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KRAJ
KRAVÁM

ZASLÍBENÝ

Mléčné produkty z Vysočiny

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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

5,6%
ROČNÍ ÚROK

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

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

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

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

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

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

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

4,1%
ROČNÍ ÚROK

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

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

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

Marek Němec
Vím, co potřebuje
herecká duše.
Flákačství
ale nesnáším
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Potok, pak čtvrť za miliardy?
Vyroste v Hradci nové
sídliště pro 3,5 tisíce
obyvatel? Severní zóna
spolyká miliardy. I když
pozemky patří městu,
bude potřebovat služby
developera.

kého potoka bude meandrovat.
Novou čtvrť by měl chránit val, vzniknou i nové tůně, stezky pro chodce a
cyklisty, uplatnění snad konečně najde i
torzo Mostu plukovníka Šrámka, které
pohříchu již několik let leží na břehu Orlice ve Svinarech. „Prvním cílem je vytvořit přírodní prostředí k rekreaci obyvatel, nivu Piletického potoka,“ pokračuje Hanousek.

Unikátní myšlenka i projekt

PETR ZÁLESKÝ
HRADEC KRÁLOVÉ | Původně tu měl
stát obrovský supermarket se všemi minusy, které podobnou výstavbu provázejí. Hradec však včas přeřadil na zpátečku, a tak se na lukrativním místě v docházkové vzdálenosti od historického
centra města bude moct začít stavět úplně nová hradecká čtvrť. Z radnice již vypadla i velmi zajímavá čísla kolem Severní zóny, tedy velké louky mezi Kauflandem, železniční tratí a někdejší Gumovkou.

Větší než Labská I.
Přestože si to asi jen málokdo uvědomuje, nová čtvrť by mohla být větší než
Labská Kotlina I. Odhadem tu na ploše
kolem 110 tisíc metrů čtverečních může
vzniknout nejméně 1 500 bytů asi pro 3
500 lidí. To vše na pozemcích města. Finanční náročnost obřího projektu se
INZERCE

Vizualizace nové čtvrti zamýšlené u Piletického potoka mezi dopravním
podnikem a bývalou Rubenou.
VIZUALIZACE | PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI
však odhaduje mezi třemi až čtyřmi miliardami korun, je tedy jasné, že radnice
by vše musela svěřit developerské společnosti. Jsou tu sice i jiné překážky, ale
vedení města je velkým plánům nakloněné. Padají dokonce i roky, kdy by se
území mohlo začít zásadně měnit.
Prvním krokem bude revitalizace Piletického potoka, protože louka je součástí záplavového území. Hradec již
vlastní revitalizační studii a cestu k zástavbě významně otevírají protipovodňové prvky.

„Ještě sice musíme dořešit některé
majetkoprávní vztahy, ale myslím, že
nejpozději do roku 2023 by revitalizace
Piletického potoka mohla být hotová.
Náklady odhadujeme kolem tří milionů
korun a počítáme se zařazením do dotačního programu ITI,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí
Martin Hanousek. Podle něj je akce jedním z opatření k adaptaci města na klimatickou změnu. Šlo by zároveň o první revitalizaci vodního toku na jeho území. V současné době přímý tok Piletic-

Také další etapa se zatím rýsuje jen na
papíře: na vizualizacích a vůbec celé urbanistické studii pracuje brněnské studio Pelčák a partner architekti. Studie
napoví, kolik bytů by u Piletického potoka mohlo vzniknout. Komerční pás by
pak novou čtvrť odděloval od silnice k
letišti a od průmyslového areálu bývalé
Rubeny. Na vizualizacích je nyní zastavěné území ve tvaru trojúhelníku, vidět
je více než 30 bytových domů, ale i uvažované dopravní napojení lokality včetně zeleně. Nejen významově, ale i rozlohou by se Severní zóna mohla blížit ke
stavebnímu boomu, který již v lokalitě
u přírodní památky Na Plachtě naráží
na maximální kapacity.
Hradec si uvnitř sídliště představuje
také objekt školky i startovacího bydlení. Radnici je jasné, že bez developera
to nepůjde, nejspíš ji čeká vyjednávání
o vztazích s potenciálním investorem.
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Šéf hygieny: Doufám, že vrchol
pandemie přijde co nejdříve
Ředitel krajské hygieny
Ivan Kučera říká, že
lokální ohniska nemáme,
šíření koronaviru v kraji
je plošné.

Nabrali jste od jara nové pracovníky, kteří vám pomáhají práci zvládat, nebo jste více zapojili třeba
dobrovolníky?
Nabírání nových pracovníků je závislé
na počtu systemizovaných míst, což se
určuje centrálně. V současnosti nám pomáhají medici i další externí spolupracovníci. Velice jim za to děkujeme. Problematice covid-19 se již věnuje většina
našich zaměstnanců, bez pomoci těchto
externích spolupracovníků by to již nebylo vůbec možné.

TOMÁŠ HEJTMÁNEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Na maximální
obrátky už měsíce pracují hygienici v
kraji. Pomáhají jim medici i další externisté. Šéf krajské hygienické stanice
Ivan Kučera přesto přiznává, že rychle
zkontaktovat všechny pozitivně testované není v jejich silách.
„Každému musí být jasné, že při denních nárůstech 500, 700 nových případů už není okamžité navolávání daných
osob dost dobře možné,“ říká Kučera.
Hradecký kraj patřil v jarní vlně pandemie k nejméně zasaženým. Čím
to, že nyní se dostal do skupiny nejpostiženějších?
Při hodnocení situace nelze vycházet z
absolutních čísel, tedy kolik C+ případů
(covid pozitivních, pozn. red.) je v dané
oblasti. Je třeba pracovat s relativními
INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

Tel.: 774 335 504

Ředitel hradecké krajské hygienické stanice Ivan Kučera (třetí zleva) na zasedání Bezpečnostní rady Královéhradeckého kraje.
FOTO | ARCHIV KH KRAJE
čísly, s přepočtem na počet obyvatel.
Pokud se podíváme na nárůst případů
za poslední dobu právě v těchto relativních číslech, osm krajů včetně Prahy
mělo počty vyšší než náš kraj. Nárůst
počtu C+ případů je tedy u nás obdobný
jako v celé republice.
Stejně jako na jaře patří k nejpostiženějším okresům v kraji Náchodsko, čím si to vysvětlujete?
Náchodský okres má skutečně v kraji
sumárně nejvyšší relativní počet C+ případů. Proč tomu tak je, nelze jednoznačně říci. V jarním období počty v daném
okrese zvýšily zejména některé rodinné
výskyty. Ale to jsme se oproti současné
situaci pohybovali ve zcela jiných
číslech. Nárůst případů v celém kraji
včetně okresu Náchod je plošný, nelze
jednoznačně říci, že právě určitá skupina obyvatel je zasažena výrazněji.
Podle starosty Náchoda Jana Birkeho hygienici na Náchodsku identifikovali pět ohnisek nákazy, mezi
nimi tři střední školy. Proč jste nerozhodli o jejich uzavření?
Při výskytu C+ případů ve školách jsme
se v rámci jednotného postupu řídili celostátními pravidly. Uzavření celé školy přicházelo v úvahu při překročení jasných kritérií, což se nestalo.
Co stálo na počátku druhé vlny za šířením nákazy v kraji? Byly to návraty z dovolených, koncentrace lidí na
akcích či kumulace dětí ve školách?

Velice pravděpodobně vše, co uvádíte.
Jak vážná je nyní situace v kraji a co
považujete za největší rizika?
Situaci pečlivě sleduje Bezpečnostní
rada kraje. Několikrát týdně i za naší
účasti má porady, kdy se kromě celkové
situace vyhodnocuje stav ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální
péče, školství, integrovaného záchranného systému a dalších oblastí. V současné chvíli je i přes vysoký počet C+
případů a zasažení celé řady zařízení situace hodnocena stále jako stabilizovaná. Největším rizikem je samozřejmě
ohrožení zejména personálních kapacit
v zařízeních sociální péče a zdravotnických.
Virus se však v několika sociálních
zařízeních objevil. Kontrolujete tamní dodržování antivirových zásad a
jak se je daří ústavům naplňovat?
Pozitivní případy covid-19 se vyskytují
v části zařízení sociální péče našeho kraje. Krajská hygienická stanice na to reaguje vydáním rozhodnutí s definicí povinností, které má zařízení při protiepidemických opatřeních plnit. V řadě případů již byla nákaza v zařízeních sociální péče opatřeními úspěšně zvládnuta a
ta mohla být zrušena.
Změnila se nyní nějak práce hygieniků oproti jarnímu období?
Princip naší činnosti je stejný. Stejně
tak nasazení i v mimopracovní době a o
víkendech.

V jaké míře ještě zvládáte trasování
kontaktů a které činnosti předáváte
například na call centra?
Myslím, že každému musí být jasné, že
při denních nárůstech 500, 700 nových
případů již není okamžité navolávání daných osob dost dobře možné. Snažíme
se spolu s uvedenými externími pomocníky v rámci možností a kapacit řešit komunikaci s osobami, kterým byla zjištěna pozitivita na covid-19. Telefonický
kontakt a řešení jejich rizikových kontaktů jsme již na počátku října plně předali centrálním call centrům.
Je podle vás současná kapacita testování v kraji dostatečná?
Kapacita laboratoří je věcí nemocnic a
subjektů, které laboratoře provozují. V
našem kraji v těchto dnech stále kapacita laboratoří narůstá.
Lze nyní v kraji hovořit o ohniscích
nákazy a kde jsou?
Jak již bylo řečeno, nárůst v kraji je plošný, není reprezentován nějakými výrazně velkými ohnisky.
Až donedávna byla data o lokalizaci
nemocných neveřejná, nyní je možné dohledat počty v jednotlivých obcích, jak tuto změnu hodnotíte?
V počátcích, kdy onemocnění bylo v
jednotlivých obcích spíše ojedinělé,
byla ochrana těchto C+ osob cestou zveřejňování pouze agregovaných dat zcela na místě.
Kdy očekáváte vrchol pandemie v
kraji?
Vyjádřil bych to raději jinak: bylo by
dobré, aby byl co nejdříve. Jednoznačně to také záleží na každém z nás, na
tom, jak budeme dodržovat preventivní
opatření.
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Kde a jak skončí samopalník?
Hradec Králové se pustil
do záchrany obří
budovatelské mozaiky,
která „byla objevena“ na
letišti.
PETR ZÁLESKÝ
HRADEC KRÁLOVÉ | Zatímco jedni
tvrdí, že je to stejné, jako by hradecká
radnice zkoušela zrestaurovat mozaiku
s nacistou K. H. Frankem, podle názoru
druhých jde o svědectví doby, které by
mělo být zachováno. Město se pustilo
do záchrany uměleckého díla, které vyvolává kontroverze. Obří budovatelská
mozaika z přelomu 50. a 60. let byla náhodně objevena na jedné z mnoha zanedbaných budov na hradeckém letišti.
Přestože mozaika znázorňující neohroženého brigádníka s jiskrným pohledem a samopalem byla vyrobena pro výzdobu interiéru, pět a půl metru vysoké
dílo přežilo mnoho desítek let vydáno
napospas mrazu, dešti nebo spalující
výhni. Jeho stav odpovídá podmínkám,
jakým čelilo. Rám je prorezlý, celé dílo
se vlní a kroutí a mnoho desítek úlomků
sklosmaltu se až donedávna povalovalo
v trávě.
I když výtvor malíře, sochaře a pedagoga Arnošta Paderlíka je poplatný své
době, o umělecké hodnotě nemůže být

Tým restaurátorů mozaiku sundal
a uložil pod střechu. FOTO | M. VESELÝ
pochyb. Nejspíš byl zhotoven na zakázku pro Světovou výstavu. Další podobná díla ze stejné doby jsou dnes ozdobou renomovaných muzeí.

Dílo je v hasičské zbrojnici
Tým pod vedením restaurátorky Magdaleny Kracík Štorkánové mozaiku sňal a
zatím uložil do budovy, na které visel
možná posledních 60 let. V někdejší
hasičské zbrojnici, která sloužila vojenskému letišti, čeká na další osud.
„Jistě, je v havarijním stavu, ale
všechno jde ještě zachránit. Bohužel
skončila venku, i když byla určena do interiéru. Každopádně mozaika je vyrobe-

Potok, pak čtvrť za miliardy
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Jde o to, aby si tam developer nedělal, co chce. Bude nutné zpracovat jakýsi regulační plán. Ten můžeme začít realizovat, až budeme mít územní plán, o
kterém se již řadu let říká, že bude hotový přibližně za dva roky. Každopádně
to vidím tak, že v ideálním případě by
se takzvaná Severní zóna mohla začít
stavět asi za pět let. Rozhodně jde o unikátní myšlenku a projekt,“ uzavírá Hanousek.
S tím souhlasí i hradecký primátor

Alexandr Hrabálek: „V lokalitě podél
Piletického potoka má město jedny z posledních pozemků, které by se daly
vhodně použít ke kvalitnímu bydlení.
Území je zatím v záplavové zóně, proto
je třeba vyřešit charakter potoka tak,
aby bylo území bezpečné a bylo jej možné zpřístupnit pro bydlení.“
„Teď podle mě bude hlavní dobře to
uchopit a vést diskusi například o tom,
zda vyhlásit veřejnou soutěž na nějakého developera. I to by mělo být jednou z
variant,“ upozorňuje náměstek pro oblast investic a rozvoje města Jiří Bláha.

INZERCE

Pohřební služba ASTRA

776 088 340
773 299 002

Nonstop 24 hodin denně ve všední dny i ve svátek
Naše služby:

• Převoz zesnulých
• Poslední rozloučení
• S obřadem i bez obřadu
Adresa: Nerudova 37/32,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

• Převoz ze zahraničí
• Smuteční květiny
• Smuteční náležitosti
E-mail: info@psastra.cz

na z inovativního materiálu. Pryskyřičné polymery - jak dnes vidíme - obstály
zubu času ne úplně,“ řekla Magdalena
Kracík Štorkánová.
Podle ní se hradecká mozaika materiálově podobá například dílu výtvarníka
Josefa Kaplického nazvanému Hold
sklu anebo proslulé fontáně Dany Hlobilové, jež je po rekonstrukci ozdobou Národního technického muzea.
Na stěhování a zakonzervování zatím
rada města dala 147 tisíc korun a na ní
bude záležet, na jak dlouhou dobu budovatel bude ukryt v bývalé zbrojnici.
Peníze potřebné na definitivní záchranu zatím nedokáže vyčíslit ani restaurátorka. Kdyby se město rozhodlo pro výrobu zcela nového rámu a pro přelepování polymerů, obnova by byla drahá.
Štorkánová by se však přimlouvala za
úspornější variantu. „Byla bych pro to,
aby mozaika zůstala ve stavu jakéhosi
svědectví doby, tedy jako krásná krabatina. Pokud by pak byla umístěná v interiéru, přežila by další desítky let. Kdyby
bylo na mně, udělala bych spíš nějakou
konzervaci než kompletní restaurování,“ vysvětlila sochařka, která kvůli záchraně díla kontaktovala i potomky Ar-

nošta Paderlíka. „Chtěli jsme získat skici nebo karton s rozkreslením jedna ku
jedné. Občas se to zadaří, ale tentokrát
bohužel ne. Mozaika se každopádně dá
zrestaurovat poměrně snadno. Chybějící polymery si dokážeme sami vyrobit.
Bohužel stále není jasný její další osud,
tedy hlavně to, kde bude umístěna,“ pokračovala Štorkánová.
„V tomto stavu to nebude možné skladovat delší dobu. Zkoušel jsem různá
muzea, ale zatím to troskotá na tom, že
je to skutečně velký exponát,“ uvedl radní Adam Záruba, který mozaiku objevil
před dvěma lety.

Je to tvář Julia Fučíka?
Zatímco tělo Paderlík vyskládal jen v
obrysech, s tváří brigádníka, nad kterým září slunce a mírová holubice, si pohrál. Mnozí se dokonce domnívají, že
předlohou byl komunistický novinář,
kritik a překladatel Julius Fučík. Mozaika prý měla být instalována na pražském výstavišti přímo v tehdejším Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Místo toho skončila na někdejší letištní hasičárně. Kde se asi ocitne příště?
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U některých dialogů mám pocit,
že procházím mozkovou příhodou
Marek Němec je pro televizní diváky v poslední době
hlavně lékařem z urgentního příjmu v seriálu Modrý kód.
Z něj sice odešel, ovšem po dvou letech se jeho postava
vrátila v pokračování s názvem Sestřičky Modrý kód.
„Díky této roli jsem uměl dát první pomoc i v reálném
životě,“ říká. Kromě seriálových rolí je ale také úspěšným
divadelním režisérem. „Režíruji proto, že mě baví
dostávat z herců jejich netušené polohy,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Tvrdí, že zná hereckou duši a ví, co
potřebuje. „Nesnáším ale liknavost a flákačství,“ nezapře v sobě Marek Němec,
nedávný zakladatel Divadla Terminus,
manažerské sklony a schopnost být přímočaře kritický. A to i v případě seriálů,
v nichž sám hraje: „Člověk musí generovat slova a dialogy, kdy máte občas pocit,
že procházíte mozkovou příhodou,“ říká
otevřeně. Potřebnou míru ráznosti projevuje také ve svých rolích, ať už v kriminálkách nebo coby seriálový lékař.
Když jste před dvěma lety odcházel
jako David Hofbauer ze seriálu Modrý
kód, následné reakce divaček mi připomněly, jak moje babička kdysi oplakala smrt Bobbyho Ewinga v Dallasu. Ten
se po nátlaku diváků po roce vrátil.
Někteří lidé mi to připomněli, i já si na to
vzpomněl, ale to bych musel docílit toho,
co jsem vlastně původně chtěl – nechat
Davida zlikvidovat. Pak by taková exhumace byla možná jen podobnou cestou
jako tehdy v Dallasu, ale tím, že kluk byl
jenom v Londýně, tak se vrátil jako živý
mezi živé.
Takže to kouzlo je trochu jiné…
Je to takové slabší, takový čajíček oproti
Američanům. (smích)
Do seriálu Sestřičky Modrý kód jste naskočil nedávno. Při odchodu jste říkal,
že jste k tomu měl dva důvody – nutnost učit se stohy textů i to, že se po-

Marek Němec

stava Davida začala ohýbat a chtěl jste
odejít v nejlepším. To se teď změnilo?
Doufal jsem, že zafunguje faktor času, který poslal do seriálu nové buňky v podobě
jiných herců a tím zamíchal celým organismem. Tím, že někdo odejde, poskytne
časoprostor, aby mohl přijít někdo jiný.
Nespekuloval jsem takto tehdy, ale když
jsem přemýšlel o svém návratu, říkal jsem
si, že i toto by mohlo hrát do karet. Děj seriálu je kombinatorika, nemůžete míchat
donekonečna stejnými lidmi. Ukázalo se,
že s novými postavami je najednou co
s čím míchat.

né. Také vidím pozitiva i v tom, že seriály
dostanou do divadel lidi, kteří by jinak třeba nepřišli, čímž tím pádem nakonec nasáli
i jinou kulturu než spotřební. My jsme byli
celkem v pohodě v tom, že Modrý kód nebyl a priori vztahový, ale lékařský. Spoustu
věcí jsem se naučil, viděl operace na videu
a dozvěděl se spoustu hodnotných věcí. Neřešilo se tolik, kdo koho má
nebo nemá rád, ale akční věci, což se teď
v Sestřičkách samozřejmě
změnilo.

