiřím z Poděbrad. Kunštát se i ve světě proslavil svou specifickou
keramikou. Tradice hrnčířského řemesla
tady trvá dodnes.

Radost udělá víno s hýbací etiketou, s vlastním přáním nebo fotkou psího miláčka.
Dámy i pány překvapí třeba i originální šperky z použitých sudů.

SKUTEČNÁ ČOKOLÁDA

30

K vánočnímu období neodmyslitelně patří
čokoláda. Ta skutečně kvalitní přitom není
prohřeškem pro zdravý životní styl, ba naopak. Brno se může pochlubit čokoládovnami, které právě takovou vyrábějí z kakaových bobů.

LOUTKY OŽIJÍ

32

Už víc než padesát let se rodina Pavla Maška věnuje výrobě loutek. Sám řemeslo převzal po revoluci, dnes jich firma vyrobí ročně na 25 tisíc.

ADVENT VE MĚSTECH

38

První adventní víkend patří rozsvěcení vánočních
stromů na náměstích. To
platí i letos. Jinak ale bude
advent ve městech o poznání
skromnější a tišší.
O slavnostní výzdobu lidé nepřijdou. Kvůli pandemii některá
města zrušila vánoční trhy a další tradiční
akce, někde ještě vyčkávají na případné
rozvolňování.

NEOPAKOVATELNÉ ZÁŽITKY 42
Ne každý dárek se dá zabalit a položit pod
stromeček. O to větší radost ale může udělat. Zkuste darovat například návštěvu „tropické džungle“, nocleh v protiatomovém
krytu nebo třeba kousek pralesa v Bílých
Karpatech.

KNIŽNÍ DÁRKY

43

Dějiny Brna, temná kapitola života slavného architekta Adolfa Loose nebo Malý
princ v hantecu. Z brněnských nakladatelství jsme vybrali několik zajímavých publikací, které se vážou k Brnu a jižní Moravě.
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Výroba a prodej krmných směsí
pro hospodářská zvířata
krmivo na Váš dvůr

10 let spolu
Drůbež
Prasata
Králíci
Ostatní

www.afeedmix.cz

Tisk: Tiskárny MAFRAPRINT,
Olomouc
Příloha vznikla ve spolupráci
s magistrátem města Brna.
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FOTO: BB MALOVANÉ TRADICE

Začalo to u parády. A jsou
z toho Malované tradice

Folklorní ornamenty nejdřív malovala sobě na mašle, pro parádu. Manžel je pak přenesl na
dřevo i na sklo. Bartošíkovi dnes pod značkou Malované tradice dělají radost i jiným.

V

oní to u nich barvami a dřevem. Pod rukama šikovných
manželů se rodí osobité šperky i půvabné doplňky do domácností rozjásané barvami lidových ornamentů. Jan a Bára Bartošíkovi z Dolních Dunajovic je před třemi lety
začali prodávat pod značkou BB Malované tradice.
„K folklorním tradicím jsme oba vedeni
od útlého dětství a bereme je jako přirozenou součást života,“ vysvětluje Bára Bartošíková, která do značky vložila svou
kreativitu a umělecký talent. Její muž Janek zase přidal techničnost a znalost obsluhy strojů. Všechno přitom začalo u parádivosti. „Jako správná parádnice jsem
chtěla nové mašle ke kroji. Ale bohužel ty
byly poměrně drahé, proto jsem se rozhodla si je nakreslit sama. Na základní
techniku a potřeby jsem se zeptala budoucí tchyně, která také malovala mašle, a už
to jelo,“ směje se Bára Bartošíková.
U mašlí ale nezůstalo, ornamenty se
stěhovaly i na šaty, trička, kabelky nebo
batůžky.
Vzory, které navrhuje, se řídí zákonitostmi folkloru. Má je za roky práce zažité.
O tom, že se jednou objeví i na dřevě, Bartošíková několik let jen snila. Čekala, až
její manžel dokončí stavbu CNC frézky.
Když Jan skutečně stavbu dokončil,
spatřily světlo světa první dřevěné výrobky. Jedním z prvních byl dámský náhrdelník. Pak už přišly na řadu náušnice a brože, malovaná jmenovka na dům, dřevěné
malované fotoalbum, které si oblíbili svatebčané, malované rámy na fotky, držáky
na lahev vína, zrcadla, rodinné kalendáře
a mnoho dalšího.
Výčet pokladů, které mohou zdobit domácnost nejednoho milovníka lidových
tradic, je obrovský. „Většinu výrobků si
děláme sami, ale u některých si objednáváme polotovary a dodáváme jim ‚duši‘,“
ukazuje Bára Bartošíková třeba na zdobenou kolébku.
V poslední době jsou podle ní v kurzu

dámské a pánské motýlky. „Velmi oblíbené jsou i malované a gravírované hodiny
a o loňských Vánocích měly velký úspěch
folklorní ozdoby,“ vypočítává tvůrkyně
folklorní parády. Do portfolia firmy postupně přibývají i hračky pro děti – třeba
skládačky.
Čekání na to, jak každý výrobek dopadne, je pro Bartošíkovou pokaždé velké
dobrodružství. „Je vždy krásné vidět, jak
něco vzniká pod vašima rukama. Když si
něco vymyslíte a vlastně vůbec netušíte,
jak to bude vypadat. Nebo navrhnete
vzor, ale protože jej kreslíte jen část a zbytek se zrcadlí, ani nevíte, jak vypadá celek
a už vůbec si to nepředstavíte celé
i s barvami,“ podotýká žena, pro niž jsou
Malované tradice zatím pouze koníč-

kem. Ale i nadějí, že by se jednou mohly
stát prací na plný úvazek.
„Kromě nápadů na nové produkty také
plánujeme pořídit větší stroj, abychom
mohli vytvářet další nové věci, které teď
vzhledem k velikosti pracovní plochy nedokážeme vyrobit. Zatím jsem však s dětmi
na mateřské, je určitě brzo něco předpovídat,“ dodává. Rodinný podnik se zatím rozjíždí slibně. I když oba jeho strůjci přiznávají, že jsou tvrdohlaví a občas dá zabrat,
než se na něčem dohodnou. Občas se prý
stane, že jim zákazníci rovnou a bez objednání klepou na dveře. „To nás sice moc
těší, ale my zákazníky většinou v takovém
případě potěšit nedokážeme. Na skladě
máme jen pár výrobků. Lepší je tedy všechno objednávat,“ upozorňuje Bartošíková.
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Dřevěný ruksak
je originál a hit

D

vacetiletý Brňan Jonáš Kůra
začal díky ušmudlané lékárničce vyrábět originální ruksaky
ze dřeva. Vylepšené brněnské
woodbagy jdou na odbyt.
K objevení nečekané díry na trhu stačil
Kůrovi velmi jednoduchý impulz – pouze
se rozhlédl po pokoji. „Hledal jsem pro
sebe originální batoh. Všechny ale vypadaly buď až moc šíleně, nebo naopak příliš tuctově,“ popisuje začátky.
Když najednou spatřil starou lékárničku, byl nápad na světě. „Viděl jsem její
tvar a uvědomil si, že z ní možná půjde
ruksak vyrobit,“ připouští. Vše dotáhl do
konce, ušmudlanou lékárničku přepracoval na zavazadlo a dnes vyrábí batohy ze
dřeva pod značkou Woodbag.
Se skříňkou na zádech se prošel po Brně
a sledoval reakce okolí. A mnoho kolemjdoucích skutečně ruksak zaujal. „Zajímavá reakce přišla, když jsem si kupoval
hranolky. Nechali mi je zadarmo, protože

je skříňka pobavila,“ usmívá se Kůra. Neodradil ho ani výsměch části lidí.
„Časem jsem poznal dnes už svého
společníka Petra Starého, který se vyzná
v práci se dřevem. Vnesl do tvorby jiný
pohled,“ přiznává.
A jak dřevěný batoh vůbec vzniká? Na
začátku je lehká překližka, která projde
tlakovým lisem, jenž upraví povrch na potřebnou podobu. Následuje laser, který
vyřeže díly batohu. Pak je slepí, vybrousí
a natřou ochranným olejem pro odolnost materiálu.
Se svým nápadem sklízejí úspěch od
začátku. Poprvé batohy představili ve velkém na středoškolské akci Soutěž a podnikej, kde obsadili druhé místo v celorepublikovém kole. Později Woodbag zařadil časopis Forbes do výběru dvanácti nejlepších pánských batohů vyrobených
v Česku.
Nicméně výrobek je pro spoustu lidí
poměrně drahý, jeden kus stojí 4 850 ko-

JONÁŠ KŮRA A JEHO RUKSAK.

run. „Cenu zvyšuje fakt, že jde o ruční
práci. A materiál také není úplně levný.
Navíc my nevyrábíme v množství tisíců
kusů v Číně, ale primárně na zakázku lidem,“ vyzdvihuje.
Objednávky fungují přes e-shop, ale
do budoucna chtějí autoři rozjet i kamenné prodejny v Brně či Praze. Expanzi do zahraničí aktuálně nechystají, spíše chtějí pořádně prorazit na českém
trhu. „A dál přinášet radost,“ uzavírá
(tam)
Kůra.

INZERCE

HLEDÁME DO
NAŠEHO TÝMU:
Operátor výroby
Technik seřizovač Senior/Junior
Lakýrník
NABÍZÍME BENEFITY:
Příspěvek na dojíždění
4 dny dovolené navíc
Dotované stravování
Čtvrtletní bonusy

LETOPLAST s.r.o. I +420 720 984 448 I www.letoplast.cz I Letovice
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Hrnečky, svícny, misky
i krmítka z Kunštátu
Městečko v severním cípu jižní
Moravy není spjaté jen s králem
Jiřím z Poděbrad. Kunštát se i ve
světě proslavil svou specifickou
keramikou. Tradice hrnčířského
řemesla tady trvá dodnes.
TEXT: MAREK OSOUCH
FOTO: ARCHIV MILANA RŮŽKA

T

řítisícový Kunštát na Blanensku
je už od svého vzniku ve 13. století spjat s hrnčíři a výrobou keramiky. Však se ve městě také každý rok koná hrnčířský jarmark,
který tuto dlouholetou tradici připomíná. I když letos opatření proti koronaviru
nedovolila uskutečnit tuto slavnost ve velkém, jak bylo zvykem v minulosti, podařilo se to alespoň v menším formátu v druhé polovině září.
A lidé do Kunštátu na jarmark přijeli.
Kupovali hrníčky, svícny a další ručně vyráběnou keramiku pro sebe i své blízké,
jimž chtěli udělat radost dárkem z regionu. To mohou i o adventu, přestože se zatím nedostanou do obchodů, kam své výrobky hrnčíři dodávají. Vše si snadno najdou na internetu – na webu si prohlédnou zboží od místních hrnčířů a domluví
se na jeho nákupu po telefonu nebo
e-mailu.
„Zájem je samozřejmě o vánoční motivy, nicméně oproti předchozím rokům
lidé kupují i další, klidně jen menší věci
pro radost druhých. Dříve se snažili vybrat i nějaké větší a hodnotnější, tentokrát tolik ne,“ uvedla Pavlína Palme, majitelka keramické dílny Z konce světa. Nejrůznějších svícnů, hrnků i misek má podle svých slov dostatek, protože nevyrábí
jen na zakázku podle objednávek jako
jiní, ale i na sklad.
ABY SE NIC NEROZBILO
Výrobky lidem posílá poštou, možný je
ale i osobní kontakt, a to u jakéhokoliv hrnčíře, když se s ním zákazník domluví na fyzickém převzetí, aby se například při cestě
poštou dárek nepoškodil. Každému takto
vyhoví i Milan Růžek, jenž má svou dílnu v
Rudce u Kunštátu. „Kdokoliv může zavolat a objednat si, co bude chtít. Některé
menší věci máme hotové, takže je stačí poslat nebo předat,“ přiblížil rodák z Karlových Varů. V nabídce má svícny, vázy, čajové soupravy nebo krmítka.

„UVIDÍME, JAK TO JEŠTĚ
S ADVENTNÍMI TRHY
V BRNĚ DOPADNE.
KAŽDOPÁDNĚ TO BUDE
JINÉ A NIKDO NEVÍ, JAKÁ
BUDE NÁVŠTĚVNOST,
PROTOŽE LIDÉ VYRÁŽELI
PŘEDEVŠÍM KVŮLI JÍDLU
A PITÍ, KTERÉ TAM VŠAK
LETOS NEBUDE.