Řekl jste také, i když nevím, jestli ne
v nadsázce, že odcházíte i proto, abyste si nezvykl na peníze. Teď už si na ně
zvyknete v pohodě?
Nebyla to nadsázka, myslel jsem to vážně. Ďábel peněz je lákavý. Sám sebe používám jako nástroj průzkumu. Teď se
budu zase chvíli otužovat. (smích)
Hercům z dlouhodobějších seriálů je
občas vyčítáno, že to dělají právě jen
pro peníze a že navíc nejde o moc
uměleckou práci.
Víte, zvenčí to můžete jenom okecat.
Mohli bychom si klást otázku, co umělecká práce je. Jasně, v seriálu není tolik
času na filmařinu a diplomaticky si
pojďme říct, že po scenáristické stránce
to nebývá vždy úplně festival – a ani to
tak nejde, protože penzum normostran
je dané a člověk musí generovat slova
a dialogy, kdy máte občas pocit, že procházíte mozkovou příhodou. Nicméně
úkolem herce ale je to obhájit a odehrát. Já
si myslím, že jde o uměleckou práci. Musíme být schopni svým citem a kreativitou
schopni zabalit to do něčeho, co je přijatel-

Narodil se 24. dubna 1981 v Chebu. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební a poté herectví
na Divadelní fakultě Akademie múzických umění.
■ Známý je hlavně z populárních televizních seriálů jako Sestřičky Modrý kód, Poldové a nemluvně,
Atentát, Lynč či Vraždy v kruhu.
■ V divadlech hraje od roku 2002, v letech 2005 až 2010 byl v angažmá Činoherního studia v Ústí nad
Labem, od té doby je na volné noze. Je také divadelním režisérem a herectví předával i dalším
generacích, a to coby pedagog oboru herectví na Katedře činoherního divadla DAMU.
■ Věnuje se i moderování, uváděl například televizní Studio Kamarád, provázel také dvěma ročníky
předávání Cen Alfréra Radoka.
■

FOTO | PROFIMEDIA

Je tedy nějaká praktická vědomost
nebo dovednost, kterou vám natáčení dalo pro osobní život?
Zašívání břicha to nebude. S jehlou jsem
skončil na základce v rodinných pracích
s kanavou. (smích) Získal jsem ale informace o fyziologických procesech těla
a o fungování tohoto geniálního aparátu.
Kdybych byl svědkem úrazu, vím lépe, co
a jak. Ostatně už se mi to stalo, že jsem podával první pomoc. Třeba na dovolené
v Mexiku zkolabovala vedrem paní
a předejchla se, zkroutily se jí prsty. A já už jsem věděl, že její tělo
nemá kysličník uhličitý a musí dýchat do sáčku, aby jej tělo získalo,
když nemáme po ruce diazepam.
To jsou věci, které je dobré vědět.
Prima moudře spolupracovala
s Českým červeným křížem, takže
jsme i absolvovali zdravotnický
kurz. Zařekl jsem se, že to zdravotnické minimum si zkusím udělat.
Minimálně chuť se v tom vzdělávat to ve mně vzbudilo.
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Kvalitní nádobí
s body za nákupy
se slevou
až

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
Marek Němec alias lékař David Hofbauer se po dvou letech vrátil
do populárního seriálu Modrý kód,
respektive navazující série Sestřičky Modrý kód.
FOTO | FTV PRIMA
Kromě televizních projektů vás lidé
mohou znát z divadla, a to nejen jako
herce, ale jste i režisér. Už z našeho
rozhovoru je jasné, že jste veselý člověk, jste takový i při režírování?
Tím, že znám hereckou duši a vím, co potřebuje, se to snažím dopřát i mým hercům.
Ale v okamžiku, kdy se vyčerpají všechny
možnosti mého sociálního cítění, které jsou
poměrně velké, v ten moment pohár přeteče a vybouchnu. Ale nikdy ne z důvodu, že
bych si na někom potřeboval honit ego. Režíruji proto, že mě baví dostávat z herců jejich často i netušené polohy. Primárně je
pro mě důležité rozvíjet jejich osobnost po
umělecké stránce, a pokud je můžu inspirovat, tak je to jenom plus. Co ale nesnáším,
je liknavost a flákačství. Sám mám času
málo a vím, jak je vzácný. Od doby, kdy
jsem měl štěstí, že se nám narodily dvě
zdravé děti, nakládám s časem jako s komoditou a ne s něčím, co je nekonečné.
„Jak stárnete, musí být váš umělecký
pohyb plný otázek proč, na které si
umíte odpovědět,“ uvedl jste kdysi.
Jak jste si n otázku „Proč?“ odpověděl, kdy jste si otevřel vlastní divadlo?
Otevřeli jsme loni na konci roku, ale bohužel covidová anabáze neumožnila se rozvinout. Divadlo Terminus není ani tak
zvláštní tím, kde hrajeme – v malém sálečku přidruženém k Letenské vodárenské
věži v Praze, ale zajímavá je forma monologického divadla, kde herec sám čelí převaze hlediště. Odpověď „Proč?“ vznikla
logickou posloupností: příležitost-práce-reflexe práce a z potřeby mě a mých kolegů dělat věci jinak. Nebavilo nás, jak se
někde herectví odosobňuje, a řekli jsme si,
že my chceme mít příležitost pro plnotučné, šťavnaté herectví. Dokud na něco takového má člověk čas a energii, tak to má podle mě zkusit.
Doba pro to ovšem není moc dobrá.
My nemáme přílišné ekonomické ztráty,
protože máme krásné podmínky za pronájem sálu. Ale samozřejmě, co nás nejvíc
mrzí, že neformujeme tvář divadla. Nemů-

Jak zvládáte tuto dobu?
Můžu děkovat, že mi okolnosti, a možná
i trocha štěstí, umožnily pracovat na poměrně mnoha místech, třeba režíruji v Českém rozhlase, což pořád můžu. Špatně
jsou na tom třeba muzikáloví herci, já
mám v Plzni rozdělaný nádherný a velkolepý muzikál My Fair Lady, ale nevíme,
jestli premiéra vůbec bude. V této době je
těžké pracovat s energií. Když to beru z divadelního hlediska, vždy napřímíme síly
a směřujeme je k premiéře a teď to nejde.
A po osobní stránce si spíš teď kladu otázku, kde je nyní moje místo, spojeno
i s tím, když si hraji na doktora v Sestřičkách. Uvažuji, kam sám sebe, považuje se
za nerizikového hostitele viru, vrtnout,
abych byl užitečný. Protože kultura je nádherná věc, ale nemám pocit, že nejlepší nápad je, když jsou třeba někde povodně, poslat tam cédéčko s poezií, aby si ho lidé
mohli při vytírání sklepů přehrávat, že jim
bude lépe. Člověk při síle má přiložit ruku
k dílu a něco dělat, tak o tom teď přemýšlím – co a jak.

1. 11. ZAVŘENO

94,90

42,90
54,90

21%

Takže jste si z toho vzal i nějaká pozitiva.
Velmi, paradoxně letošní jaro považuji za
jedno z nejkrásnějších období našeho rodinného života. Obecně si myslím, že by
toto mohl být okamžik, kdy si my, jako
společnost, zminimalizujeme svoje tužby
a potřeby a trochu se zamyslíme. Jako lidé
jsme smrtelní a je podle toho třeba nakládat se životem, třeba to v nás vyprovokuje
víc nějakou duševní aktivitu. To by bylo
podle mě fajn.

12,90

JIHOČESKÉ
MÁSLO
250 g

100 g 17,16 Kč

18%

15,90

89,90

TULLAMORE
DEW
40 % alk.
0,7 l

49%

179,-�

1 l 399,86 Kč

TRVANLIVÉ
MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

19,90
279,90
519,-�

MILKA
různé druhy
87,5/100 g

46%

100 g 37,60/32,90 Kč

33%

29,90

KÁVA MARILA
STANDARD
mletá | 1 kg

OPAVIA
PIŠKOTY
240 g

100 g 8,29 Kč

18,80
CENA BEZ PENNY KARTY

Vnímáte u sebe rozdíl mezi jarní a podzimní karanténou?
Vidím velký rozdíl, není jaro… (smích)
My jsme s rodinou trávili první část na chalupě a já po strašně dlouhé době viděl jaro.

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

29. 10. – 4. 11. 2020

žeme zkoušet, protože herce najímáte
ve chvíli, kdy víte, že teď mají čas, ale teď
už čas třeba nemají, protože jsou pracovně
jinde. Mám koupená práva na krásné dva
tituly, ale pořád čekáme, jako všichni…

70%

32,90

42%

21,90
39,90

45%

MANDARINKY
volné
1 kg

19,90
25,90

23%

OKURKY
MACHLAND
670 g, PP 350 g

100 g 5,69 Kč

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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1
Slavné české filmové páry

Válečné útrapy
Janovi a Věře
humor nevzaly
On byl v koncentračním
táboře, ona v odboji.
Když se dali po válce
dohromady, i přes prožité
hrůzy si zachovali smysl
pro humor, který jim pak
vydržel po celý společný
život. Jan Skopeček
a Věra Tichánková
tvořili pár přes 60 let.
JOSEF HORA
ČR | Setkali se rok po konci války v Horáckém divadle v Jihlavě. Věře Tichánkové bylo 26, Janu Skopečkovi 21. Poprvé si
spolu zahráli ve hře Hrátky s čertem, ona
hrála Káču, on čerta Solfernuse. Jan se
starší Věře líbil, z každého si dělal legraci,
chvílemi byl až drzý, když mu ovšem jednou na pódiu ujely ve flanelových botách
nohy, herečka se nemohla přestat smát.
Další eskapáda se odehrála při přestavení Dobrodruzi. Herci nečekaně uprostřed
hry spadla na hlavu skleněná lampa a rozletěla se na kusy. Zpola omráčený mladík
dohrál nejen zbytek obrazu, ale i celou

hru. „Zvládli jsme to, i když nám pod nohama křupaly střepy z rozbité lampy. Nikdy předtím ani potom už ta veselohra takový úspěch nezažila,“ uvedl později Skopeček, který se o životě rozpovídal v projektu Paměť národa či třeba v pořadu
13. komnata České televize.
I jemu se rázná mladá a hezká herečka
líbila, a tak ji pozval na rande. Do cirkusu.
Bylo to v pondělí, když mívali divadelnicí
volno. „Během představení se však strhla
taková bouřka, že vystoupení přerušili a já
doprovázel Věru pod deštníkem domů.
A ráno jsme šli na zkoušku už bez deštníku. A bez deštníku nebo s deštníkem nám
to vydrželo čtyřiašedesát let,“ vyprávěl
s úsměvem v roce 2012.
„Moc jsem tomu svazku nevěřila, věděla jsem, že jde Honza na vojnu,“ vzpomněla Věra Tichánková na období krátce
po svatbě, která se konala v příjemném babím létě na konci září 1949. Oba byli šťastní a snažili se zapomenout na hrůzy války,
které oba prožili.

Záchrana od „Kristiána“
Jan se narodil v Litoměřicích v rodině živnostníka, na přání otce se přihlásil na obchodní akademii, od malička ho ovšem lákalo divadlo a zejména cirkus. V roce
1942 se pokusil o konzervatoř, ale nepřija-

2

3

(1) Tři chlapi v chalupě (1963)
(2) Nemocnice na
kraji města (1977)
(3) Dokument
Příběhy slavných
(2007)

FOTO | ARCHIV MAFRA,
PROFIMEDIA, ČSFD.cz

li ho, místo toho si jako totálně nasazený
stoupl k soustruhu v továrně na letecké motory „Waltrovka“ v pražských Jinonicích.
Brzy ho čekal šok. „Až za protektorátu
jsem se dozvěděl o tom, že jsem z položidovské rodiny. Ve chvíli, kdy maminka přišla domů s židovskými hvězdami,“ vzpomínal. V roce 1943 musel odjet do firmy
Gebrüder Schäfer Nürtingen u Stuttgartu,
když se za půl roku vrátil, jako takzvaného
židovského míšence prvního stupně ho nacisté poslali do koncentračního tábora.
Nejdříve do Kleinsteinu, poté do Osterode.
Během transportu do toho druhého mu
zachránila život legenda českého herectví, Oldřich Nový. Setkali se v nákladním
vagoně naloženým 50 lidmi, každý měl
akorát deku. Cesta trvala kvůli bombardování týden a 19letému Skopečkovi se
v „dobytčáku“ udělalo zle. „Dostal jsem
horečku, najednou ke mně přišel pan
Nový, vůbec mě neznal, změřil mi teplotu, dal mi nějaké prášky, půjčil mi deku,
seděl u mne,“ vzpomínal herec. Oba naštěstí útrapy přežili.
Věra Tichánková se narodila ve slovenské Žarovnické Huti, s tatínkem lesníkem
se rodina přestěhovala do Čech. Bavila ji

chemie, a proto začala studovat na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Když školu nacisté zavřeli, vrhla se do studia herectví na konzervatoři. Jenže ani to
nedokončila, mohly za to její aktivity
v protinacistickém odboji, kde pomáhala
získávat potravinové lístky pro osoby v ilegalitě. Následovalo zatčení gestapem a vězení. Nejprve v Terezíně, pak v Drážďanech a nakonec v Lipsku.

Jediný společný film
Když později mladí manželé odešli do Prahy, Jan Skopeček stál u zrodu Divadla
S. K. Neumanna, dnešního Divadla pod
Palmovkou, kde zůstal po celý život. Působila zde i manželka Věra. Ta je dodnes známá coby selka Heřmanka ze seriálu Byli
jednou dva písaři, Jan Skopeček třeba z komedie Tři chlapi v chalupě. Kromě televizních inscenací společně účinkovali v jediném filmu, byl to Kameňák z roku 2003.
Až do vysokého věku bydleli v pražském
bytě a velmi si prý užívali dopolední a odpolední kávu, kterou vždy vařil Jan Skopeček. Věra odešla v roce 2014 ve věku
93 let, Jan letos 27. července, bylo mu 94.
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Sttooop KARPÁLNÍM TUNELŮM!

*Z produktů řady Ocutein®.

NOVVINNKA:

30 tobolek navíc
+ OCUTEIIN®
SENSIGEL
zdarm
ma
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Konec unaveným
ý očím!

Jsou vaše oči stále častěji unavené od televize,
monitoru počítače či ostrého letního slunce? Pak je
vhodné začít doplňovat potřebné látky, které jsou
důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným očím s Ocutein® Brillant Lutein.
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. K dostání v lékárně.

Nechte VLASY ROZKVÉST

4

m

k podzimní
pohodě

ení? pálení? trnutí?
enč
v
a
r

Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí
Sy
z povoolání. Často tato komplikace končí až chirurgickým
zákrokkem. Důvod vzniku je prostý – neustále opakování stereotyppních pohybů vedoucí k mravenčení, pálení, trnutí
a bolesti
b l v konečcích prstů a zápěstí ruky. Představujeme
proto účinné a naprosto jedinečné řešení.
KARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů.
Obsahuje zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky,
světlíku a chmele. Díky tomuto složení účinně bojuje s přízna-ky karpálních tunelů (mravenčení, pálení, trnutí, oslabená cit-livost). Zdravotnický prostředek KARPAL AKUT přináší rychlou
úlevu. Při pravidelné aplikaci dochází k úlevě postižené oblastti
a také k prevenci vzniku tohoto problému. K dostání v lékárněě.

3

Zelená pro krásná a zdravá ňadra

Pevná a plná ňadra jsou tajným přáním každé ženy. Odteď však
dokonalá prsa nemusí být jen snem, ale skutečností!
Toužíte po krásném a zdravém poprsí? Pak je potřeba se o svůj
dekolt dobře starat. Vyzkoušejte Decolen FORTE. Doplněk stravy
na přírodní bázi pro všechny ženy, které chtějí svá ňadra chránit
a zároveň je mít krásná a pevná. Unikátní složení zajišťují rostlinné
extrakty ze semen vinné révy, chmelu otáčivého, sóji a extrakt
ze lnu setého. Právě ten chrání a podporuje zdraví prsní tkáně a má
pozitivní vliv na plnost a pevnost prsou.

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

Trpí vaše kštice zvýšeným vypadáváním a řídnutím? Jsou vaše vlasy oslabené,
poškozené a bez objemu? Nechte je znovu rozkvést s šamponem Vlasové hnojivo!
Vlasové hnojivo šampon s kofeinem a komplexem HustoplexTM účinně redukuje vypadávání vlasů, jjejich
řídnutí a poškození vnějšími vlivy, škodlivinami či náročným stylingem. Unikátní složení s kofeinem, koppřivou, zeleným čajem a silymarinem navíc podporuje růst nových vlasů, zvyšuje odolnost vlasových buněěk
a pomáhá vytvářet objem, lesk a sílu vlasů. Vyzkoušet můžete také Vlasové hnojivo ve formě tablet či beezoplachové sérum. Kompletní portfolio značky Vlasové hnojivo je k dostání v lékárnách a zdravých výživácch.
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Výpověď kvůli viru? Čechy bez
Odvětví průmyslu se
zatím daří koronavirové
krizi odolávat. Firmy
shánějí kvalitnější
zaměstnance a mohou si
vybírat i z těch, kteří
v jiných oborech přišli
o práci. Nábory dělá
například energetický
gigant ČEZ, hledá lidi
do IT, výroby i prodeje.
ČR | S příchodem koronavirové krize
zmizely napříč obory tisíce pracovních
míst. Firmy hlásí omezování příjmu nových zaměstnanců, některé musí těm
stávajícím rozdávat výpovědi. Největší
personální agentura v Česku Manpowergroup proto položila společnostem v nedávném průzkumu otázku:
Kdy očekáváte návrat náborů k úrovni před pandemií?

„Jen 15 procent firem očekává návrat
do tří měsíců, víc než třetina společností pak do jednoho roku. 54 procent firem letos v září tvrdilo, že se k výši náborů nevrátí nikdy. Zhoršilo se tak očekávání oproti minulému čtvrtletí, kdy si
to myslelo jen 19 procent dotázaných firem,“ popisuje závěry Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. „Firmy si ještě na začátku léta
myslely, že pandemie odezní a vše se
vrátí k normálu,“ vysvětluje.
Nezaměstnaných tak přibývá, a to nejen v oborech jako je turistický ruch nebo
gastronomie, na které dopadají vládní
opatření zřejmě nejsilněji. Pro lidi, kteří
přišli o práci, ale existuje naděje – zkusit
to v průmyslových firmách, které pandemie tolik nezasáhla a stále nabírají. Pojďte k nám! vzkazují personalisté a nabízejí
stabilní zázemí velkých firem.
Příkladem je společnost ČEZ, o kterou je mezi lidmi hledajícími novou či
lepší práci velký zájem. Energetický gigant hlásí dvojnásobný nárůst přijatých
životopisů. „Zatímco za květen 2019
měly pracovní pozice ČEZ 28 tisíc zhlédnutí, letos v květnu to bylo přes 90 tisíc.

Firmy shánějí lidi na spoustu pozic, třeba i do administrativy nebo zákaznického servisu.
ILUSTRAČNÍ FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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Nechte svou firmu
v klidu růst

heliosnephrite.cz

7 941 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost
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práce lákají výrobní firmy i ČEZ
Loni v květnu poslalo svůj životopis
v průměru 13 lidí na jednu pozici, letos
v květnu to bylo 25 osob,“ přibližuje
mluvčí ČEZu Alice Horáková. „Sháníme lidi zejména do výroby, distribuce
či do prodeje. Nabíráme také IT specialisty, protože probíhá velká digitalizace
distribuce. Kromě technických oborů
hledáme nové zaměstnance v oblasti financí, bankovnictví, dopravy, nákupu,
personalistiky, pojišťovnictví, zákaznického servisu a dalších,“ popisuje mluvčí ČEZu.
Zřejmě největším nedostatkem zaměstnanců teď trpí výrobní podniky,
kde je tedy velká šance na získání práce. „Desítky velkých průmyslových firem tam aktuálně hledají tisíce zaměstnanců, volná místa se jim nedaří obsadit, neboť klesl zájem zahraničních pracovníků. Firmy si se situací nevědí
rady,“ přibližuje situaci Halbrštát.

Z kuchaře obchodníkem
Podle něj je nyní už všem jasné, že začala dlouhodobá krize. A ta si žádá od
mnoha Čechů zcela nový přístup k vlast-

50

tisíc lidí se v září
přihlásilo nově
na úřadech práce.

toho se snažil proniknout do úplně nových oborů. Lidé z gastronomie se nám
například hlásí do pozic obchodníka či
náboráře,“ upřesňuje.

Bez práce je teď
3,8 procenta Čechů

Kdo je ochotný dělat rukama, práci najde rychle.
FOTO | MAFRA
ní práci. „Pandemie dopadla nejhůře na
zaměstnanost v gastronomii, ubytování,
cestovním ruchu a službách. Nutnost rekvalifikace velkého množství lidí bude
po epidemii ještě naléhavější, urychlí se
nárůsty zaměstnanosti ve zdravotnictví
a sociální péči. Nečekal bych na rychlý
návrat ke starému ‚normálu’ a místo

Úřady práce hlásily ke konci září nezaměstnanost 3,8 procenta. Uchazečů o zaměstnání pak více než čtvrt milionu.
„Zájem je především o zaměstnance v
dělnických profesích, o pomocné a nekvalifikované zaměstnance a kvalifikované řemeslníky,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti z Generálního ředitelství Úřadu práce Jan Karmazín.
Nabírá se také v sektoru IT. „O zakázky přišlo mnoho firem. Toho využily ty
IT firmy, o jejichž produkty je nadále
zájem, a najaly si desítky programátorů,
které by dříve na trhu těžko hledaly,“
doplňuje Halbrštát.
(jos)

Pracovní trh v Česku
K 30. září 2020 byla nezaměstnanost
3,8 %, v září 2019 to bylo „jen“ 2,7 %.
■ Úřad práce ČR evidoval na konci září
celkem 277 015 uchazečů
o zaměstnání, to je o 75 108 osob více
než před rokem.
■ Zaměstnavatelé nabízeli
prostřednictvím Úřadu práce
316 658 volných pracovních míst.
■ Během září se na úřadech práce nově
přihlásilo 50 874 lidí.
■ Průměrný věk uchazečů o zaměstnání
činil 41,9 roku, průměrná délka
nezaměstnanosti byla 421 dnů.
■ Zaměstnavatelé měli největší zájem
o dělníky v oblasti výstavby budov,
montážní dělníky, obsluhu
vysokozdvižných vozíků, pomocníky
ve výrobě, uklízeče, řidiče nákladních
automobilů či zedníky.
■ Více než 73 procent volných
pracovních míst je určeno pro
uchazeče se základním či nižším
vzděláním.
■
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JIŽ 12 LET DRŽÍME AUKČNÍ REKORDY
NEJDRÁŽE PRODANÝCH UMĚLECKÝCH
DĚL V ČESKÉ REPUBLICE.

PŘIJÍMÁME KVALITNÍ UMĚLECKÁ DÍLA DO NAŠÍ EXKLUZIVNÍ
ZIMNÍ AUKCE – ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY

TVOŘÍME SVĚTOVÉ REKORDY:
TOYEN, LA DAME DE PIQUE
(PIKOVÁ DÁMA), 1926
DOSAŽENÁ CENA: 78.650.000 KČ

Online den
otevřených dveří
6–8/11
Přihlášku ke
studiu
podávejte
do 30/11

Fakulta architektury ČVUT v Praze
fa.cvut.cz
@fa_ctu
www.fa.cvut.cz

Nejlepší ležák vaří v Holbě
www.aloos.cz
E:loos@aloos.cz

Nejvýznamnější degustační soutěž
roku – České pivo roku 2020, vyhlásila
za nejlepší světlý ležák pivo Holba Premium a další dvě piva Pivovaru Holba
stanula na stupních vítězů v dalších kategoriích. Letos je to tak pro Holbu už
třetí velký úspěch na soutěžích.
Nejsledovanější kategorií soutěže České pivo roku 2020 je každoročně – Světlý
ležák. Už v loňském roce Pivovar Holba
obsadil se svým ležákem Holba Premium
druhou příčku a letos byl výsledek ještě
o stupeň lepší, čímž degustátoři potvrdili
stabilní mimořádně vysokou kvalitu tohoto
piva.
„Máme obrovskou radost z toho, že
se naše piva dlouhodobě drží na předních
příčkách prestižních degustačních soutěží. Je to jen dalším důkazem toho,
že v Jeseníkách dlouhodobě vaříme
jedinečné pivo z těch nejlepších regionálních surovin,“ komentoval úspěchy
v soutěži Ing. Luděk Reichl, sládek Pivovaru Holba.
Dalším úspěšným reprezentantem Pivovaru Holba se stalo pivo
Holba Šerák. Světlý ležák s nahořklou jemně chmelovou chutí
a vydatným řízem potvrdil své
výsadní postavení v rámci značky
Holba a v kategorii 11% světlých
ležáků skončil na třetím místě.
Vlajková loď Pivovaru Holba si
tak letošním bronzem připsala již
své 10. ocenění z největších tuzemských a zahraničních soutěží
a zároveň dokázala, že stále patří
k nejúspěšnějším a nejoblíbenějším pivům značky Holba. V kate-

gorii nealkoholických piv získalo bronzovou
medaili Holba Horské byliny nealko. Nealkoholická piva se těší velkému nárůstu
zájmu a tím i konkurence, a proto každý
úspěch v této kategorii opravdu potěší.
Soutěž pořádal Český svaz pivovarů
a sladoven ve spolupráci s Výzkumným
ústavem pivovarským a sladařským letos
už po dvacáté.
Úspěšný rok Pivovaru Holba
Vítězné medaile ze soutěže České pivo
roku 2020 nejsou jediným letošním úspěchem pivovaru, které si svým poctivým
pivem vysloužil. Holba Premium, ležák
příjemně jantarové barvy, si například
na své konto letos již připsal ocenění za
bronzovou příčku v mezinárodní soutěži
World Beer Awards 2020 v kategorii
Lager Classic Pilsener. Pivovar Holba
zabodoval v létě s Holbou Premium
také na domácí půdě, když získal titul
Regionální potravina Olomouckého
kraje 2020 v kategorii alkoholických
a nealkoholických nápojů.
Pivovar Holba tak opět dokázal,
že si svým ryzím pivem z hor umí
získat nejen náročné degustátory
v porotách mezinárodních soutěží, ale díky zdrojům výjimečných
místních surovin – vody, ječmene
i chmele, které jeho pivu propůjčují nezaměnitelný charakter, dělá
věhlas i svému kraji. Hanušovický
Pivovar Holba ukazuje, že když se
pivo dělá poctivě lokálně, slaví pak
úspěch také globálně.
www.holba.cz
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Žerty stranou, migréna není
„bolístka“ a deprese „splínem“
O své bolesti hlavy mnozí mluví jako o migréně,
ačkoliv jim na její potlačení stačí spolknout „růžovou
tabletku“. Skutečný atak migrény přitom trvá i celé
dny a pacienta vyřadí z běžného života. A „depka“?
O té je nyní už skoro módní mluvit při každé špatné
náladě. Reálně jí však trpí na půl milionu Čechů.
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | „Dneska ne, mám migrénu.“ Ta věta
i díky různým komediím zlidověla a, přiznejme si, který muž ji někdy od své drahé polovičky i ve skutečném životě neslyšel. A nebo: „Mám depku, nikam nejdu!“
Pojmy „migréna“ a „deprese“ sice mnoho
lidí používá, ale zdaleka ne všichni vlastně tuší, o co jde. Opravdu mají „depku“,
nebo jen momentální splín či špatnou náladu? A neříkáte i vy obyčejné bolesti
hlavy plynoucí ze stresu nebo nedostatku tekutin „migréna“?
Skutečná migréna totiž
není nějaké to pobolívání
hlavy, ale závažný zdravotní problém se značnými sociálními i ekonomickými dopady,
který dělá pacientům ze života peklo. A ačkoliv trápí
s různou intenzitou takřka milion Čechů, je
toto onemoc-

nění podle odborníků poddiagnostikované a nedostatečně léčené.
Průběh migrény je různý, jedna ataka
může ale trvat i několik dní. „Značná část
nemocných během migrenózní ataky pozoruje nevolnost a zvracení, až polovina postižených trpí nechutenstvím a netoleruje
příjem jídla. Vyhledávají klidnou a temnou místnost,“ přibližuje Zbyšek Pavelek,
neurolog z Certifikovaného centra pro

diagnostiku a léčbu bolestí hlavy s tím, že
pacientům kromě citlivosti na světlo, hluk
či pachy může být také na zvracení. „Bolest
je to skutečně velká a omezuje každodenní
činnosti. Tato skutečnost je nesnadno pochopitelná pro ostatní, kteří trpí ‚běžnou bolestí hlavy‘ a nedokážou se vcítit do obtíží
nemocného,“ zdůrazňuje Zbyšek Pavelek.

„Zase ji bolí hlavička“
Běžná bolest hlavy i migréna mohou mít
stejné spouštěče, mezi které patří stres,
změny počasí, nedostatek či nadbytek
spánku nebo dietní chyby. Jenže zatímco
„běžná“ bolest hlavy je mírnější intenzity,
zasahuje obvykle celou hlavu, je takzvaně
tupého nebo tlakového charakteru a obvykle ustoupí po odstranění vyvolávající
příčiny či po použití běžně dostupných
léků k tlumení bolesti; u migrény je to složitější. „Pro pacienta je zcela nezbytné
podchytit migrénu již v začátku. Tedy užít
adekvátní medikaci, která dokáže zastavit
epizodu bolestí hlavy,“ uvádí neurolog Pavelek a zároveň radí pacientům neklesat
na mysli: „Moderní možnosti léčby migrény mohou pomoci pacientům zajistit významné zlepšení kvality života.“
Pacienti s migrénami se ve svém okolí
často setkávají se zlehčováním svých bolestí. „Migréna se u mě objevila v dětství,
s podceňováním mám kvůli tomu bohaté
zkušenosti. Začalo to u dětských lékařů.
Rodiče na začátku také nevěřili, že opravdu mám takové bolesti. V pracovním životě to potom pokračovalo a vtípky o tom,
že ‚Janičku zase bolí hlavička a musí si jít
hajnout‘, slýchám dodnes, jen mě už teď
tolik nerozhodí a nemrzí,“ vypráví 33letá
Jana Skipalová. „Myslím, že migréna má
určité stigma a pravděpodobně ještě dlouho mít bude. Také jsem se setkala s tím,
že mám migrénu, protože se nemám ráda
a mám špatně nastavené energie. Lidé,
kteří jsou mi nejblíž, ale vědí, že zlehčování není namístě,“ podotýká.

Deprese zpomalí mozek
Podobné to mají lidé s depresí, neboť
se často setkávají s poznámkami, že
„mají jen špatnou náladu“. Problém
je přitom daleko složitější a porucha
nálady je pouze jeden z možných pří-

Kde hledat pomoc?

FOTO | SHUTTERSTOCK

Migréna tedy není běžná bolest
hlavy, ale chronické celoživotní
onemocnění, které významně
ovlivňuje kvalitu života pacienta,
jeho rodiny i přátel. Více informací
o migréně, rady, tipy a seznam
specializovaných center na
www.omigrene.cz.

znaků. Dokonce totiž existuje také typ deprese, kdy se pokleslá nálada vůbec neprojevuje, tedy deprese bez deprese.
„Depresi si můžeme představit jako
‚přetížený počítač‘, který se vám zasekává, nereaguje, je pomalý, není schopen plnit všechny funkce, na které je stavěný.
Stejně tak mozek s depresí bývá zpomalený, nevýkonný, dělá chyby, nechce otevírat nové programy, jako je třeba ‚radost‘,“
objasňuje Taťána Suchánková Kočí, psychiatrička a psychoterapeutka z Psychiatrické léčebny Petrohrad.
A protože mozek řídí celé tělo, může se
problém objevit na jakékoliv úrovni.
Tedy i tam, kde bychom to třeba ani laicky neočekávali. „Například v řízení fyziologických procesů organismu, časté jsou
změny chuti k jídlu, poruchy spánku, poruchy sexuálního fungování, ale i přetrvávající bolesti hlavy, bolesti břicha, bolesti
zad, nevolnosti či třeba pokles imunity
a další,“ doplňuje Suchánková Kočí.
Podle Světové zdravotnické organizace
trpí depresí více než 300 milionů lidí na celém světě, v Česku je to minimálně půl milionu. Co hůř, až 30 procentům pacientů
nepomáhají antidepresiva.
Přitom najít hranici mezi depresí a „běžným smutkem“ může být těžké. Smutek
je něco, co provází život každého člověka.
Někdo by mohl říci, že běžný smutek je reakcí na těžkosti a negativní věci v našem
životě. Ale i těžkou depresi může spustit
silný stres či úmrtí někoho blízkého.
„Osobně se vždy ptám pacientů, jestli
v jejich životě je či není radost. Zda věci,
které obvykle radost přinášejí a dokážou
potěšit, mají stejnou sílu jako dříve. Pokud ne, a dokonce se takovým aktivitám
vyhýbají, pak je čas hovořit o depresi a začít se s ní vážně zabývat,“ uzavírá Suchánková s tím, že nadužívání spojení „mám
depku“ může vést i k podceňování varovných příznaků.

Česká republika

Pád letadla do pražské
zahrádkářské kolonie
způsobil před 45 lety smrt
79 lidí. Desítky cestujících
ale díky záchranářům
přežily. Příčiny havárie se
zkoumají do současnosti.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | I když nešlo o nejhorší leteckou nehodu v československých dějinách, pád dopravního letadla do zahrádkářské kolonie
v pražké části Suchdol 30. října 1975 je bezesporu havárií nejznámější. A to proto,
že se o devět let později stala námětem
pro brilantně natočený poslední díl populárního seriálu Sanitka.
Režisér Jiří Adamec přiblížil rychlou
pomoc pražské záchranné služby těm pasažérům, kteří pád přežili, na svou dobu
naturalisticky. Zároveň však nepřeháněl.
Když onoho 30. října před 45 lety krátce
před půl desátou dopoledne rozoralo suchdolské zahrádky letadlo DC-9 jugoslávských aerolinií Inex-Adria Aviopromet se
115 československými turisty a s pěti členy posádky na palubě, znamenala každá
další minuta bez pomoci vyšší počet mrt-
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vých. Pražští záchranáři tehdy dokázali téměř nemožné a za zhruba půlhodinu už
byli všichni zranění na cestě do nemocnic.
Podle dobové vyšetřovací zprávy zahynulo
75 lidí, ovšem většina zdrojů se shoduje, že
počet mrtvých nakonec vystoupal na 79.
Pátrání po příčinách havárie letu
JP-450, kterým se turisté vraceli z černohorského Tivatu, komplikoval mimo jiné
fakt, že v černých skříňkách došla záznamová páska 15 minut před nehodou.
Vyšetřovatelé zastávali názor, že na
vině byli především piloti, kteří zahájili
přistávací manévr, ačkoliv se nad Prahou
držela hustá mlha a přibližovací systém
hlásil problémy. Stroj letěl příliš nízko
a zhruba devět kilometrů před Ruzyní zavadil o Sedlecké skály, následně dopadl
na zem a setrvačností se ještě několik stovek metrů řítil zahrádkářskou kolonií.