Pokud se situace kolem koronaviru nezhorší, měly by být výrobky z kunštátské
keramiky také na adventních trzích
v Brně. Tu svou se tam chystá nabízet
Prokop Veselý, jehož dílna v Kunštátě sídlí symbolicky v Hrnčířské ulici. „Uvidíme, jak to ještě s trhy dopadne. Každopádně to bude jiné a nikdo neví, jaká
bude návštěvnost, protože lidé vyráželi
na vánoční trhy především kvůli jídlu
a pití, které tam však letos nebude,“ řekl
Veselý.
Sám zatím větší zájem o zboží s přicházejícím adventem nepociťuje, naopak Irena Rampulová ze Studia Keramika už hlásí, že se jí s blížícími se Vánocemi nakupila spousta objednávek. „Vyrábíme hlavně
na přání zákazníků, na sklad ne,“ doplnila s tím, že na výrobu jsou v dílně dvě.
Místní hrnčíři si dávají záležet na tom,
aby skutečně tvořili kunštátskou keramiku, která byla vždy díky svým vlastnostem velmi vyhledávaným zbožím a letos
se dokonce dostala na seznam kulturního dědictví jižní Moravy. Jeden z inovátorů František Brablec začal na konci
19. století pálit keramiku na více než tisíc
stupňů Celsia, díky čemuž se stala velmi
odolnou a vhodnou k využití v kuchyni.
Je totiž pevná, ale přitom křehká.
Svou největší slávu má keramika z Kunštátu za sebou. Dlouho ve městě fungovaly tři velké dílny, ty však postupně zanikly, poslední z nich v roce 2010. Díky hrnčířům, kteří odtud vzešli, ale tradice funguje dál. Dnes jich je odhadem asi desítka.
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BRuNO family park – spousta
pohybu pro Vaše děti
Hledáte neopakovatelnou
zábavu nejen na zimní období? Či snad místo na rodinný výlet do Brna? Máme
pro vás tip – BRuNO family
park.
Rodinný park sídlí v Brně v městské části Slatina. Je nejmodernějším herním centrem obdobného
typu. Nachází se v něm přes
40 atrakcí – tobogány,
populární autodrom, jedinečné lodičky v „Mořském světě“, čtrnáctié
patrový labyrint, dlouhé
podzemní nory nebo třeba
b
lanovka.
Pro nejmenší děti (do čtyř let) je
určena celá sekce „Mláďata“.
Kromě oblíbeného bazénu s kuličkami zde najdete spoustu hraček, dětskou kuchyňku, průlezky,
skluzavku nebo třeba mechanickou stěnu, na které se i nejmenší děti mohou pocvičit v motori-

Počet atrakcí: Přes 40 uvnitř a 15 ve venkovním areálu
Velikost vnitřního areálu: 4000 m² (otevřen celoročně)
Velikost venkovního areálu: 3700 m² (otevřen od jara do podzimu)
Stravovací místa: 3 (restaurace Hnízdo, brasserie Zobka,
kavárna v Mláďatech)
Nejdelší tobogán: 38 metrů
Kigginsova 2, Brno-Slatina

www.BrunoFamilyPark.cz

ce. Veškeré atrakce jsou uvnitř,
v teple, v létě je navíc k dispozici venkovní areál.
Kromě zábavy se v BRuNO family p
parku můžete také
skvvěle najíst. Rodinná
rrestaurace Hnízdo,
která je součástí
parku, má luxusní design a navíc
nádherný
dětský
kkoutek.

Spojení výletu do Brna
s návštěvou BRuNO family parku zaručuje zdravě unavené děti
a spokojené rodiče. Darujte svým
blízkým zábavu!
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Etikety vín se mohou hýbat
i nabízet osobní přání
Víno pod stromeček? Třeba
s hýbací etiketou, s vlastním
přáním nebo fotkou psího miláčka.
Potěší i šperky z použitých sudů.

TEXT: MARKÉTA DUŠKOVÁ A IVANA SOLAŘÍKOVÁ

L

ahev vína je na jihu Moravy jedním z tradičních dárků. Pod stromeček se přitom dají nadělit i ty
v netypickém kabátě.
Například břeclavská tiskárna
Etiflex umí etikety rozhýbat. Jak si to
představit? Tak třeba černobílá postavička vinaře sejme pušku z ramene, vystřelí
proti nenechavým špačkům a zastíní si
rukou oči, aby se podíval, jestli všetečné
hejno zmizelo. V pozadí zní hudba, ptačí
cvrlikání i vinařovo vyprávění.
ŽIVÁ ETIKETA
To není představivost, ale novinka
tiskárny s názvem Živá etiketa. Jejím prostřednictvím může ožít
v podstatě jakýkoliv obrázek, který
si vinař na své lahve umístí. Stačí
k tomu mobil s jednoduchou aplikací, kterým na etiketu namíříte
stejně jako při focení. „Živá etiketa funguje na principu augmentované neboli rozšířené reality. Postavy na etiketě ožijí, začne
hrát hudba nebo mluvené slovo,“ popisuje majitelka tiskárny Etiflex Lucie Hotařová. V
Břeclavi se inspirovali americkým projektem, v němž z etikety vín hlasem drsňáka promlouvají imaginární hledaní
zločinci. Pro využití na obalech je ale tento princip úplnou novinkou. „Ale my si
myslíme, že pro generaci, která je stále online, jednou
možná bude samozřejmostí,
že každá etiketa ožije. Je to
další nástroj, kterým může výrobce konečnému zákazníkovi zprostředkovat další emoci,“ vysvětluje Hotařová. Živou etiketu nabízí například
vinařství Kadrnka z Březí u
Mikulova.
ŠPERKY ZE SUDU
Překvapivým dárkem mohou být i dřevěné šperky
společnosti BeWooden z po-

užitých dubových sudů Vinařství Špalek
ze Znojemska. „Jsme velmi rádi, že ze
společného nadšení pro řemeslo, úcty
k přírodě a nadšení pro práci vznikla edice našich doplňků z vinných sudů. Je to
pro nás velká čest, za kterou jsme neskonale vděční,“ říká za firmu Martina
Erbanová. Dubové sudy zaručují
originalitu a jedinečnost každého kousku. Konkrétně jde o šperky, jako jsou náhrdelník a náušnice, ale i doplňky pro gentlemany – třeba motýlek nebo
knoflíčky.
Obdarované potěší také
vína s originální etiketou. Tu
si může objednat každý například u vinařství Château
Valtice, jež nabízí i vína
opatřená vlastním logem. Firmy si je mohou
umístit na etiketu, komplimentku nebo medailičku. Podmínkou je
však alespoň 60 lahví
stejného vína.
VÍNO S BULDOČKEM
Znojemské Vino Hort
zase před časem vyrobilo cuvée francouzských
červených vín, a protože
odráželo temperament
rodinného francouzského buldočka Butche, dostala etiketa jeho fotku a
název Petit Butch. A podobné víno se svým milovaným psem, kočkou,
křečkem…, může mít
nyní každý. „Nabízíme
pro kohokoliv vytvoření
vlastní etikety, vlastního
názvu vína řady Petit od
12 ks lahví. Základem je
cuvée Syrah a Cabernet

Franc. Pro ty náročnější jsme připraveni
sestavit cuvée víno přímo na míru v sudech barrique, kdy jeden sud představuje 300 lahví. Můžete přitom ovlivnit výběr sudu, sestavení cuvée a desing vašeho produktu,“ přiblížil vinař Jiří Hort. Na
světě už jsou ale nejen etikety psů, koček
i koní. „Nejvtipnější etikety nyní vznikají
přímo z fotek našich kamarádů a jejich
přezdívek,“ dodává.
K mání jsou i speciální vinné kolekce.
Například e-shop Vinotrh, který má
v portfoliu 29 vinařství VOC Znojmo i další ze Znojemské vinařské podoblasti, jich
má v nabídce hned několik. Namátkou
komplexní set moravských bílých vín pro
domácí degustaci, nejlepší vína Znojemska se zlatými medailemi nebo Best of
Enotéka tedy top vína první sezony Enotéky znojemských vín. Mikulovské vinařství Volařík zase nabízí dárková balení
vín s džemy i sýrem, skleničkami nebo čokoládou.
A že má někdo z rodiny rád kromě vína
také pivo? To pak můžete zabodovat
s unikátním vinným pivem, Znojemský
městský pivovar jej vaří a nabízí i v e-shopu jako Sauvin 11°. Vinnou kvasnici, specifickou výhradně pro Znojemsko, pro
něj lokalizovaly šlechtitelská stanice a výzkumný ústav pivovarský. „Ve vůni ucítíte vinnou odrůdu Sauvignon Blanc a tropické ovoce. Po napití vás osvěží lehké
tělo, střední říz, ovocná chuť zakončená
výraznou chmelovou hořkostí,“ popsal
ředitel pivovaru Miroslav Harašta.
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RIHO CZ, a.s.,

RIHO CZ, a.s.,

přední výrobce akry
r látových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček
s více jak 25 letou historií

přední výrobce akry
r látových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček
s více jak 25 letou historií
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Pracovní náplň:
• zajištění plynulého chodu strojů
a zařízení – úzká spolupráce
s výrobou
• pravidelná údržba a péče o stroje
a zařízení
• opravy, řešení závad
• návrhy a výroba pomocných
přípravků pro výrobu
• plnění zadaných úkolů
V případě, že Vás tato nabídka
zaujala, zašlete prosím svůj profesní
životopis v českém jazyce na mail:
vecorek@riho.cz. V případě dotazů
prosím kontaktujte naše personální
oddělení v době od 9-15h na
545 351 111 ekonomický úsek.
Vaše osobní a profesionální údaje
budou považovány za důvěrné.

BY

Požadujeme:
• SOU/SŠ technického směru
• pečlivost, aktivní přístup k práci
• odpovědnost, důslednost
• manuální zručnost
• schopnost hledat řešení problémů
• ochotu a schopnost ry
r chle se učit
• ŘP sk. B (není podmínkou)
• svářečský průkaz + vyhl.50 – ideální
kandidát
• dobrý
r zdravotní stav
Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční
společnosti
• odpovídající ﬁnanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned
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Ý
V
R
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T
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Pracovní náplň:
• výroba akry
r látových van,
montáž masážních systémů
• obsluha strojů na pracovišti
i manuální práce
• dodržování technologických
postupů
• kontrola kvality výrobků
• plnění zadaných úkolů
a stanovených norem
V případě, že Vás tato nabídka
zaujala, zašlete prosím svůj profesní
životopis v českém jazyce na mail:
vecorek@riho.cz. V případě dotazů
prosím kontaktujte naše personální
oddělení v době od 9-15h na
545 351 111 ekonomický úsek.
Vaše osobní a profesionální údaje
budou považovány za důvěrné.

Y

Požadujeme:
• SOU/SŠ technického směru
• pečlivost
• odpovědnost
• manuální zručnost
• ochotu a schopnost ry
r chle se učit
• ŘP sk. B (není podmínkou)
• dobrý
r zdravotní stav
Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční
společnosti
• práci v jedno nebo dvousměnném
provozu
• odpovídající ﬁnanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned
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Sladký dárek? Může jím být třeba
kvalitní čokoláda, ručně vyrobená
v brněnských čokoládovnách. Oproti
levným cukrovinkám je její chuť
mnohem intenzivnější a má také lepší
výživovou hodnotu. Tabulka zabalená
v krásném papíře lahodí chuťovým
buňkám, ale i oku.
TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: PATRIK UHLÍŘ A MARIE STRÁNSKÁ, MAFRA

KAKAOVÉ BOBY PŘED PRAŽENÍM V CHOCOLATE HILL.

Čokoláda s pravou chutí

K

vánočnímu období neodmyslitelně patří čokoláda. Děti si ji
vylupují z adventních kalendářů, čokoládové postavičky věší
na vánoční stromek a ujídají ji
při pečení cukroví. Brno se může pochlubit čokoládovnami, které vyrábějí skutečně kvalitní čokoládu z kakaových bobů.
V manufaktuře Ajala Chocolate je základem pečlivý výběr kakaových bobů.
Čokoládovna chce jen takové farmáře,
kteří odpovídají představám, jak by mělo
být o kakao pečováno. „U veškerého kakaa víme, odkud pochází a kdo a jak
s ním pracuje. Je v biokvalitě, vypěstováno v rámci udržitelného hospodářství,“
vyzdvihuje majitel Filip Teplý.
Čokoláda je podle něj tak trochu zapomenutá superpotravina. Představuje
rychlou energii a má spoustu minerálních látek od magnesia po železo. Už staří Aztékové si čokolády cenili – jedli ji
vládnoucí vrstvy, kněží a pak vojáci, kteří
ji dostávali na posilnění, když šli do boje.
Moc dobře věděli, jaké má účinky.
Do čokolády v Ajala Chocolate přidávají mandle, pekanové ořechy, ale také třeba chilli, pepř nebo mořskou sůl. „Příchuti vznikají v našich hlavách,“ směje
se Teplý a dodává, že se nechávají inspi-

rovat i tím, když něco zajímavého ochutnají. K dostání je teď vánoční čokoláda
se skořicí, zázvorem a kardamomem.
„Tím, že ji neředíme tuky ani kakaovým
máslem, je její chuť mnohem intenzivnější a výživová hodnota je lepší,“ upozorňuje.
Než si ale na tabulce pochutnají zákazníci, musí čokoládové boby nejdřív projít
kontrolou a přebrat se. Pak následuje pražení. Každý druh bobů vyžaduje různé
druhy pražícího profilu. Upražené boby
se zchladí na pokojovou teplo, poté se
drtí a ve speciálním stroji zbaví slupek.
Tím vzniknou takzvané kakaové nibsy.
Čokoládu v Ajala Chocolate vyrábějí
kombinací moderních i starých postupů.
K těm tradičním patří mletí bobů pomocí žulových kamenů. Mletím a zahříváním vzniká pasta, tedy stoprocentní čokoláda. „K ní se přidá sladidlo – sušená třtinová šťáva. Směs se mele přibližně 48 hodin, poté se čokoláda nechá pět dnů odpočinout, pak jde do temperovacího stroje – tady získá lesklou barvu, křup při zlomení tabulky, sjednotí se její struktura a
je teplotně stabilní, do 28 stupňů se s ní
nic nestane,“ popisuje Teplý.
Natemperovaná 70procentní čokoláda
se odlévá do formiček a případně se k ní