Pokus o rekonstrukci nehody
O zajímavou rekonstrukci nehody se před
nedlouhou dobou pokusili pilot Petr Bílý
a mechanik Jindřich Machalínek. Součástky, či spíše šrot kabiny jiného letounu
DC-9 přeměnili během několikaleté práce
na simulátor, kterým mimo jiné chtěli po-

ZDROJ | iDNES.cz (NÁRODNÍ ARCHIV, FOND ÚŘADU
PRO CIVILNÍ LETECTVÍ - LETECKÉ NEHODY)

slední chvíle tragického letu rekonstruovat. Na základě svých poznatků přišli
před rokem s verzí, že na vině byl autopilot. „Přesná příčina toho pádu, co si myslím já, je, že nechali puštěného autopilota
a nechali to letadlo v klesání. To znamená,
že autopilot udržoval rychlost klesání podle toho, jak si ho nastavili,“ řekl tehdy
Machalínek pro ČTK. Klesání mohli vypnout jen piloti ručně. Toho, že letadlo je

příliš nízko, si podle Machalínka všimli
pozdě. „Těsně před tím, než dopadlo, tak
to vzal pilot do rukou, ale už byl moc nízko,“ dodal. Téměř jistě ale nešlo o jedinou
okolnost. Svou roli hrála třeba i již zmiňovaná hustá mlha a zřejmě také zmatky
v pokynech řídící věže. „Posádka nedostala včas informace o tom, že má přistát na
jiné dráze, než předpokládala,“ uvedl Machalínek.
(mb, iDNES.cz)
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Reprezentativní příklad: Pro osobní půjčky ve výši 200 000 Kč, sjednané od 19. 10. do 8. 11. 2020, garantujeme měsíční splátku 3 000 Kč na 79 měsíců. Roční pevná úroková sazba
je 5,25 %, RPSN 5,38 %, celková částka splatná spotřebitelem je 237 000 Kč. Uvedenou garanci poskytujeme výhradně u půjček ve výši 200 000 Kč a se splatností 79 měsíců. Tato
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Pomůžete ještě, plukovníku?
Udělal chybu, za kterou se
platí. Po smršti kritiky ale
našel Roman Prymula
i mnoho zastánců. Jako
expert je nenahraditelný,
uznávají politici i lékaři.
Přidal se i Ladislav Špaček.

ČR | Voják a epidemiolog. Spojení, které Romanu Prymulovi vyneslo mezi Čechy spoustu vtípků. Po aféře s návštěvou
zavřené restaurace a jeho rychlým koncem na postu ministra zdravotnictví
však opět zesílily hlasy, které zmiňovanou kombinaci vyzdvihují. V kostce:
kvůli jednomu selhání nelze v současné
krizi přijít o experta, který má pro válku
s covidem ideální znalosti.
„Ministr, epidemiolog s mezinárodní

reputací vybaven matematickým myšlením i roky praxe, se v argumentech výtečně orientoval a chápal nejistotu, pod
kterou musel činit zásadní rozhodnutí.
Lepšího ministra tato země nenalezne,
a horšího si nemůžeme dovolit,“ uvedl
třeba ekonom Jakub Steiner, který byl
součástí neformální expertní skupiny
ministra a působí na univerzitě
v Curychu i v Akademii věd ČR.
Podle prezidenta České lékařské ko-
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A DALŠÍ

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
/ s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem VARI XP-200A
za akční cenu 49 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického
průkazu pro provoz
na veřejných komunikacích

Epidemiolog Roman Prymula
mory Milana Kubka by měl Prymula
rozhodně zůstat v týmu, který bude boj
proti epidemii řídit. „Když jste na vodě
a přistihnete kapitána při pochybení, tak
dříve, než ho oběsíte, měli byste si ujasnit, jestli je na palubě někdo další, kdo
umí řídit loď,“ prohlásil Kubek.
Aby i přes nepříliš důstojný konec ve
vládní funkci zůstal ve státních službách, prosí Prymulu politici napříč spektrem. „Chceme, aby s námi spolupracoval jako expert-epidemiolog,“ sdělil premiér Andrej Babiš. Sám Prymula potvrdil, že je odhodlán v boji proti covidu
dál pomáhat. „Nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké další vládní funkce.
Můj názor je takový, že bych chtěl pomoci jako osoba nezávislá, jako expert,“ řekl Prymula v České televizi.

Řád Bílého lva si zaslouží

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96 / KUK-125

STOJAN MONTÁŽNÍ
SM-01

TŘETÍ KOLO
TK-01

Příslušenství je doporučené pro podzimní práce a není součástí akčního setu.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Brandýs nad Labem, Jiří Jonák, F. X. Procházky 24, T 326 906 898 / Černilov, FRANTIŠEK
KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 / Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 / Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA,
Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 / Jičín, AB PROFI, Koněvova
199, T 602 303 359 / Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká
Buková10,T602305127 / Liberec,BGTECHNIKcs,a.s., Dr.MiladyHorákové1093/116a, T485113070 / Libice nadCidlinou,VARIa.s.,Opolanská350,
T 325 607 336 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK
cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 / Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 / Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA
TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 / Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443 979

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Prymulovo další zapojení požaduje i prezident Miloš Zeman. Ten už dopředu avizoval, že mu udělí státní vyznamenání
za zásadní pomoc při jarní vlně epidemie koronaviru. Přestože to někteří kritici zpochybňují, například bývalý mluvčí
prezidenta Václava Havla a odborník na
etiketu Ladislav Špaček to schvaluje.
„Zásluhy za zvládnutí první vlny epidemie má naprosto zasloužené a nehynoucí. Budeme mu stále za to blahořečit, jak to tehdy organizačně zvládl,“
uvedl Špaček pro server Lidovky.cz.
Jeho ocenění by se podle něj nemělo stavět do těsné souvislosti s aktuálním pokleskem. „Není to tak hluboký mravní
poklesek, jako kdyby spáchal nějaký
zločin,“ shrnul Špaček.
Smířlivý je i bývalý ředitel hradního
protokolu Jindřich Forejt. „Pan Prymula je lékař a každý lékař na začátku kariéry skládá slib, že bude jednat v zájmu
zdraví pacientů. To je hlavním posláním lékaře. A pan Prymula neudělal
nic, čím by se proti tomuto slibu prohřešil,“ soudí bývalý spolupracovník prezidentů Klause i Zemana.
Mezi Prymulovy obhájce se řadí i šéf
Sněmovny Radek Vondráček. Na Facebooku odsoudil ty, kteří ministra zdravotnictví za kontroverzní jednání kritizovali. „Co na tom, že účastníci schůzky
se prokazatelně potkali pracovně a řešili
v těchto vypjatých časech věci související s pandemií, a to v době, kdy většina jejich kritiků už měla dávno po práci a seděla doma,“ podotkl.
(ška)
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HUDEBNÍ IMPULSY

Olympic má nová Kaťata!
JOSEF VLČEK

N

a světě je jen málo skupin, které
jsou stejně staré jako Rolling
Stones. Tedy 58 let. Ale zatímco Rolling Stones dnes těží jen hluboko
zasuté písničky ze starých archivů, český Olympic se právě teď hlásí s novou
deskou, na níž najdeme 11 zbrusu nových písniček. Jmenuje se podle úvodního řízného rock'n'rollu Kaťata.
I když je letos pro muziku kvůli složitým epidemiologickým podmínkám nepříznivá situace, kolem lídra Olympiku
Petra Jandy se toho letos událo víc než
dost. Velkou publicitu získal především
veřejný konkurz kapely na nového hráče na klávesové nástroje.
Původní klávesista Petr Valenta, který hrál s kapelou 34 let, musel v březnu
ze zdravotních důvodů zanechat hraní
a Janda vypsal soutěž na nového člena
historicky nejslavnější české kapely.
Přihlásilo se 40 muzikantů a souboj posledních čtyř probíhal online. Jeho vítězem se stal Pavel Březina ze známé moravské skupiny Argema.

Petr Janda ale koncertoval i sólově,
a to nejen pro své fanoušky na sociálních
sítích během jarní koronavirové vlny.
Sám, jen s elektrickou kytarou, předvedl
ve svém studiu Propast hodinový blok
nejslavnějších olympických hitů, který
se přenášel prostřednictvím mobilu přímo do vysílání Rádia Impuls. Janda se
pak objevil i v Živááááku Impulsu z Letního Doupěte. V té době už se svými třemi spoluhráči pracoval na nové desce.

Janda stále zárukou kvality
Po Pavlu Chrastinovi a Zdeňku Rytířovi se stal ústředním textařem skupiny
Ondřej Fencl, jinak také dlouholetý kapelník doprovodné kapely Luboše Pospíšila, ale se svými verši přispěli také
Aleš Brichta a překvapivě také Michal
Malátný z Chinaski. Olympic zní
v Kaťatech jako vždycky – svižný
v rychlých skladbách a přesvědčivý
v pomalých baladách. Ostatně, být přesvědčivý v pomalých skladbách je velké umění a Janda se svým hlubokým
hlasem je jeden z mála, jemuž se na ta-

Aktuální sestavu Olympiku tvoří bubeník Martin Vajgl, Petr Janda, nový klávesák Pavel Březina a basák Milan Broum. FOTO | iDNES.cz (ARCHIV PAVLA BŘEZINY)
kových nahrávkách dá věřit. Písnička
Šrám, co se nezahojí je toho důkazem.
A kdo má rád efektní kytarová sóla, tak
nejen na této skladbě, ale i při závěrečné Nemám páru si užije typické Jandovy melodické exhibice.

Olympic je už několikanásobné retro.
Retro byl už v 70. letech, v 90. i dnes.
A přestože je dnešní pop-rock už dávno
někde jinde, Petr Janda a jeho spoluhráči zůstávají pořád symbolem kvality
a muzikantské jistoty.
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NA VÝMĚNU ZIMNÍCH PNEUMATIK
NEZAPOMÍNEJTE, MŮŽETE DOSTAT
POKUTU A PŘIJÍT O POJISTNÉ PLNĚNÍ
V zimním období přibývá dopravních nehod. Průměrně za
jeden měsíc vzniká téměř 22
tisíc škod z povinného ručení,
nicméně v exponovaných zimních měsících je počet vzniklých
škod o desítky procent vyšší z
důvodu nepříznivých podmínek
na silnicích (kluzká vozovka a s
ní spojené nezvládnutí řízení).
Nepřekvapí proto, že mezi měsíce
s největšími počty škod patří
právě podzimní a zimní měsíce,
zejména v situaci, kdy přijde
„zimní kalamita“ nečekaně brzy
již během podzimních měsíců.
Mezi důvody, proč vysoký počet
škod vzniká v průběhu října a listopadu, patří také brzké stmívání
a v důsledku toho je častější i
výskyt srážek se zvěří.
Pro snížení rizika vzniku škod z

nepříznivých zimních podmínek
silniční zákon ukládá povinnost použít zimní pneumatiky
při provozu vozidla v období od
1. listopadu až do konce března,
pokud se na silnici vyskytuje
souvislá vrstva sněhu, ledu nebo
námrazy. Řidiči by měli podle
vývoje počasí předvídat, kdy by
tato nebezpečná situace mohla
nastat. Ve vybraných úsecích,
zejména v horských oblastech,
se vyskytují dopravní značky ukládající povinnost vždy použít
zimní pneumatiky (modrá značka
s autem a vločkou) bez ohledu na
konkrétní stav počasí. Ustanovení zákona tedy jasně ukládá, že
za nepříznivého zimního počasí
řidiči bez zimních pneumatik
na všechny typy silnic nemají
vyjíždět.

S UNIQA SafeLine platí klient
pojistné podle ujetých kilometrů
Během všeobecného útlumu
ekonomiky i společenského
života a přesunu do režimu
home oﬃce mnozí
z motoristů najedou
mnohem méně a jejich vůz
není v provozu tolik jako
za běžných podmínek.
Povinné ručení je
ale třeba hradit
stále ve stejné
výši, neuloží-li
majitel přechodně registrační
značky do depozitu. Nemusí to ale platit, pokud se zákazník
rozhodne pro variantu pojištění SafeLine,
kde platí pojistné podle ujetých kilometrů.
Motorista s telematickou palubní jednotkou SafeLine ušetří na povinném ručení 5 až 25 %, pokud najede méně než
20.000 km ročně. Nájezd na dálnicích se
započítává jen z poloviny, protože jde
o nejbezpečnější druh komunikací. Odpočet kilometrů provede UNIQA automaticky z telematiky jednou ročně a podle toho
vypočte příslušnou sazbu. Výhodou je, že
podle nájezdu kalkuluje slevy z pojistného
i za havarijní pojištění. Klient UNIQA může
tak ušetřit celkově minimálně stokoruny,
ale spíše tisícikoruny za komplexní pojištění vozidla.

Telematická jednotka SafeLine je současně
nejvyspělejší aktivní asistence pro jakýkoli druh nouze na silnici. Hlídá bezpečí
vozidla i posádky. Při nehodě registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi
a ihned se zapojí do řešení – telefonicky
dohodne s řidičem potřebné kroky. Pokud
se ho nedaří kontaktovat, pošle na přesně
určené místo záchranné složky hned. Tato
funkce se osvědčila loni celkem 130krát.
Při odcizení umí UNIQA SafeLine ztracený
vůz lokalizovat a ve spolupráci s policií ho
vrátí majiteli. V loňském roce byly takto
dohledány 3 vozy, dva z nich za hranicemi
ČR. SafeLine lze využít i při defektu nebo
při nevolnosti na cestě k přivolání pomoci.
Toto je velmi často využívaná funkce – loni
asistovala SafeLine více než 700krát.
Telematickou jednotku má ve voze namontováno více než 16.000 motoristů s pojištěním UNIQA. Více informací na telefonu
488 125 125.
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„V daném období od listopadu do
března doporučuji tedy používat
zimní pneumatiky vždy. Nikdy
nelze s jistotou předvídat, jak vypadá počasí na druhém konci republiky anebo jak bude zítra. Jízda
bez zimních pneumatik je riskant-

Pro snížení rizika
vzniku škod
z nepříznivých
zimních podmínek
silniční zákon ukládá
povinnost použít zimní
pneumatiky při provozu
vozidla v období od
1. listopadu až do konce
března, pokud se na
silnici vyskytuje souvislá
vrstva sněhu, ledu
nebo námrazy.
ní a může ohrozit nejenom život
řidiče, ale i ostatních účastníků
silničního provozu. Navíc při

způsobení dopravní nehody bude
zkoumat, jestli jste měli zimní
pneumatiky, jak policie – kvůli
porušení výše zmíněného zákona
–, tak i pojišťovna,“ uvádí Lucie
Žulavská, právnička a specialistka na neživotní pojištění České
asociace pojišťoven. Pokud se
prokáže, že dopravní nehoda měla
přímou souvislost s nedodržením
ustanovení zákona o použití zimních pneumatik, může pojišťovna
po viníkovi nehody požadovat
částečnou nebo plnou zpětnou
úhradu částky, kterou vyplatila
poškozeným. Stejně tak může
pojišťovna přistoupit ke krácení
pojistného plnění v případě,
že dojde k porušení zákona na
straně poškozeného. Pokud v
zimním počasí při silniční kontrole policie zjistí, že řidič nemá
na autě předepsané pneumatiky, hrozí mu také bloková pokuta. Policisté mohou zjišťovat i
hloubku vzorku pneumatiky. U
osobních aut musí být minimálně
4 milimetry, u aut nad tři a půl
tuny 6 milimetrů.
Pohlídejte si povinné ručení,
i když s autem už nejezdíte
V Česku loni přibylo přes tři sta
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tisíc vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti
z provozu vozidla. Podle údajů
České
kanceláře
pojistitelů
(ČKP) má k 30. 6. 2020 povinné
ručení již 8,4 milionu vozidel,
ale téměř 140 000 motoristů
tuto
zákonnou
povinnost
neplní. Ročně pak způsobí tito
řidiči cca 3000 nepojištěných
škod v úhrnu za více než 400
milionů korun, které jsou hrazeny z garančního fondu České
kanceláře pojistitelů.
Aby byl garanční fond spravedlivě
financován, mají od začátku
roku 2018 všichni majitelé
nepojištěných vozidel povinnost
do tohoto fondu platit příspěvek
za dobu, kdy je jejich vozidlo
registrováno pro provoz a není
pojištěno. Výši příspěvku určuje
vyhláška ministerstva financí
podle druhu vozidla, např. u osobního automobilu typu Škoda
Fabia 1,2 činí 35 Kč na den. Pozor – příspěvek ale nenahrazuje
pojištění, aby mohl motorista
vozidlo legálně provozovat, musí
uzavřít povinné ručení u některé
z tuzemských pojišťoven.
Důvodů, proč lidé porušují zákon

a nemají vozidlo pojištěno, je
celá řada. Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco
jiní o porušení zákona možná
ani nevědí. Lidé si například
neuvědomují, že povinné ručení
musí mít uzavřeno, i když mají

Pokud se prokáže, že
dopravní nehoda měla
přímou souvislost
s nedodržením
ustanovení zákona
o použití zimních
pneumatik, může
pojišťovna po viníkovi
nehody požadovat
částečnou nebo plnou
zpětnou úhradu částky,
kterou vyplatila
poškozeným.

doma v garáži staré auto, se
kterým už nejezdí. Podle zákona

POZOR
NA LOVCE
E NEHOD
N
Lovci nehod neboli crash hunteři se bez přivolání objevují u havarovaných či porouchaných nepojízdných vozidel a vnucují zde vystresovaným řidičům své služby. Využívají nepřehledné situace na
rušných silnicích, a než se řidiči stačí vzpamatovat z prvního šoku,
začnou jim přivolávat odtah nepojízdného auta, nabízejí náhradní vozidlo a předraženu a často i nekvalitní opravu ve spřáteleném autoservisu. Snaží se získat za provizi zakázky pro spřátelené autoservisy,
autopůjčovny nebo odtahové služby. Provize je jim pak vyplacena na
úkor poškozených motoristů. Těm se prodraží jejich asistenční zásah
i oprava vozidla, a to naprosto zbytečně, protože většina motoristů má
v rámci svého povinného ručení předplacenou asistenci.
Proto pojišťovny a Česká kancelář pojistitelů provozují jednotnou Linku
pomoci řidičům 1224, kde si motorista přivolá pomoc od své pojišťovny.
Linka 1224 pokrývá celé území České republiky, funguje 12 měsíců
v roce 24 hodin denně. Tato linka pomáhá řidičům zvládnout krizové
situace a ubránit se lovcům nehod.
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S vyššími limity získáte u Kooperativy zajímavé beneﬁty
„Klientům v povinném ručení
doporučujeme zvolit vyšší limity
plnění. Připlatit si pár stokorun ročně
se určitě vyplatí,” zdůrazňuje ředitel
Úseku pojištění motorových vozidel
v Kooperativě Aleš Zethner. Zároveň
představuje novinky, na které se
mohou motoristé od listopadu těšit.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zlepšuje se to. V povinném
ručení klientům doporučujeme zvolit vyšší limity, alespoň 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů
na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro ty, kteří tráví
za volantem více času, najezdí hodně kilometrů nebo
často vyrážejí do zahraničí.
Například u trvalých následků na zdraví může pojišťov-

na odškodnění vyplácet
i několik desítek let. Proto
jsme sjednání vyšších limitů
podpořili formou zajímavých
beneﬁtů a s potěšením zjišťujeme, že se to osvědčilo.
Více než tři čtvrtiny klientů si
už volí limity 70/70 milionů
a vyšší.
Mluvil jste o beneﬁtech
u vyšších limitů, co k nim
tedy vaši klienti získají
navíc?
V novém produktu, který
jsme na konci loňského roku
uvedli na trh, získají klienti od limitu 70/70 milionů

získají i pojištění VÝMOL,
tedy škody, kterou si způsobí na neoznačeném výmolu
v silnici.
Co nového pro motoristy
připravujete?
Každoročně evidujeme růst
asistenčních zásahů u motoristů. Proto jsme se rozhodli od listopadu nabídnout
nový nadstandardní asistenční program MAX+, kde

úrazové pojištění řidiče. Při
sjednání povinného ručení
s limity 100/100 milionů Kč
a vyššími pak získají automaticky i komfort přímé likvidace. Tu využijí v situaci,
kdy jsou poškozeným při dopravní nehodě způsobené jiným vozidlem – nemusí nic
složitě řešit s pojišťovnou
viníka, obrátí se na svoji
pojišťovnu a ta s nimi vše
vyřeší. Při sjednání s havarijním pojištěním zdarma

pro nepojízdné vozidlo zajistíme příjezd a práci mechanika v terénu, vyproštění,
odtah vozidla, nebo přeložení nákladu do náhradního vozidla. A to vše bez
limitu! V pojištění skel pak
klienti nově získají nejen
pojištění výhledových skel,
ale i skel v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše nebo skel ve zpětných
zrcátkách.
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musí mít povinné ručení všechna
vozidla registrovaná pro provoz,
tedy i ta, která nejezdí v silničním
provozu. Když motorista nechce
vozidlo používat, může odevzdat registrační značky do depozitu a odstranit ho z pozemní
komunikace. Pokud to udělá,
povinné ručení může ukončit a
pak se ho ani netýká příspěvek
do garančního fondu. Registrační
značky lze odevzdat kdekoliv i
mimo trvalé bydliště.
Pozor by si měli dát i ti majitelé,
kteří se rozhodnou své auto prodat. Při prodeji vozu se prodávající často spoléhá na to, že kupu-
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jící zařídí zápis změny vlastníka
na registru na základě plné moci.
Jenže, co když to neudělá a
přestane reagovat? Prodávající
se pak bez dokladů a bez auta
dostává do pasti. Musí složitě dokazovat, že už není vlastníkem
vozu, pokaždé když dostane pokutu např. od policie nebo výzvu
od ČKP k úhradě příspěvku do
garančního fondu. Není přitom
nic bezpečnějšího než si zápis na
registru sám zařídit.
Pokud si nejste jisti, jestli máte
vozidlo řádně pojištěno, zadejte svoji registrační značku do
formuláře na webu www.ckp.cz.

Jak postupovat při nehodě? Zavoláním záchranky to nekončí.
Důležité je předejít sekundární
nehodě
Víte, jak postupovat při nehodě
a jak zabránit sekundárním
škodám na zdraví a majetku? A
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
způsobit sekundární nehodu.
Jaký je tedy správný postup po
nehodě nebo při poruše vozu?
Nejprve by si řidič i spolujezdci
měli obléct reflexní vestu a opustit
vozidlo. Dále je potřeba umístit
výstražný trojúhelník na dálnici

nejméně do vzdálenosti 100 metrů,
na jiných silnicích alespoň do 50 m
od vozidla. Poté musí neprodleně
opustit vozovku, ideálně do vzdálenosti alespoň 5 metrů od silnice a
zavolat na Linku pomoci řidičům
na číslo 1224, která je propojí s
asistenční službou pojišťovny a
situaci pomůže vyřešit. V případě
zranění někoho z místa nehody
samozřejmě
řidiči
kontaktují
nejprve linku 112 a přivolají pomoc.
Linka pomoci řidičům 1224 je
provozovaná Českou kanceláří
pojistitelů už skoro čtyři roky, od
té doby pomohla už statisícům
českých řidičů. 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 SPZ 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.

Pojištìní odpovìdnosti
z provozu vozidel

bonus 5 % za každý rok trvání pojištìní

beze škod - získejte slevu až 50 %!
široká asistenèní služba 24/7 ZDARMA
rychlá likvidace škod
individuální pojistné

www.uniqa.cz
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Povinné ručení se slevou od ČPP

Při dopravní nehodě můžete způsobit jinému člověku vážné zranění
s doživotními následky. Zákonem stanovený limit povinného ručení
je ve výši 35 milionů korun na újmy na zdraví a na majetku. Praxe
však ukazuje, že případy, kdy tato částka nemusí stačit, nejsou dnes již
výjimkou. Je třeba si uvědomit, že rozdíl mezi skutečnou výší škody a tím,
co pojišťovna za viníka zaplatí, pak jde k tíži viníka nehody, který jej
musí uhradit z vlastní kapsy. Pojišťovny chrání své klienty tím, že nabízí
povinného ručení zalimitované také ve variantách několinásobně vyšších.
„Víme, že unijní normy uvažují o navýšení minimálních limitů, rozhodli jsme se však, že nebudeme
čekat a pro ochranu našich klientů jsme u naší nové produktové řady Autopojištění Combi
Plus navýšili minimální limity pro újmy na zdraví a majetku na
45 milionů korun, ty nejvyšší limity dokonce na 200 milionů korun,“
upozorňuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel. ČPP působí
na trhu již 25 let a v rámci probíhající kampaně nabízí až do konce
roku při sjednání smlouvy na autopojištění slevu ve výši 25 procent.

www.cpp.cz
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Nejen covid-19. Seniory a děti
ohrožují teď také pneumokoky
Ačkoliv pozornost na sebe nyní strhává pandemie
koronaviru, lékaři varují před nedostatkem vakcín proti
chřipce a také před zanedbáním očkování proti jiným
hrozbám. Třeba pneumokokovým onemocněním.
ČR | Zatímco v předchozích letech se
proti chřipce nechalo očkovat zhruba
jen osm procent Čechů, letos je zájem
mnohem vyšší. Česko má nyní k dispozici 850 tisíc vakcín, ale ani tento počet
s vysokou mírou pravděpodobnosti nevystačí pro všechny zájemce. Lékaři
proto budou upřednostňovat pacienty
z rizikových skupin obyvatel.
Právě u těchto lidí je totiž nejvíce žádoucí, aby byli očkováni na chřipku.
Ohrozit by je totiž mohl jednak souběh
obou nemocí, tedy covidu-19 a chřipky,
jednak je může nemoc ohrozit i za norINZERCE

málních okolností. Kvůli tomu jim očkování hradí pojišťovny. Česko přitom
dlouhodobě patří k zemím s nejnižší proočkovaností proti chřipce v Evropě.
U rizikových skupin je to jen 20 procent
oproti Radou Evropské komise doporučených 75 procent.

Riziko zápalu plic
Lékaři ovšem zároveň upozorňují na to,
že je důležité, aby lidé nezanedbávali
ani další očkování. V současné době jde
hlavně o látky proti pneumokokovým

ILUSTR. FOTO | MAFRA

Zbytečné riziko

Mezi nejčastější formy onemocnění
způsobených pneumokokem patří
zápaly plic a záněty mozkových blan.
■ Statistiky z předchozích let říkají, že
pneumokokové infekce nesou vinu
za smrt každého nakaženého seniora
staršího 65 let. Očkování je pro ně
přitom k dispozici zdarma.
■

onemocněním. Období chřipek a viróz
je pro ně totiž živnou půdou. Pneumokoky, které se šíří kapénkovou infekcí, dokážou v oslabeném těle napáchat velké
problémy, a to zvláště u seniorů.
„Spousta seniorů nemá tušení, že pneumokoková onemocnění typu zápalu plic
jsou pro ně vysoce riziková,“ podotýká
Jan Lorman, ředitel neziskové organizace Život 90.
Podle dostupných studií roste riziko
pneumokokového onemocnění společně
s věkem. Ve věku 50 až 65 let je riziko
oproti mladší cílové skupině dvakrát vyšší, kdežto u lidí starších 80 let už 4,9krát
vyšší. Stárnutí samo o sobě je tak dalším
faktorem, který imunitní systém negativně ovlivňuje. Pneumokoky druhou nejvíce ohroženou skupinou jsou děti do
dvou let. Také ty je vhodné proti tomuto
onemocnění očkovat.
(re)

ZAHRADA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Podzimní lázně pro váš trávník
Trávníku se daří ideálně
při teplotách mezi
5 až 20 °C. Koncem
října je proto nejvyšší
čas mu pomoci co
nejlépe překonat zimní
období. Jarní péče je
pak o to snadnější.
5plus2
■ RÁDCE
Naposledy posečeme
Nejlepší výška porostu je 4 až 5 centimetrů. Ideálně použijeme vřetenovou
sekačku, která zajistí rovný řez, ale dobrou alternativou je oblíbená sekačka rotační. Vyhneme se motorové kose, její
struna totiž roztřepí konce listových čepelí a rány se v tomto období špatně
hojí a bývají branou infekce.

Odstraníme „nepořádek“
Vyhrabeme pokosenou trávu, spadané
listí a nevyhýbáme se ani mechu. Trávník potřebuje i během zimy světlo, zamezíme též rozkladným procesům,
ke kterým pod vrstvou organické hmoty
dochází. Použijeme hrábě, fukary nebo
sekačku s košem. Organickou hmotu
zkompostujeme, případně použijeme
k ochraně trvalek před mrazem. Může-

me případně zbavit trávník plsti (stařiny) vertikutátorem. Usnadníme tak průsak vody do půdy, zajistíme přístup světla a vzduchu ke spodním částem porostu a k půdě. S vertikutátorem na trávník
již nevyjíždíme, pokud teplota trvale
klesne pod 10 °C.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Vhodně pohnojíme
Vybereme hnojivo typu NK (například
Agromix NK a jiné) s vyšším podílem
draslíku (K), neobsahuje fosfor. Zvýšený obsah draslíku podporuje dobré přezimování a odolnost. Aplikujeme v dávce
250 až 300 g/10 m2. Hnojíme pokud možno po seči, na suchý trávník a ideálně
v odpoledních hodinách. Po aplikaci zavlažíme dávkou 5 až 10 l/m2.

Nezapomeňte zavlažovat
Zvláště pokud je suchý podzim, měli bychom na přelomu října a listopadu u často kosených trávníků počítat
s 50 l vody/m2 (50 mm). Sledujeme proto
množství srážek. (re, časopis Zahrádkář)

Zimní hrozby
Plíseň sněžná (rážovka sněžná), tato choroba napadá travní
porost, pokud na teplý (nepromrzlý) povrch půdy napadne sníh.
Pokud sníh leží dlouho, vytváří se na povrchu trav bělavý povlak,
listy žloutnou, hnědnou a rozkládají se.
■ Exkrementy a moč domácích zvířat vytváří ostrůvky žloutnoucí
trávy. Zde pomůže důkladná zálivka vodou při rozmrzlé půdě.
■ Krtek patří mezi nejzávažnější škůdce trávníku. Pokud je trávník
■

v optimální kondici, v půdě je dostatek živých organismů, zvláště
žížal, jde o prostřený stůl pro tohoto hmyzožravce.
■ „Polámání“ zmrzlého trávníku pneumatikami, obuví. Následně
může dojít k rozkladným procesům. Raději proto omezíme vstup
na travnatou plochu v mrazivém počasí bez sněhu.
Pokud je trávník v dobré kondici, obvykle se sám na jaře zapojí
porost a s těmito problémy si poradí, má dobrou regenerační
schopnost. Výjimkou je krtek a místa vypálená močí, zde musíme
přiložit ruku k dílu i my.

INZERCE

moderní časopis nejen o zahradě
Roční
předplatné
pro rok 2021

za 396 Kč
(33 Kč za číslo)

KAŽDÝ PŘEDPLATITEL ZÍSKÁVÁ ZAJÍMAVÉ DÁRKY,
NYNÍ VČETNĚ BONUSU – EXKLUZIVNÍ KOLEKCE OSIV DOBRÁ SEMENA
A
Předplatné objednávejte na www.zahradkar.org/5+2 nebo telefonicky +420 602 557 560. Nezapomeňte uvést kód 5+2.

DUŠIČKOVÉ MENU
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Období „Dušiček“ je také
časem halloweenských
oslav a k nim se hodí
připravit specifické
menu. Využít můžete
nejen klasickou dýni, ale
i kvalitní vepřové maso.

Zpestřete si Halloween
krkovičkou i „prsty“

Pečené maso s dýňovým pyré

Dýně na americký způsob

Potřebujeme: asi 1,3 kg vepřové krkovice s kostí, 10 stroužků česneku, 2 ks velké
cibule, olej na restování, sůl, namletý pepř, římský kmín, tymián. Na pyré: 1 kg dýně
Hokkaido nebo máslové či muškátové, 1 malou cibuli, 1 lžíci másla, 1 lžičku soli a jednu
mletého zázvoru, špetku kajenského pepře a kurkumy, 300 ml horkého mléka.
Postup: Stroužky česneku rozpůlíme a prošpikujeme podélně s vlákny krkovici
v celku. Maso ze všech stran osolíme, opepříme, okmínujeme a pevně převážeme
kuchyňským provázkem. Kastrol na pečení rozpálíme na plotýnce, rozehřejeme olej
a lehce orestujeme nakrájenou cibuli a rozmarýn. Když cibule zesklovatí, vložíme
i maso a ze všech stran opečeme, aby se zatáhlo a šťáva zůstala uvnitř. Když je maso
ze všech stran opečené, podlijeme sklenicí vody (osolíme, opepříme), nebo zalijeme
připraveným vývarem z kosti. Vložíme do trouby předehřáté na 170 stupňů, pečeme
zhruba 1 hodinu, po celou dobu průběžně poléváme vypečenou šťávou. Dýni
omyjeme, rozkrojíme na polovinu a vydlabeme semínka. V hrnci rozpustíme máslo,
vložíme nadrobno nakrájenou cibuli. Jakmile cibule zesklovatí, přidáme nakrojenou
dýni a restujeme. Poté zalijeme horkou vodou tak, aby byly kostičky ponořené,
ne aby plavaly. Osolíme, přidáme zázvor, kajenský pepř, kurkumu. A vaříme zhruba
20 minut. Po změknutí dýně scedíme případný nadbytek vody a s postupným
vléváním horkého mléka mixujeme dýni do hladka. Případně dochutíme již použitým
kořením. Po hodině vyndáme maso z trouby, odstraníme provázek a nakrájíme maso
na plátky. Podáváme s vypečenou šťávou a s dýňovým pyré.

Potřebujeme: 1 dýni, 10 krajíců chleba, 2 lžíce másla,
2 větší cibule, 350 g čerstvých hub (nebo 120 g sušených
předem namočených ve vodě či bílém víně), sůl, pepř,
500 g mascarpone, 350 g strouhaného ementálu,
120 g parmazánu, 3 vejce, mletý muškátový oříšek.
Postup: Dýni omyjeme a seřízneme ji zhruba 5 cm odshora,
vznikne tak víčko a otvor, kterým dýni snadno vydlabeme
(na stranách ponecháme 5 cm dužniny). Předehřejeme
troubu na 190 °C. Na pánvi osmahneme na másle kostičky
z krajíců chleba bez kůrky a odložíme na talíř. Na pánev
dáme máslo, přisypeme najemno nakrájené cibule, houby
a dusíme domměka. Osolíme, opepříme, vypneme plamen
a ponecháme v pánvi. V míse smícháme mascarpone se
strouhaným ementálem, parmazánem a vejci, ochutíme
lžící pepře a lžičkou muškátového oříšku a soli.
Přisypeme houby, promícháme a do vydlabané dýně
navrstvíme střídavě houbovou směs a chléb.
Přiklopíme stopkou a pečeme hodinu. Dýně se
rozvoní, změkne a mírně scvrkne. Pak už jen stačí
odklopit a naběračkou rozdělit na talíře.