FILIP TEPLÝ SI ZALOŽIL ČOKOLÁDOVNU
AJALA. A MÁ S NÍ ÚSPĚCH.

přidávají třeba mandle, chilli, mořská sůl
nebo jiné přísady. Ve formičce se pak uloží do lednice, která drží teplotu kolem 12
stupňů a odsává vlhkost. Čokolády z Ajala Chocolate lze koupit na e-shopu a v
síti prodejců.
Ručně vyráběnou čokoládu nabízí i čokoládovna Chocolate Hill, konkrétně v
nově otevřené prodejně v Žižkově ulici
nedaleko centra Brna nebo na e-shopu.
Kakaové boby tady objednávají například z Peru nebo Tanzanie. Výsledkem
pak jsou bio čokolády nebo tabulkové čokolády s posypem, třeba s pistáciemi, jahodami, mátou nebo mákem. Do budoucna by chtěli dělat i pralinky.
Majitelé Petr Synek a Antonín Branč se
u zákazníků snaží i o osvětu. Na blogu vyvracejí třeba mýtus, že čím je čokoláda
tmavší, tím je kvalitnější. Její tmavost totiž ovlivňuje alkalizace, při které se ztrácí
antioxidanty a další prospěšné látky. „Přirozená barva čokolády by měla být kaštanová, případně s lehce načervenalými
tóny,“ vysvětluje Synek. Zatímco u menších výroben mohou chuť ovlivnit různé
šarže bobů, masově vyráběná čokoláda
podle něj nikdy nechutná jinak. „Pěstuje
se na výnos a dělá se z ní nějaká neurčitá
hmota.“

TABULKY ČOKOLÁDY SE
V CHOCOLATE HILL BALÍ RUČNĚ.
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Krása chladné
oceli z Lipova

V

dílně, kterou má Anton Vadovič u rodinného domu v Lipově, zima nebývá. Výheň z kovářské pece žene teplotu vzduchu nahoru, i když venku mrzne. Tento osmadvacetiletý umělecký kovář tu vyrobil už stovky nožů a příborů,
ale přidává k nim i břitvy nebo vývrtky a
šperky pod značkou Echtkovář.
Práci se věnuje s péčí a pílí. „Nefunguje to tak, že bych vytvořil jeden dva prototypy a třetí už by byl prodejný. V dílně
mám spoustu nepovedených břitev. Jsou
popsané, abych věděl, jaká chyba se stala,“ přiznává Vadovič. Učí se z vlastních
chyb, ale i od starých mistrů.
Který produkt vytváří nejraději, nedokáže říct. Pracuje především na přání zákazníků. „Náš zákazník, náš pán. Snažím
se jim vyjít co nejvíce vstříc. Ale občas je
nutné lidi usměrnit co do techniky,“ poznamenává.

INZERCE

Do rukojeti lidem podle přání osadí třeba diamanty nebo drahé kameny. Vyzkoušel si už i práci s betonem, z něhož
vytvořil právě rukojeť. Nejčastěji však
ková ocel. Záleží mu přitom na typu a
místě, odkud pochází. Hezký nůž prý jde
udělat i ze starého nože, kterému se věnuje dostatek péče. Na dýky si však sežene
i luxusní damašek.
Lidé si pod jeho značkou Echtkovář
mohou koupit i prsteny, koše na dřevo ke
krbu nebo lampičku či stůl. Vadovič říká,
že ukout jde skoro všechno. „Otázkou je,
jestli bude výrobek funkční,“ usmívá se.
Jeho nejčastějším produktem je nůž.
Obyčejně ho začíná tvořit z plechu, z něj
nahrubo vyřízne tvar, zabrousí, nachystá
potřebné otvory. Polotovar potom kalí,
přičemž pec má rozehřátou na teplotu
kolem dvou tisíc stupňů. Pak se ocel určitou rychlostí zchladí. „Během toho procesu nejvíce hrozí, že se něco pokazí,“ upo-

FOTO: ARCHIV A. VADOVIČE

zorňuje nožíř. Pokud mu tedy zákazník
chce zadat úkol na míru, měl by počítat
s dostatečnou dobou na vyhotovení. V nabídce má však Echtkovář také spoustu hotových výrobků.
(mls)
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Hezké samy o sobě.
Ale vezměte
ji do ruky a „ožije“
Loutkářská rodinná firma ze Znojma chrlí hlavně princezny
a Kašpárky, ale na kontě má i dvanáctimetrového draka. Ráda
by, aby si rodiče s dětmi víc hráli.
TEXT: MARKÉTA DUŠKOVÁ

U

ž víc než padesát let se rodina
Pavla Maška věnuje výrobě
loutek. Sám řemeslo převzal
po revoluci, dnes jich firma vyrobí ročně na 25 tisíc.
A rozhodně nejde o obor, kterým by hýbaly módní vlny, stabilně je největší zájem o princezny a Kašpárky. „K loutkovému divadlu zkrátka patří, stejně jako další pohádkové postavičky a mimo jiné
i Spejbl a Hurvínek. Loutky nepodléhají
trendům, je to klasika, pohádka. Pokud
se tedy nebavíme i varietním výstupu herce, to je něco jiného,“ potvrzuje.
Na divadelní loutce o padesáti centimetrech se podílí pět až sedm lidí. Určité
části dělá soustruh a fréza, některé truhlář. Po tom, co se poskládá hlavička, tělíčko, botičky a další, dostane se k malířce,
která se postará o vlastní výraz loutky, namaluje jí obličej a dá paruku. „Od ní putuje ke švadleně. Když to sečtu, výroba jedné loutky vyjde na deset až třicet hodin,
záleží na složitosti. Loutka vyřezávaná
řezbářem trvá třeba ještě o deset hodin
déle,“ líčí Mašek, který se proslavil i díky
padesát centimetrů vysoké marionetě
zpěváka Pavla Nováka. „Samozřejmě

FOTO: ARCHIV JIHOMORAVSKÉHO MUZEA VE ZNOJMĚ

tyto zakázky známých osobností člověka
potěší. Že se dostane trošku na veřejnost,
lidé se o něm dozví a dokáže si, že umí
udělat i něco individuálního, a samozřejmě udělá radost svému okolí. Takových
loutek podle fotek jsme už ale udělali
spoustu, třeba ministra kultury Dostála,“
jmenuje.
Nejzajímavější zakázky jsou ale ty na
celou loutkovou výpravu pro jednu pohádku. Třeba pro divadlo Kašpárek z Přerova udělali už spoustu kompletních her,
například Ferdu mravence, tedy dvanáct

ANI STRAŠIDLA NEMŮŽOU
BÝT JEN HRŮZOSTRAŠNÁ.
V KAŽDÉ LOUTCE SE MUSÍ
NAJÍT I NĚCO DOBRÉHO.
ABY DĚTSKÝ DIVÁK
NEZAŽÍVAL PŘI DIVADLE
HRŮZU, JE POTŘEBA MU
DOBŘE ROZUMĚT.

různých loutek a dekorace. „To i naše zaměstnance baví lépe než sedět a mrskat
dvacet Kašpárků za den,“ směje se Mašek, který má na kontě i pohádky O zlaté
rybce nebo O dvanácti měsíčkách, zajímavá byla i výroba dvanáctimetrového
draka pro Činoherní divadlo.
Co se loutek pro nejmenší diváky týče,
musí je vyrábět někdo, kdo rozumí dětské duši. „Už jsem viděl hodně loutek
u nás i ve světě a našel bych mezi nimi takové, kde nebyl vložen cit pro dětské diváky. Ani strašidla nemůžou být jen hrůzostrašná. V každé loutce se musí najít
i něco dobrého. Aby dětský divák nezažíval při divadle hrůzu, je potřeba mu
dobře rozumět,“ vysvětluje Mašek.
Někteří výrobci a loutkoherci říkají, že
loutky nerady leží v krabici a že si s nimi
člověk musí hrát, aby měly „duši“. „Pro
mě – a myslím, že i většinu herců – je loutka prostředek, který zprostředkovává dialog, představu, činnost. Samotná loutka
samozřejmě duši nemá, ale jakmile ji vezme do ruky herec, v tu ránu ožívá, dostává smysl komunikace mezi divákem a
tou postavičkou zprostředkovávající pohádkový děj. V tomto případě ožije a je
pravda, že loutka ve skříni je mrtvá,“ směje se. Zkrátka – loutka je sama o sobě pěkným artefaktem, ale je potřeba ji vzít do
ruky.
S manželkou má pět dětí a na všech
loutky testovali. „Dívali jsme se, jak na ně
reagují, byli našimi prvními zkušebními
diváky,“ dodává Mašek, jehož loutky se,
co se týče ovládání, snaží přiblížit i těm
nejmenším – některé jsou bez nití, takže
si s nimi poradí každý.
Sám přitom do roku 1990 hrával a vedl
loutkový soubor Cilinink ve Znojmě, jenže
pak začal podnikat. V minulosti ale nahrál
spousty pohádek a všechny jeho děti se
v souboru zapojovaly. Vypozoroval, že už
není tolik rodičů, co chtějí hrát loutkové
divadlo dětem. „Dnes rodiče nemají čas,
věnují se kariéře, děti posadí k počítači
a mobilu. Je to smutné. Ale já s dětmi to vidím úplně jinak,“ neztrácí naději.

PAVEL MAŠEK SE SVÝMI LOUTKAMI JEDNA SE
VYRÁBÍ 10 AŽ 30 HODIN. TY VYŘEZÁVANÉ
ŘEZBÁŘEM PAK JEŠTĚ TŘEBA O 10 HODIN DÉLE.
ROČNĚ JICH FIRMA VYROBÍ NA 25 TISÍC.
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Prsteny zachycují
obraz vesmíru

D

o výroby originálních šperků
se před dvěma lety v Brně pustili tři kamarádi, kteří založili firmu Helioring.
Originalita jejich šperků, mezi nimiž jsou nejvíc v kurzu
prsteny, spočívá v jedinečném způsobu zachycení data výjimečného životního okamžiku. Zvolené datum na
šperk zaznamenají za pomoci polohy
planet sluneční soustavy, v jaké se nacházely v daném dni.
„Myšlenka zaznamenat čas pomocí
planet vznikla u mého kolegy, designéra
Ondřeje Baslera, který během jízd vlakem za svojí přítelkyní přemýšlel, jak originálně zaznamenat jejich lásku. Ze změti čar a poznámek vzniklo zastavení
vesmíru,“ prozrazuje Pavel Hovádek z brněnské firmy Helioring.
Do vývoje se pak Basler pustil s Romanem Kozákem, nadšencem do astrono-
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mie, a začali tvořit vlastní algoritmus pro
výpočet konstelace planet. Poté se
k nim připojil Hovádek se svojí znalostí techniky a výrobních postupů.
Šperky tak mohou být originálním a osobním dárkem, který své
majitelce či majiteli pomocí obrazu
vesmíru připomene významný den.
„Nejčastěji je to prsten s otiskem
data narození, kterým muž poděkuje
své ženě za narození dítěte, nebo snubní prsteny s datem seznámení,“ přibližuje
Hovádek, které okamžiky si lidé nejčastěji
na šperky nechávají zvěčnit.
Největší zájem je právě o prsteny, poté
o náušnice, a to jak dětské s „vesmírným
datem“ narození, tak i pro maminky jako vzpomínka. Zákazníky láká i nová řada betonových
šperků. Jejich autoři rádi experimentují s novými materiály a
překračují hranice do jiných obo-

rů. Kromě betonu používají také sklo, meteority, vltavíny či
dřevo.
Spolupracují se šperkaři z Jablonecka
a Liberecka a jejich vizí je propojit tradiční české řemeslo s nejmodernějšími technologiemi. Protože jsou všichni tři zakladatelé technici, dali si za cíl propojit
zdánlivě nepropojitelné, tedy staré řemeslo a technologie.
Šperky se prodávají především online,
což v tomto odvětví není příliš typické.
„Prodej se tento zvláštní rok pohybuje kolem 200 kusů šperků. Splňuje tím naše
očekávání. Chceme zachovat unikátnost. Raději menší počet, ale
hezkých a zajímavých,“ doplňuje Hovádek. Jelikož se jedná
o ruční výrobu, dodací termín
jsou zhruba čtyři týdny.
(zab)