Čarodějnické prsty
Potřebujeme: 500 g hladké mouky, 150 g moučkového cukru, 300 g másla, 4 žloutky, jahodovou
marmeládu, mandlové lupínky na zdobení. Postup: Mouku, cukr, máslo, žloutky a lžičku marmelády
propracujeme rukama na válu a vypracujeme hladké těsto. Zabalíme ho do potravinové fólie a dáme na půl
hodiny do ledničky. Na pomoučněném válu vyválíme těsto na silnější plát, nožem ho nakrájíme na pruhy a ještě
ho překrájíme napříč, abychom získali kousky těsta o přibližné délce lidských prstů. Z každého kousku vyválíme
v rukou váleček, jenž na konci zploštíme do tvaru nehtového lůžka, do kterého naneseme trochu marmelády
a přiložíme plátek mandle. „Prsty“ klademe na plech vyložený pečicím papírem a na každý uděláme nožem
zářezy v místě kloubů. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 12 minut. Pak vyjmeme a necháme zchladnout.
INZERCE
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TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTORKA GABRIELA KOUKALOVÁ

Moderování
mě vrací do
startovní brány
V

elká premiéra se blíží. V neděli 1. listopadu se na obrazovkách televize
Prima a CNN Prima News poprvé
představí nová moderátorka pořadu Showtime Gabriela Koukalová. Pro bývalou reprezentantku v biatlonu to bude vůbec první moderátorská zkušenost v jejím životě.
„Z pořadu Showtime mě oslovili, když
jsem se účastnila natáčení seriálu Sestřičky.
Začala jsem se smát. No, kafe dělám dobrý,
to klidně můžu... Z nabídky na moderování
jsem byla překvapená. Snažím se ale hodně
spoléhat na vlastní intuici – a cítila jsem, že
je to správný krok. Ani jsem si to nerozmýšlela a kývla,“ vysvětluje dvojnásobná držitelka
stříbrné medaile ze zimních olympijských
her 2014.
Gábina Koukalová hodlá využít zkušenosti z vrcholového sportu i při práci před kamerou. „Přišla jsem na to, že se mi vrací spousta
věcí z předchozího života. Představa živého
vstupu je pro mě takový pomyslný start. Navíc je ve studiu časomíra, která určuje, za kolik vteřin půjdeme do živého vysílání. To mě
v myšlenkách vrátilo do startovní brány
a myslím, že mě čeká spousta pocitů a emocí, které se mi ze sportovního období vrátí
a které mi i nějaký čas chyběly,“ vysvětluje
nová moderátorka, kterou na nezvyklou roli
školí i známá herečka a dabérka Simona Postlerová.
Koukalová už absolvovala také kostýmní
zkoušky. „Vybrali jsme, řekla bych, kreativ-

ní, artový styl, který je mi velmi blízký vzhledem k tomu, že miluji design – a vlastně se
jím i živím,“ říká.
Strach z živého vysílání Gábina nemá. „Dělám věci, jak nejlépe dokážu, a tak budu přistupovat i k moderování. Myslím, že žádný
učený z nebe nespadl. Je to pro mě výzva,
prostřednictvím které bych lidem chtěla ukázat, že všichni máme obrovské
možnosti. Každý člověk má spoustu talentů, o kterých třeba ani
neví, a když se pro něco
nadchneme, dokážeme velké
věci. Třeba moje snaha o moderování někoho inspiruje k
odvaze zkusit něco, co chtěl
vždy udělat, ale neměl k tomu
odvahu,“ věří.
Zároveň přiznává, že jí v přípravách na novou práci pomáhá i její dušení
zdraví. „Jsem teď nejvíc v klidu, co jsem kdy
v životě byla. S přibývajícím věkem sbírám
zkušenosti a všechno tak nějak vnímám lépe.
Mám pocit, že jsem se znovu narodila a žiju
si život podle sebe. Dřív jsem vždy dělala
něco pro někoho jiného, protože se to po
mně chtělo nebo to okolí vyžadovalo. Teď už
jsem jen sama za sebe,“ uzavírá nová moderátorka.
(pn)
Gabriela Koukalová se v pořadu
SHOWTIME poprvé představí v neděli
1. listopadu v 19.55 na Primě a CNN Prima News.

Nový život po rozvodu:
„Snad zůstaneme přáteli“
N

ěkteré ženy se po rozvodu vrací k původnímu příjmení. Gabriela Koukalová, které krachnulo manželství s Petrem Koukalem, se k tomu zatím nechystá. Změna by
to ale nebyla velká, před svatbou závodila
pod jménem Soukalová. „V poslední době se
mě na změnu jména zeptalo hodně lidí. Zatím si to nechávám projít hlavou,“ řekla tajuplně pro Magazín MF DNES.
Rozvod, který se podařilo dokončit teprve
nedávno, označuje za nepříjemnou zkušenost. „Nemyslím samotný rozvod u soudu,
tam za nás šli právníci. Ale celkově je to do
jisté míry prohra. A já nejsem zvyklá prohrávat. Přistupuju k životu, že všechno uválčím
a zvládnu. Nepovedlo se a to je samozřejmě
smutné,“ podotkla Koukalová.

Hlavním důvodem pro rozpad manželství s
bývalým badmintonistou Petrem Koukalem
byly podle ní rozdílné vize společného života.
„Dokud jsem závodila, viděli jsme se málo.
Naši rozdílnost jsme si začali uvědomovat až
postupem času, kdy jsme spolu začali žít,“ vysvětlila Koukalová, která má pochopení i pro
mediální zájem o svůj vztah. „Kdo je známý,
musí počítat s tím, že je v centru pozornosti.
Několik mediálních smrští jsem zažila, takže
jsem už trochu vycvičená a vím, jak to chodí.“
I přes rozvod věří, že s exmanželem zůstanou přáteli. „Komunikujeme spolu nejen my
dva, ale také naše rodiny, které mají dobré
vztahy. Je jednoduché něco odsoudit, ale já
se chci dívat na to hezké, co jsme spolu zažili,“ tvrdí.
(wil)
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sobota 31. října 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.30 Looney Tunes: Nové příběhy (14) 7.55
Kačeří příběhy (24, 25) 8.45 Tvoje tvář má
známý hlas VII 11.25 Koření 12.20 Volejte
Novu 13.00 Rady ptáka Loskutáka 14.05
MasterChef Česko 15.30 10 důvodů, proč tě
nenávidím 17.25 Mistrovský plán 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Astro Boy II (24) 6.45 Ninjago IX (9) 7.15
M.A.S.H (95, 96) 8.20 Autosalon.tv 9.30
Hudson a Rex (1) 10.35 Zlatá maska 12.00
Vraždy podle Agathy Christie (5) 14.15 Jen ho
nechte, ať se bojí 16.15 Pytlákova schovanka
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME

ZÁBAVA

KOMEDIE

6.05 Umění je cool 6.50 Americký chopper III
(9-11) 9.45 Re-play 10.20 COOL e-sport 10.50
Teorie velkého třesku XII (14, 15) 11.45 Futurama VI
(10, 11) 12.40 Simpsonovi XVII (18-21) 14.30 Rocky:
Nová výzva 17.15 Futurama VI (12) 17.45 Futurama
VI (13) 18.15 Simpsonovi XIX (2) 18.45 Simpsonovi
XIX (3) 19.15 Simpsonovi XIX (4) 19.45 Simpsonovi
XIX (5) 20.15 Flynn Carsen 3: Jidášův kalich 22.15
Deadpool 2 0.45 Simpsonovi XIX (2)

20.10 Tajemství těla
21.20 Křidýlko nebo stehýnko?
Komedie (Fr., 1976). Hrají L. de
Funés, Coluche, J. Guiomar,
C. Gensacová, A. Zachariasová.
Režie C. Zidi
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Za každou cenu
Western (USA, 2016). Hrají
J. Bridges, B. Foster, Ch. Pine,
G. Birmingham, D. Dickeyová
0.45 Tančírna na hlavní třídě ‘59
(2/3)
Drama (N, 2018). Hrají
C. Michelsenová, S. Gerhardtová,
M. Ehrichová, E. Schüleová
2.20 Banánové rybičky
3.00 Magie v ulicích
3.20 Malá farma
3.45 Přes nový práh
4.10 Pod pokličkou
4.30 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 6.30 Noviny 7.10 Záchranáři v akci

8.05 Policisté v akci 9.00 Policisté v akci 10.00 Na
chalupě 11.05 30 případů majora Zemana (5, 6)
13.50 30 případů majora Zemana (7, 8) 16.30
Chlapci a chlapi (5/11) 17.55 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 O zvířatech a lidech (12)
21.25 Dnes v jednom domě (6/9) 23.35 Soudní
síň – cz 0.15 Soudní síň – cz 0.55 Noviny

NEDĚLE 6.20 Noviny 6.55 Záchranáři v akci

7.50 Záchranáři v akci 8.45 Záchranáři v akci 9.30
Soudní síň – cz 10.25 Soudní síň – cz 11.20 Dnes
v jednom domě (6/9) 13.25 O zvířatech a lidech
(12) 14.30 Den sedmý, osmá noc 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.15 V sedmém nebi 22.05 Všechno, co má
Ander rád 23.40 Aféry 2 0.30 Aféry 2

PONDĚLÍ 8.50 Soudní síň 9.50 Soudní síň

10.50 Policisté v akci 11.45 Na shledanou, babičko!
II (7, 8) 13.00 První oddělení (77, 78) 13.55 Soudní
síň 14.55 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Den sedmý, osmá noc 22.30
Aféry 2 23.30 Záchranáři v akci 0.15 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Jak se Honza
učil bát 7.40 Kalifův prsten 8.50 Neobyčejné
životy 9.45 Gejzír 10.15 Otec Brown VII 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Škola ve
mlejně 14.15 Kouzelný cedníček 14.55 Partie
krásného dragouna 16.25 Smrt v kruhu 17.55
Milovníci vína (9/16) 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
6.35 A zase jedna Popelka 8.10 Rebelka 9.45
Mentalista (1, 2) 12.05 Za humny je drak 13.50 Billy
Madison, komedie (USA, 1995) 15.35 Není král jako
král, animovaný film (USA, 2000) 16.55 Šest
medvědů s Cibulkou, komedie (ČR, 1972) 18.35
Dovolená s Andělem, filmová komedie (ČR, 1952)
20.00 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje, sci-fi
film (USA, 1977) 22.25 Blade Runner, sci-fi film
(USA, 1982) 0.40 Gulag, drama (USA, 1985)

Prima Max
20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 Millerovi na tripu
Komedie (USA, 2013)
1.05 Mistrovský plán
Akční komedie (USA, 2011)
2.40 Specialisté (116)
3.40 Život ve hvězdách
4.05 Dáma a Král II (10)
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 11.35 Na shledanou, babičko! II (9, 10)
12.55 První oddělení (79, 80) 13.50 Aféry 2 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 21.55 Aféry 2 22.45 Soudní
síň – cz 23.35 Záchranáři v akci 0.10 Nová zahrada
STŘEDA 12.00 Na shledanou, babičko! II (11, 12)

13.10 První oddělení II (1, 2) 14.10 Aféry 2 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (9) 21.50 Aféry
2 22.45 Záchranáři v akci 23.40 Nová zahrada

ČTVRTEK 11.50 Na shledanou, babičko! II

(13, 14) 13.05 První oddělení II (3, 4) 14.00 Aféry 2
15.00 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 (6) 21.30 Aféry 2
22.20 Soudní síň – cz 23.20 Záchranáři v akci

PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Na shledanou, babičko! II (15, 16) 13.10 První
oddělení II (5, 6) 14.05 Aféry 2 15.00 Soudní síň
15.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (10) 21.45 Dny zrady

20.15 Přes prsty
Romantická komedie
(ČR, 2019)
22.40 Žoldáci spravedlnosti
Akční thriller (USA/JAR, 2006)
0.40 Sedmý hřích
Thriller (USA, 2000)
3.10 Prokletý ostrov
Thriller (USA, 2010)

Relax
SOBOTA 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

láska 9.20 Úžasňákov 9.50 Paní domu 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný
anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Žena za
pultem 20.55 Osudová láska 21.55 Osudová láska
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

láska 9.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 10.20
Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Super Wings II (52)
6.45 Astro Boy II (23) 7.10 Jurský svět: Indominus
na útěku 7.45 Námořní vyšetřovací služba XI (10, 11)
9.40 Poklad na Stříbrném jezeře 11.50 Cesta za
štěstím 13.55 Škola ro(c)ku 16.20 Konec snění
18.10 Všechny cesty vedou do Říma 20.00 Casino
Royale, akční film (VB/USA/ČR/N, 2006) 23.10
Rachot v Bronxu, akční komedie (HG, 1995) 0.55
Deadpool 2, akční komedie (USA, 2018)

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Žena za pultem 20.55 Osudová láska 21.55 Osudová
láska 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska 20.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 333

neděle 1. listopadu 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
14.45
15.30
16.55
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.40
22.14
22.15
23.45
0.30
1.00
2.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Tři stromy
6.45 Cesta do pravěku 8.10 Úsměvy
Ireny Kačírkové 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (6/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Prsten kohouta Alektrya
Burácení s Burácem
Jak se mele babí hněv
Arrowsmith (1/3)
Pošta pro tebe
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Staříci
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Partie krásného dragouna
Případy detektiva Murdocha XI
Banánové rybičky
Příběhy slavných... R. Lukavský
Hobby naší doby

Nova
6.10
6.30
7.25
7.50
8.40
9.00
10.15
11.50
14.15
15.55
17.45
19.30
20.20
22.25
23.00
1.20
2.35
3.50
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (18, 19)
Looney Tunes: Nové příběhy (15)
Kačeří příběhy (26, 27)
Krok za krokem VI (9)
Hvězdné tolary
Dračí srdce 2
Dobrodružný film (USA, 2000)
Země zítřka
Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Román pro pokročilé
Komedie (ČR, 2019)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Špindl 2
Komedie (ČR, 2019)
Střepiny
Kat
Akční film (USA/N, 2004)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Specialisté (102)
Dáma a Král II (11)
Novashopping

6.10
6.35
7.05
8.00
9.15
9.50
10.20
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.45
16.20
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
22.55
1.15
3.15

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (25)
Ninjago IX (10)
M.A.S.H (96, 97)
Svět ve válce (10)
Prima SVĚT
Fachmani
Šéfem za pár minut
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Král Šumavy
Dobrodružný film (ČR, 1959)
Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Polda IV (5)
Zlatá maska
Chladnokrevné přepadení
Krimifilm (USA, 2016)
V rytmu smrti
Thriller (USA, 2016)
Vraždy podle Agathy Christie (5)

5.20 Peter Pan: Návrat do Země Nezemě 6.25
Vidláci 8.35 Za humny je drak 10.20 Šest medvědů
s Cibulkou 12.35 Není král jako král 14.00 Star
Wars: Epizoda IV – Nová naděje 16.20 Prezidentův
syn 18.15 10 důvodů, proč tě nenávidím 20.00 Král
Artuš, dobrodružný film (Irs./USA/VB, 2004)
22.20 Pařba ve Vegas 0.20 Millerovi na tripu

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.25 Americký chopper III
(10-13) 10.20 Autosalon.tv 11.35 Teorie velkého
třesku XII (16, 17) 12.20 Futurama VI (12, 13) 13.20
Simpsonovi XVII (22) 13.50 Simpsonovi XVIII (1-3)
15.15 Flynn Carsen 3: Jidášův kalich 17.15 Futurama
VI (14, 15) 18.15 Simpsonovi XIX (6-9) 20.15
Smrtonosná past: Opět v akci 22.05 Neprůstřelný
mnich 0.20 Simpsonovi XIX (6, 7)

Prima Max
5.45 Nad zimní krajinou 6.25 Astro Boy II (24) 6.50
Jurský svět – Utajená expozice (1) 7.15 Námořní
vyšetřovací služba XI (12) 8.20 Pytlákova schovanka 10.55 Jen ho nechte, ať se bojí 12.55 Všechny
cesty vedou do Říma 14.50 Casino Royale 17.50
Mušketýr 20.00 Dobrý ročník, romantická komedie
(USA, 2006) 22.25 Žoldáci spravedlnosti 0.25
Chladnokrevné přepadení, krimifilm (USA, 2016)

pondělí 2. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.55 168 hodin 10.30 Pošta pro tebe
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 Po stopách hvězd
14.30 Úsměvy Václava Lohniského
15.10 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala III
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
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Labyrint II (1/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.50 Na stopě
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3925)
Policie Modrava III (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (11)
Ordinace v růžové zahradě 2
(817)
Castle na zabití III (5)
Mentalista (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3926)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (117)
Specialisté (103)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (15)
Mentalista (3)
Mentalista (4)
Castle na zabití III (5)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
9.10
10.25

12.25
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
23.45
0.45
1.40
2.40

Čapí příběhy (1)
Nový den
M.A.S.H (97, 98)
Rosamunde Pilcherová: Láska
nepomíjí
Romantické drama
(N, 2007)
Walker, Texas Ranger III (14)
Jake a Tlusťoch III (26)
Policie Hamburk VI (10)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (20)
Poklad z půdy
Hudson a Rex II (2)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(12)
Walker, Texas Ranger III (14)
Jake a Tlusťoch III (26)

Nova Cinema
5.25 Ďáblovy zlaté vlasy 6.35 Zátah 8.40 Dračí
srdce 2 10.50 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje
13.50 10 důvodů, proč tě nenávidím 15.40 Země
zítřka 18.05 Mistrovský plán 20.00 Závod s časem,
akční drama (Bulh./USA, 2013) 21.45 Insider: Muž,
který věděl příliš mnoho, thriller (USA, 1999) 0.50
Pařba ve Vegas, romantická komedie

Prima cool
12.30 Futurama VI (14, 15) 13.20 Simpsonovi XVIII
(4-7) 15.10 Hvězdná brána (17, 18) 17.15 Futurama VI
(16) 17.45 Futurama VII (1) 18.15 Simpsonovi XIX
(10-13) 20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem
Sokolem a Lukášem Pavláskem (10) 20.45 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (2) 21.15 Teorie velkého třesku XII
(18) 21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.30 Jurský svět – Utajená
expozice (1) 6.55 Astro Boy II (25) 7.20 Jurský svět –
Utajená expozice (2) 7.50 Námořní vyšetřovací
služba XI (12, 13) 9.45 Ošetřovatel 11.50
Neprůstřelný mnich 13.55 Mušketýr 16.10
Smrtonosná past: Opět v akci 18.10 Domů na
dožínky 20.00 Druhá šance 22.05 Černá kniha,
dobrodružný film (Niz., 2006)

úterý 3. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Otec Brown VII 10.35 Cirkus
Humberto (6/12) 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 Med
14.45 Panství Downton V (1/10)
15.55 To je vražda, napsala III
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 Vyprávěj
21.00 Veni, vidi, vici
Romantická komedie (ČR, 2009)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Kolo plné hvězd
23.45 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.55
22.55
23.50
1.40
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3926)
Specialisté (117)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(818)
Castle na zabití III (6)
Mentalista (5)
Mentalista (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3927)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (16)
Mentalista (5, 6)
Castle na zabití III (6)
USA 2020: Volební noc

Prima
6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
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
22.50
23.25
0.25
1.20
2.20
3.20

Čapí příběhy (2)
Nový den
M.A.S.H (98, 99)
Rosamunde Pilcherová: Mraky
nad mořem
Romance (N, 2007)
Walker, Texas Ranger III (15)
Jake a Tlusťoch IV (1)
Policie Hamburk VI (11)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (56)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(13)
Walker, Texas Ranger III (15)
Jake a Tlusťoch IV (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.45 Vidláci 7.30 Peter Pan: Návrat do Země
Nezemě 8.50 Mentalista (3) 9.45 Mentalista (4)
10.40 Hvězdné tolary 12.30 Báječná dovolená
14.45 Mistrovský plán 16.45 Dívka na koštěti 18.20
Půl domu bez ženicha 20.00 Spy Game, akční thriller (USA/N/Fr./Jap., 2001) 22.30 Nezvratný osud 2,
horor (USA, 2003) 0.15 Král Artuš

Prima cool
8.40 Flash II (4, 5) 10.25 Hvězdná brána (17, 18)
12.30 Futurama VI (16) 12.50 Futurama VII (1)
13.20 Simpsonovi XVIII (8-11) 15.10 Hvězdná brána
(19, 20) 17.15 Futurama VII (2, 3) 18.15 Simpsonovi
XIX (14-17) 20.15 Simpsonovi XXXI (18) 20.45
Teorie velkého třesku XII (19, 20) 21.30 Partička
22.10 Cesty k úspěchu 22.25 Živí mrtví IX (2) 23.25
Flash II (6) 0.30 Simpsonovi XIX (14, 15)

Prima Max
6.00 Špinavá práce III (20) 7.05 Jurský svět –
Utajená expozice (2) 7.30 Čapí příběhy (1) 7.55
Ninjago X (1) 8.20 Námořní vyšetřovací služba XI
(13, 14) 10.15 Gulliverovy cesty 12.05 Flynn Carsen
3: Jidášův kalich 13.55 Domů na dožínky 15.50
Druhá šance 17.50 Fotbalová parta – legenda žije!
20.00 Na jeden nádech 21.50 Nejhledanější muž
0.20 Černá kniha, dobrodružný film (Niz., 2006)

středa 4. listopadu 2020
ČT1
5.59

Americká volební noc 9.00 To je
vražda, napsala III 9.50 Panství
Downton V (1/10) 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Fotbalová odysea
14.20 Otec Brown VII
15.05 Panství Downton V (2/10)
15.55 To je vražda, napsala III
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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (27/39)
21.40 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Na stopě
2.10 Dobré ráno

Nova
5.55
9.15
9.30
10.30
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.00
23.55
1.45
2.40
4.45

Volby USA
Novashopping
Ulice (3927)
Ordinace v růžové zahradě 2
(988)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (819)
Castle na zabití III (7)
Mentalista (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3928)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Svatba na první pohled
Výměna manželek X
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (17)
Mentalista (7, 8)
Castle na zabití III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2
(817, 818)
Novashopping

6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
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
22.35
22.45
0.00
0.55
1.55
2.50

Prima

Nova Cinema

Čapí příběhy (3)
Nový den
M.A.S.H (99, 100)
Rosamunde Pilcherová: Mlha nad
zámkem Kilrush
Romance (N, 2007)
Walker, Texas Ranger III (16)
Jake a Tlusťoch IV (2)
Policie Hamburk VI (12)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky (21)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (5)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(14)
Walker, Texas Ranger III (16)
Jake a Tlusťoch IV (2)

5.25 Teleshopping 5.55 Dračí srdce 2 7.35
Mentalista (5, 6) 9.25 Prezidentův syn 11.20
Teleshopping 11.55 Země zítřka 14.20
Teleshopping 14.50 Dívka na koštěti 16.30 Závod
s časem 18.10 Román pro pokročilé 20.00 Tajnosti
22.00 Sprosťárny, komedie (USA, 2013) 23.45 Kat,
akční film (USA/N, 2004)

Prima cool
7.20 Americký chopper III (16) 8.40 Flash II (5, 6)
10.25 Hvězdná brána (19, 20) 12.30 Futurama VII
(2, 3) 13.20 Simpsonovi XVIII (12-15) 15.10 Hvězdná
brána (21, 22) 17.15 Futurama VII (4, 5) 18.15
Simpsonovi XIX (18-20) 19.45 Simpsonovi XX (1)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(21) 21.50 Partička 22.40 Holky za mřížemi II (4)
23.55 Flash II (7) 0.50 Simpsonovi XIX (18)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.30 Ninjago X (1) 6.55 Čapí příběhy (2) 7.25
Ninjago X (2) 7.55 Námořní vyšetřovací služba XI
(14, 15) 9.45 Jesse Stone: Bludiště pochybností
11.40 Pytlákova schovanka 14.15 Fotbalová parta –
legenda žije! 16.15 Na jeden nádech 18.10 Spolu až
na věčnost 20.00 Nejvyšší nabídka 22.45
Vražedné jezero 0.40 Nejhledanější muž

čtvrtek 5. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Panství Downton V (2/10) 10.35
Po stopách hvězd 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 Výtah
14.20 Profesionálové
15.10 Panství Downton V (3/10)
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 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Zpátky se Sobotou
23.30 Tančírna na hlavní třídě ‘59 (2/3)
1.00 AZ-kvíz
1.30 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
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
23.05
23.40
1.30
2.15
2.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3928)
Svatba na první pohled
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (820)
Castle na zabití III (8)
Mentalista (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3929)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(989, 990)
Život ve hvězdách
Mentalista (9, 10)
Castle na zabití III (8)
Krok za krokem VI (13)
Ordinace v růžové zahradě 2
(819, 820)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.05
10.20
12.25
13.30
14.30
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
23.35
0.05
1.05
2.00
3.05

Čapí příběhy (4)
Nový den
M.A.S.H (100, 101)
Rosamunde Pilcherová:
Setkání u řeky
Romance (N, 2007)
Walker, Texas Ranger III (17)
Jake a Tlusťoch IV (3)
Policie Hamburk VI (13)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (57)
Vinaři II (16)
Šéfem za pár minut
Cesty z dluhů
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(15)
Walker, Texas Ranger III (17)
Jake a Tlusťoch IV (3)

Nova Cinema
5.20 Báječná dovolená, komedie (USA, 1988) 7.00
Mentalista (7, 8) 8.45 Závod s časem 10.30
Teleshopping 11.00 Andělská tvář 13.30
Teleshopping 14.00 Román pro pokročilé 15.55
Tajnosti 17.50 Casanova 20.00 Wild Wild West
22.00 Král Škorpion 4: Cesta k moci, akční film
(USA, 2015) 0.00 Sprosťárny, komedie (USA, 2013)

Prima cool
8.55 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (2) 9.25
Simpsonovi XXXI (18) 9.55 Do pryč z tadyma (3)
10.25 Hvězdná brána (21, 22) 12.30 Futurama VII
(4, 5) 13.20 Simpsonovi XVIII (16-19) 15.10 Hvězdná
brána II (1, 2) 17.15 Futurama VII (6, 7) 18.15
Simpsonovi XX (2-5) 20.15 V zajetí sněhu 22.10
Rudé horko 0.30 Simpsonovi XX (2, 3)

Prima Max
5.05 Nad zimní krajinou 6.10 Ninjago X (2) 6.40
Čapí příběhy (3) 7.10 Ninjago X (3) 7.40 Námořní
vyšetřovací služba XI (16) 8.35 Mušketý 10.40
Rocky: Nová výzva 13.20 Spolu až na věčnost 15.15
Nejvyšší nabídka, romantický film (It., 2013) 17.55
Květy války, válečný film (USA, 2011) 20.00 Tchán,
komedie (ČR, 1979) 21.55 Hoši z Brazílie, thriller
(VB/USA, 1978) 0.30 Vražedné jezero

pátek 6. listopadu 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Panství Downton V (3/10)
10.35 Vyprávěj 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... L. Geprtová
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 (28/39)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Na forbíně TM
2.05 Bydlení je hra

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
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
21.25
23.55
1.30
2.10
3.15
3.55
5.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3929)
Ordinace v růžové zahradě 2
(989)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (821)
Castle na zabití III (9)
Mentalista (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3930)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava III (8)
Dáma a Král II (12, 13)
Mentalista (11, 12)
Castle na zabití III (9)
Specialisté (103)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (821)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.05
10.20
12.25
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
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Čapí příběhy (5)
Nový den
M.A.S.H (101, 102)
Rosamunde Pilcherová:
Muž mých snů
Romance (N, 2007)
Walker, Texas Ranger III (18)
Jake a Tlusťoch IV (4)
Policie Hamburk VI (14)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(16)
Walker, Texas Ranger III (18)
Jake a Tlusťoch IV (4)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.50 Casanova 7.50 Mentalista (9, 10) 9.40 Král
Charles III. 11.35 Teleshopping 12.05 Tajnosti 14.05
Teleshopping 14.35 Samé štěstí 16.25 Wild Wild
West, 18.25 Neuvěřitelná cesta 20.00 Lego
Ninjago Film, animovaný film (USA/Dán., 2017)
21.50 Hra o přežití, thriller (USA, 1994) 23.45 Spy
Game, akční thriller (USA/N/Fr./Jap., 2001)

Prima cool
7.00 Americký chopper III (18) 8.20 Autosalon.tv
9.35 Re-play 10.00 COOL e-sport 10.25 Hvězdná
brána II (1, 2) 12.30 Futurama VII (6, 7) 13.20
Simpsonovi XVIII (20-22) 14.50 Simpsonovi XIX (1)
15.10 Hvězdná brána II (3, 4) 17.15 Futurama VII
(8, 9) 18.15 Simpsonovi XX (6, 7) 19.15 Simpsonovi
XX (8, 9) 20.15 Hvězdná brána 22.45 Záhada
sfingy 0.45 Simpsonovi XX (6)

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.05 Ninjago X (3) 6.35
Čapí příběhy (4) 7.05 Ninjago X (4) 7.25 Námořní
vyšetřovací služba XI (16, 17) 9.15 Druhá šance 11.20
Škola ro(c)ku 13.45 Květy války 15.45 Jesse Stone:
Ztracen v Paradise 17.40 Dobrodruzi z velkoměsta
20.00 Útěk na Athénu 22.45 Osamělý vlk
McQuade, akční film (USA, 1983) 0.55 Hoši
z Brazílie, thriller (VB/USA, 1978)
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Česká republika

Horor u plotny

Televizní soutěž Prostřeno! nevytáhne paty z Prahy
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze.
O výhru 60 tisíc v pondělí zabojuje krupiérka Ludmila (38 let). Peníze by se jí
hodily, protože zůstala bez práce. Lída
je i „šuplíková“ umělkyně, tvoří sice intenzivně, ale do šuplíku. Kdysi účinkovala v pořadu Peříčko. Teď by si ráda
koupila ledničku a zaplatila nájem.
Bude ale na výhru stačit tátova polévka,
falešní šneci a závin?
Stevard Marek (23) šetří na byt. Uspěje úterní hostitel se slovenskou špecialitkou? Včerejší hostitelka Lída bude hodně mluvit a její názory ostatní tak trochu šokují. Že by začala taktizovat, anebo se jen chce zapojit?
Maminka na mateřské Karolína (27)
chce ukázat, že i s dvojčaty jde zvládnout vše, co si člověk umane. Soupeřům nabídne česko-gruzínská jídla, protože její partner odtamtud pochází. Jenže hodně pokazí. Jeden pokus skončí dokonce v záchodové míse. U stolu navíc
hostům připraví docela intimní zpověď.
Manažer Tomáš (27) chce poznat lidi
z jiné sociální skupiny. Zaboduje ve
čtvrtek u soupeřů se světovým menu a

domácím pečivem? U stolu už zase perlí Lída. A ne všichni si to nechají líbit.
V pátek Leona (50) nachystá neobyčejné menu plné nejvybranějších pochoutek. Miluje horory a ve strašení i
podniká. Případnou výhru by věnovala
útulku pro psy. Kdo to vyhraje a budou
mu výhru přát i ostatní? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od
17:50 hodin.
(kot)
Vepřový bůček s červeným melounem
Ingredience na 5 porcí: 1 kg vepřového bůčku, 1/4 vodního (červeného) melounu (asi 250 g), 4 lžíce koření pěti chutí
(5 spice powder) nebo tandori, hrst čerstvé máty, hrst thajské nebo normální bazalky, hrst čerstvého koriandru,
4 stroužky česneku na plátky, 8 lžic
omáčky hoisin, 2 lžíce sójové omáčky,
2 citrony, 1 lžíce rýžového či normálního octa, 1 lžíce a 1 lžička strouhaného

Zleva Marek Fľak, Karolína Štiková, Leona Nejedlá, Ludmila Kuzmová a Tomáš Mikulík usilují o výhru 60 tisíc korun.
FOTO | FTV PRIMA
zázvoru, 1 lžička rozmačkaného česneku, 1 lžíce řepkového oleje, špetka drcené chili papričky, lžička cukru, sůl dle
chuti. Postup: Maso omyjeme, osolíme
a osladíme. Pak necháme v lednici odstát a ráno omyjeme. Potom vaříme v
oslazené vodě, ale jakmile se začne
voda vařit, maso vyjmeme. Poté maso
dáme do studené vody, uvedeme do
varu, přidáme koření pěti chutí nebo tandori a lžíci zázvoru. Dusíme v trošce
vody na mírném ohni asi čtyři hodiny,
opatrně, aby se tuk nepřepaloval. Potom necháme maso vychladnout a nakrájíme na kostičky velikosti asi 5 krát
5 centimetrů. Připravíme si zálivku ze
všech uvedených ingrediencí (hoisin,

sójová omáčka, citronová šťáva, ocet,
lžička zázvoru, rozmačkaný česnek,
olej, chilli paprička, cukr, sůl), aby výsledná chuť byla zároveň slaná, sladká i
kyselá. Meloun oloupeme, zbavíme jader a nakrájíme na kostičky o velikosti
asi 3 krát 3 centimetry. Kostičky masa
zprudka opečeme na pánvi bez oleje ze
všech stran, aby byly na povrchu křupavé. Na jiné pánvi opečeme plátky česneku dokřupava. Do misky dáme kousky
melounu a bylinky nasekané na kousíčky, zalijeme zálivkou a posypeme osmaženým česnekem. Smícháme. Nakonec
přidáme teplé maso. Opatrně zamícháme. Můžeme podávat s vařenou jasmínovou rýží a pivem.

INZERCE

Doprava, logistika

Marketing, reklama, public relations

Team leader výrobní logistiky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Marketingový analytik

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Skladník (23-26.000 KČ)

23 000 - 26 000 Kč / měsíc

Marketingový guru (36 - 45.000 Kč)

36 000 - 45 000 Kč / měsíc

Kapitán logistiky s NJ

Marketingový analytik fmcg Praha

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Kapitán pro oddělení logistiky (mzda cca 1,5 mil Kč/ rok)

Řídící pracovníci v oblasti marketingu

M
ž l i tik
t
ti
Více na www.jobdnes.cz

C t
S
i Ad i
Více na www.jobdnes.cz

Výroba, průmysl

Strojírenství

Operátor výroby

18 000 - 30 000 Kč / měsíc

Truhlář
Technolog výroby
Truhlář - Německo - prémie 300 euro!
Více na www.jobdnes.cz

110 000 Kč / měsíc
30 000 45 000 Kč /

ě í

Dělník elektromontáže
Obsluha montážní linky

40 000 - 55 000 Kč / měsíc
72 000 - 84 000 Kč

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

MAZLÍČCI
SPECIÁLNÍ TÉMA

I zvíře si zaslouží důstojný odchod
Pejsci, kočky, ale i další
zvířata jsou dlouhé roky
členy rodiny a věrnými
parťáky. Když se jejich
čas naplní, rozloučit
se s nimi můžete ve
speciálním krematoriu.

N

aši zvířecí kamarádi nás dělají
šťastnými a přinášejí nám do života radost i vzrušení. Bohužel jejich život není tak dlouhý jako lidský.
Je jen na nás, jak se s nimi rozloučíme
a jak jim naposledy poděkujeme za věrnou lásku a přítomnost v našem životě.
Zvířecí kremace je stále častěji první volbou chovatelů. „Krematoria zvířat vám pomohou v těch nejtěžších chvílích a poskytnou vám radu i pomoc,“ říká Lukáš Illek,
ředitel Krematoria zvířat Česká Lípa.
Co můžeme udělat s domácím mazlíčkem po jeho úmrtí?
Legální varianty jsou jen čtyři. První je
zanechat zvířátko ve veterinární ordinaci, která jej nechá odvézt do kafilerie.
Tento způsob je legální a bezpečný, ale
rozhodně ho nelze nazvat důstojným.
Druhou možností je pohřbít zvíře na
vlastním pozemku za přísných podmínek a omezení. Pohřeb lze uskutečnit
i na zvířecím hřbitově, kterých je ale
v České republice velmi málo. Problém
nastává v zimě, kdy je zem promrzlá.