34 27. listopadu 2020

Náš kraj

▼ PREZENTACE MĚSTA BRNA

VÁŽENÉ OBČANKY, VÁŽENÍ OBČANÉ,
v době, kdy píšu tyto řádky, stále
trvá nouzový stav a naše životy jsou
notně poznamenány pandemií nemoci covid-19 a s ní souvisejícími omezeními.
Již na jaře, během takzvané první
vlny a jejích následků, město Brno učinilo velké množství kroků, které nám
pomohly situaci co nejlépe zvládnout.
Šlo například o vytvoření informačních webových stránek www.koronavirus.brno.cz, které fungují dodnes,
o zprovoznění bezplatné telefonické
infolinky, o odklad a posléze snižování nájemného postiženým podnikatelským subjektům, o zjednodušení dotačních podmínek pro kulturní sektor
nebo o uvolnění pravidel pro provozování restauračních zahrádek spolu s
podporou turistického ruchu.
Koronavirus se bohužel vrátil a na
podzim udeřil s o to větší silou. Většina důležitých opatření, která mají pří-

mo bránit jeho lavinovému šíření,
ale i případné formy podpory jsou
v tomto období plně v kompetenci
ústředních státních orgánů, tedy vlády nebo ministerstva zdravotnictví.
Přesto jsme i my, na úrovni města
Brna, dokázali zajistit několik důležitých věcí, s nimiž bych vás ráda seznámila.
Současně mi dovolte, abych vás požádala, abyste byli i nadále trpěliví a
ke svému okolí ohleduplní. Možná se
vám bude zdát, že se opakuji, ale je to
opravdu nutné: Dokud to bude nutné,
noste prosím roušky, omezte osobní
setkávání a pohyb a používejte dezinfekci. Jedině tak jsme schopni udržet
fungující ekonomiku, děti a studenty
v co nejvyšší míře ve školách a mít
možnosti běžných kontaktů, na které
jsme byli dřív zvyklí.
Vaše Markéta Vaňková,
primátorka města Brna

ZÁLOŽNÍ NEMOCNICE
NA VÝSTAVIŠTI

P

řesně podle plánu, tedy pouhých 14 dní trvalo postavit a kompletně vybavit záložní nemocnici v pavilonu G2 na výstavišti. Práce začaly 26. října a 9. listopadu byly prostory s kapacitou 302 lůžek připraveny na přijetí prvních pacientů, a to v případě, že se vyčerpají standardní lůžkové kapacity na celé Moravě.
Nemocnici začalo město plánovat již během první, jarní vlny pandemie,
k jejímu zprovoznění nakonec nedošlo. Nicméně projekt byl – díky spolupráci města, jeho Nemocnice Milosrdných bratří a Veletrhů Brno – kompletně administrativně i technicky připravený.
Jednání s řediteli brněnských nemocnic v druhé polovině října přinesla jednoznačný závěr: vzhledem k predikcím, že může nastat nedostatek lůžkových
kapacit, začne město na vlastní náklady, které byly vyčísleny na 1,6 milionu
bez DPH, se stavbou. Ta nakonec trvala pět dní namísto plánovaných sedmi,
i přesto že došlo k některým modifikacím – největší změnu přineslo rozhodnutí využívat elektricky ovládaná polohovací lůžka, což si vyžádalo rozšíření a posílení elektroinstalace. Okruhy, které zajišťují provoz přístrojů, jsou navíc zálohovány. Celkem 40 lůžek je také vybaveno kyslíkovými lahvemi.
V rámci stavby vzniklo v pavilonu G2 z výstavního panelového systému
151 kójí pro 302 lůžek. Volba pevných přepážek přinese vyšší vizuální i hlukový komfort. Prostor je rozdělen do 13 dílčích sekcí s kapacitou od 20 do 28
lůžek, barevné odlišení do 3 sektorů napomůže orientaci při rozdělení pacientů dle medicínských parametrů. Nemocnice je vybavena třemi centry pro
obsluhu pacientů, připravenými pro postupné naplňování kapacity. V hale
je kompletně využito stávající sociální zázemí, nadto je dovybavena sprchovými kontejnery. Z vnitřních prostor jsou přístupná kontejnerová WC. Zázemí pro personál a skladovací prostory vzniklo pod věžemi G a G4. Vjezd k záložní nemocnici je přes 10. bránu, vstup pro pěší přes služební vstup BVV u
Kongresového centra. Prostor nemocnice je oplocen a střežen.
Technicky kompletně připravené prostory byly následně předány zástupcům Fakultní nemocnice Brno. Ta zajistila potřebné zdravotnické vybavení a materiál, postará se také spolu s dobrovolníky Českého červeného kříže o samotný provoz.

RYCHLOTESTY
V DOMOVECH
PRO SENIORY

J

ako první v České republice spustilo město
Brno na přelomu září a října testování zaměstnanců a klientů domovů pro seniory na covid-19 pomocí antigenních rychlotestů. Ty pomohou až s 90% přesností zjistit nákazu při časné nebo
akutní infekci během několika minut.
Testování se průběžně uskutečňuje v jedenácti Brnem zřizovaných domovech pro seniory. Je dostupné
pro 1 360 zaměstnanců, kteří se starají o 1 930 klientů. A přináší zjevné výsledky – u klientů je zaznamenávána nákaza pouze v nižších jednotkách procent.
Testovací sady a přístroj na vyhodnocování si zakoupily všechny organizace. Zdravotnický personál,
který v každém domově funguje, byl proškolen, aby
zvládl odebírat vzorky z nosohltanu pomocí tamponů a detekovat nákazu. Testovací sada stojí 312 korun, samotný přístroj přes 20 000 korun. Veškeré vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků domovů pro seniory.
Vedení městských organizací možnost rychlého testování veškerého personálu – a v případě jakéhokoliv
podezření na nekontrolované šíření nákazy i klientů
– uvítalo. Je také možné jednu vyhodnocovací sadu
využít pro tři až pět osob po vzoru takzvaného křížového testování. Teoreticky je tedy možné snížit náklady na testování pouze na desítky korun na osobu.
Jestliže u kohokoliv z personálu nebo klientů vyjde
rychlý test pozitivní, je umístěn do karantény a následně dle možností odběrových center absolvuje
konfirmační laboratorní PCR test.
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TESTOVACÍ MÍSTA V NEMOCNICI A NA VÝSTAVIŠTI

D

ostupnost testování je jedním
z nejdůležitějších nástrojů pro
zvládnutí epidemie. Město Brno
ze své úrovně podpořilo hned dvě odběrová místa – jedno na standardní PCR
testy, druhé na antigenní rychlotesty.
Jako první městské zařízení začala na
počátku října s odběry vzorků pro testování na přítomnost koronaviru Nemocnice
Milosrdných bratří. Město tak zareagovalo na aktuální epidemickou situaci v Česku, kdy zájem o testování stále rostl a
bylo velmi problematické se včas na testy
objednat. Místo je určeno pro případy,

kdy je test indikován hygieniky nebo odbornými lékaři. Původní provozní doba,
která zahrnovala pouze pracovní dny,
byla rozšířena i na víkendy.
Aktuální možnosti rezervací lze získat
na webu Nemocnice Milosrdných bratří
https://www.nmbbrno.cz/odberove-misto.
Počátkem listopadu pak přibyla další
možnost, jak se nechat otestovat na covid-19. Nezisková organizace Společnost
Podané ruce otevřela odběrové místo v
areálu výstaviště, kde provádí antigenní
testy. Jejich výhodou je rychlost vyhodno-

cení v řádu minut a také nižší cena. Antigenní testy detekují nákazu u osoby s příznaky respiračního onemocnění až s 90%
účinností, pomohou tedy velmi spolehlivě určit, jestli se jedná o sezonní respirační onemocnění, nebo o nákazu koronavirem, kterou je pak ještě nutné potvrdit
standardním PCR testem. Odběrové místo je pro pěší přístupné přes hlavní vstup
u budovy Kongresového centra. V případě cesty autem je možné využít parkoviště před hlavní bránou.
Další informace na webu http://covidtestbrno.cz/, kde je i rezervační systém.

KONTAKTNÍ CENTRA PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

J

iž během jarní vlny pandemie zprovoznilo město Brno tři kontaktní
centra pro lidi bez přístřeší. Důvodem bylo to, že se jedná o velmi rizikovou skupinu obyvatel bez potřebného
sociálního zázemí, mezi níž mohlo dojít
k nekontrolovanému šíření nákazy koronavirem, navíc hrozilo nebezpečí přenosu po celém Brně.
Zatímco stanové městečko u Anthroposu bylo pouze sezonní, zbylá dvě centra,
v ulici Vlhká a v areálu židenických kasáren, stále fungují a průběžně dochází na
základě zkušeností k úpravám jejich provozu.
Díky kontaktnímu centru pro lidi bez
přístřeší v ulici Vlhká, které vybudovalo
město Brno a provozuje jej nezisková organizace Společnost Podané ruce, se podařilo zajistit základní péči o stovky osob. Provoz centra však současně zatěžuje ulici
Vlhkou, proto se vedení města rozhodlo
zajistit přístup do areálu z ulice Koliště.
Část plánované přístupové trasy vede
po pozemcích soukromého vlastníka, spo-

lečnosti Hutcham Real, s. r. o., s níž byla
uzavřena dohoda o dlouhodobém pronájmu, který schválila Rada města Brna. Na
náklady města dojde k vybudování vstupní branky z Koliště včetně případných
opatření k překonání výškového rozdílu
terénu, zpevněné stezky o délce necelých
30 metrů a jejího oplocení.
Kontaktní centrum na Vlhké je v provozu od 17. dubna 2020. Provozovatel umožňuje klientům základní hygienu, je pro ně
připraveno sociální zázemí a stravování.
K dispozici je sociální pracovník, dle potřeby lékař či medici, provádějí se zde
také orientační covid testy klientů.
Základní hygiena, ošacení, stravování
nebo sociální zázemí – takové služby od
jara poskytuje lidem bez domova Spolek
křesťanské pomoci Bučovice v někdejších židenických kasárnách. Denně se
postará o zhruba 50 klientů. Pomáhat jim
bude moci i v následujících dvou letech,
radní schválili prodloužení výpůjčky těchto prostor až do 31. prosince 2022.
Centrum pro lidi bez přístřeší funguje

v židenických kasárnách od dubna letošního roku a stejně jako u centra na Vlhké
jsou s provozem velmi dobré zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že se s Policií ČR povedlo vyjednat prodloužení výpůjčky jejích prostor v těchto kasárnách a že epidemiologická situace dává tušit, že budou centra potřeba i nadále, došlo k prodloužení smlouvy o
výpůjčce ve prospěch Spolku křesťanské
pomoci Bučovice na další dva roky.
V židenických kasárnách jsou kromě tohoto centra připraveny také karanténní
prostory pro lidi bez přístřeší s prokázaným onemocněním covid-19, jejichž stav
ale nevyžaduje nemocniční péči. Zde nakažení samozřejmě pobývají nonstop. Jde
nyní o dvacet lůžek, kapacita však může
být rozšířena až na sto míst. Tuto službu zřizuje městské Centrum sociálních služeb.
Na obou místech jsou instalovány mobilní dohledové kamery Městské policie
Brno, díky nimž je možné operativně reagovat na případné problémy. Strážníci
také vykonávají časté kontroly a jsou ve
spojení se sociálními pracovníky.

INZERCE

Jihomoravské dětské léčebny, p.o.
www.detskelecebny.cz

Pobyty jsou hrazeny ze zdravotního PojıŠtĚní.
součástí léčeben je základní a mateřská Škola.

„Snažím se
zhubnout,
ale ať dělám,
co dělám, vůbec se
mi to nedaří.“

Dětská léčebna
KŘETÍN
telefon: 727 969 569
telefon: 516 470 000

„Pan doktor
říká, že mám astma.
Nevím, co to je,
ale někdy se mi
špatně dýchá.“

LÉČÍME dětskou obezitu, onemocnění dýchacích cest

Dětská léčebna
se speleoterapií
OSTROV
U MACOCHY
telefon: 516 444 334
telefon: 739 171 799

LÉČÍME astma, alergie, nemoci s oslabenou imunitou,
atopický ekzém pomocí speleoterapie

„Chtěla bych běhat
jako jiné děti, ale moje
nohy mě nechtějí
poslouchat.“

Dětská léčebna
pohybových poruch
BOSKOVICE
telefon: 511 123 200
telefon: 607 636 616

LÉČÍME dětskou mozkovou obrnu, neurologická
a ortopedická onemocnění
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staňte se expertem na

TECHNICKÝ TEXTIL

naučte se novým dovednostem, posuňte svou kariéru vpřed

Ve výrobě máme volná místa na pozici:
•

OBSLUHA TEXTILNÍCH STROJŮ

Práci u nás zaručeně najdete také jako:
•

ZÁMEČNÍK PRO SERVIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

•

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ PRO STROJÍRNU

•

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

•

PŘEDÁK ENERGETIKY – ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

•

OBSLUHA RECYKLAČNÍ LINKY

Jak se u nás pracuje, si přijďte ověřit na vlastní oči.
Provedeme vás výrobou a společně zjistíme, co vám může
práce v Kordárně přinést. Obraťte se na nás!

volejte
518 312 130
pište na
personal@kordarna.cz
navštivte nás ve
Velké nad Veličkou 890
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Úplně jiný advent. V Brně trhy
Je tu první adventní neděle.
Každoročně touto dobou už mívají
města naplánované vánoční akce a
slavnostně rozsvěcují stromy na
náměstích. Kvůli pandemii je ale letos
všechno jinak.

P

odstatným omezením se letos nevyhnou brněnské Vánoce. To zásadní ale chybět nebude. Náměstí
Svobody zdobí vánoční strom, letos čtrnáct metrů vysoká jedle z bílovického polesí.
Rozsvítí se v pátek 27. listopadu, ale bez
tradičního programu. „Cílem bylo najít
kompromis, který by umožnil příjemné a
zároveň bezpečné vánoční Brno pro obyvatele města i návštěvníky, především z řad
tuzemských turistů. Vánoční strom bude
již tradičně i na Zelném trhu a Moravské
náměstí opět ozdobí oblíbené vánoční
kolo. Halouzkův betlém najde opět svoje
místo na Dominikánském náměstí,“ přiblížila primátorka Markéta Vaňková. Adventní a vánoční atmosféru samozřejmě pod-

poří bohatá světelná i další výzdoba centra
města.
Centrum Brna tak bude tím pravým místem pro procházku s blízkými. Na náměstích a v ulicích pak budou s bezpečnými odstupy rozmístěny řemeslné a prodejní stánky. Ideální příležitost pro nákup vánočních
dárků bez front v obchodních centrech. Organizátoři pečlivě sledují a vyhodnocují situaci, a pokud to bude jen trochu možné, doplní se nabídka také prodejem jídla a pití
a novými zimními zahrádkami. V tuto chvíli
však není například možné rozlévat alkoholické nápoje.
„Vznikl flexibilní model, který může pružně reagovat na aktuální epidemiologickou
situaci a v maximální míře bude podporovat živé brněnské centrum a místní provozovatele služeb podobně, jako jsme zvyklí
například v létě,“ doplnila k letošnímu programu ředitelka Turistického a informačního centra Brno Jana Janulíková.
Na Moravském náměstí už také stojí vyhlídkové kolo. O prvním adventním víkendu už by mělo vozit lidi. Návštěvníci Brna
letos nepřijdou ani o zdobené tramvaje
nebo speciální edici hrníčků. Tentokrát s

pletenými červenobílými vzory jako Joštem, orlojem nebo šalinou. Nechybí ani čokoláda od brněnského výrobce, placky, pohlednice, kuličky z orloje nebo roušky či
pletené šály.
V neděli 29. listopadu se rozzáří vánoční
strom také před Mahenovým divadlem na
Malinovského náměstí.

VE VYŠKOVĚ ROZŠÍŘÍ BETLÉM
V neděli 29. listopadu rozsvítí vánoční strom
také ve Vyškově. Letos však tento akt nebude
mít slavnostní podobu včetně tradičního odpočítávání. O nazdobenou radniční věž či některé stromy na náměstí Vyškované nepřijdou. Zároveň se pod ní tradičně objeví sbírkové pokladničky asociace Paprsek a PIAFA
Vyškov. Odhalí i dřevěný betlém, kam figury
zvířat tvoří sochař a řezbář Tomiš Zedník.
Přibývají ve čtyřech etapách, letos příchozí
uvidí druhou část. Vyškovský umělec na betlému pracuje se svým otcem Bohumírem.
Letos přibudou zejména postavy dětí a zvířata: pes, ovečka, kachny i labutě. Chybět
nebude ani anděl, který má oproti jiným postavám vyčnívat a zájemci se tak s ním mohou vyfotografovat.
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Klidné vánoce a mnoho radosti v novém roce 2021
přeje svým partnerům kolektiv rmy AGRO Jevišovice a.s..
Prémiová vnadicí směs pro kaprovité ryby. Směs
je vyrobena ze 40 % extrudovaných surovin, které zaručují
zlepšení chuťových vlastností, stravitelnost, maximální využití
proteinu a energie. Obsažené aromatické a zchutňující látky
napomáhají k přilákání ryb.
více na www.agrojevisovice.cz

Náš kraj

27. listopadu 2020 39

zatím bez alkoholu. A s kolem
TEXT: VERONIKA HORÁKOVÁ
FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

SOBOTNÍ PŘEKVAPENÍ V BLANSKU
Na vánoční výzdobu, strom na náměstí Republiky či dřevěný Betlém se mohou těšit
lidé v Blansku. Tradiční páteční celodenní
jarmark spojený s rozsvěcením vánočního
stromku ale město nechystá. Adventní soboty přesto nabídnou malá adventní překvapení, už během této soboty bude překvapení spojené i s rozsvěcením stromu. Lidé se

na ně mohou těšit online, stejně
jako na další
drobné akce. Jejich konkrétní podoba i program
přímo na centrálním náměstí budou závislé na aktuálně platných
vládních nařízeních.
I letos ale
bude v provozu
Bar U Stromku,
fungovat začne
v sobotu přes výdejní okénka.
Tam bude možné koupit hygienicky balené
horké nealko nápoje a další pochutiny – grilované domácí klobásy, oštěpok, polévku,
atd. Dvě koruny z každého nápoje půjdou
tradičně jako příspěvek na Psí útulek města
Blanska.
Pro snadné dodržení bezpečnostních rozestupů se na náměstí Republiky rozzáří vánoční hvězdy ve vzdálenosti dvou metrů. K dispo-

zici budou i dezinfekční stojany. Letošní novinkou je pak fotostěna umístěná mezi bary.

NOVÁ VÝZDOBA VE ZNOJMĚ
Hlavním symbolem adventu ve Znojmě
jsou nazdobené stromy na Masarykově
a Horním náměstí. „Nové vánoční osvětlení
dostane ulice Hradní – místo, které se stává
centrem kulturního dění a vede k nejhezčím
výhledům u rotundy sv. Kateřiny. Světelné
řetězy tak dostane budova pivovaru, Enotéky i Expozice pivovarnictví a také vstupní
brána,“ vyjmenoval starosta Jan Grois. Stejnou výzdobu mohou vidět lidé i na Václavském náměstí. Nechybí brána se jmelím
u Enotéky, fotostěna s obrazem Josefa Lady
a tradiční ohrada s ovečkami, která se letos
přesune na Masarykovo náměstí.
Kyjov avizuje adventní akce až na prosinec, například na 23. 12. tradiční zpívání u vánočního stromu. O dva dny později pak besedu u cimbálu a na Silvestra tradiční guláš na
náměstí. Ve Slavkově mají na 5. 12. plánovaný předvánoční Fler jarmark a na 19. 12. vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel.
Ostatní města zatím s programem vyčkávají
na případné rozvolňování vládních opatření.
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Hledáme pracovníky do výroby na místo:

OPERÁTOR SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY
Podílí se na výrobě odlitků dle pokynů vedoucího pracovníka.
Uplatní se při výrobě jader nebo forem, při ﬁnálním zpracování odlitků na brusírně
nebo v lakovně a expedici.

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
Zajišťuje transport surovin a hotových výrobků.

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK, PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
V oddělení údržby zajišťuje bezporuchový chod slévárenských technologií.
NABÍZÍME:
Dobré mzdové ohodnocení s možností dalšího růstu.
Nástupní mzda pro začátečníky bez kvaliﬁkace od 21000,- Kč hrubého,
průměrná mzda 26.000,- až 36.000,- Kč a skutečné dobří dělníci až 41.000,- Kč.
SAMOZŘEJMOSTÍ JE:
Příspěvek na obědy ve výši 55% ceny, nápojové automaty, káva za dotovanou cenu,
ochranné pracovní pomůcky, týden dovolené navíc.
BENEFITY:
Penzijní připojištění nebo beneﬁtové tikety pro pracovníky, kteří jsou u ﬁrmy déle
než 3 roky.
Zájemci, hlaste se u nás:
personal@heunisch-brno.cz
Tel: 532 196 572, 532 196 576, 532 196 580
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, 628 00 Brno – Líšeň

15 LET ZKUŠENOSTÍ
S VÝROBOU PROTOTYPOVÝCH DÍLŮ
A PŘÍPRAVKŮ NA VÝROBU SVĚTLOMETŮ.

POUR FÉLICITER 2021
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, ZÁKAZNÍKŮM
A DODAVATELŮM.
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ
DO NOVÉHO ROKU!
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Teplárny Brno.
Devadesát let
technického pokroku

Masarykův okruh pokřtil první ročník automobilových závodů v srpnu 1930. A jen
o pár měsíců později, 4. prosince, odstartovala pro město neméně významná úvodní
etapa rozvoje brněnské teplárny. Její první
provoz vyrostl za dvacet měsíců na Špitálce,
na podmáčeném pozemku, který bylo nutné
nejprve zpevnit zatlučením sedmi tisíců dřevěných kůlů. Odborníci v čele s profesorem
Vladimírem Listem si byli plně vědomi toho,
že průmyslová rozvíjející se metropole jako
Brno se neobejde bez dostatečného a spolehlivého přísunu energie a tepla. A byl to
právě List, který prosadil pro Špitálku zcela
moderní řešení, k němuž se inspiroval při návštěvě ve Spojených státech. Firma Helgate
tam dodávala vedle elektřiny i technologickou páru, která také v Brně byla nutností
pro vzkvétající textilky. Teplárna na Špitálce
se stala vůbec prvním zdrojem v tehdejším
Československu, který společně s teplem
vyráběl i elektrickou energii. Tato kogenerace patří dodnes k nejefektivnějším a známe
ji pod zkratkou KVET – kombinovaná výroba
elektrické energie a tepla.
Se Špitálkou zmizelo na sedm desítek
menších komínů přestárlých výtopen znečišťujících vzduch, které nahradil jeden stometrový. Pro srovnání: rodinný domek s kotlem

na pevná paliva vypustí do ovzduší stejné
množství prachu jako moderní teplárna při
výrobě tepla zhruba pro 300 bytů. Těch nyní
naštěstí Teplárny Brno hřejí už více než sto
tisíc a jejich počet stále stoupá.
Od roku 1996 užívají Teplárny Brno jako
primární palivo ekologický zemní plyn. Na provozu Teyschlova spalují i dřevní štěpku. K jejímu masivnějšímu využití by měl sloužit hlavně
plánovaný kotel na biomasu, který během
dvou tří let doplní nedávno instalované, vysoce účinné plynové horkovodní kotle na Brno –
Severu. Postupně by štěpka měla nahradit až
15 procent současné spotřeby zemního plynu.
Aby se teplo k odběratelům a zákazníkům
dostalo jen s minimem ztrát, souběžně se
Špitálkou se začala budovat rozvodná síť.
Zpočátku potrubím o délce zhruba šesti kilometrů putovala pára o teplotě 200 stupňů Celsia jen pro osm odběratelů, z nichž
nejvýznamnějším byl pivovar na Mendlově
náměstí (mezi důležité klienty Tepláren
Brno náleží dodnes). Postupně se rozvinuly
parovody pod Brnem až do délky bezmála
sto kilometrů. Kvůli efektivnější distribuci
je však od roku 2010 Teplárny Brno mění
za moderní horkovody. Do roku 2027 let by
moravskou metropoli měla zásobovat teplem kompletně horkovodní síť.

Odvaha ke smělým řešením nebyla typická
jen pro otce zakladatele. Teplárny Brno se
stále v tuzemsku drží na technologické špičce. Společným jmenovatelem veškeré modernizace je také snižování ekologické zátěže. Teplárna na Špitálce prochází rozsáhlou
modernizací nejen k zajištění ekologizace,
ale i technologickému přizpůsobení na vyšší
dodávky v horké vodě, po kompletním přechodu z páry na horkou vodu. Vloni se na
hlavním kotli K1 např. měnily hořáky za nízkoemisní, které díky upravené technologii
sníží emise dusíku o 35 procent. Na Červeném mlýně byl vybudován v tuzemsku ojedinělý systém akumulace. Propojení elektrodového kotle a dvou obřích nádrží (jedna
z nich byla dříve užívána právě jako rezervoár pro těžké topné oleje) tady umožňuje
vyrobené teplo schraňovat a využít v době
energetické špičky.
Rozvoj elektromobility, ale i pilotní projekty
malých fotovoltaických a hybridních elektráren na lokálních zdrojích či možnost zajištění dodávek chladu pro novou výstavbu. To
vše jsou další nadstavbové programy opírající se o základní pilíře, kterými pro Teplárny
Brno zůstává výroba výrobu tepla a elektrické energie.
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Dárky, které nejdou zabalit
Netradičním dárkem pod stromeček může být zážitek. Třeba poukaz do „tropické džungle“, na
zážitkové přespání v sudu, na operačním sále, v bunkru nebo v atomovém krytu.

N

ad měkkými dárky pod stromečkem někdo ohrnuje nos,
protože ještě před rozbalením
lze vytušit, že jde o praktický
dar, tedy něco na sebe. Více
nadšení, a nejen u dětí, vzbuzují tak zvané
tvrdé dárky. Jejich speciálním typem jsou
pak poukázky a vouchery – dárky, které
v sobě ukrývají zážitek a obdarovaný si je
užije až po Vánocích. Letos to bude možné až v době, kdy epidemiologická situace
dovolí, aby se nejrůznější atrakce opět otevřely. I ty na jihu Moravy.

Pak se můžete vydat třeba za exotikou
do karibské džungle v centru Brna, tedy
do motýlího domu Papilonie na náměstí
Svobody v obchodním centru Rozkvět.
V tropické zahradě o rozloze více než 150
metrů čtverečních poletují motýli až třiceti druhů. Návštěvníci se s nimi mohou
vyfotit, a když mají štěstí, spatří i líhnutí
nových jedinců. Vánoční voucher nabízí
slevu 15 procent na vstup. Domluvit se
na jeho zakoupení je možné přes facebookovou stránku Papilonie.
Zapátrat po svých kořenech a sestavit
rodokmen. Takový jedinečný dárek jistě
potěší nejednoho milovníka historie, který se chce dozvědět něco víc o svých předcích a svém původu. V matričních knihách je totiž u každého možné dohledat
tři základní záznamy – narození, svatbu a
úmrtí. Ty badatele dovedou k dalším informacím – kde předci bydleli, čím se živili, jaké bylo jejich sociální postavení
nebo zda se stěhovali.
Genealogické služby nabízí v Brně
hned několik historiků a firem. Cenu takového rodokmenu určuje počet vyhledaných matričních záznamů. Třeba Marta
Eliašová, která v Brně nabízí genealogické služby, si za něj účtuje 190 korun, společnost Hledání předků pak 249 korun.
Graficky zpracovaný rodokmen pak přijde na několik tisícovek.
Ke zpracovanému rodokmenu, který
obvykle bývá v podobě stromu, patří také

kniha rodu, která popisuje a shrnuje životní příběhy předků a obsahuje všechny
nalezené záznamy a obrazový materiál,
který se badatelům podařilo získat.
Splnit někomu jeho klukovský sen
a aspoň na chvíli mu dát možnost vyzkoušet si, jaké to je být pilotem, nabízí letecký simulátor v Němčičkách. Kokpit je věrnou kopií skutečného kokpitu nejúspěšnějšího letadla Boeing 737NG. Do role pilota se hned vcítíte a létání vás okouzlí.
Výhled z kokpitu zajišťuje projekce na tři
plátna, se zorným úhlem téměř 180°, která vytváří realistický dojem. Cena za let
se odvíjí od jeho délky a začíná na tisíci
korunách. Kdo chce zažít víc adrenalinu,
může si vyzkoušet i přistání na řece Hudson. Jak už název společnosti AirWine napovídá, letecký zážitek lze spojit s degustací dobrého vína.

Pro ty, kteří se po dlouhých dnech karantény poohlížejí po netradičním ubytování, je na jižní Moravě hned několik
tipů na zážitkový nocleh. A i ten se dá
spojit s tematikou vína. Vinařství pod hradem v Klentnici totiž nabízí netradiční
nocleh v sudu. Dřevěný sud je s dvoulůžkem a výhledem na vinici. Nechybí
v něm osvětlení ani topení.
NOCLEH V SUDU, ATOMOVÉM KRYTU
NEBO NA OPERAČNÍM SÁLE
Fanoušci vojenství zpozorní při nabídce
ubytování v bunkru nebo krytu. Zážitkové přespání v bunkru z druhé světové války je možné na Pálavě v obcích Březí
u Mikulova a Dobré Pole. Kdo by čekal
strohou místnost s holými stěnami, bude
překvapen. Bunkry se proměnily v útulné pokojíčky se vším potřebným. „Je to
sice malý prostor, takže vejít se do něj se
vším všudy není jednoduché, ale díky postupu technologií dokážeme věci, které
byly před pár lety nemyslitelné,“ popsal
zakladatel projektu Bunkering Richard
Matouš.

Bunkry napájí energie ze solárního panelu, ubytovaným je k dispozici sociální
zázemí, televize, LED osvětlení a o bezpečnost se stará automatické fotozařízení zabírající okolí bunkru se záznamem.
Naopak atomový kryt 10-Z pod brněnským Špilberkem vrátí při retro pobytu
nocležníky do doby totality. Během pobytu tady na ně dohlíží několik uniformovaných soudruhů. Návštěvníci, kteří v krytu, jenž vznikl v době nacismu jako úkryt
Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna, chtějí strávit noc, se musí připravit na „bojové“
podmínky s teplotou kolem 14 stupňů
Celsia. V atomovém krytu, odolném proti
zbraním hromadného ničení, mohlo zůstat naráz až 500 osob po dobu tří dnů.
Až do roku 1993 jej spravovala armáda
a byl přísně tajný.
Netradiční ubytování lze v Brně objevit i v bývalé nemocnici. Že i zdravý
může skončit ve „špitálu“ a okusit atmosféru socialistické nemocnice, nabízí letos nově otevřený zážitkový hostel Franz
Kafka Špitál v historické budově Úrazové nemocnice na Kolišti. Kdo chce,
může se vyspat přímo na operačním
sále. Další specialitou je, že zdravé hosty
obsluhují lidé s postižením. „Jsme jediný špitál, kde o zdravé pečují nemocní,“
uvedl Pavel Paleček, ředitel obecně prospěšné společnosti Amerfo, která hostel
stejně jako kryt 10-Z v Husově ulici provozuje.

A kdo od svých blízkých slýchá, že vlastně nic nepotřebují, může jim místo věcného daru darovat kousek přírody a spolu s tím také radost. Darovacím certifikátem „Daruj kousek přírody!“ přispějete
na sbírku Místo pro přírodu a pomůžete
tak zachránit kousek vzácné přírody. Zakoupením certifikátu Českého svazu
ochránců přírody lze „darovat“ kousek
pralesa v Bílých Karpatech, mokřadu, rašeliniště nebo květnaté louky.
(zab)

Náš kraj
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Sváteční čtení z Brna o Brně
Mez dárky pod vánočním stromkem by neměla chybět kniha. Z brněnských nakladatelství jsme
vybrali několik zajímavých publikací, které se vážou k Brnu a jižní Moravě.
MALÉ PRINCIPÁL

Nejslavnější knihu francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho Malý
princ přepsal do brněnského hantecu první
brněnský diskžokej Jindra Eliáš a s ilustracemi Aleše Leznara je vydalo rovněž brněnské nakladatelství Jota. Pokud se toužíte
dozvědět, jak „hroznohadice šluknó kořist
celó, žádná kósavá, pak valí půl járu leháro,
hébačka pas, jenom trávijó a hážó
chrupnu“, tak jedině v Malém principálovi.
Cena: 288 Kč

111 MÍST V BRNĚ,
KTERÁ MUSÍTE VIDĚT

Originálně pojatého průvodce Brnem vydalo nakladatelství Paseka. Jde o aktuální pohled na jihomoravskou metropoli z pera bývalého brněnského radního za uskupení Žít
Brno, sociologa a publicisty Stanislava Billera. Nijak neskrývá své sympatie či antipatie
k nejrůznějším brněnským pozoruhodnostem. Seznámíte se nejen s místy pro odpočinek, poučení, občerstvení a potěšení, ale
také s největšími průšvihy Brna.
Cena: 369 Kč

DĚJINY BRNA 4

S pořadovým číslem 4 vyšel další díl Dějin
Brna s podtitulem Modernizace města 1790
– 1918. Jde o pátý už vydaný svazek obřího
sedmidílného knižního projektu, který má
v nebývalé šíři obsáhnout dějiny metropole od pravěkých časů prakticky až podnes.
Autorem je kolektiv historiků vedený Lukášem Fasorou a Jiřím Malířem. Vydalo Statutární město Brno.
Cena: 986 Kč

MONOGRAFIE PŘEDNÍCH
SOUČASNÝCH BRNĚNSKÝCH
ARCHITEKTŮ

Nakladatelství Books & Pipes Publishing ve
své rubrice Umění & architektura vydalo tři
výpravné a bohatě fotograficky i plány budov opatřené monografie nejvýraznějších
současných brněnských architektů. Jde o
knihy:
– Petr Pelčák. Architekt 2009–2019
– Atelier RAW. Architekti Rusín & Wahla
2009–2019
– Burian – Křivinka. Architekti 2009–2019
Cena jednotlivých monografií – shodně:
595 Kč

ČS. LEGIE 1914–1920

Kniha s mnoha kopiemi dobových dokumentů a v pevném kartonovém boxu je
z brněnského nakladatelství Extra Publishing, které tak pokračuje ve svém vydávání historických „megaknih“. Rozměrná,
půl druhého kila vážící publikace líčí a na
různých dobových artefaktech i fotografiích dokumentuje slavnou historii československého uskupení, v němž za první světové války bojovaly po boku Dohody v Rusku, Itálii a Francii desetitisíce Čechů i Slováků. Jejich úsilí vyvrcholilo vznikem samostatného Československa.
Cena: 1 690 Kč

ARCHY ŽIVOTA

S podtitulem Historie rodu Löw-Beer mezi
vilou Tugendhat a Schindlerovým seznamem vyšla velmi čtivá a zajímavá kniha
vzpomínek, které sepsal Daniel Low-Beer,
člen významné rodiny, jejíž objednávka
a peníze stály za vznikem vily Tugendhat.
Jeho dědeček byl posledním židovským
majitelem textilní továrny v Brněnci, kde
byli za druhé světové války zachraňováni
Židé, jak to vylíčil slavný film Schindlerův
seznam. Napínavé líčení osudů jednotlivých členů rodiny v divokém 20. století vydalo brněnské Books & Pipes Publishing.
Cena: 295 Kč

ARISTOKRATKA
U KRÁLOVSKÉHO DVORA

Pátý díl humorného vyprávění jihomoravského kastelána Evžena Bočka o příhodách mladinké šlechtičny Marie Kostkové z Kostky na
restituovaném zámku v našich končinách
nás tentokrát zavede až na dvůr nizozemské
královské rodiny. Momentálně nejprodávanější autor brněnského Druhého města svým
povídáním fanoušky opět potěší a nezklame.
Cena: 279 Kč

NEVSTOUPÍŠ DVAKRÁT
DO TÉŽE ŘEKY

Brněnský rodák Jiří Kratochvil, jehož stálou
inspirací toto město je, vydává v nakladatelství Druhé město svou vzpomínkovou
knihu povídek opět hlavně z Brna. Především Brňan v ní také nejvíc ocení různé
vzpomínky a zhusta i neznámé „drby“
o místních lidech a dějích.
Cena: 299 Kč

KNÍŽKA PRO DĚTI
ROZVÁDĚJÍCÍCH SE RODIČŮ

Pod názvem Jak se musel beránek Nejmilejší Kožíšek stát neviditelným vydalo brněnské nakladatelství Barrister & Principal
bohatě ilustrovanou knížečku brněnské
psychoterapeutky, spisovatelky a ilustrátorky Dory Lukášové. Její podtitul „Příspěvek k situaci dítěte s rozvádějícími se rodiči z hlediska malujícího psychologa“ vysvětluje, čím je toto čtení, ideálně pro školní děti, zvláštní a nejspíš v této situaci také
užitečné.
Cena: 169 Kč

ŠALINA DO STANICE TOUHA

Brněnský Host přináší příběh z pera Ivy
Hadj Moussy z ulic a zdí Brna. Pod heslem
„Jsou mladí, jsou krásní a jsou z Brna“ se
v něm představuje jízlivě humoristický román o tom, jak si věčně nedoceněná novinářka Sandra a její nepřetržitě podnikatelsky krachující milenec chtěli tady a teď pomoci k prachům skrze sňatek a vraždu neduživého skladatele.
Cena: 329 Kč

JAK NAMALOVAT VEJCE

Moravská galerie Brno vydává exkluzivně
vypravenou velkoformátovou knihu o životě a díle malíře Josefa Šímy. Autorka koncepce a textů knihy Silvie Šeborová spolu
s výtvarníkem Jiřím Frantou a grafičkou Veronikou Kopečkovou tak zejména pro dětské čtenáře stvořili dílem komiksového, dílem výtvarně pestře koncipovaného průvodce po životaběhu a výtvarných dílech
dnes celosvětově uznávaného českého malíře.
Cena: 449 Kč

PŘÍPAD ADOLF LOOS

Knihu o temné kapitole ze života slavného
brněnského rodáka a světově uznávaného
architekta vydalo brněnské nakladatelství
Barrister & Principal Publishing. Napsal ji
americký profesor dějin architektury
a designu Christopher Long, jenž v archivních materiálech a tisku narazil na skandál,
který v roce 1928 vypukl ve Vídni. Loos byl
tehdy zatčen, uvržen do vazby a obviněn
ze sexuálního obtěžování velmi mladých vídeňských dívenek...
Cena: 235 Kč
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HUDEBNÍ IMPULSY

Rottrová živě na Impulsu
JOSEF VLČEK

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

P

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

Česká Aretha Franklin

FOTO | P. KOZLÍK, MAFRA

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

hem 80. let se její projev výrazně zjemnil,
nepochybně i proto, že začala spolupracovat s písničkáři Jaroslavem Wykrentem
a Jaromírem Nohavicou. Její slavná píseň
Lásko, voníš deštěm, patří dokonce k úplně prvním Nohavicovým textařským pokusům. Akcent na obsah písňových textů
ji přiblížil k šansonu a pomohl k přechodu
k publiku střední generace. A i když to
z data narození moc nevyplývá, zpěvačkou střední generace zůstala dodnes.
Ba co víc, koncert v Doupěti ukázal nadgenerační charakter jejích písní. Většinu
jejích známých hitů spolu s ní zpívali staří
i mladí. Lásko, Skořápky ořechů, S tím
bláznem si nic nezačínej, Řeka lásky, Večerem zhýčkaná, to všechno v Živááááku
Impulsu zaznělo.
Když Marie Rottrová za ovací publika
dozpívala svůj letitý hit Kůň bílý, přiznala
v zákulisí, že si užila nejlepší koncert za
dlouhou dobu.
„Zpívat v klubu pro pár desítek nebo
stovek lidí, to je úplně jiný zážitek než
sportovní haly nebo festivaly. Jako kdybych se všem těm lidem dívala do očí
a nebo zpívala u nich v obýváku.“
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TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTOR PETR PŘEVRÁTIL

Pořádný zápřah
moderátora: televize,
rádio a tři děti
N

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

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

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

Dejte si kvíz, lákají
Perkausová či Bouček

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

FOTO | CNN PRIMA NEWS

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

INZERCE

Stylové bydlení
na Smíchově
neugraf.cz

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

VYSOČINA, KRAJ

KRAVÁM

ZASLÍBENÝ
Mléčné produkty z Vysočiny
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Česká republika

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

Strojírenství
Dělník elektromontáže
Obsluha montážní linky

Advantage
Consulting,
s.r.o.

Skladový manipulant - až 30.000 Kč

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Montážní dělník - až 21.000

20 000 - 24 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Marketing, reklama, public relations

Telekomunikace

PR specialist Praha (50-70.000 Kč)

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

Projektanti optických sítí

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Marketingový analytik

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektant/ka optických sítí

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Marketing specialista

16 000 - 30 000 Kč / měsíc

Technik/technička optických sítí

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Specialisté PO telefonu

18 500 - 26 000 Kč / měsíc

Technik/čka provozu IS

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

20 000 Kč / měsíc

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

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

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

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

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

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

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. listopadu 2020
Nova

Prima

Prima cool

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

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

SCI-FI

KOMEDIE

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

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

Joj Family
SOBOTA 5.50 Krimi 6.15 Noviny 6.50 Krimi

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

NEDĚLE 7.25 Policisté v akci 8.30 Soudní síň –

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

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň 9.40 Soudní síň

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

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

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

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

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

ÚTERÝ 11.25 Skutečné příběhy 12.30 První

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

STŘEDA 11.30 Skutečné příběhy 12.35 První

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

ČTVRTEK 11.30 Skutečné příběhy 12.40 První

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 9.50 Úžasňákov 10.20 Top Relax

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

NEDĚLE 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý

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

PONDĚLÍ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping

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

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

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

ČÍSLO 337

neděle 29. listopadu 2020
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 30. listopadu 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 1. prosince 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Jaroslava Svěceného
15.05 Panství Downton VI (5/10)
15.55 To je vražda, napsala IX
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nevinné lži
21.30 Jedna ruka netleská
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Kolo plné hvězd
0.10 Případy detektiva Murdocha XI
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů, Týden
v regionech

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

středa 2. prosince 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

čtvrtek 3. prosince 2020
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 4. prosince 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Martin Růžek
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (36/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Toulavá kamera

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

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

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

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

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

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

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Ninjago X (2) 6.50 Psí život (5) 7.20 Ninjago
X (3) 7.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (2, 3)
9.40 Líbánky v Las Vegas 11.40 Bumblebee 14.05
Co horšího se může stát? 16.00 Záhada v květinářství 17.50 Eddie 20.00 Borsalino, krimifilm (Fr.,
1970) 22.45 Zákon mlčení, akční film (USA, 1985)
0.50 Zamčený pokoj, thriller (USA, 2018)
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„Do ekonomiky dáme miliardy.
Lidé si polepší o tisíce měsíčně“
Pomoc živnostníkům,
důchodcům, ale také
zaměstnancům. Tak se
vláda snaží zmírnit
bolesti, které způsobila
pandemie koronaviru.
Ministryně financí Alena
Schillerová si stojí za
tím, že miliardy směřující
k lidem se státu vrátí.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vznikne nová expozice

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

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

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

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

„

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

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

Velké firmy se zbavují
kancelářských kousků

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

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

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

Starým věcem dávají manželé Kalistovi se svým budějovickým týmem novou podobu a využití.
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Když Malý princ mluví hantecem

Pokud vás přicházející zima udrží déle v teple křesla nebo postele, přijde vhod některá z knižních novinek
Tajemství krve

Ze zámoří do Čech

J. T. Ellisonová

Karel Černý

Sedmnáctiletá
sjezdařka Mindy Wrightová
bojuje na trati
o kvalifikaci pro
zimní olympijské hry… až do
chvíle, kdy těžký pád a tříštivá
zlomenina nohy
její závod ukončí. Otazník nad další závodní kariérou
však ztratí váhu, když se v nemocnici ukáže, že dívka trpí leukémií a že naléhavě potřebuje transplantaci kostní dřeně. Dárci
bývají rodiče, ale testy ukážou, že Mindy
ve skutečnosti není jejich dcera. Dokážou
najít odpověď a zachránit jí život? Aby
Mindy přežila, musí se rozplést klubko lží
kolem jejího narození – vyměnili ji jako
novorozence nešťastnou náhodou, nebo je
ve hře něco mnohem zlověstnějšího?
Nakladatelství LEDA
www.leda.cz

V renesanci a baroku se do Evropy dostalo množství dosud nevídaných poživatin, jako kukuřice,
vanilka,
brambory, paprika či rajčata.
Mezi nápoji to
byly káva, čaj
a čokoláda, které začaly konkurovat dosud
dominujícímu pivu a vínu. Kniha Ze zámoří do Čech se v první části zabývá nejstaršími dějinami kofeinových nápojů v Evropě
od prvních zmínek objevitelů v dobové literatuře až po polovinu 17. století. Druhá
část publikace shrnuje, jak se káva, čaj a čokoláda zabydlely v našich zemích. Čtenář
se například dozví, kde se našlo nejstarší
kávové zrnko v Čechách nebo co si o čaji
zaznamenal Jan Amos Komenský.
Nakladatelství ACADEMIA
www.academia.cz

Královna děsu aneb
Panická porucha

Malé principál

R. Honzák, A. Pilátová, A. Cibulka
Cílem ediční
řady „Destigma“ je změnit
pohled na psychické problémy, jako je syndrom vyhoření,
deprese, různé
typy závislostí
či poruchy příjmu potravy.
Druhý svazek nazvaný Královna děsu je
věnován panické poruše – diagnóze obvyklejší, než by se mohlo na první pohled
zdát. Často navazuje na syndrom vyhoření, nebo se s ním prolíná. O panickém tématu pojednává ve svém textu a v komentářích ke konkrétním příběhům zkušený
psychiatr Radkin Honzák. Agáta Pilátová
a Aleš Cibulka vyzpovídali populární
osobnosti, třeba Ivu Pazderkovou.
Nakladatelství VYŠEHRAD
www.ivysehrad.cz

Antoine de Saint-Exupéry, Jindra Eliáš
Malý princ v brněnském hantecu je konečně
na světě! Kdo
by neznal nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina
de
Saint-Exupéryho. Vášnivá sběratelka knižních vydání
tohoto díla Martina Dlabajová oslovila
legendárního brněnského diskžokeje
a moderátora Jindru Eliáše, aby se ujal
vytvoření hantecové verze Malé principál. Počtou si nejen znalci brněnského
hantecu a lidé z okolí moravské metropole, ale i všichni ti, kteří příběh dokonale znají, protože překlad systematicky koresponduje s originálem. Knihu
doprovází ilustrace Aleše Leznara.
Nakladatelství JOTA
www.jota.cz

INZERCE

DOMOV PRO SENIORY
a
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Přijímáme žádosti o umístění do

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

nově zrekonstruovaného domova
pro seniory na Šámalove 60 v Brně.
• bydlení v jedno, dvou
• nepřetržitá pečovatelská
a třílůžkových pokojích
služba
• kvalitní a chutná celodenní strava • odborný zdravotnický personál
KONTAKT 8:00–15:00

zástupce ředitele Mgr. Cirbus, tel.: 776 211 255,
pí. Svobodová - sociální pracovnice
tel.: 516 116 323, mob.: 608 986 619
svobodova@pravonazivot.cz, www.pravonazivot.cz

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo dobití. Více o výhodách předplacené karty na www.mobil.cz
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Šestnáct maminek se
zapojilo do projektu.
Výstava snímků je
k vidění ve venkovní
galerii až do ledna.
5plus2
■ ROZHOVOR
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Fotografka: Kojení je
krásné a přirozené

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

„

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Štěpána vyřadila horečka,
roli museli přeobsadit

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

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

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

60 27. listopadu 2020

Česká republika

Poslední závod
tří statečných
Závod na krkonošských
hřebenech z roku 1913
se režiséru Tomáši
Hodanovi podařilo
zrekonstruovat minutu
po minutě. Chystá film
o Bohumilu Hančovi,
Václavu Vrbatovi a také
Emerichu Rathovi.
TOMÁŠ PLECHÁČ
ŠPINDLERŮV MLÝN | Filmovou rekonstrukci známého, ale přesto stále záhadami opředeného příběhu Bohumila Hanče a Václava Vrbaty se rozhodl natočit
režisér Tomáš Hodan. Je autorem několika dokumentů a jako scenárista se podílel na pohádce Čertí brko nebo na seriálu Kancelář Blaník.
„Náš film je o přátelství a odvaze. A
také o historických křivdách, českoněmeckých vztazích na horách ještě
před válkou a o vlastenectví,“ říká devětatřicetiletý filmař. Bohumila Hanče si
v dramatu Poslední závod zahraje Kryštof Hádek, důležité místo v příběhu
bude mít sportovec Emerich Rath, který
neprávem zmizel z historie. Na autentických místech na hřebenech Krkonoš budou filmaři natáčet v únoru a březnu
příštího roku.
Poslední závod bude vaším prvním
celovečerním hraným filmem. Jak
dlouho jste hledal vhodnou látku?
Pořád hledám nějaké látky. Nebo ke
mně spíš přicházejí, je to neustálý proces. Mě snad každý den napadne nějaký
film. Konkrétně Poslední závod mě na-

Podle Tomáše Hodana bude film o
přátelství a odvaze. A také o historických křivdách, česko-německých vztazích a vlastenectví.
FOTO | ARCHIV T. HODANA

padl na hřebenech Krkonoš při tradičním zimním přechodu s přáteli. Večer
jsme seděli v boudě, za okny vánice a
někdo začal předčítat příběh Hanče a Vrbaty z časopisu. Nikdo ani nedutal - a já
měl v tu chvíli v hlavě film.
Nutno poznamenat, že je to výrazný
odklon od toho, co jste dělal dosud,
tedy dokumenty, pohádka Čertí
Brko nebo politická satira Kancelář
Blaník…
A také jsem psal televizní detektivky, točil naučná videa a další věci. Zaprvé je
to nutnost, protože honoráře za autorskou práci jsou opravdu mizerné. A zadruhé mám tu pestrost rád. Nechci dělat, co se ode mě očekává. Souvisí to s
první otázkou, přicházejí ke mně různá
témata, a pokud mě na nich něco vzrušuje, tak se jim věnuji a rozvíjím je.
Bude Poslední závod snahou o věrné zachycení historických událostí,
nebo budete spíš volně vycházet z
motivů známého příběhu?
Závod se mi podařilo zrekonstruovat
prakticky minutu po minutě. Pro diváky
bude asi překvapivé, že k postavám
Hanče a Vrbaty přibude třetí důležitá postava, a tou je Emerich Rath.
Spolupracujete s historiky?
Ano. Zejména s panem doktorem Luštincem z Krkonošského muzea v Jilemnici. Právě on mi na začátku zapůjčil
spoustu dobových tiskovin, ze kterých
jsem vycházel při rekonstrukci závodu.
Jelikož příběh Emericha Ratha se odehrává v 50. letech, kdy topil na Luční
boudě, přizval jsem ke spolupráci ještě
historika Petra Kouru.
Bohumila Hanče ztvární Kryštof Hádek. Věděl jste hned, že ho bude
hrát právě on?
Byl prvním z herců, kterému jsem scénář poslal. Sice prošel kamerovými
zkouškami, ale já jsem o něm byl přesvědčen poměrně brzy.
Příběh Hanče a Vrbaty je dnes obecně vnímán jako symbol výjimečného přátelství a obětavosti. Čím je
pro vás? Jaký k němu máte vztah?
Náš film je o přátelství a odvaze. A také
o historických křivdách, česko-německých vztazích na horách ještě před válkou a o vlastenectví. Bohumil Hanč měl
přátelský vztah s Emerichem Rathem,
pražským Němcem, který se jako jediný Němec účastnil českých závodů. Právě on našel Bohumila Hanče na Zlatém
návrší a s vypětím všech sil ho táhl na
Labskou boudu. Ale po válce se příběh
hrdinného Němce, který zachraňoval

Kryštof Hádek (s číslem 26) v novém filmu režiséra Tomáše Hodana.
Vpravo dobová fotografie ze závodu.
FOTO | BONTONFILM, ARCHIV MAFRA
Čecha, nehodil, a proto byl z příběhu vymazán. Na osudném závodě totiž poprvé startoval německý závodník
Osvald Bartel z Polubného. Akci se pak
dodal nacionalistický podtext. Říkalo
se: Hanč raději padl, než aby nechal vyhrát Němce.
Kolem událostí z 24. března 1913 dodnes panuje celá řada nejasností.
Z dnešního pohledu je třeba těžko
pochopitelné, proč zkušený závodník jako Hanč nepočítal s náhlou
změnou počasí a vyrazil jenom v košili, bez rukavic a čepice. Otázkou je
i to, proč chtěl náročný závod za
každou cenu dokončit. Podařilo se
vám najít odpovědi na tyto otázky?
Bylo jaro, se změnou počasí nepočítal nikdo. Dokonce se na poslední chvíli posunul start závodu, protože se pořadatelé
báli, že jim sníh roztaje. Pouze v košilích vyráželi všichni. A proč chtěl závod
dokončit za každou cenu? To tak sportovci prostě mají. Sám běhám, tak mám
pocit, že dokážu tuto mentalitu pochopit. Navíc to měl být jeho poslední
závod, slíbil ženě, že se závoděním skončí. Ale přemluvili ho a on večer z chalupy odešel tajně. Ani se s ní nerozloučil.
Poslední filmové zpracování tragédie Hanče a Vrbaty Synové hor od
Čeňka Duby je z roku 1956. Čím si vysvětlujete, že tak silný příběh od té
doby nikdo nezfilmoval?
To nevím. Ale když jsme začali náš
film nabízet a shánět podporu, tak nám
také spousta lidí říkala, že už to bylo natočené a že nechápou, proč to chceme
dělat znovu. Do dneška tomu moc nerozumím.
Mimochodem, jak se vám film Synové hor líbil?
Je natočen dobře, stále působí dramaticky. Ale to, jak pracuje s postavou Emericha Ratha, je dobově poplatné.
V čem je vaše pojetí zásadně jiné?
Není to film o Hančovi a Vrbatovi. Je to
film o Hančovi, Vrbatovi a Rathovi.

Emerich Rath byl sportovním Járou
Cimrmanem. Získal prý 500 medailí, úspěchy sbíral v hokeji, kanoistice, plavání i atletice. Navíc propagoval zdravý životní styl, navrhoval
sportovní potřeby, v Berlíně vyhrál
soutěž krásy, přesto skončil jako
bezdomovec. Jeho životní příběh
by vydal na samostatný film…
To je pravda. V našem filmu bude starý
Emerich Rath alespoň jakýmsi vypravěčem.
Kromě Kryštofa Hádka si v něm zahraje Oldřich Kaiser nebo Marek
Adamczyk. Jaké jsou jejich lyžařské schopnosti? Naordinoval jste
jim před natáčením běžkařský trénink?
Všichni herci budou muset projít lyžařským tréninkem. Někteří už individuálně trénují, chodí cvičit, otužují se a tak
dále. Oldřich Kaiser na lyžích projede
jen jednou, on trénovat nemusí.
Natáčení plánujete na únor a březen. I když to není příliš pravděpodobné, může se stát, že nebude
dost sněhu a nepodaří se vám trefit
do podmínek (silný vítr, husté sněžení, špatná viditelnost), které měli na
hřebenech Hanč s Vrbatou. Jak to
budete řešit?
Natáčení tohoto filmu je úplně jiné než
natáčení normálního filmu. Nedá se naplánovat nic. Na hřebenech nevíte, jak
bude za hodinu, natož zítra. S Kryštofem Hádkem jsem vymysleli takovou
větu: V tomto filmu nehraje hlavní roli
herec, ale počasí. Takže se celý štáb
včetně herců odstěhuje na dvacet dní na
Labskou boudu a budeme dělat, co
bude v našich silách. Věnuji se tomuto
tématu několik let. Tak mi to třeba pan
Krakonoš vrátí.

Jihomoravský kraj
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Kuchařkou vrací Brnu, co jí dalo
Mauricijka z Brna získala recepty od třiceti ikonických podniků do knihy, která jim pomůže překonat krizi
TOMÁŠ BRHEL
BRNO | Z Mauricia jela studovat do
Francie a z té přes studijní program
Erasmus do Brna. V něm už zůstala
a dnes, po třinácti letech, se stala oporou zdejší gastronomické scény.
Jako zakladatelka Nadačního fondu
Signatures of Moravia totiž Hanaa Khodabocus vydala unikátní kuchařku Brno
na srdci, Brno na jazyku, kde shromáždila recepty na speciality vybraných brněnských podniků zasažených opatřeními proti pandemii. Veškerý výtěžek
z knihy pak půjde právě na jejich podporu.
„Nechci, aby po pandemii z města vymizely malé podniky a nahradily je nadnárodní řetězce, a protože se jedná o kavárny, restaurace a jim podobné, přišla
nám kuchařka jako dobrý nápad,“ vysvětluje Khodabocus.
Kniha seznamuje s třiceti brněnskými podniky, a to nejen skrze recepty.
„V naší kuchařce přibližujeme i příběhy
těchto podniků. To, jak vznikly, proč
jsou v Brně, co tu mají jejich zakladatelé rádi a podobně,“ dodává Mauricijka,
která žije v Brně od roku 2007.
Projekt spustila už v červnu, kdy vznikaly rozhovory s majiteli podniků a fotografie. „Při výběru podniků jsme se rozhodovali podle významu, který pro
Brno mají, ale roli hrála také jejich historie či architektura,“ dodává iniciátorka
nápadu, která se snaží tímto projektem
městu vrátit to, co jí za roky zde strávené dalo.
„Když jsem se poprvé v rámci studia
podívala do Brna, zjistila jsem, že se tu
cítím doma víc než kdekoliv jinde. Po
ukončení školy jsem se sice na dva roky
vrátila domů na Mauricius – nechtěla
jsem totiž zanevřít na místo, odkud pocházím – ale po následné dvoutýdenní
dovolené v Brně jsem se zde rozhodla
zůstat už napořád a nyní už se považuji
za Moravanku,“ přibližuje svůj příběh
Khodabocus.
Unikátní kuchařku si zájemci mohou
objednat hned v několika variantách.
Kromě samotné knihy totiž nadační
fond nabízí i speciální dárkové balíčky.
Knihu v nich doplňují nejrůznější gurmánské produkty a ingredience pro vaření.
Vedle kuchařky pomáhá nadační
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Hanaa Khodabocus se narodila na ostrově v Indickém oceánu. Teď už je doma v Brně.
fond brněnskému kulturnímu životu i jinými cestami. „Letos jsme například
sponzorovali filmový festival Serial
Killer a veškerou finanční podporu od
našeho partnera, kterým je bezobalový
obchod C&R Haná, jsme se rozhodli da-

rovat na podporu klubu Stará Pekárna,
kinu Lucerna, Divadlu Polárka a knihkupectví Skleněná louka,“ nastiňuje další
aktivity fondu Signatures of Moravia
jeho zakladatelka.
Kromě vlastního nadačního fondu

FOTO | VÍT MÁDR

byl odjakživa její sen také získat Nobelovu cenu. „Říká se, nikdy neříkej nikdy, ale prozatím jsem na ni rezignovala, takže jsem ráda, že alespoň ten nadační fond se mi podařilo vybudovat,“
směje se Hanaa Khodabocus.

DÁRKOVÝ
CERTIFIKÁT
PRO VINAŘE
Udělejte na Vánoce svému vinaři radost,
která mu vydrží desítky let. Darujte
dárkový certiﬁkát na sazenice révy vinné.
Kvalitní
sazenicerévy
révy
Kvalitní sazenice
ze ze
Slovinska, Rakouska,
Německa
Slovinska,
Rakouska,
Německa
i Itálie zajišťuje
zajišťuje PEMAG,
i Itálie
PEMAG,
dodavatel s tradicí již 30 let.
dodavatel s tradicí již 30 let.

Ing.
ErikaŠiroká
Široká
Ing. Erika
. erika@pemag.cz
tel. 606
213213
tel.
606461
461
erika@pemag.cz

.

PEMAG, spol. s r.o., Gagarinova 3, Mikulov
PEMAG,
spol. s r.o., Gagarinova 3, Mikulov

www.pemag.cz
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Karel Čapek: Strach je nemoc…

Tajenka: … špatného svědomí.

24/2020

INZERCE

Výběr z akční nabídky
od 2. 12. do 31. 12. 2020
Herkules

MP Krásno
100 g

16 90
Řepkový olej
COOP Premium
1l

32 90

Gouda

sýr 48%
Německo
100 g

13 90
Starobrno Medium
pivo světlý ležák 0,5 l
1 l/19,80 Kč

9 90

Čokoláda na vaření
Orion
100 g

1490

Brno, Blansko a Vyškov
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Zachrla se v hokeji učil od Říhy
Kdo je Jan Zachrla,
nováček v trenérském
štábu extraligových
hokejistů Komety Brno?
Bývalý učitel a analytik,
který působil i v KHL.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Posledního čtyři a půl roku trénoval hokejový nadšenec Jan Zachrla
(47 let) mládež Komety Brno a zároveň
se pohyboval jako videokouč u mládežnických reprezentací.
I na jeho všestranné zkušenosti vsadil
majitel Komety Libor Zábranský, když
si rodáka z Kyjova vytáhl k sobě na střídačku extraligového celku. Zachrla tam
nahradil Radka Bělohlava, který místo
něho nastupuje k mládeži, a Kamila Pokorného, jemuž Zábranský přidělil funkci pozorovatele zápasů z tribuny.
Pro Zachrlu je to další z vrcholů
v jeho rozmanité kariéře. Umění hokejového koučinku se učil v Rusku od Miloše Říhy, jako vysokoškolský student

Jan Zachrla (vpravo) během svého prvního zápasu na střídačce extraligové
Komety po boku Libora Zábranského.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
chystal v polovině 90. let minulého století statistiky pro trenéry Komety při jejich snaze postoupit do nejvyšší soutěže, trénoval věkové kategorie od dětí po
dospělé. „Pořád se v hokeji pohybuji
v takových sinusoidách. Dostal jsem se
do Ruska i ke Lvu Praha, dole jsem se
ocitl při štacích v Pelhřimově, České

Lípě nebo Mostu. Nechci říct, že jsem
bral všechno, co se mi naskytlo, ale nemám na krku zlaté medaile jako řada bývalých hráčů, kteří dostávají trenérské
nabídky. Všechno mělo nějaký vývoj.
I Kometa představuje vrchol určitého
období,“ řekl Zachrla.
Ze současného extraligového kádru

Komety pracoval nejen s juniory, jimž
nyní Libor Zábranský dává příležitost,
ale i s daleko zkušenějšími hráči. Ondřeje Němce a Jakuba Klepiše potkal ve
Lvu Praha, Filipa Pyrochtu zná z Liberce, Tomáše Vincoura měl v žácích.
Osudovým zlomem v jeho sportovním životě bylo kdysi setkání s Milošem Říhou. Zachrla se věnoval strečingu, posilování a regeneraci, nabídl svoje zkušenosti do Zlína a přes několik
kontaktů se dostal až do Pardubic, kde
právě Říhu zaujal. Legendární trenérský bouřlivák si pak na tento kontakt
vzpomněl, když našel angažmá v ruském Voskresensku, a pečlivého učitele
tělesné výchovy a zeměpisu oslovil.
„A já jsem díky tomu z učitelství přesedlal na hokej,“ usmívá se Zachrla.
Uznává metodickou přípravu a od
svých let v Rusku i důsledný tréninkový
dril. „S hráči je potřeba najít společnou
řeč, aby vaše metody pochopili a vzali za
svoje, ale dril není špatný. Hudební virtuos taky denně do úmoru hraje stejné pasáže a driluje dokonalost pohybu, aby vydal ten správný zvuk. V tom bude sport
hodně podobný,“ nabízí svoje krédo
nový asistent Zábranského v Kometě.

INZERCE
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INTERAKTIVNÍ KOŤÁTKO
TKO

100%
GARANCE

CENA

KVALITY

až

90 dní
GARANCE
VRÁCENÍ

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

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

INTERAKTIVNÍ ŠTĚNÁTKO

HOUPACÍ KONÍK

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

Rozměr: 57 x 52 x 47 cm
Materiál: plast

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

VÁNOČNÍ HITY

NOVINKA
N

Velikost: cca 15 cm

799,
799,--

599,-

5
599,-

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

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

➊

Nosnost: až 100 kg

➋

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

➍

SLEVA -200 Kč

od

399,-

/ks

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

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

DUŠENÍ
SMAŽENÍ
FRITOVÁNÍ
GRILOVÁNÍ

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

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

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

699,-

PARNÍ MOP 5v1

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

od

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

Výkon: 1300 W.

➋

➊
1 999,-

1 199,-

1 499,
9,-

od

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

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

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

599,-

od

399,-

/ks

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

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

➊ ZOOM
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

/ks

od

LEHKÉ

➊

160%

449,-

/ks

zvětšení

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

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

199,-

/ks

AAR
v hodnotě

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

od

VÁNONÍ DÁREK ZDARMA!

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

33 g
ODOLNÉ

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

399,-

499,-

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

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

/ks

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
KL

➌

➊

199,19

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

NOVINKA

➋

od

47-66 cm

KOUPELNOVÉ
VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
SEDÁTKO

➎

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

799,-

1000 K

ke každému
nákupu nad 500 Kč