Poslední možností je využití právě služeb zvířecího krematoria.
V čem jsou rozdíly mezi kafilerií
a krematoriem zvířat?
Krematorium zvířat není kafilerie! Mezi
tím je obrovský technologický, a především etický rozdíl. Krematorium zvířat
slouží k etickému a pietnímu rozloučení
s milovaným domácím mazlíčkem, který byl po dlouhá léta členem rodiny a věrným přítelem. Kremace probíhá individuálním spálením v kremační peci za velmi vysoké teploty. Popel se zpracuje
v zařízení zvaném kremulátor na jemný
prášek, který je vsypán do vybrané urny.
Kafilerie je průmyslový asanační podnik
určený pro neškodnou likvidaci vedlejších živočišných produktů, kam patří dle
zákona uhynulá zvířata, zkažené maso
a nevyužité části zvířecích těl z jatek.
V kafilerii se nic nepálí. Všechny živočišné odpady jsou rozemlety na menší části
a smíchány. Pak jsou za vysoké teploty
a tlaku rozvařeny a dále zpracovány na

Urny pro popel zvířátka jsou v mnoha podobách. Kdo chce, může si nechat malé
množství popela zatavit do skleněného pietního předmětu (snímek vlevo).
masokostní moučku a tuk, který je dále
průmyslově využíván. Masokostní
moučka se používá například v cementárnách, k výrobě krmiv pro nehospodářská
zvířata nebo jako hnojivo.
Jak postupovat při úhynu mazlíčka?
Stačí zavolat na linku vybraného krematoria a jeho zaměstnanci vás celým procesem provedou. Zvířátko vyzvednou
u vás či veterinárního lékaře nebo ho po
dohodě můžete do krematoria přivézt
sami. Při příjmu je nezaměnitelně označeno kremačním přívěskem a jsou sepsány vaše požadavky a přání. Do kremace
je zajištěno jeho uložení v chladicím zařízení. Budete-li si přát, lze uspořádat

i malý obřad. Po provedení individuální
kremace je popel připraven do vybrané
urničky ze skla, mosazi, keramiky a dalších materiálů. Vybírat můžete i z dalších pietních předmětů, jako je památeční sklo, při jehož výrobě se malé množství popela zataví do skleněného pietního předmětu a získáte tak vždy originální a velmi osobní památkový předmět.
Symbolické množství popela lze také
vložit do vzpomínkových šperků.
Kolik stojí kremace zvířátka?
Cena kremace se odvíjí od váhy zvířátka,
vybraných služeb a produktů. Začíná na
1800 korunách. Průměrná cena žehu se
pohybuje okolo 4500 korun.
(ks)

INZERCE

Nastane-li li ten okamžik, kdy vás zvířecí kamarád navždy opouští, jsme tu pro něj i pro Vás.
Pomůžeme Vám projít tímto smutným obdobím, důstojně se rozloučit s milovaným zvířátkem
a naposledy mu poděkovat za jeho přítomnost ve Vašem životě.

Převozy | Individuální kremace | Široký výběr uren a pietních předmětů
Sleva 10 % na cenu kremace je poskytována seniorům 65+, držitelům průkazu ZTP a dále
na kremace asistenčních, služebních a loveckých psů. Slevy se nesčítají a nárok je třeba doložit.

Nonstop-linka 48 10 12 200
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www.KrematoriumZviratCL.cz
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Irský spisovatel Richard Brinsley Sheridan: Nic nemá na dítě...

Tajenka: .. lepší vliv než chvála.

Nové Téma:
Čeká nás
válka generací

K

limatolog, geolog, filozof
a popularizátor vědy
RNDr. Václav Cílek dlouhá léta varuje před klimatickými
změnami, před suchem, před ničením planety.
Podle něj teď v západní civilizaci sledujeme začátek války generací, který je vidět na podivnostech
typu nových pohlaví či na popularitě hnutí Black Lives Matter.
„Na Západě se hodně mluví o
epidemii deprese, která se posouvá do věku 18 až 22 let. Když má
člověk strach, tak je pro něj nejdůležitější se toho strachu zbavit, přenést to na někoho, nějak to ze sebe
dostat, nějakou akcí, třeba násilnou,“ říká Cílek.
Jak koronavirus
změní západní civilizaci?
Čtěte v
novém
vydání týdeníku
Téma již
v pátek.

Večerky Vietnamců? Záchrana
ČR | Herec Aleš Háma (47 let) projel v
létě celou republiku díky natáčení cestopisu V karavanu po Česku a mimo jiné
zjistil, jak cenné jsou vietnamské večerky pro obyvatele menších obcí. A už
také ví, jak správně kupovat ponožky.
Nakupujete impulzivně, nebo si to
dopředu promýšlíte?
Vím, co mi doma chybí, takže hrubou
představu mívám, ale pokud se týká potravin, často se rozhodnu až v obchodě
podle toho, co tam zrovna mají, co je
čerstvé, lákavé. Moc rád chodím na
trhy, tam je to ještě markantnější, nemám žádný plán a jídelníček vzniká podle toho, co mi zrovna padne do oka.

vozů, nějak jsem k němu ztratil důvěru
a prodal jsem jim ho zpět.

Herec a moderátor Aleš Háma.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ

Nakupujete přes internet?
Jako dnes asi už každý. Je pohodlné si
nákup potravin naklikat třeba o pauze
v šatně, když točím nebo zkouším, a nechat si to večer dovézt domů. Nakupuju
takhle i boty, vybavení do přírody. Ještě
se mi nestalo, že bych musel něco vracet nebo měnit.

několik párů jsem si nechal. Nadšení vydrželo do prvního praní. Ponožky se v
pračce úplně rozpustily a vytekly odpadní hadicí. Bůhví, z čeho byly, asi z buničiny. Vydrželi jen ti zelení krokodýli.
Ve filtru pračky mi vznikla úplná krokodýlí farma. Za pouhých dvacet marek!

Váš nejlepší nákup?
Pár let po revoluci, bylo mi devatenáct,
jsem na zájezdu v Ankaře koupil za dvacet marek sadu asi padesáti párů bílých
ponožek Lacoste. Většinu jsem rozdal
kamarádům jako suvenýr z ciziny, ale

Váš nejhorší nákup?
Ford Focus z jednoho renomovaného
autobazaru. Pár dnů po nákupu odešlo
řazení, cestou domů z centra města
jsem jel na dvojku. Hrůza. Ukázalo se,
že to auto bylo složeno ze tří různých

Hromadíte věci, nebo se nepotřebných dokážete zbavit?
Vyložený „hromadič“ nejsem, ale nějaké obsese mám. Zbavit se třeba nedokážu plechových krabiček od čaje, kávy
nebo tabáku. U nich mám vždycky pocit, že se musejí na něco hodit. Pravdu
mívám, uznávám, jen málokdy. Hromadím i různé šroubky a matičky, poctivě
je uchovávám, abych pak šel a koupil
nové, úplně stejné. A jsou také věci, ke
kterým mám citový vztah. Třeba kraťasy, v nichž jsem projel Peru. Mají celkem velkou díru, manželka mi radí,
abych se jich zbavil, ale já si raději vezmu delší košili a ten nedostatek výborně zamaskuju.
Jaký vztah máte k vietnamským večerkám?
Jsou to záchranáři! Projel jsem v létě tisíce kilometrů po celé republice díky natáčení pořadu V karavanu po Česku a
vím, že obzvlášť v menších obcích jsou
místní lidé, ale i turisté rádi, že si můžou díky pracovitosti a píli vietnamských prodejců kdykoliv a skoro cokoliv nakoupit. Třeba krájený ananas někde v malé vesničce v Krušných horách.
(sub)

Královéhradecký kraj
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Vysavač, štětec a úcta k mrtvým
Jaroměřské mumie staré
skoro 300 let procházejí
očistou.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
JAROMĚŘ | Pracovníci pohřební služby v Jaroměři čistí tamní mumie. Děje
se to vůbec poprvé. Těla vážených měšťanů z 18. století odpočívají v rakvích v
kryptě pod chrámem sv. Mikuláše. Proudící vzduch je dokonale vysušil, mnohá
jsou dobře zachovalá, stejně jako jejich
oblečení.
Primátoři i jejich manželky, vzdělaný
poštmistr, soudce či sochař hraběte Šporka našli poslední odpočinek pod jižní
lodí gotického chrámu v Jaroměři. Leží
tu 57 těl z let 1735 až 1782.
Za staletí mumie pokryly vrstvy prachu, některá těla kvůli stavebním pracím v minulosti dokonce vzala zasvé.
„Zemřelí tu byli pohřbeni podle přání
svého i pozůstalých. Kdybyste viděli
kryptu před čištěním, shledali byste, že
podmínky zde nebyly důstojné. Myslíme si, že si nápravu toho zemřelí zaslouží. Bylo jejich přání spočinout zde v kostele, proto se tomu snažíme dostát i v
dnešní době,“ vysvětluje varhaník a průvodce v kostele sv. Mikuláše Jan Kočí.
Obrátil se proto na pohřební službu,
která má zkušenosti s nakládáním s
ostatky, aby se odborného očištění mumií měšťanů ujala. Nikdo jiný to ani provádět nemůže. Její pracovníci tu působí
už několik týdnů. Vybavení krypty,
kam se schází úzkým schodištěm, už
zdokumentovali. Pracují v rukavicích,
důležitým pomocníkem je jim hlavně

Zesnulí našli poslední odpočinek
pod lodí chrámu.
FOTO | M. VESELÝ
vysavač. „K čištění stačí štětec a vysavač, protože tu jsou velké nánosy prachu, ten se musí vymést z tkanin i z těla
mumie. Je třeba ho neustále odsávat a
dál ho nevířit,“ ukazuje jednatel a spolumajitel hradecké pohřební služby Aeternitas Miroslav Hampl.
Do krypty vedou tři nezasklená okna,
jimiž ostatky měšťanů přirozeně mumifikoval proudící vzduch. Důležité je i to,
že kostel stojí ve svahu, takže krypta
není v podzemí, ale nachází se nad úrovní terénu, a proto v ní není vlhko.

Plynem zničí škůdce
Podle larev hmyzu je možné určit, ve
kterém ročním období se sem ostatky zemřelých dostaly. Pokud to bylo v zimě,
chybí v nich larvy hmyzu, některá těla
však hmyz poškodil. „Některé mumie

jsou extrémně zachovalé, u některých
ostatků se už o mumiích ani nedá mluvit,“ podotýká Miroslav Hampl.
Podle něj čištění mumií a úklid krypty představují první fázi prací. Dalším
zásahem bude, že se celá krypta zaplynuje, aby plyn zničil škůdce, červotoče
nebo kožojedy. Pak mumie budou moci
být znovu pietně uloženy. Krypta je běžně veřejnosti nepřístupná, otevírá se jen
dvakrát ročně. Až bude vše hotovo, návštěvníci se sem znovu podívají. „Tato
tradice je tu už sto let a my v tom pokračujeme. Až dojde k očištění mumií a k
dokončení,první pomoci' pro kryptu,
znovu ji zpřístupníme. Obvykle se to
děje na Noc kostelů a Dny evropského
dědictví,“ říká varhaník Jan Kočí.

Jedna rakev je prázdná
V kryptě se nyní podle něj nachází 58
rakví, z nichž jedna je prázdná. První pohřbený je z roku 1735 a poslední z roku
1782, tehdy totiž císař Josef II. pohřbívat v kryptách z hygienických důvodů
zakázal.
Většina zemřelých má na sobě pohřební roucha. Muži, vdovy i starší
ženy jsou oblečeni v černém, svobodné
ženy v modrém oděvu. Zemřelým se přidávaly do rakví růžence nebo svaté obrázky a také mašličky v barvě podle
toho, kdo zemřel. Hlavně děti dostávaly
na poslední cestu věnečky z rozmarýnu.
„Odpočívá tu několik rodin, které
byly navzájem příbuzné, a dále představitelé města a významné zdejší osobnosti z 18. století. například sochař Řehoř
Theny, který byl kolegou Matyáše Bernarda Brauna, stejně jako on přišel z Tyrolska a pracovali u hraběte Šporka.

Oba se v Jaroměři oženili a Theny tu dokonce zůstal,“ vykládá Jan Kočí.
Další zajímavostí je, že v kryptě odpočívá i nevlastní babička skladatele
Bedřicha Smetany. Jeho otec sládek
František Smetana totiž žil nějakou
dobu v nedalekých Chvalkovicích a
jeho druhou ženou byla Ludmila Exnerová, jejíž nevlastní matka v kryptě leží.

Úcta k zemřelým
Jaroměřský chrám sv. Mikuláše v blízkosti historického středu města patří k
jeho nejstarším památkám.
„Je to elegantní gotická stavba se sálovým trojlodím. První zmínka je z roku
1339. Podoba stavby, jak ji dnes vidíme, byla určována nejen slohovým cítěním, ale také požáry, které ji výrazně
ovlivnily. Například současné zaklenutí
je nižší než před požárem na konci 15.
století,“ vysvětluje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově Jiří Balský.
„Zdejší mumie jsou dosti ojedinělé. Zajímavostí je, že část souboru mumifikovaných těl se dochovala ve velmi dobrém stavu, a to nejen tělesné schránky,
ale i oděvy,“ oceňuje památkář.
Farníci by si přáli, aby si z návštěvy
krypty současníci odnesli i důležité poselství. „Krypta s mumiemi je i dokladem kultury pohřbívání, toho, jak se
naši předkové chovali ke svým zemřelým a jak je vyprovázeli na poslední cestu. Může to být i podnět k zamyšlení
pro dnešní návštěvníky. Měli by si uvědomit, že smrt je součástí života člověka. Mohou si porovnat kulturu pohřbívání tehdy a nyní,“ říká varhaník a průvodce Kočí.
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Tesco Dukelská třída
je pro vás od 21. října
opět otevřené
a nabízí vám:
- Široký výběr čerstvých a trvanlivých potravin
- Křupavé a voňavé pečivo
- Pulty s masem a sýry
- Oddělení ovoce a zeleniny
– Vybranou kosmetiku a drogerii

Tesco Kuřecí
prsní řízky
1 kg, chlazené
balené

-38 %

161,90

9990
Tesco Mandle
jádra natural

500 g
(100 g = 15,58 Kč)
max. 12 bal./den

174,90

7790

Fotografie jsou pouze ilustrační.
Nabídka platí od 27. 10. od 8 hodin do 3. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob v supermarketu Tesco Dukelská třída.

-55 %

32 30. října 2020

Hradecko a Jičínsko

Sisr chce u cyklistiky zůstat
Kariéru cyklisty Františka
Sisra ukončily zdravotní
potíže.

Jaký je lékařský závěr?
Lékaři našli na srdci místo, které vyvolává jeho arytmii. Pravděpodobně jde o
následek zánětu srdečního svalu, který
jsem v minulosti asi prodělal.

RADOMÍR MACHEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Uprostřed Velké
ceny Hradce Králové, kde nyní žije a
kde sídlí stáj Elkov Kasper, za niž poslední dvě sezony závodí, cyklista František Sisr pocítil slabost. „Nemohl jsem
se najednou nadechnout a nevěděl jsem,
co se děje,“ popisuje závodník dojmy z
těchto okamžiků. Stačil zpomalit, zastavit na okraji silnice a dosednout na lavičku. Krátce poté ho do rukou dostali lékaři a v jejich péči putoval do nemocnice.
Takhle nějak skončila zřejmě poslední účast loňského českého šampiona v
silničním závodě jednotlivců v profesionálním pelotonu, jenž dosáhl mnohých
cyklistických úspěchů a jemuž jen o
kousek unikl start na prestižním Giru d'
Italia. Dva měsíce po této události
sedmadvacetiletý cyklista pocházející z
Chocně má za sebou úspěšný návrat k
normálnímu stavu. Dokonce i několik

Měl jste někdy podobné problémy?
Když jsem jezdil první rok za polský
tým CCC Polsat, tak mi při vstupním vyšetření našli právě srdeční arytmii. Nebylo to ale ve stavu, abych testy neprošel, takže jsem mohl závodit dál.
Loni se František Sisr stal mistrem
republiky.
FOTO | ELKOV KASPER
rekreačních vyjížděk na kole.
„Ještě sice budu absolvovat nějaká
vyšetření, ale doporučení lékařů je zatím takové, abych se vrcholové cyklistiky vzdal.“
Poslechnete doktory?
Jsem přesvědčený, že nechci riskovat.
Takže i kdybych nějaké doporučení, že
bych snad závodit ještě mohl, dostal,
tak určitě nebudu chtít. Pro mě by to
bylo moc velké riziko.

dem v Hradci. Tělo asi zapojilo nějaký
obranný mechanismus.
Když vám lékaři doporučovali, jak
dál, na co vás upozorňovali?
Že se to může zhoršovat a že se nedá vyloučit to, co se mi přihodilo právě v
Hradci. Jeden z doktorů mluvil o takové
náhlé smrti.

Kdy se poprvé projevilo, že vaše srdce vrcholovou cyklistickou zátěž nesnáší úplně dobře?
Asi také v polské stáji CCC, kdy mě to
nepustilo na start tehdejšího ročníku
Gira.

Proto bylo tak jasné rozhodnutí, že
už nechcete s profesionální cyklistikou pokračovat?
Jednak, a také proto, že nechci, aby se
stalo, že se jednou ze závodu nevrátím
domů. V Hradci se mi ještě podařilo zastavit, ale představa, že jedeme šedesát
sedmdesát a já najednou nebudu schopný ovládat kolo, to ne.

Co se stalo na začátku září?
Bohužel jsme kvůli koronaviru museli
přerušit sezonu a mohli jsme jen trénovat. Najednou jsem začal pociťovat zvyšující se únavu. Jeden den se mi jelo
dobře, druhý den to byla hrůza. Někdy
se to tak stane, proto tomu člověk nepřikládal zase tak velkou váhu. Bohužel se
to ale stupňovalo a vyvrcholilo tím závo-

Už jste přemýšlel, co budete dělat
dál? Bude to stále cyklistika?
To bych rád, byl to zatím celý můj život
a myslím si, že jsem získal dost zkušeností. Proto bych se rád pokusil je využít k tomu, aby se česká cyklistika posunula někam dál. Máme tady řadu kvalitních jezdců, rád by bych jim pomohl,
aby to nahoru měli jednodušší.
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DOTACE COVID-19
Podpořeny budou aktivity zaměřené na posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci s důrazem na spolupráci v době
pandemie COVID-19 a po ní (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb
apod., včetně přípravy na takové situace).
Příjem projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí,
probíhá do 15. 12. 2020.
Nutná je účast polského partnera.
Evropská dotace (program Interreg V-A Česká republika - Polsko) činí 85 % způsobilých výdajů projektu a dotace ze
státního rozpočtu ČR činí 5 %. Maximální částka dotace z EU činí 60 000 EUR na partnera
(80 000 EUR v případě vedoucího partnera).
Školení proběhnou ve dnech 12. a 25. 11. 2020 online formou.
Více informací získáte na www.cz-pl.eu a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje,
Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz

