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DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

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

5,6%
ROČNÍ ÚROK

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

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

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

Zámek Račice, přestavba Obchodní galerie, Jihlava Bytový dům, Brno-Chrlice

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

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.

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY
ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Ročníúrok4,1%poceloudobuinvestice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska
toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a sou-
držnosti, 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.

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.
Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo +420 515 555 555

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

4,1%
ROČNÍ ÚROK

Zastavovaný areál zámku
Račice v rámci dluhopiso-
vého programu e-Finance CZ
v celkové hodnotě uveřejněné
na adresewww.e-finance.eu/
/zajistene-dluhopisy.
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DAVID NEBOR

ŠUMAVA | Přestože turistická sezona
na Šumavě ještě pokračuje, správci ná-
rodního parku již hodnotí letní prázdni-
ny. Předpoklady, že Češi kvůli korona-
viru zamíří místo do zahraničí na Šuma-
vě, se projevily především v terénu. Tře-
ba na Plešném jezeře se podle pozorová-
ní zvýšila návštěvnost v červenci a srp-
nu oproti minulému roku dokonce o tře-
tinu. Podobně to platilo napříč celým po-
hořím, navýšení se pohybovalo právě
kolem třetiny či čtvrtiny.

Informační střediska a návštěvnická
centra pak za dva měsíce navštívilo asi
250 tisíc lidí. Nejoblíbenější byl vlčí vý-
běh v Srní. Uplynulé šumavské léto
bylo poměrně deštivé. Když pršelo, ná-
rodní park byl téměř prázdný, ale když
se udělalo hezky, stezky a turistické
atrakce se místy i přeplnily.

Letošním trendem se stal nárůst cyk-
listiky, mnohem více lidí vyrazilo na
elektrokolech. „S tím se pojí porušová-
ní zákona o ochraně přírody. Na území
parku se na kole smí jezdit pouze po zna-
čených cyklostezkách a cyklotrasách.
Jelikož elektrokola jezdci pomáhají zdo-
lávat i náročnější terén, vyjíždějí i na
cesty, které pro ně nejsou určeny. Nejen
že v takovém případě hrozí pokuta, ale
i srážky a zranění,“ vysvětluje mluvčí
Správy NP Šumava Jan Dvořák.

To potvrzuje i starosta Modravy An-
tonín Schubert. „Nárůst elektrokol jsme
sledovali troufám si říci enormní. Proje-
vila se tak i větší nevraživost mezi pěší-
mi a cyklisty,“ říká.

Napilno tak měli strážci. Za oba měsí-
ce rozdali 150 blokových pokut v hod-
notě 60 tisíc korun. Dalších 200 pokut
řešilo nebo řeší správní řízení. Šedesáti-
tisícová částka je přitom asi dvakrát vyš-
ší než loni za stejné období.

Strážci sice rozdali více pokut, záro-

veň však přitvrdili v jejich výši. Záro-
veň ale platí, že většinu přestupků řeší
domluvou, pokud jde o méně závažné
prohřešky.

Velký zájem správci zaznamenali
v programech pro veřejnost. Očekávání
například předčil zájem o pomoc v boji
proti lupině. „Jde o invazivní druh rostli-
ny, který se snažíme co nejvíce odstra-
ňovat. Rozhodli jsme se, že letos s ní bu-
deme bojovat ještě více, a vyplatilo se,

protože k vytrhávání se hlásila spousta
lidí,“ těší Dvořáka. Oblíbené byly ko-
mentované prohlídky v návštěvnických
centrech s výběhy s vlky v Srní i jeleny
a rysy ve Kvildě.

Turistům se líbil i program Průvodce
divočinou. Letos nejspíše trhne rekord
přihlášených. „Termíny jsou ještě volné
jak na splouvání, tak komentované pro-
hlídky do divoké přírody,“ láká Jan
Dvořák.

Vlčí výběh v Srní byl o prázdninách oblíbeným cílem turistů na Šumavě. Ti
navštěvovali i podobnou atrakci s jeleny a rysy u Kvildy. FOTO | MAFRA

Správci národního parku hodnotí prázdninový zájem turistů a výletníků

do krajských voleb vede
Radek Nejezchleb
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Kristýna
Podzimková
Z Ulice jsem
sama vycouvala.
Nechtěla jsem
se vyprofilovat
jako seriálová
herečka

…str. 8 a 9
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Šumava v létě: vyšší
pokuty a elektrokola
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DAVID NEBOR

PRACHATICE | Když vedoucí spolku
Živá vila Barbora Koritenská vstoupila
v květnu do odemčené Kralovy vily, vi-
děla v pokojích nepořádek a děsila se
z poválených injekčních stříkaček.

Teď už pokoji prochází s úsměvem.
Poté, co se v květnu ukázalo, v jakém je
dům stavu, situace nabrala rychlý spád
a skupina místních mladých nadšenců
po čtyřech letech opět dostala Kralovu
vilu od města do pronájmu.

„Dostali jsme ji k prvnímu srpnu, tak-
že jsme neměli moc času, abychom to
tu dali do pořádku na festival. Spodní to-
aleta u předsíně byla celá ohořelá, černé
stěny jsme alespoň oškrabali, teď je
chceme vybílit. Byla tu naprostá
spoušť,“ vysvětluje 29letá Koritenská.
Spolek Živá vila měl dům v nájmu po-
prvé mezi lety 2014 a 2016, udělal
v něm komunitní centrum.

Museli také nechat zasklít vymlácená
okna. Měli spoustu práce na úklidu, ma-
lování a zútulnění. Pokoje byly praktic-
ky holé. „Pár kusů nábytku je původ-
ních, třeba vestavěná skříň nad schodiš-
těm. Další jsme přinesli odjinud. Jed-
nou se někdo z místních zbavoval komo-
dy ze 30. let, tak jsem si ji vzala do skle-
pa. Takhle jsem tam schraňovala věci

s tím, že je určitě jednou dám do vily.
Manželovi se asi ulevilo, že už máme
sklep vyklizený,“ vypráví Koritenská.

Právě manžel se vším pomáhá, stejně
jako bratr i další členové rodiny. Spolek
má 14 členů, šest z nich se o vilu nyní
aktivně stará. Když před lety pořádali
akce, byli ještě studenti a měli více
času. Teď připravovali festival Vivat
Vila po práci. „Dělám v Českých Budě-
jovicích a vstávala jsem ve čtyři hodiny
ráno, abych dorazila brzo a mohla tak

odjet dříve. V domě jsme pak trávili čas
do večera, a takhle dokola. Vzala jsem
si i dovolenou,“ líčí Koritenská. „Na-
štěstí nám pomáhali i místní, hlavně
když jsme potřebovali narychlo něco se-
hnat. Vždycky se někdo ozval,“ těší ji.

Ukazuje na zarámovanou černobílou
fotku na stěně. Zachycuje úplně prvotní
podobu vily, tedy i s původními okny
a rozkvetlou zahrádkou místo dnešní be-
tonové terasy. Jinak ale větší přestavbu
neprodělala. Na snímku je také synek

někdejšího majitele vily, podnikatele
Jana Nepomuka Krale, se svou chůvou.

Fotografie visí v přízemí v menší
místnosti, která dříve sloužila právě
jako Kralova pracovna. Kdysi byla mno-
hem bohatší výzdobou. Ze stěn koukali
trofeje, kromě pracovního stolu tu měl
majitel i skříň s loveckými potřebami.
Ve spodním patře postavili organizátoři
nedávného festivalu jednu stage, na kon-
cert se tam vejde zhruba sto lidí. Větší
stála venku v zahradě.
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PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL, ODBORNÝCH UČILIŠŤ A FIREM

od 830 do 16 00 h

VŠE – fakulta
managementu
Jindřichův Hradec

JINDŘICHŮV
HRADEC
1. října Jarošovská 1117

Barbora Koritenská se s rodinou a přáteli zasloužila o to, aby Kralova vila znovu ožila. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

INZERCE

Spolek nadšenců opět
dostal do nájmu Kralovu
vilu v Prachaticích.
Museli ji uklidit, protože
ji využívali narkomani.

Historická Kralova vila nabídne



25. září 2020 5Jižní Čechy

INZERCE

Originální ze 30. let je i schodiště.
V patře bývala obytná část, nyní s tera-
sou posloužilo především jako kavárna,
pořadatelé tam rozmístili stolky s židle-
mi, někdo mohl usednout i na kanape
nebo do křesla. V jednom místě kouká
ze stěny kovový hák. Právě pod ním ješ-
tě před pár měsíci vařili nad svíčkou dro-
gy nezvaní obyvatelé.

„Ptali jsme se na to odborníků. Nej-
spíše to nebylo tak, že by tu tito lidé trá-
vili celé dny. Spíše to tu měli jako tak-
zvanou zašívárnu. Měli tu klid na přípra-
vu a aplikaci drog,“ popisuje mladá ná-
jemnice.

Přestože Kralova vila dlouho stráda-
la, stavebně je v pořádku. Ukazuje to po-
sudek od statika, který si spolek nechal
vypracovat. Podařilo se mu získat i po-
sudky předních teoretiků, architektů či
historiků umění, kteří potvrzují architek-
tonickou hodnotu vily.

Proč tedy není prohlášena památkou?
Chvíli byla. Jenže ministerstvo kultury
status po krátké době zrušilo. Budova to-
tiž stojí v místě, přes které je od 90. let
naplánovaná silniční přeložka. Projekt
je ale zastaralý a stavba obchvatu v ne-
dohlednu.

Živá vila dostala nájemní smlouvu od
města prozatím na rok. Chystá dvě až tři
akce do měsíce. Kromě koncertů pro
mladé chce přinést i přednášky. Některé
se mají zaměřit na téma česko-němec-
kých vztahů a poválečného odsunu oby-
vatel.

„Chceme navázat na komunitní cen-
trum. Zároveň je potřeba nabídnout pro-
stor na takové koncerty, které se hodí
do klubu. To v Prachaticích chybí. Ale
stále jde především o architektonickou
hodnotu tohoto místa,“ uzavírá Barbora
Koritenská.

Dům z 30. let minulého století přivítal návštěvníky festivalu Vivat Vila. Další
akce v němmají být dvakrát až třikrát do měsíce. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Historie vily
Vilu si nechal postavit prachatický
podnikatel Jan Nepomuk Kral
v roce 1932, hned vedle měl
výrobnu a koloniál s potravinami.
Dále vlastnil pražírnu kávy a oříšků
i nákladní autodopravu. Jelikož byl
německého původu,musel po
roce 1945 z Prachatic odejít. Jeho
vila se dodnes dochovala
v podobě ze 30. let, v 70. letech
byla pouze vyměněna okna
a přistavěna betonová terasa.
Hodnota domu tkví především
v tom, že odráží architekturu
tehdejšího čelního představitele
purismu Adolfa Loose. Spolek
Živá vila usiluje o památkovou
ochranu stavby. V nájmu ji měl
mezi lety 2014 až 2016. Pak z něj
radnice udělala sklad technických
služeb, který skončil letos po
zjištění, že se z domu stává doupě
uživatelů drog. Spolek vilu opět
získal, smlouvu má na rok
s automatickým prodloužením.

znovu koncerty a přednášky
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Jen když bude politik z hejtmanství ne-
ustále lobbovat, ptát se a obtěžovat
v Praze na příslušných místech minister-
stva, dočkají se Jihočeši rychlejší přípra-
vy dopravních staveb. Tvrdí to jednička
ODS pro podzimní krajské volby,
47letý Martin Kuba.

„V případě, že uspějeme a dostaneme
tu možnost, jsem připravený právě to-
hle neustále dělat a vzít si to na starost.
Jinak se u nás stavby mohou jen těžko
zrychlit. Navíc je chyba si myslet, že
kraj jako takový nemá na přípravu stát-
ních akcí až tak velký vliv. Naopak, vy-
dává celou řadu povolení, takže je
v tomto ohledu zásadním partnerem,“
zdůrazňuje lídr občanských demokratů.
Podle něj je tak například reálné v nad-
cházejících čtyřech letech postavit ob-
chvat Blatné, začít pracovat na obchva-
tu Třeboně a Českého Krumlova či při-
pravit s Ředitelstvím silnic a dálnic roz-
šíření silnice z Písku do Českých Budě-
jovic systémem 2+1 pruh.

Kuba se svým týmem z kandidátky
mimo jiné navrhuje napumpovat z kraj-
ského rozpočtu do každého okresu
a tamních obcí a měst vždy 300 až 400
milionů korun za čtyři roky. „Už nyní
máme seznam potřebných akcí. Pak by

bylo na nás dohodnout se starosty, na co
se vrhnout nejdříve, která z akcí dosta-
ne přednost a která třeba o rok počká,“
vysvětlil.

Na seznamu je třeba rozšíření domu
pro seniory ve Frymburku u Lipna
i v Třeboni, atletický ovál v Milevsku,
výstavba bytů v Písku či Prachaticích,
rekonstrukce čističky ve Volarech a dal-
ší řada investic. Zároveň chce zavést on-
line sledování plnění těchto úkolů, aby
nezůstalo jen u slibů.

Martin Kuba je rodák z Českých Bu-
dějovic, lékař, který působil na jihočes-
ké záchrance a byl anesteziolog na oddě-
lení kardiochirurgie ARO. Členem
ODS je už 18 let a je krajským předse-
dou strany. Byl mimo jiné ministrem
průmyslu a obchodu a právě kontakty
z celostátní politiky chce využít na re-
gionální úrovni. Nyní je zastupitelem Ji-
hočeského kraje, ale i ve městě České
Budějovice. Před dvěma lety byl i kandi-
dátem na primátora, ale ODS skončila
v opozici. V letech 2008–2011 vykoná-
val funkci 1. náměstka hejtmana.

Velkým úkolem pro hejtmanství po-
dle něj bude také přilákat do regionu
nové lékaře a zubaře. I tam podle něj
mohou spolupracovat s městy. „To je
podobné, jako když soukromá firma hle-
dá nějakého odborníka. Snaží se ho pře-
táhnout nějakými výhodami, které jinde
nemá. My bychom měli postupovat stej-
ně. To znamená nabízet například bydle-
ní a další benefity,“ sdělil. Více peněz si
také zaslouží pracovníci v terénních
službách. (mrk)

Několik let byl ve vedení radnice města
České Budějovice, letos na podzim ho
ale čeká nová výzva. V čele kandidátní
listiny hnutí ANO usiluje František Ko-
nečný o post hejtmana.

Když působil jako náměstek primáto-
ra, měl na starosti dopravu. Té se chce
kromě jiného věnovat i na krajském úřa-
dě. „Prioritou je výstavba obchvatů. Mi-
nulé vedení kraje udělalo jeden, a musí
jich být daleko víc. Důležité jsou i opra-
vy místních komunikací. Obce nemají
peníze a kraj jim musí pomoci. V nepo-
slední řadě je to dokončení dálnic D3
a D4,“ uvádí Konečný.

„Letos dostal kraj a jeho správa
a údržba silnic od státu půl miliardy na
komunikace druhé a třetí třídy a opravy
mostů. Těch peněz se ale příliš nevyuži-
lo,“ myslí si Konečný.

Hnutí ANO chce také v Českých Bu-
dějovicích zřídit nonstop zubní pohoto-
vost v areálu nemocnice. Ta má fungo-
vat i o víkendech a svátích, nyní zavírá
ve 21.30 hodin. „Před pár týdny byl ko-
lega o víkendu na zubní pohotovosti, ve-
dle byla paní a v půl desáté jí oznámili,
že musí bez ošetření opustit čekárnu,
protože skončila pracovní doba. Jsem si
jistý, že zubaře najdeme,“ věří Koneč-
ný.

Podle něj by bylo také možné vybudo-
vat v dolním areálu nemocnice centrum
sociálních služeb. Peníze na investice
chce kandidát na hejtmana vzít z rezerv
a využít bankovní úvěry. Krajský úřad
je na tom podle něj finančně dobře.

„Můžeme si půjčit, aby na nejzáklad-

nější věci, jako jsou senioři a fungování
nemocnic, peníze byly,“ uvádí.

ANO v programu slibuje, že bude mo-
tivovat zdravotníky v jihočeských ne-
mocnicích pomocí bytů či stipendií. Zá-
roveň chce poskytnout větší podporu
zdravotníkům v oblastech s menší do-
stupností lékařské péče.

V oblasti kultury pak hnutí podporu-
je, aby otáčivé hlediště v Českém Krum-
lově zůstalo v zámecké zahradě. Kromě
jiného chce František Konečný podpo-
řit rozšíření zoologické zahrady v Hlu-
boké nad Vltavou a postavit akvapark,
na jehož financování by se podílelo také
město České Budějovice a stát. „Je po
něm velká poptávka nejen mezi obyva-
teli kraje. Je to i problém z hlediska tu-
ristického ruchu. Když je špatné počasí,
turisté tady téměř žádnou jinou aktivitu
nemají,“ vysvětluje.

František Konečný skončil na budějo-
vické radnici na jaře 2019. Pro jeho od-
volání tehdy byli i jeho spolustraníci.
Vygradovaly tím spory ohledně stavby
Multifunkčního centra Dlouhá louka na
místě dnešní sportovní haly. To už je po-
dle lídra ANO minulostí. „Vše jsme si
vyříkali. Jsme jednotní a nabízíme sil-
nou kandidátku,“ dodává. (bar)

Týdeník 5plus2 představuje před
krajskými volbami kandidáty na
hejtmana. Pořadí 10 lídrů
relevantních stran určil výsledek
posledních parlamentních voleb.

František Konečný, lídr hnutí ANO, chce stavět více
obchvatů a vytvořit nonstop zubní pohotovost.

O akvapark
je velký zájem

Vložíme peníze
do měst a obcí

Martin Kuba je jedničkou ODS a kandidátem na
hejtmana. Chce více lůžek pro seniory napříč krajem.

VOLBY 2020
krajské
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ČR | Místo očekávání babího léta to přesně
před 20 lety v centru Prahy vypadalo, jako
kdyby v hlavním městě měla začít každou
chvíli válka. Obchodníci ze svých provozo-
ven odváželi hotovost a nejcennější zaříze-
ní, nakupovali náhradní skla do výloh. Den
poté, 26. září 2000, se ukázalo, že jejich pří-
prava nebyla zbytečná. V Praze vypukly
tvrdé střety mezi policií a tisícovkami pře-
vážně zahraničních radikálů, často „profe-
sionálních bitkařů“. Hořely barikády, zasa-
hovaly obrněné transportéry. Rozbuškou
bylo konání 55. zasedání Mezinárodního
měnového fondu a Světové banky.

Pro Prahu bylo pořádání ekonomické-
ho summitu s účastí 182 ministrů a guver-
nérů a celkem více než 15 tisíc oficiálních
hostů mimořádně prestižní záležitostí.

Česka republika se totiž stala první post-
komunistickou zemí, která toto celosvě-
tové setkání finančníků a politiků hosti-
la. Však kvůli tomu bylo také přestavě-
no za více než tři miliardy Kongresové
centrum.

Jenže podobné akce také často vyvo-
lají protesty antiglobalistů a příznivců
radikální levice. Ti se do Prahy sjeli ne-
jen z různých koutů Evropy, ale i ze zá-
moří. A rozhodně neměli v plánu jen
klidné happeningy. Mezi demonstranty
totiž byli i členové italské organizace
Ya Basta a dalších skupin, kteří přijeli
vybavení plynovými maskami, tyčemi,
zápalnými láhvemi i štíty.

Ohněm proti transportéru

Hlavním dnem bojů se stalo úterý 26. září.
Na policisty střežící přístupy ke Kongreso-
vému centru zaútočily stovky nejradikálněj-

ších protestujících, kterých se toho dne po-
hybovalo ulicemi Prahy okolo 12 tisíc.
Vzduchem létaly dlažební kostky, Moloto-
vovy koktejly a vůbec vše, co se dalo pou-
žít jako zbraň. Policie odpověděla slzným
plynem, vodními děly i nasazením obrně-
ných transportérů. Výsledkem bylo na šest

desítek zraněných policistů, 20 demon-
strantů, ale také britský novinář a dva dele-
gáti MMF. V poutech skončilo na tisíc lidí.
Večer se násilí přelilo do centra města, kde
chuligáni rozbíjeli výlohy obchodů převáž-
ně patřících pod globální světové značky.
Škody dosáhly deseti milionů korun. (mb)

Tisíce odpůrců globalizace včetně stovek radikálních
„bitkařů“ s tyčemi a zápalnými láhvemi před 20 lety
proměnily Prahu v bojovou zónu. Hlavní město tehdy
hostilo setkání ministrů a finančníků z celého světa.

Kvůli násilným protestům v Praze
ze září 2000 byli obviněni dva Češi
a 18 cizinců. Naopak na policisty cíli-
lo 26 trestních oznámení za údajně
nezákonné chování. Prokázáno
však bylo nakonec pouze v jednom
případě. FOTO | ARCHIV MAFRA

ZÁBLESK
HISTORIE

Zapalte Prahu!

INZERCE
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IVETA BENÁKOVÁ

ČR | Ve své generaci patří co do nechuti
trávit čas nad sociálními sítěmi spíš k vý-
jimkám, ale ono to tak nějak k herečceKris-
týně Podzimkové povahově pasuje. Vždyť
třeba dobrovolně odešla z jednoho z nejsle-
dovanějších seriálů v Česku a na rozdíl od
jiných nedává na obdiv své mateřství.

Na tento náš rozhovor jste přijela ze
svého rodnéhoRožnova podRadhoš-
těm, kde nyní znovu bydlíte. Kdyby
tam někdo chtěl jet na výlet, co byste
mi kromě známýchmíst doporučila?
Mám svůj rodný kraj ráda, i když jsem
bydlela v Praze, ráda jsem tam jezdila
a při odjezdu mi bylo smutno. Jsou tam
krásné pěší trasy. Na Valašsku se najdou
osady, které jsou nedotčené, kam se
v zimě ve sněhu nedostanete ani autem,
musíte je objevit pěšky. Mezi Rožnovem
a Vsetínem jsou nádherné kotliny. Nebo
třeba Soláň je krásné místo, které není tak
provařené jako Pustevny. Říká se tomu va-
lašský Montmartre.

Zpátky domů jste se vrátila před pár
měsíci, kdy jste se stala maminkou.
Jak se v této své nejnovější roli cítíte?
Víte, chápu, že se na to ptáte, ale je mi
vždycky spíš stydno o tom mluvit. Místo
toho, abych mluvila o své práci, čímž se
dejme tomu liším od těch, co budou rozho-
vor číst, mluvím o tom, s čím má zkuše-
nost tolik žen. Takže zvládám to, jako kaž-
dá, jednou řve a člověk neví, co dělat, pak
je to zalité sluncem, klasická horská drá-
ha. Nemám na to žádný patent. (smích)

Všimla jsem si, jak málo se toho o vás
dá kromě pracovních věcí zjistit.
Ani na sociálních sítích nejste aktivní.
Takmoc si střežíte soukromí?
Mě to hrozně nebaví. Navíc si říkám,
že aby prezentace na nich měla nějaký
smysl, musí na to mít člověk čas, který já
chci teď investovat jinam. Mám pocit, že
jsem se narodila ve špatné době, že všech-
ny sociální sítě mi protékají mezi prsty
a já je ani nestíhám sledovat.

Ale profil na Instagramu třebamáte.
I na Facebooku, ale založila jsem si je kvů-
li práci na doporučení, že jako herečka
bych je mít měla. Na začátku jsem na In-
stagram dávala co tři dny fotku, jenže pak
jsem si řekla, že musím najít nějaký prin-
cip, který mě osobně nebude štvát a nepole-
ze do mého soukromí, a ten jsem nenašla.

Nejnověji vás lidé mohou vidět ve fil-
mu Bábovky podle knihy Radky
Třeštíkové. Kdy jste se s příbě-
hem setkala?
Shodou okolností jsem před pár
lety, ještě než se film začal natá-
čet, načítala část audioknihy, tak-
že jsem příběh znala. Ta posta-
va ve filmu ale nakonec není.

Hrajete ženu, která je sou-
částí milostného trojúhel-
níku jakomilenka. Jaká je?
Když se na to podíváte zvenku,
tak i v životě jsou milenky vníma-
né jako špatné holky, které rozvra-
cí rodinu a dělají něco, co se
nemá – mimochodem, chlap dělá
to samé, ale holka v tomto vyznívá
víc zřetelněji. Ale já jsem se na to
musela podívat z druhé stránky, jako
bych tu postavu musela hájit a najít

si k ní vztah. Důvodů, proč to žena dělá,
může být spousta – třeba moje postava už
má svá léta a chce založit rodinu. Ale také
je spousta důvodů, proč to neudělat, samo-
zřejmě.

Vaše postava ve filmu dost běhá, jaký
máte vztah k tomuto sportu?
(smích) Já a běh je něco jako já a sociální
sítě. Je to jedna z věcí, které si říkám, že
bych měla dělat, ale nedělám. Párkrát
jsem si vzala boty a šla si zaběhat, ale pár-
krát myslím třeba čtyřikrát. Nikdy jsem se
nepřenesla přes hranici, že běháte delší

dobu a už jste na tom závislí. Když jsem
dostala tuto roli, režisér mi řekl: „Začni bě-
hat…“ To jsem neudělala, ale začala jsem
cvičit, abych měla lepší fyzičku a byla tro-
chu zpevněná. Nakonec jsem z toho měla
tedy benefit i já pro sebe.

Jako malá jste chodila do folklórního
souboru.Dostanete se ještěněkdyk li-
dovému tanci?
Díky svému partnerovi, který je skvělým
tanečníkem, jsem s tím kolektivem pořád
zůstala v kontaktu. Ale na Valašsku se o ví-
kendech konají sešlosti u cimbálu, kam se
sjedou souboráci z okolí. Dokud jsem
mohla, tak jsme si zatancovat chodili.

Z rozhovorů, které jsem s vámi četla,
mi přijde, že máte ke své práci hereč-
ky velmi střízlivý přístup. Přitom své-
ho času, když jste hrála v Ulici, vás
lidé jistě poznávali…
…a pořád mě jako Theu poznávají a to je
to šest let, co už tam nejsem.

Tehdy vás ale každý večer sledovalo
několik set tisíc lidí. Mohla jste si na
tom trochu „ujet“.
Mohla, ale to souvisí s osobností člověka,
a podle mě mám dobré základy z rodiny,
která člověka utváří. Z Ulice jsem odešla
na svou žádost, protože jsem se chtěla vy-

profilovat jinak než jako herečka
ze seriálu. Je něco jiného,

když jste známá a za-
čnete v něm hrát,
ale já se známou
stala až díky seri-
álu. Režiséři
a producenti se
pak na vás kouka-
jí jinak. Docela
dlouhou dobu mi
trvalo, než jsem

Kristýna Podzimková
■ Narodila se 1. května 1985 v Rožnově pod Radhoštěm.
■ Jako malá navštěvovala foklórní soubor, vystudovala Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě a poté nastoupila do angažmá
Těšínského divadla, kde dostala velké herecké příležitosti.

■ V roce 2008 si ji z celoevropského castingu vybral německý
režisér Veit Helmer do hlavní role filmu Absurdistan, který pak
úspěšně brázdil světové filmové festivaly, včetně legendárního
Sundance Roberta Redforda.

■ Televizní diváci ji znají hlavně ze seriálu Ulice, kriminálního
dvoudílného snímku Metanol či ze šestidílné série HBO Bez
vědomí. Hostuje v několika pražských divadlech a v kině ji
můžete nyní vidět ve filmu Bábovky.

Šest let byla téměř denně na televizní obrazovce díky
roli v nekonečném seriálu Ulice. Pak z něj ale Kristýna
Podzimková k překvapení mnohých sama vycouvala.
„Chtěla jsem se vyprofilovat jinak než jako herečka
ze seriálu,“ vysvětluje novopečenámaminka, která
v posledních letech zazářila ve snímku Metanol a sérii
Bez vědomí.Nyní se objeví ve filmu Bábovky, který je
natočený podle bestselleru Radky Třeštíkové.

FOTO | HERMINAPRESS

5plus2
■ ROZHOVOR

Narodila jsem se ve špatné době.



25. září 2020 9Česká republika

se dostala k jiným pracím. A v tom obdo-
bí, kdy z takového projektu odejdete, víte,
že spadnete. Že nemáte nic než divadla,
ve kterých jsem se postupně začala prosa-
zovat. To vás trochu sklepne dolů.

Řekla jste, že nejste herečka, jež má
na stole množství scénářů, ze kterých
si může vybírat a prakticky práci,
když přijde, berete. Je opravdu tak
těžké se v Česku prosadit?
Musím říct, že já měla štěstí, ale také to ně-
jakou dobu trvalo. Mám pocit, že to, co já
chci dělat, se děje až poslední tři roky.

To jste zaujala třeba v sérií Bez vědo-
mí či ve snímkuMetanol podle skuteč-
ných událostí v Česku v roce 2012.
To podle mě právě dělalo ten film tak sil-
ným. Když jsem poprvé četla scénář, tak
jsem jednak přesně věděla, jak to hrát, pro-
tože mi to neskutečně sedlo. Ale když
víte, že se to stalo, jímá vás hrůza.

Máte i nyní ve výhledu další práci?
Trochu ano. Když jsem napsala Tereze Ko-
páčové, se kterou jsem právě dělala Meta-
nol, že jsem porodila, tak mi odepsala, že

až se za nějaký čas budu chtít odreagovat,
že má pro mě roličku. Odepsala jsem, že
velmi ráda. Bude to pidi rolička v novém
seriálu pro Českou televizi s kauzami škol-
ního ombudsmana. Původně jsem tam
měla hrát větší roli, ale pak jsem zjistila, že
jsem těhotná. A ještě mám v plánu nový
projekt s muzikantem Ondrou Fenclem,
který zatím vymýšlíme přes maily.

Všechnysvédivadelní role jstepředa-
la kolegyním?
To sice ano, ale mám obrovské štěstí na
soubory. Vyšly mi vstříc, můžu se kdyko-
liv ozvat a zahrát si představení, třeba
když budu pracovně v Praze nebo ony na
zájezdu na Moravě. Vzhledem k situaci to
tak ale nikde není, zatím.

Časově vám těhotenství a nástup
namateřskou dobře vyšlo.
Skvěle, to bylo úplně načasované. Nemě-
la jsem tím pádem ani pocit, že mi něco
uniká. Čímž trpím ve chvíli, když nepracu-
ji tak, jak bych si představovala, což teď
nebylo, když se nedělo nikde nic.

Takže jsteworkoholička?
To si nemyslím. Ale jsem ráda v nějakém
provozu, umím však i odpočívat.

A jak nejradši?
Úplně nejvíc si odpočinu, když si lehnu
k telce, to vypnu úplně všechno.

Tomálokdo říká, většinou se spíšmlu-
ví o aktivním odpočinku…

Aktivně odpočívám v divadle, tam je člo-
věk pořád v pohybu. Třeba osm let zpátky
jsem z představení bývala vystresovaná,
ale časem se z toho stal potřebný adrena-
lin.

Byl pro vás relax třeba i to, když jste
kdysi v Rožnověvypomáhala v kavár-
ně?
I to k tomu patří. Doufám, že až budu
moct po mateřské pracovat, že tam zase
budu pomáhat. Dělala jsem to i v Praze,
ale nebylo to pro mě tak užitečné. Rožnov
na to, že je menším městem, má dost dob-
rých kaváren a lidé jsou tam zvyklí chodit,
třeba po práci nebo na schůzky. Já tam
vždy potkám tolik známých, které bych
s kočárkem v parku nikdy nepotkala.

Nebavímě sociální sítě ani běhání
Začátky v Ulici v roce 2008. Populární seriál zviditelnil
Kristýnu Podzimkovou coby Theu na řadu let. Po šesti
letech z něj sice dobrovolně odešla, avšak na seriálovou
tvorbu nezanevřela. Objevovala se například v Dokto-
rech z Počátků či v Ohnivým kuřeti. Dramatickou rolí ale
zaujala hlavně ve dvoudílném snímku Metanol (spodní
fotografie), který připomněl tragický případ desítekmrt-
vých lidí z kauzy „otráveného“ alkoholu. FOTO | ČSFD.cz

„ Jsem ráda
v nějakém

provozu, ale umím
i odpočívat. Nejvíc tehdy,
když si lehnu k telce,
to vypnu úplně všechno.

TOYEN, LA DAME DE PIQUE (
PIKOVÁ DÁMA), 1926, olej na plátně

NEDĚLE 4. ŘÍJNA 2020
OD 14 HODIN
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

www.aloos.cz

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AUKCI UMĚNÍ VE
VÝSTAVNÍ SÍNI MÁNES.

Předsedu Rozumných,
Mgr. Petra Hanniga

si pamatuje spousta lidí jako
sympatického kandidáta

na prezidenta ČR.

Výňatek z programu:

Záchrana našich lesů. Každý, kdo se
podívá na stav našich lesů, cítí smu-
tek a hořkost.

Uvést do dobrého stavu silnice 2. a 3.
tříd.

Lékaře, včetně zubařů, i pohotovosti
a nemocnice, všude tam, kde je jich
třeba.

Zajistit pro seniory příjem TV Šlágr,
často jediné radosti v koronavirové
izolaci.

za
da
va
tel

az
pra

co
va
tel

RO
ZU

MN
Í–

Pe
tr
Ha

nn
ig
–
za

sp
rav

ed
lno

st
až

ivo
tn
íji
sto

ty

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných

Tentokrát nemusíte volit menší zlo. Volte prostě a jednoduše podle
svého srdce konečně změnu - dobro – ROZUMNÉ, volební číslo 82

Program pro krajské volby na: www.rozumni2017.cz

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | Přes rozsáhlý výzkum žije na Zemi
velké množství ještě lidmi neobjevených
a nepopsaných druhů rostlin i zvířat, ze-
jména drobných živočichů z hmyzí říše.
Když se ovšem podaří odhalit dosud ne-
známého obratlovce, bývá to pro vědec-
kou obec pozdvižení. Právě takový objev
před několika dny ohlásili zoologové
z Česka, v africké Etiopii objevili dva
nové druhy hlodavce. A to v jedinečné lo-
kalitě. Mezinárodní tým pod vedením Jo-
sefa Bryji z Masarykovy univerzity totiž
pátral vysoko vSimienských horáchna se-
veru země, v jednom z mála míst, kde
v Africe pravidelně sněží.
Čeští experti od roku 2010 zkoumají ve

východní Africe zdejší biologickou roz-
manitost a hledají oblasti vhodné pro zvý-
šení ochrany přírody. Právě během tohoto
výzkumunarazili na hlodavce, které pova-
žovali za dosud vědou nepopsané. Gene-
tické analýzy jim nedávno daly za pravdu
a tato zvířata vzhledem připomínající
myši, ale co do velikosti blízká spíše
potkanům, byla pojmenovánaStenocepha-
lemys zimai a Stenocephalemys sokolovi.
Mimochodem, první z nichna počest ko-

legy, profesora JanaZimy, bývalého ředite-
leÚstavu biologie obratlovců, který loni ze-
mřel. „Honza Zima nás při studiu savců na-

učil používat genetické metody, díky kte-
rým jsme nové druhy poprvé rozpoznali.
Navíc nový druh žije na nejvyšších vrchol-
cích celé Etiopie, kde bude nejen Honzovi
blíže, ale zároveň tam je vždycky hrozná
zima,“ vysvětluje slovní hříčku Josef Bryja.
Nově popsaní hlodavci žijí na takzva-

ných afroalpinských loukách ve výšce
3500 m. n. m., živí se semeny a dalšími
částmi rostlin, někdy také hmyzem. Pro
vědce jsou důležité kvůli studiu přizpůso-
bení se extrémním podmínkám, tedy níz-
ké teplotě či nízké koncentraci kyslíku.
„Ukázalo se, že kolonizace vysokých hor
byla umožněna ‚uloupením‘mitochondri-
ální DNA od příbuzných druhů, které již
specifickýmpodmínkámprostředí přizpů-
sobeny byly,“ vysvětluje Josef Bryja
s tím, že oba nové druhy mohou mít vý-
znam i pro člověka. Hlodavci jsou totiž
přenašeči hantavirů, které mohou způso-
bit krvácivou horečku, na kterou dosud ne-
existuje vakcína. Hantaviry, méně nebez-

pečnou formu Tula, přenášejí i hlodavci
v Česku. Způsobují hantavirózu, nemoc
podobnou nachlazení, kterou loni v ČR
onemocnělo 16 lidí. Nositelem viru je až
deset procent hrabošů.

Kožojed z Moravy

Nejen daleké tundry africké, ale i lužní
lesyMoravymohou skrývat velká překva-
pení. Tím byl pro vědce z Biologického
centra AVČR, České zemědělské univer-
zity v Praze a Ostravské univerzity nález
zcela nového druhu brouka. Měří pouhý
půl centimetr a dostal jméno kožojed mo-
ravský. První exemplář hnědo-černého
brouka se podařilo chytit do několika
z 360 pastí už v roce 2012 a zjistilo se, že
semudaří na starých dubech. „Je tomimo-
řádný nález. Střední Evropa je dobře pro-
zkoumaná a vědě neznámé druhy brouků
tu objevujeme jen vzácně,“ říká Petr
Šípek z České společnosti entomologické

s tím, že se ukazuje, jak jsou jihomorav-
ské luhy cenné a unikátní.

Trpasličí krokodýl z Konga

Zapeklitý případ řeší už několik let herpe-
tolog Václav Gvoždík, který se v močá-
lech afrického Konga snaží objasnit pů-
vod trpasličího krokodýla. Zvíře už před
sto lety popsali vědci z newyorského mu-
zea, jenže jiní vědci tehdy prohlásili, že je
to nesmysl, že zvíře je už dříve Američa-
ny popisovaný krokodýl čelnatý. Na vě-
decký spor se postupně na téměř sto let za-
pomnělo, až v roce 2009 američtí experti
na nedořešenou hádanku znovu upozorni-
li ve vědeckémmagazínu.
Příběh zaujal i Václava Gvoždíka, vy-

pravil se do Afriky a náhoda tomu v roce
2012 chtěla, že to byl právě on, komu při
nočním průzkumu ve světle baterky za-
svítily v blízké tůni červené oči krokodý-
la. Jak posléze zjistil, šlo právě o trpasličí
druh, o kterém četl v magazínu a teď
se snaží dokázat či vyvrátit, zda byl již po-
psaný či nikoliv. Domorodci, u kterých
český vědec při výzkumech přebývá, říka-
jí zvířeti Ngok. Vědeckému bádání
ale příliš nerozumí a vysvětlení, že jede

5plus2
■ TÉMA

Josef Bryja vedl tým expertů, kteří
v horských oblastech Etiopie objevili
dva nové druhy hlodavců.

Ačkoliv se může zdát, že
každý kousek Země už je
prozkoumán, stále zde
žije mnoho neobjevených
druhů zvířat. Českým
vědcům se právě nedávno
podařilo najít v Etiopii
jedičné horské hlodavce.
A nejde o jediný úspěch.

Rak nažloutlýmá znaky typické pro zvířata žijící
v jeskynních systémech - ztrátu pigmentace, za-
krnělé oči nebo ústní otvor adaptovaný na zdejší
potravu. FOTO | JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Detailní snímek jednoho z exemplářů nově obje-
veného druhu kožojeda moravského. Oblasti
lužních lesů, kde byl kožojed nalezen, se říká Mo-
ravská Amazonie. FOTO | PAVEL KRÁSENSKÝ

Latinsky se nový druh vanilky řekne Vanilla atro-
pogon, v češtině tedy vanilovník plnovous. Jmé-
no dostal podle výrazných černých chloupků
květu. ZDROJ | LIDOVKY.CZ

Čeští objevitelé odhalili světu
dosud neznámé „myši“ i raka
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z daleké země až k nim zkoumat obojži-
velníky, je prý rozesmívá.

Pouť za podzemním rakem

Vroce 2018 uveřejnili vědci zČeské země-
dělské univerzity a Jihočeské univerzity
zprávu o objevu nového druhu raka. Zvíře,
nalezené uprostřed jeskynních systémů
vpodzemní řecenaNovéGuineji a dorůsta-
jící velikosti 15 až 20 cm, pojmenovali rak
nažloutý.Do té dobybyli jeskynní raci zná-
mí pouze ze Severní Ameriky. Vědci je
chtěli prozkoumat vČesku, ale převoz tak-
to vzácného druhu byl prý tak administra-
tivně složitý, že se museli do země vypra-
vit. Domnívali se, že vyrazí na průzkum
přímo do jeskyně, nakonec alemuseli pro-
jít ponornou řekou několik kilometrů.

Daphnia z Kokořínska

Je to jen pár let, kdy čeští vědci odhalili ne-
dalekoPrahy nový druh perloočky, vodní-
ho bezobratlého živočicha, který se živí řa-
sami.Zvíře, asi 1,7mmvelké, našli naKo-

kořínsku. Nalezenou perloočku srovnáva-
li s mnoha jinými druhy, nakonec zjistili,
že jde o nepopsaný druh. Zaujal je napří-
klad určitý hrb, který si živočich vytvoří
jakoobranu vpřípadě, že je v jehoblízkos-
ti velké množství predátorů. Tvor dostal
jméno daphnia hrbaceki neboli hrotnatka
Hrbáčkova, podle Jaroslava Hrbáčka, za-
kladatele české moderní hydrobiologie.

Hvězdnatka i vanilka

Kroměživočichůnalezli čeští badatelé vpo-
sledních letech i nové druhy rostlin. Když
sepřírodovědci zOlomoucevypravili naos-
trov Borneo, našli druh, který pojmenovali
hvězdnatka. Celkem objevili několik nikdy
nepopsaných druhů rostlin, při průzkumu
lokality jedné z nich málem zaplatili živo-
tem, když je těsně minula obří padající vě-
tev.Další nepopsanou rostlinu našli pracov-
níci pražské botanické zahrady. Společně
s vietnamskými kolegy procházeli málo
probádanýdeštný prales v přírodní rezerva-
ci Hon Ba na jihu Vietnamu, kde se mohli
radovat z dosud neznámého druhu vanilky.

Prvního „českého dinosaura“ našly děti v lomu

Původně seMichal Moučka, povoláním lékař, vypravil
s dětmi do opuštěného lomu u obceMezohlezy na
Kutnohorsku ve snaze najít nějakou tu drobnou
pravěkou fosilii. Snili o tom, že najdou kosti velkého
ptakoještěra, ovšemobjevili „jen“miliony let staré
fosilie ústřic, tak se rozhodli vrátit domů. Už byli
téměř na odchodu, když si všimli, jak ze stěny lomu
nanenápadnémmístě vyčnívá kost. Zatajil se jimdech.
Do tmy ji dolovali nalezenou rezavou trubkou, poté
přijeli odborníci a po několika dnech před nimi ležela
kompletní levá stehenní kost býložravého dinosaura.
Takto náhodou se v roce 2003 podařilo najít prvního
„českého“ pravěkého ještěra. Tedy přesněji – šlo na českém území o první nezpochybnitelný
nález tohoto druhu. Podobudinosaura se podařilo podle příbuznýchdruhů později rekonstruovat
a dostal jménoBurianosaurus augustai. První část názvu vzdává hold nejvýznamnějšímumalíři
dinosaurůZdeňku Burianovi, druhá odkazuje na slavnéhopaleontologa JosefaAugustu.

FOTO | EDYTA FELCYN, CREATIVE

COMMONS A FEJFAR ET AL. 2005

Pro vesničany v Kongu je Ngok zdrojem potravy a krokodýli se prodávají
svázaní na tržištích, takže i tam je český vědec chce objevit.
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BANÁNY
1 kg

MILKA
různé druhy
87,5/100 g |100 g 19,31/16,90 Kč
v limitované nabídce také další druhy za 16,90 Kč

TRADIČNÍ
MÁSLO 82%*
250 g
100 g 11,96 Kč

MOUKA
PŠENIČNÁ PENNY
polohrubá | 1 kg
v nabídce také hrubá,
hladká 1 kg za 8,90 Kč

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

VLAŠSKÁ JÁDRA
NATURALIA
200 g
100 g 24,95 Kč

ANGLICKÁ SLANINA
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
100 g

PIVO
BRANÍK
světlé
výčepní
0,5 l
1 l 15,- Kč
záloha na
lahev 3,- Kč

ODČTVRTKADOSTŘEDY
24.9. –30. 9. 2020
28. 9. ZAVŘENO

Chyby v tisku vyhrazeny.Mohoubýt použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Taktooznačenéproduktynenáleží do stálého sortimentu,mohou
být dodánynaprodejny vmenšímmnožství, protonabídkana toto zboží platí pouzeprvní den
uvedenéhoobdobí akce.Další podmínkynabídky nawww.penny.cz.

Žít si tady
hezky česky.

Podpořme společně
výrobky z naší země.
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INZERCE

Skok do věčnosti
Když před třemi roky obletěla Česko zpráva o smrti legendárního herce Jana Třísky
po pádu z Karlova mostu, vyvolalo to spekulace o tom, jestli šlo o nešťastnou náhodu,
nebo sebevraždu. Podobnou a v některých případech stále nevyjasněnou smrtí přitom
odešly i další slavné tváře české kultury, například zpěvák Jiří Schelinger nebo básník
Konstantin Biebl. TEXT: Josef Hora FOTO: archiv MAFRA a Wikipedia

JAN TŘÍSKA NAŠEL SMRT U NORBERTA,
VÁCLAVA A ZIKMUNDA
Přesně před třemi lety, 25. září 2017, naplnila zpravodajství
smutná zpráva o smrti herecké legendy Jana
Třísky. Umělec to babí léto spadl z Karlova
mostu do Vltavy, kde jeho tělo plavalo něko-
lik minut po hladině. Vylovili ho až dva polští
záchranáři z výletní lodi, kteří byli v Praze
na prázdninách, přesto později v nemocnici
zemřel. Okamžitě vyvstala otázka, zda nešlo
o sebevraždu, což kolegové, kteří s Janem
Třískou točili seriál Drazí sousedé, popírali. Cítil
se prý dobře a na most chodil pravidel-
ně a rád, měl ve zvyku zde vždy
před novým natáčením chvilku
rozjímat. Svědci tvrdí, že
herec v osudný den vylezl
na ochoz mostu, kde si
prohlížel sochy. Jenže
uklouzl, nebo se mu zatoči-
la hlava a spadl od sousoší
svatého Norberta, Václava
a Zikmunda. Pár měsíců
před tragédií se s Janem
Třískou sešel v kavárně
v Nerudově ulici i re-
daktor týdeníku 5plus2.
Tehdy 80letý herec byl
ve skvělém rozpolože-
ní, působil klidně, velmi
srdečně. Objednával si kávu
a vyprávěl o tom, jak se zra-
nil na jiném pražském mostě
při nehodě, kdy s autem nara-
zil do tramvaje. Tehdy se mu
ale nic vážného nestalo…

DEPRESE AVANTGARDNÍHO
BÁSNÍKA BIEBLA
Stará dlažba pražské ulice před vchodem domu
Na Výtoni 7 nedaleko od Vltavy a Vyšehradu
pamatuje smrt jednoho z nejznámějších českých
básníků avantgardy Konstantina Biebla. V jeho
případě šlo o sebevraždě mluvit s jistotou,
v 53 letech skočil 12. listopadu 1951 večer ve 22:30
z okna svého bytu. Důvodů mohlo být mnoho,
od prožité fronty první a hrůz druhé světové vál-
ky až po emoční citlivost. Rozhodnutí se zabít pramenilo i z jeho nemoci a záchvatů
bolesti pankreatitidy, ze sklonů k depresi i z rozčarování z vývoje 50. let, kdy on,

prvorepublikový komunista a levičák, neunesl nenávist tehdejší mladé generace
k avantgardě. Nutno podotknout, že jeho otec, lékař, zemřel také vlastní rukou.

SCHELINGER SKOČIL
DO DUNAJE. KVŮLI SÁZCE?

Pár minut chůze od posledního výdechu
Konstantina Biebla bydlela další česká
legenda. V Čestmírově ulici prožil velkou
část života zpěvák Jiří Schelinger,
jímž nazpívaný hit Holubí dům zná už
několikátá generace. Stejně jako Jan
Tříska zemřel po skoku z mostu, stalo
se tak 13. dubna 1981 v Bratislavě. Okolnosti tragédie jsou ovšem dodnes

záhadou. Do Bratislavy přijel sám, měl zde natočit píseň „Což takhle dát
si špenát“ a vrátit se do Prahy. Zůstal snad kvůli poruše auta a to, co přes-

ně se večer, kdy zemřel, dělo, se neví. Mluví se o popíjení s několika lidmi
včetně své bývalé přítelkyně. Následně se ke skupině snad přidali dva cizí
mladíci, kteří zpěváka poznali a pokřikovali na něj, jeden z nich mohl být jistý

Marian Husák, známý jako „skokan do Dunaje“. On i Schelinger skočili ze Sta-
rého mostu do noční řeky, Husáka našli u bójky, mrtvé tělo Schelingera vylovili
o několik týdnů později. Zda za skokem byla žena, hádka či sázka, se dodnes
nepotvrdilo. Zpěvákovi bylo pouhých 30 let.

TEXT: Josef Hora FOTO: archiv MAFRA a Wikipedia
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DOBROVOLNÝ ODCHOD
SESTRY LÍDY BAAROVÉ
Mladší sestra prvorepublikové filmo-
vé hvězdy Lídy Baarové Zorka byla
fotogenické dítě a sotva spatřila svět,
už byla tváří reklamy na pudr. Stejně
jako sestra se věnovala herectví,
zejména divadlu. Avšak už ve velmi
mladém věku se pokusila o sebe-
vraždu, s psychikou se za války léčila
ve Vráži u Písku. Trpěla poválečným
vyšetřováním rodiny kvůli kolabora-
ci, a to hlavně kvůli vztahu Lídy s na-
cistickým ministrem propagandy Jo-
sephem Goebbelsem. Otřásla jí smrt
maminky během výslechu, a když jí
ještě bylo zamezováno hrát, vyřešila
situaci skokem z okna rodinné vily
na pražské Hanspaulce.

OSUDOVÁ LEZECKÁ
VÁŠEŇ JIŘÍHO HRZÁNA
Je to téměř k nevíře, ale jen 150 me-
trů od místa, kde vydechl naposle-
dy Konstantin Beibl, zemřel i herec
Jiří Hrzán. Jeho vášní byly kromě
hraní a cigaret také ženy a lezení
ve výškách.Už jednou spadl z římsy
v Ostravě, kde byl na divadelním
zájezdu, což byl nakonec důvod
k propuštění ze souboru. Šplhal ale
dál, občas i posilněn alkoholem, což
jej nakonec stálo život. 22. září uběh-
lo přesně 40 let od chvíle, kdy v roce
1980 v ulici Ladova 7 spadl ze třinácti
metrů, když lezl po fasádě za přítel-
kyní. Těžkým zraněním v nemocnici
ve svých 41 letech podlehl. Na dru-
hém snímku je symbolicky
balancující socha
Jiřího Hrzána,
kterou vloni od-
halili v Táboře,
kde se narodil.

HRABAL HLEDĚL K HROBU OBLÍBENÉHO BÁSNÍKA
Pádem či skokem z okna ukončil svou cestu i jeden z nejznámějších čes-
kých spisovatelů Bohumil Hrabal. Po zranění ve svém pražském sídlištním
bytě se léčil na ortopedické klinice Na Bulovce. V pokoji v pátém patře by-
dlel sám a často se prý z okna díval na kopec na libeňský hřbitov, kde byl
pohřbený jeho oblíbený dekadentní básník Karel Hlaváček, jenž zemřel velmi
mladý na tuberkulózu. Hrabalovi bylo už 82 let, rád sledoval na pokoji seriál
Dallas a pravděpodobně přemýšlel nad sebevraždou. Tu dokonal
3. února 1997 dopoledne skokem z okna, kdy si jako stupínek připravil něko-
lik knih. Byl na místě mrtev.

 dopoledne skokem z okna, kdy si jako stupínek připravil něko-

Pak pro vás máme to pravé místo,
kam zajet – carjobs.cz!

Vyberte si ze široké nabídky pracovních příležitostí v autorizované prodejní
a servisní síti automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT a pracujte tam, kde

vás to bude skutečně bavit.

Díky našim nabídkám můžete pracovat s nejnovějšími modely aut na trhu,
setkáte se se skvělými klienty a vždy budete mít možnost posouvat se dál.

Ať už vás na autech baví cokoliv, u nás si vyberete práci na míru.

Jste milovníky aut?

INZERCE
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ČR | O happening Hýbejte se s Teri-
bearem, který je letos kvůli koronaviru
virtuální, je velký zájem. Odstartoval
ve čtvrtek 10. září a za první dva týdny
už Češi připsali vlastním pohybem na
konto přes pět milionů korun, které po-
můžou opuštěným dětem.

Letošní limit je 10 milionů, není ale
jasné, kdy tato hranice padne. Záleží na
počtu zapojených lidí a na rychlosti, ja-
kou budou kilometry překonávat.
Do akce se už zaregistrovalo přes 20 ti-
síc lidí, jejichž každý kilometr běhu či
chůze promění partneři v konkrétní de-
setikorunovou pomoc.

„Vůbec jsme neměli představu, jaký
bude mít letošní nová podoba akce
ohlas. Jsme nadšení z toho, kolik lidí se
do nové, virtuální, formy happeningu
zapojilo. Chtěla bych všem lidem, kteří
se zapojili do pomoci opuštěným dě-

tem, poděkovat a povzbudit je do dal-
ších kilometrů,“ říká ředitelka pořádají-
cí Nadace Terezy Maxové dětem, Tere-
zie Sverdlinová.

Jak se zapojit? Stačí si zdarma stáh-
nout běžeckou aplikaci Strava, zaregis-
trovat se na www.teribear.cz a spárovat
aplikaci s „teribear leaderboardem“. Po-
stup, jak na to, je krok po kroku uveden
na www.teribear.cz. Partnerem akce je
mediální skupina MAFRA. (kuk)

Tisíce lidí běhají, chodí
a posílají tak dětem miliony

ČR | Sladký symbol Itálie, tiramisu, se zro-
dil koncem 60. let minulého století.
O jeho autorství se přou dvě restaurace.
Beccherie a El Toula, obě z italského Tre-
visa. Ani jeden podnik si však dezert ne-
dalpatentovatadiskuseo tom,komuskuteč-
ně patří zásluhy za jeho vznik, tak jsou ne-
konečné. Odborníci se však víc přiklánějí
k prvně jmenovanému podniku, přičemž
tiramisu vzniklo přetvořením starého re-
ceptu zvaného císařský šálek. A protože v
Itálii není nic jednoduché, má každá ob-
last vlastní verzi tohoto dezertu. I vy si mů-
žete připravit svoji vlastní. (re, lidovky.cz)

Jak má vypadat pravé italské tiramisu?
Tiramisu se vyrábí z tvarohového sýra
mascarpone, který se šlehá s vajíčky
(nebo jenom žloutky) a cukrem,
případně šlehačkou. V misce se prokládá
speciálními piškoty savoiardi (tento
lahodný piškot je pro Italy tak důležitý,
že přesný recept je chráněný),
namočenými do silného espresa, které
může být ještě ochuceno italským
mandlovým likérem Amaretto.

Zdroj: Lidovky.cz

Třešňové tiramisu

Pro 6 až 8 porcí potřebujeme:
500 g zralých tmavých třešní, 200ml
višňového likéru (griotka nebo cherry
brandy), 6 vrchovatých lžic pískového
cukru, 4 žloutky, 500 gmascarpone,
150ml smetany ke šlehání, 30 dlouhých
cukrářských piškotů, na ozdobumletou
skořici a pár tabulek hořké čokolády
na hobliny.

Postup:Několik třešní si dáme stranou na ozdobu, ostatní nakrájíme na větší
kousky. Dáme je domenšího hrnce, přilijeme višňový likér a 2 vrchovaté lžíce
cukru a necháme přejít krátce varem. Odstavíme z ohně a třešně necháme přes
sítko okapat. Třešně a likér s cukrem (obojí zvlášť) zchladíme v ledničce. Mezitím
si utřeme žloutky s 4 vrchovatými lžícemi cukru. Mícháme, dokud nebude směs
světlá a nadýchaná. Postupně přidámemascarpone a ušlehanou smetanu. Dáme
do chladničky na chvíli zchladit. Připravíme si velkou skleněnoumísu, mělkou
keramickou nebo 6malých skleniček, ve kterých budeme dezert podávat. Nyní
postupně cukrářské piškoty namáčíme ve višňovém likéru a necháme na pár
sekund ponořené, aby piškoty nasákly likér, a dáme domísy. Klademe vrstvy
piškotů a okapaných třešní a krémové směsi mascarpone se šlehačkou. Vše
musí být vychlazené. Střídáme tak, aby poslední vrstva byla krémová směs
mascarpone. Ozdobíme nastrouhanou hořkou čokoládou nebo posypeme
skořicí, skořicí, případně zkusíme obojí.. Chuť bude i tak výborná. Dáme do
chladničky na několik hodin, alespoň čtyři nebo nejlépe přes noc, odležet. Před
podáváním ozdobíme třešněmi. Zdroj: Dagmar Heřtová, Tastejourney.cz

Dvoubarevné tiramisu

Potřebujeme: 300ml smetany ke šlehání, 100 g hořké
čokolády, 500 gmascarpone, 100 g bílé čokolády, 50ml
smetany na vaření, 1 hrnek espresa, 3 cl brandy či rumu,
12 cukrářských piškotů. Postup: Ze smetany vyšleháme
pevnou tuhou šlehačku, necháme vychladit. Ve vodní lázni
rozpustíme vmisce hořkou čokoládu, necháme ji
vychladnout a promícháme s polovinoumascarpone
a šlehačky a odložíme do ledničky. Rozpustíme bílou
čokoládu se smetanou, přidáme kapku vanilkového extraktu,
promícháme a necháme zchladnout, zapracujeme zbývající
mascarpone a šlehačku. Dáme vychladit. Domělkémisky
nalijeme kávu s kapkou rumu, piškoty namočíme v kávě
a rozdělíme je na dno pohárů. Lžící střídavě plníme poháry

tmavou a světlou směsí.
Proložíme jednou vrstvou
namočených piškotů a
poháry naplníme zbytkem.
Přetáhneme je
potravinovou fólií a
necháme v chladu 4 až 6
hodin. Před podáváním
posypeme kakaem a
ozdobíme čerstvoumátou.

Zdroj: Ilona Smetanová
(ONA DNES)

Představu o tom, jak má
vypadat pravé tiramisu,
má asi každý. Ale fantazii
se není třeba bránit ani
u této italské klasiky.
Stačí přidat třeba ovoce.

5plus2
■ V KUCHYNI

Tak trochu barevnější tiramisu



Elektrické
vozíky a skútry

SELVO 3500

58 290 Kč
Kč

79 900
49 990

35 990 Kč

SELVO 410

9 900

Další informace a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

OBÁVÁTE SERIZIK A NÁKAZYV HROMADNÉDOPRAVĚ?Cestujte samostatněa bezpečněna vozících SELVO

SLEVA až 40 %

ČR: PRAHA 5, VELKÁ CHUCHLE, 606 756 599 | ČECHTICE, 317 853 111 | KOLÍN 5, 608 265 749 | LIBICE
NAD CIDLINOU, 325 607 336 | VLAŠIM, 317 844 116 | VRBOVÁLHOTA (PODĚBRADY), 724 162 212 | ZAJEČOV,
737 945 871 | ČESKÉBUDĚJOVICE 4, 389 012 230 | ČESKÉBUDĚJOVICE 7, 733 626 379 | DRHOVLE U PÍSKU
- PAMĚTICE, 608 100 717 | PÍSEK, 603 837 153 | SOBĚSLAV, 603 836 119 | STRAKONICE, 383 324 405
PLZEŇ 2-SLOVANY, 605 506 159 | PLZEŇ 4-DOUBRAVKA, 377 462 108-9 | CHEB, 608 481 885
CHOMUTOV, 474 629 469 | LITOMĚŘICE, 416 733 051 | LOUNY - HUSOVA, 777 753 536 | LOUNY
- ZEMĚŠSKÁ, 732 500 962 | TEPLICE, 777 746 457 | LIBEREC, 485 113 070 | JILEMNICE, 603 169 333
TURNOV, 731 174 078 | JIČÍN, 602 303 359 | POLICE NAD METUJÍ, 608 111 830 | TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ,
731 443 979 | KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, 465 637 381 | LÁZNĚ BOHDANEČ - KŘIČEŇ, 774 661 307
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 777 808 131 | VYSOKÉ MÝTO, 739 670 712 | BRTNICE, 567 216 388 | HAVLÍČKŮV
BROD, 730 517 388 | JIHLAVA, 776 458 817 | TŘEBÍČ, 568 823 537 | BOSKOVICE, 777 064 455 | BRNO
- ČERNOVICE, 548 531 294 | ZNOJMO, 515 244 224 | HODONÍN, 723 315 779 | OLOMOUC - BUKOVANY,
585 351 730 |OLOMOUC -HOLICE , 58 5 15 4 6 32 | HRANICE , 5 81 6 0 4 9 62 | KONICE , 722 74 4 267
| PŘEROV, 5 81 737 0 28 ŠUMPERK - VIKÝŘOVICE , 58 3 212 419 | BAŠKA (U FRÝDKU
MÍSTKU), 558 6 49 0 49 | OSTRAVA - VÍTKOVICE , 59 6 781 718 | NOVÝ JIČÍN , 774 8 6 4 20 6
ZLÍN - K PASEKÁM , 792 3 0 4 29 3 | ZLÍN - VRŠAVA , 577 101 6 0 6 S R: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ,
+ 421 4 4 5 522 6 0 4 | RUŽOMBEROK , + 421 4 4 4 321 24 8 | ŽIAR NAD HRONOM, +421 456 724 103

50 kamenných prodejen
a servisů v ČR a 3 ve SR
s možností dopravy zboží k Vám

SELVO 4800

72 590 Kč
44 990 Kč

Kč
Kč

000

Kč

Č Í

Dojezd až 55 km

Rychlost až 25 km/h

0,10 Kč / km

varianty s různými typy brzd

Výkon i pro extrémní kopce

úložné prostory pro nákup

Držák holí za příplatek

Lithiová baterie za příplatek

Bez řidičáku

Nový výrobek

Testovací jízda ZDARMA

Nemusíte do obchodu
- objednejte si předvedení
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ČR | Když se v roce 1952 točila pohádka
Pyšná princezna, celý štáb okouzlila krás-
ná představitelka Krasomily – dvacetiletá
Alena Kohoutová, rozená Vránová. Její
půvab uhranul i krále Miroslava v podání
Vladimíra Ráže. Tomu táhlo na třicet let a
ve chvíli, kdy Krasomila nastavila rozto-
milou nožku s větou „Zavaž mi střeví-
ček“, vzplál ve Vladimíru Rážovi plamen
touhy. Do herečky se zamiloval – a ona do
něho. Začalo se odehrávat jedno z největ-
ších dramat v českých hereckých kruzích.

Alena Vránová, rodačka z Prahy, se po-
měrně brzy vdala za spisovatele Pavla Ko-

houta, v té době fanatického komunisty,
který den svatby naplánoval na 18. prosin-
ce, tedy na narozeniny Josifa Vissarionovi-
če Džugašviliho neboli Stalina.

Jenže obě povahy se minuly a mladinká
Alena brzy hledala lásku jinde. Ctižádosti-
vého spisovatele to rozzuřilo, domlouval,
psal dopisy a nakonec i divadelní hru
„Dobrá píseň“, ve které mladí lidé řeší své
vztahové krize pomocí marxistické filozo-
fie i kolegů svazáků. Herečka musela do-
konce vypovídat a vše vysvětlovat jakési
stranické komisi. Milenci zkrátka zažívali
těžké období. „Dostala jsem takovou na-
kládačku, že jsem se z toho vlastně nikdy
nevzpamatovala. Pak už jsem kolem sebe
jen budovala hradby a zamykala zámky
a to stojí hodně, někdy i herecké příležitos-
ti,“ vzpomínala později na tuto životní eta-
pu Vránová. Filmovou Krasomilu a krále
Miroslava ovšem zároveň potkalo štěstí
v podobě narození dcery Markéty.

Tragický osud Markéty

Ráže i Vránovou diváci milovali. „Byla to
jedna z nejpopulárnějších divadelních dvo-
jic,“ zavzpomínal na obě hvězdy v pořadu
Za scénou Jaromír Hanzlík, který je profes-

ně poznal ve chvíli, kdy se sám dával do-
hromady s Danielou Kolářovou a vytvořil
s ní známý pár, to je ale zase jiný příběh.
Alena a Vladimír natočili bok po boku po-
hádku Hrátky s čertem, komedii Léto s an-
dělem či seriál Byl jednou jeden dům.

Vztah ale prošel proměnou a neklapal
jako dřív. Charismatický Ráž měl milenky,
Vránová na to reagovala po svém a také si
našla jinou náruč. Proměnil se i spisovatel
Kohout, který stál u zrodu Charty 77 a poz-
ději nuceně emigroval do Rakouska.

Slavný filmový pár se nakonec rozvedl.
Hádky a nepohoda ovšem utvářely život
i dceři Markétě. Zda se do jejího osudu
promítl bouřlivý vztah rodičů, kombinace
genů či vlastní špatné zkušenosti a trápe-
ní, se dnes už nedozvíme. Markéta vystu-
dovala filologii na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy, mluvila čtyřmi světový-
mi jazyky a zvládla si udělat i doktorát.

Po sametové revoluci měla vlastní cestov-
ní agenturu, coby tlumočnice procestova-
la svět. Její manželství ovšem skončilo
rozpadem, mladá žena začala pít a to byl
začátek konce. Po čtyřicítce přišla o všech-
no a v roce 2013, o Vánocích, kdy celá
země sledovala sváteční Pyšnou princez-
nu, v nemocnici na selhání jater a celého
organismu zemřela. Bylo jí 55 let.

Mimochodem, většina aktérů celého to-
hoto rodinného dramatu dosud žije. Aleně
Vránové je dnes 88 let a ještě nedávno se
objevovala v seriálu Svatby v Benátkách.
Naživu je i bývalý manžel Pavel Kohout,
ve dvaadevadesáti letech žije v Praze a na
Sázavě. Žije také jak první Rážova manžel-
ka, 98letá herečka Alexandra Myšková,
která v roce 1970 odešla do Norska, tak i ta
poslední, Olga Hnátková, se kterou má he-
rec dceru Veroniku. Vladimír Ráž zemřel
ve spánku v roce 2000, bylo mu 77 let.

Slavné české filmové páry

Alena Vránová a Vladimír
Ráž spolu natočili jednu
z nejkrásnějších pohádek,
Pyšnou princeznu. Jejich
skutečná láska ale prošla
mnoha zvraty i zálety.
Jejich jediná dcera zemřela
v pouhých 55 letech.

4

Tvrdé zkoušky
krále Miroslava
a Krasomily

1

(1 a 2) Pyšná princezna
(1952)

(3) Konec cesty (1959)

(4) Byl jednou jeden
dům (1974)

2

3



Zdá se to nemožné.

Dokud to
neuděláš.



Parodontitida představuje
zánětlivé onemocnění dásní
a závěsného aparátu, které

nnnááásss pppooo zzzuuubbbnnnííímmm kkkaaazzzuuu tttrrrááápppííí nnneeejjjvvvííí-
ce. OOOnemocněěěnííí vzniiikkkááá ppůůůsobbbenííím

bakterií, které produkují agresivní kyseliny, ty
rozpouštějí tvrdou vápníkovou a fosfátovou mi-
nerální matrici zubní skloviny a přitom uvolňují
sirovodík, jenž zapříčiňuje zápach z úst. Bakterie
mají za následek vznik zánětu, který se nejprve
usadí na dásních, později však i na systému, kte-
rý plní funkci pevného ukotvení zubů. Zánět se
rozvíjí a způsobuje bolest, pocit tlaku a brnění.
Mezi zubem a dásní se vytvářejí prostory, vačky,
kterémohou byt naplněné hnisem. Krčky zubů se
odhalují, zuby se rozestupují a ztrácejí pevnost
ukotvení.

Dlouhodobý zánět oslabuje imunitní systém,
který pak hůře odolává závažnějším onemocně-
ním. Podle statistik mají pacienti s parodontiti-
dou dvojnásobně větší riziko onemocnění srdce
a čtyřnásobné nebezpečí srdečního infarktu.
Obzvlášť ohroženi jsou, podle odborníků, pacien-
ti s cukrovkou, osteoporózou nebo plicními one-

Zááááppach z úst ohlašuje

pppaarodontózu
mocccněnními. Experti odhadují,

ž e zááánnněty dásní by mohly být
z o d - pppovvědné za 18,2% všech
ppp řřř eee ddd ččč aaa sss - nnnýých porodů.
BBBakkkttteriiie siii na bbběěěžžž- néé chemické přípravky
dokáží vybudovat odolnost nebo zmutovat a pak
udržet přirozenou mikroflóru v dutině ústní není
snadné. Významným pomocníkem v udržení při-
rozeného mikrobiomu je Chytrá houba - Pythium
oligandrum.
„Do lékáren dodáváme ústní vodu v šumivých ta-
bletkách,“ říká výzkumník Radim Klimeš. „Chytrá
houba Pythie Bio Plus se ředí do pit-
né vody a provádí se klasické
výplachy dutiny ústní.
Tam Chytrá houba
příznivě působí,
pokud má člo-
věk sklony
k zánětům
dásní. Pří-
pravek se
ap l i ku j e
tři dny
za sebou

a dále podle potřeby, a nebo až za měsíc. Běžné
uplatnění je vhodné v souvislosti i s používáním
zubních náhrad, či rovnátek. Uplatnění přípravků
Chytrá houba Pythie Bio Plus se osvědčilo i u lidí
po chemoterapii u mladistvých kdy docháze-
lo v ústec
k přemno
žení kvas
nek nebo tr
pěli na afty
či opary.“

Výrobce: Bio Agens Research and Developm

Přípravky s Chytrou houbou
- Pythium oligandrum dostanete

ve své lékárně.
Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu

728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz,
informace na:
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INZERCE

ČR | Odborníci tomu říkají trochu složi-
tě onemocnění závěsného aparátu zubů,
který upevňuje zuby v čelisti. My ostat-
ní tento nepříjemný zdravotní problém
známe zkrátka jako parodontózu. Její
příčinou je tvorba plaku, který vzniká
při nedostatečném čištění zubů a který
obsahuje vysoký počet bakterií.

Tyto bakterie způsobují zprvu zánět
dásně a později i parodontózu.

Ze začátku probíhá toto chronické
onemocnění nenápadně, protože vůbec
nebolí, a v tom je největší zákeřnost.
Čas od času mohou příznaky zesílit,
pak může být i poměrně nepříjemné
a bolestivé.

Prvními příznaky bývá otok a zarud-
nutí dásní, bolest při čištění, krvácení
a zápach z úst. To pak může vyústit
ve zvýšenou citlivost zubů na teplo
a chlad, v pokročilých fázích se objevu-
je viklání zubů. až jejich ztráta. Často
dochází ke vzniku mezer mezi zuby
a odhalování jejich krčků.

Parodontózou jsou ohrožení více kuřá-
ci, protože tabák snižuje proudění krve
do tkání dásní a zároveň urychluje tvorbu
zubního plaku, který spouští záněty. Kou-
ření nemoc celkově velmi urychluje.

Jen kartáček nestačí

Ideální prevencí je důkladná ústní hygie-
na. Zuby je potřeba čistit alespoň dva-
krát denně. Kromě zubního kartáčku je
zapotřebí používání i dalších pomůcek,
jako jsou například dentální nitě nebo
mezizubní kartáčky.

Důležitý je také jídelníček. Ten by ne-
měl obsahovat jednoduché cukry, tedy
sladkosti, med, čokoládu, bílé pečivo,
alkohol a kyselé potraviny. Naopak by

měl být bohatý na syrovou zeleninu,
ovoce a celozrnné produkty.

Pokud se budete o ústa a zuby špatně
starat, nenahráváte tak pouze vzniku pa-
rodontózy nebo zubního kazu, ale může-
te negativně ovlivnit stav celého orga-

nismu. Mikroorganismy obsažené v pla-
ku se totiž krevní cestou dostávají do
oběhu, kde mohou způsobit řadu potíží.
Jsou dokonce známy studie o negativ-
ním vlivu špatné ústní hygieny na čet-
nost infarktu, zhoršení diabetu nebo níz-
kou porodní hmotnost plodu.

I proto je důležitá nejen pravidelná
kontrola u stomatologa každého půl
roku, ale určitě by vaše kroky měly jed-
nou za rok zamířit i na dentální hygienu.
Hlavní součástí ošetření je právě odstra-
nění zubního plaku z povrchu zubů. Den-
tistka zuby očistí, dostane se i tam, kam
vy kartáčkem nedosáhnete, odstraní zub-
ní kámen ze všech zubů – i stoliček a cel-
kově dá vaši ústní dutinu „do kupy“.

Dentální hygiena je určena pro pa-
cienty všech věkových kategorií – od
dětí, které na ni chodí spolu s rodiči, po
starší pacienty, které kromě péče o zuby
učí hygienistka, jak pečovat o zubní ná-
hrady, ať už fixní nebo snímací. Čím
dřív se totiž začnete o své zuby pečlivě
starat, tím více problémům s nimi přede-
jdete. Kamila Hudečková

Parodontóza patří
po zubním kazu
k nejčastějším
onemocněním,
která se v ordinacích
stomatologů řeší.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
ZDRAVÍ

Krvácení dásní je varovný signál

FOTO | SHUTTERSTOCK
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léčivá síla enzymů

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000. MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.

Posiluje oslabenou
imunitu.

Snižuje nemocnost.

Pomáhá při opakovaných
zánětech dýchacích cest
bakteriálního i virového původu.www.wobenzym.cz
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T
radiční debaty MF DNES se osob-
ně zúčastnilo šest zástupců jihočes-
kých společností. Dva odpověděli
na dotazy e-mailem. Diskuse se
uskutečnila ve středu 9. září, kdy

podle vládních opatření kvůli koronaviru
ještě nebylo povinné nošení roušek ve vnitř-
ních prostorech. Panel se ale odehrál za spl-
nění všech hygienických podmínek a patřič-
ných rozestupů. V první části se účastníci
vrátili do období jara letošního roku.

JAK SITUACE KOLEM KORONAVIRU ZMĚNILA
ZPŮSOB PRÁCE VE VAŠICH FIRMÁCH?
PŘENESOU SE NĚKTERÉ ZMĚNY I DO OBDOBÍ
PO KORONAVIRU?

Veronika Kofroňová (ZVVZ Group): Já
jsem v ZVVZ nebyla v době, kdy začala ta
nejpřísnější opatření. Od kolegů ale vím,
že hned na začátku vznikl krizový štáb.
U nás to bylo víc komplikované tím, že jed-

na naše společnost zajišťuje vytápění pro
Milevsko, takže spadá do kritické infra-
struktury. Vše začalo pořizováním dezin-
fekcí, šitím roušek, nařizovalo se omezení
vstupu do areálu. Zavedly se dvě směny v
kancelářích, poté jsme přešli na vzdálené
porady, což používáme dodnes. Máme to-
tiž kanceláře v Praze a dceřiné společnosti
v Polsku a na Ukrajině, s nimiž komuniku-
jeme na dálku přes aplikace. Zároveň se
pracovalo z domova. Kolegové to ale zvlád-
li velmi dobře.

Šárka Nováková (Greiner Perfoam): Na
začátku jsme se obávali toho, abychom
byli schopni zajistit výrobu. Řešili jsme
především to, abychom zaměstnance vy-
bavili ochrannými pomůckami. Bylo po-
měrně náročné všechno obstarat, ale po-
dařilo se nám to. Posílili jsme úklid a násle-
dovala další opatření. Všechno se podaři-

lo, ale za pár dnů zavíraly automobilky,
což tehdy znamenalo pokles zakázek i pro

nás. Dodnes dbáme na zvýšenou hygienu,
lidé mají k dispozici dezinfekce, řešíme
stravování, směnnost či vzájemný kontakt
se zaměstnanci, protože musíme zajistit,
aby výroba fungovala.

David Dědič (Engel): Unás byla ta opatře-
ní velmi podobná jako v ostatních fir-
mách. Vytvořili jsme krizový štáb. Vznikla
skupina, kteráměla na starosti komunika-
ci směrem k zaměstnancům. Jsme úzce
navázáni na mateřské závody v Rakousku,
pro které vyrábíme, což nám situaci zpo-
čátku komplikovalo. Měli jsme totiž v Ra-
kousku některé pozitivní případy, a tak se
tam výroba postupně zastavovala. Využí-
vali jsme proto některé státní programy.
Část našich zaměstnanců pracovala z do-
mova, home office se osvědčil.

Jihočeská redakce MF DNES uspořádala v krumlovských klášterech panelovou diskusi na
téma Zaměstnavatelé. Zástupci firem se věnovali koronavirové krizi, úsporným opatřením
i motivaci zaměstnanců.

DISKUSE MF DNES SE TENTOKRÁT ODEHRÁLA V PŘÍJEMNÉM
PROSTŘEDÍ ČESKOKRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERŮ. ÚČASTNÍCI
NEMUSELI MÍT V TÉ DOBĚ JEŠTĚ ROUŠKY, DODRŽOVALI VŠAK
BEZPEČNÉ ROZESTUPY.

FOTO: MAFRA

FórumMF DNES: Home office

>
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PŘEHLED
ENGEL STROJÍRENSKÁ
ENGEL je strojírenská firma zabývající se
výrobou součástí vstřikolisů na plasty.
V Kaplici je od roku 2000 a nyní zaměstná-
vá 850 zaměstnanců v několika divizích.
Jde o výrobu ocelových konstrukcí s mo-
derní práškovou lakovnou, výrobu elektro-
rozvaděčů a pásových dopravníků.

GREINER PERFOAM
Greiner Perfoam působí v Táboře od
roku 1996. Je součástí rakouské holdingo-
vé společnosti Greiner. Výrobní portfolio
se postupně rozrostlo na pohledové díly
pro zavazadlové prostory motorových
vozidel, speciální akustické komponenty
pro interiéry a motorové prostory auto-
mobilů prémiových značek.

GROZ-BECKERT
Groz-Beckert Czech s.r.o. je světově vý-
znamný dodavatel komponentů pro tex-
tilní průmysl. Výrobní závody v Českých
Budějovicích, Lužicích u Hodonína a Va-
lašských Kloboukách zaměstnávají na
1 100 lidí. Výrobní program závodu České
Budějovice tvoří tzv. nitěnky, brdové lis-
ty, osnovní zarážky, lamely a pomocné
stroje pro přípravu tkalcovské výroby,
nové stroje pro výrobu jehel a opravy
strojů pro výrobu jehel.

ZVVZ GROUP
Strojírenský holding zaměstnává téměř
600 lidí. Mezi klíčové činnosti patří vývoj,
výroba a servis řešení v oblasti čištění
spalin, dodávek pro jaderné elektrárny,
výroba ventilátorů, přepravníků a služby
s tímto oborem související. Centrála hol-
dingu sídlí v Milevsku.

EFAFLEX-CZ
EFAFLEX vyvíjí a po celém světě prodá-
vá různé typy rychloběžných průmyslo-
vých vrat. Mezinárodní rodinná firma má
nedaleko výrobní závod a sídlo pro pro-
dej a servis v ČR. V současnosti zde pra-
cuje 300 zaměstnanců, s nimiž společ-
nost za loňský rok dosáhla obratu přes
1,2 miliardy korun.

JIHOČESKÁ HOSPOD. KOMORA
Stěžejní činností Jihočeské hospodářské
komory je podpora podnikání, a to jak
prostřednictvím poskytování služeb čle-
nům JHK, tak i informačního servisu
ostatním podnikatelům, včetně podnika-
telů začínajících. Ročně pořádá stovky se-
minářů a workshopů.

se osvědčil
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Zaměstnanci byli vybaveni notebooky,
takže hardware nebyl překážkou. Doma
bylo například IT oddělení či administrati-
va. Ti, kteří museli do práce, se rozdělili
na dvě skupiny. Komunikovalo se na dál-
ku. Těch opatření byla celá řada, ale poda-
řilo se to zvládnout.

Milan Šmíd (Efaflex-CZ): Reagovali jsme
podobně. Okamžitě jsme sháněli ochran-
né pomůcky, které jsme rozdávali svým
pracovníkům. Začali jsme zpřísňovat
všechna opatření. U koho to šlo, toho
jsme poslali na home office. I přestože to
šlo velmi rychle, zvládli jsme to. Oddělili
jsme směny, aby se nepotkávaly. I dnes se
setkávají jen minimálně. Speciálně jsme
také rozdávali jídlo. Tržby nám spadly, na
letošní rok odhadujeme propad 20 až 25
procent.

Petr Justin (Groz-Beckert): Jsme na tom po-
dobně. Okamžitě vznikl krizový štáb a rouš-
ky jsme také sháněli, kde se dalo. Během
pár dnů jsme pracovníky vybavili tím zá-
kladním. Například dezinfekci máme ve fir-
mě dodnes, i nadále pak pokračuje dezin-
fekce šaten. Museli jsme také zkracovat
směny. Samozřejmě to je všechno finančně
náročné a také nám poklesly tržby. Musím
ale pochválit naši odborovou organizaci, ne-
řešili jsme žádné spory a spolupráce byla
velmi dobrá. Ta opatření máme sepsaná do-

dnes a jsme schopni je znovu zavádět podle
situace.
Lenka Vohradníková (Jihočeská hospo-
dářská komora): Já mohu nabídnout
zhodnocující pohled, který má Jihočeská
hospodářská komora na to, co se dělo.
Myslím, že změna způsobu práce závise-
la na odvětví. Koronakrize nejvíce zasáh-
la automobilový průmysl, těžký průmysl,
energetiku, ale také cestovní ruch. Na
druhou stranu byly obory, pro které při-
šly nové výzvy. Patří mezi ně například IT
firmy, kurýrní služby, e-shopy. My jsme
si dělali průzkum mezi firmami, aby-
chom zjistili, co považovaly za největší
komplikace spojené s pandemií. Celkem
66 procent odpovědělo, že to bylo omeze-
ní odbytu výrobků, zboží a služeb, to je lo-
gické. Na druhém místě bylo zavření škol
a s tím spojení zaměstnanci na ošetřov-
ném. Na dalších místech jsme zazname-
nali uzavření hranic a zpožďování plateb
u odběratelů. Kde to šlo, šli všichni na
home office. Nejrůznější aplikace, které
se využívají ke komunikaci na dálku, zů-
stávají ve firmách i nadále.

Daniela Maiová (Mektec Group): V rám-
ci opatření byl umožněn home office
pracovníkům, kteří díky povaze práce
mohou vykonávat práci z domova. Ale
tím, že jsme výrobní firma, plošné zavá-
dění ani není možné. A to ve všech ohle-

dech. Pracujeme v nezměněném reži-
mu, výroba funguje, spouštíme nové pro-
jekty a zatím se nám daří.
Barbora Schelová (Robert Bosch): Změ-
nila se některá organizační pravidla. Ro-
bert Bosch Č. Budějovice zavedl opatře-
ní s cílem minimalizovat rizika nakaže-
ní virem. Například zaměstnanci pracu-
jící ve směnném režimu měli konec pra-
covní doby posunutý tak, aby se nepo-
tkali na vrátnicích a v šatnách s následu-
jící směnou. V kancelářích jsme minima-
lizovali počet zaměstnanců a rozšířili vy-
užití home office. Jednání, porady a
vzdělávání zaměstnanců běží v mno-
hem vyšší míře online.

CO VÁS TATO NEČEKANÁ SITUACE NAUČILA?

Veronika Kofroňová (ZVVZ Group): Mys-
lím, že si někteří lidé začali víc vážit toho,
že už nyní nemají home office. V době,
kdy byly děti doma, to bylo pro řadu za-
městnanců hodně náročné. Pro matky s
dětmi nebylo jednoduché splnit vše do
práce a ještě zajistit provoz domácnosti.

Lenka Vohradníková (Jihočeská hospo-
dářská komora): U nás to některým za-
městnancům vyhovovalo. Já ale patřím do
té druhé skupiny, potřebuji být v práci,
abych se mohla maximálně koncentrovat.

ŠÁRKA NOVÁKOVÁ (UPROSTŘED) ZE SPOLEČNOSTI GREINER
PERFOAM DISKUTUJE O TÉMATU HOME OFFICE. PO JEJÍ PRAVICI
SEDÍ VERONIKA KOFROŇOVÁ ZE SPOLEČNOSTI ZVVZ GROUP,
PO LEVICI PAK DAVID DĚDIČ Z ENGEL STROJÍRENSKÁ.

FórumMF DNES: Home office
>
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Petr Justin (Groz-Beckert): Ta otázka
produktivity je zajímavá. Někteří kolego-
vé říkali, že ta produktivita nebyla tako-
vá, někde to ale mělo opačný efekt, pro-
tože se mimo jiné snížil počet schůzek,
jež nebyly nutné. Každopádně jsme zjis-
tili, že to můžeme zvládnout.

David Dědič (Engel): Mám stejnou zku-
šenost. Přineslo to negativní i pozitivní
věci. Nejdřív byl velký tlak na práci z do-
mova. Pak si to pracovníci vyzkoušeli a
někteří zjistili, že je pro ně doma složitěj-
ší se soustředit na nějaké videokonferen-
ce a další práci. Každopádně si myslím,
že to většinou ušetřilo hodně času, pro-
tože ubylo nejrůznějších cest autem.
Jsou ale věci, které se nedají vyřešit jen
přes internet. Všechno má pozitivní i ne-
gativní stránky.

Šárka Nováková (Greiner Perfoam):
Lidi to hodně spojilo jako tým. Pomáhali
si a měli absolutní pochopení. Vnímala
jsem velmi pozitivně, že všichni táhli za
jeden provaz.

PETR JUSTIN ZE SPOLEČNOSTI GROZ-BECKERT HOVOŘÍ O JARNÍ SITUACI V JEJICH FIRMĚ.
V POZADÍ JE MILAN ŠMÍD ZE SPOLEČNOSTI EFAFLEX-CZ.

INZERCE

se u zaměstnanců osvědčil



26 25. září 2020 Náš kraj

JAKÉ ŠKODY VÁM KORONAVIRUS ZPŮSOBIL?
MUSELI JSTE PROPOUŠTĚT ČI UPRAVOVAT
MZDY ZAMĚSTNANCŮ?

Veronika Kofroňová (ZVVZ Group):
Ten dopad na nás v úvodu pandemie ne-
byl okamžitý, jako v případě automobi-
lového průmyslu. Měli jsme týden celo-
závodní dovolenou, ale pak se kolegové
vrátili do práce a do poloviny léta jsme z
pohledu výroby fungovali normálně. I u
nás se ale tržby propadly, a tak jsme mu-
seli přejít v srpnu na částečnou neza-
městnanost. Pátky byly volné a režim
jsme přizpůsobovali tomu, jaká byla vy-
tíženost.

Jinak v březnu mělo dojít na základě
dohody s odbory k plošnému navýšení
mezd a tuto dohodu jsme dodrželi, takže
jsme navýšili. Kromě té částečné neza-
městnanosti jsme museli od června krá-
tit variabilní složky. Kolegové to nicmé-
ně asi pochopili, protože viděli, že ta situ-
ace není jednoduchá.

Za poslední tři měsíce jsme pak pro-
vedli velkou organizační změnu celého
holdingu. Chtěli jsme propojit jednotli-
vé společnosti, aby spolu víc spolupra-
covaly. Propouštět jsme nemuseli, pou-
ze jsme v jednotkách případů nabídli
kolegům trochu jinou pozici, abychom
se s nimi nemuseli loučit. Snažíme se
teď posilovat naše obchodní aktivity a
věříme, že se nám to povede.

Šárka Nováková (Greiner Perfoam):
My jsme pocítili ten významný dopad
na automotive, a to obzvlášť v úvodních
dvou a půl měsících. Většina zaměstnan-
ců byla na kurzarbeitu, nebo byli doma
s dětmi. To vše jsme ale ustáli a v červnu
se výroba rozjela.

Přes všechna úskalí se nám podařilo
13. mzdu zachovat a vyplatili jsme ji.
Mzdy se neměnily. Došlo jen k nějaké-
mu částečnému omezení benefitů.
Oproti finančním záležitostem jsou to
drobnější zásahy a věříme, že další
opatření nebudeme muset dělat. Z po-
hledu počtu pracovníků budeme s při-
bývajícími zakázkami nové lidi potře-
bovat.

David Dědič (Engel): V návaznosti na po-

kles v oblasti automobilového průmyslu
jsme už v loňském roce museli trochu
snižovat počet zaměstnanců, šlo o jed-
notky, takže nebylo nutné nějaké hro-
madné propouštění. Zároveň jsme poza-
stavili nábory. To se dělo už před korona-
virem. Když později došlo na všechna ta
opatření, tak nám největší škody způso-
bilo zavírání závodů v Rakousku. To trva-
lo dva nebo tři týdny. Pro nás to zname-
nalo týdenní stop ve výrobě, takže jsme
využili kurzarbeit, což je ale také finanč-
ní ztráta pro firmu.

Na nějaký čas se také zkrátily směny
a pak nás v létě čekala dvoutýdenní celo-
závodní dovolená, což nám trochu po-
mohlo. Benefity jsme neškrtali, pouze
jsme byli nuceni některé posunout.
I přes ten celkový pokles jsem také vypla-
tili 13. plat. Pouze jsme nenavyšovali
mzdy v takové míře jako v uplynulých le-
tech, ale o 2,5 procenta.

Milan Šmíd (Efaflex-CZ): Až na některé
individuální jednotlivé případy jsme po-
čet zaměstnanců nesnižovali. V létě jsme
zároveň nebrali brigádníky. Ten propad
tržeb, který jsem zmínil, se lidem do
mezd neprojevil téměř vůbec. Žádné tari-
fy jsme nesnižovali a 13. mzdu jsme vy-
platili. Doposud jsme pozdrželi benefit v
podobě kafetérie, vyplácíme každoročně
pět tisíc korun. Zaměstnanci to tak fi-
nančně nepocítí vůbec. Uvažujeme nad
navyšováním mezd v hodnotě ne vyšší,

než je inflace. Razantní přidávání neoče-
káváme.

Petr Justin (Groz-Beckert): My jsme
v trochu jiné situaci. Protože děláme pro
textilní průmysl, tak na nás dopadne
vždy ta druhá vlna. Oddělování směn
a další opatření ale samozřejmě stálo ně-
jaké náklady. Vyšlo to na několik milionů
a stále počítáme. I my jsme snížili počet
zaměstnanců o jednotlivce. Šlo o přiroze-
né odchody či smlouvy na dobu určitou.
V jedné divizi ale paradoxně nabíráme
dál, protože některé technické pozice stá-
le poptáváme. Chystáme nějaké odstáv-
ky, abychom vykryli pokles zakázek. Vě-
řím ale, že to zvládneme.

Lenka Vohradníková (Jihočeská hospo-
dářská komora): Z průzkumu, který
máme k dispozici, mohu potvrdit, že jiho-
české firmy opravdu ve velké míře nepro-
pouštěly a ani to neplánují. To je skvělá
zpráva. Dokonce určitá část z nich stále
nabírá a plánuje nabírat nové posily. Pří-
padné snižování stavů se týká dohod, při-
rozených odchodů nebo polštáře v podo-
bě agenturních zaměstnanců. Z toho prů-
zkumu také vyplývá, že by firmy využily
například rychlejší reakce ze strany státu.
My v Jihočeské hospodářské komoře
jsme to ustáli. Ořezalo se vše kromě pla-
tů.

Daniela Maiová (Mektec Manufactu-
ring): Naštěstí jsme propouštět nemuseli
a ani nebudeme. Naopak nám aktuálně
personální potřeba roste. Jediné „škody“
byly s navýšenými náklady za dezinfek-
ce, ochranné pomůcky a tak dále. V obdo-
bí, kdy byly zavřené školy, tak se navýšila
nemocnost v oblasti OČR (ošetřování čle-
na rodiny – pozn. red.). Jinak fungujeme
v nezměněném režimu a doufáme, že to
tak zůstane.

Barbora Schelová (Robert Bosch): Využi-
li jsme vládního dotačního programu An-
tivirus na mzdy zaměstnanců. Společně s
odborovými organizacemi jsme realizo-
vali některá další opatření ke snížení per-
sonálních nákladů a vyšší flexibilitě – na-
příklad zavedení časových kont. Tyto kro-
ky nám významně pomohly udržet pra-
covní místa. Benefity jsme neškrtali.

„ŽÁDNÉ TARIFY JSME
NESNIŽOVALI A 13. MZDU
JSME VYPLATILI. DOPOSUD
JSME POZDRŽELI BENEFIT
V PODOBĚ KAFETÉRIE,
VYPLÁCÍME KAŽDOROČNĚ
PĚT TISÍC KORUN.
UVAŽUJEME NAD
NAVYŠOVÁNÍM MEZD.“

V další části debaty MF DNES se zástupci jihočeských firem vyjádřili k negativním dopadů
pandemie koronaviru a k ekonomické krizi. Shodli se, že zatím nemuseli přistupovat
ke snižováním platů a větším opatřením.

„Mzdy jsme zatím nesnížili,
omezili jsme benefity“
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JAK MŮŽE SOUČASNÁ SITUACE ZAHÝBAT
S NEZAMĚSTNANOSTÍ? JE MOŽNÉ, ŽE SE NA
TRHU PRÁCE OBJEVÍ UCHAZEČI O PRÁCI,
KTERÉ BYLO DOPOSUD TĚŽKÉ SEHNAT?

Petr Justin: Určitě není v současnosti
snazší sehnat kvalifikovaného člověka,
ale zvyšuje se počet kandidátů na danou
pozici. Na jaře jsme měli na jednu pozici
jednoho až dva kandidáty, teď jich
máme až deset. Tohle je hodně cítit. Pod-
pora státu teď drží současnou nezaměst-
nanost. Trh se změnil. Lidé k nám chodí
a mohu potvrdit, že pohovorů je mno-
hem více.

Milan Šmíd: Mám stejnou zkušenost. Lidé
se trochu bojí, že přijdou o práci, a tak se
koukají po nějaké jiné. V květnu jsme hle-
dali účetní a měli jsme 60 kandidátů. Pak
jsme sháněli obchodního zástupce pro Mo-
ravskoslezský region a dostali jsme 300 ži-
votopisů. Záleží samozřejmě na profesi,
ale u těch všeobecnějších pozic je nabídka
velká a je z čeho vybírat.

Lenka Vohradníková: Určitě je to pozice
od pozice. Řada firem má problémy, pro-
tože zaměstnanci pokukují jinde. Podle
mě by ale jen blázen propustil kvalifiko-
vaného technika. V tomhle případě neo-
čekávám, že by se otevřela velká nabídka
na trhu práce.

David Dědič: Někteří lidé cítí, že by mohli
být v ohrožení, takže koukají na možnosti
jinde. Z našeho pohledu ale určitě klesla
fluktuace na minimum. Pokud firma má
stabilitu, tak lidé zůstávají. My sami začí-
náme znovu hledat, dlouhodobě potřebu-
jeme svářeče a elektrikáře. Snažíme se ty
kvalitní pracovníky maximálně udržet,
aby byl náš tým stabilizovaný.

Šárka Nováková: Z pohledu výroby se
u nás situace nezměnila. Dělnické profe-
se, kde je práce náročnější, se nám těžko
obsazují. V létě jsme ale začali být aktivněj-
ší a máme uchazeče o zaměstnání, kteří
nastupují. Dlouhodobě obtížně hledáme
samozřejmě technicky zdatného člověka.

Veronika Kofroňová: Do výroby složitě
sháníme pracovníky. Hledáme těžko zá-
mečníky, svářeče, tedy kvalifikované pra-
covníky. Ten člověk musí mít mnohale-
tou praxi a je těžké někoho takového na-
jít. Tam posun nevidíme.

David Dědič: Situaci nám mimo jiné
zkomplikoval omezený provoz ambasád,
protože využíváme agenturní zaměstnan-
ce. Pracujeme se Srbskem, ale to se teď za-
stavilo. Dlouhodobě nám chybí svářeči.

Lenka Vohradníková: Školy a firmy spolu-
pracují a my jim pomáháme, aby se mladí
lidé častěji vedli k těm technickým a kvali-
fikovanějším profesím, které chybí. Vidím
ale celospolečenský problém v rodičích.
Tam je třeba ovlivňovat ty názory a připo-
mínat, že ty obory, které trochu víc bolí,
jsou rozhodně stabilní a perspektivní.

Veronika Kofroňová: Nám odchází do dů-
chodu zaměstnanci, které přivedli tatínko-
vé. To se ale v současné době neděje. To by-
chom chtěli změnit či ovlivnit. Nabízíme
stipendijní programy i zajímavou práci, ale
naráží to mnohdy na názory rodičů.

Nezaměstnanost je v Jihočeském
kraji dlouhodobě nízká. Na jihu
Čech je druhý nejnižší podíl
nezaměstnaných v zemi. V srpnu
hledalo práci 12 tisíc lidí. Může ale
čísla výrazně proměnit
koronavirová pandemie
a ekonomická krize? Tomuto
tématu patřila další část debaty
MF DNES. FOTO: MAFRA

FOTO: MAFRA

Technicky zdatní pracovníci
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Lenka Vohradníková: Hodně funguje,
když se ti mladí lidé mohou podívat do
firmy a vidí, jak to tam funguje. My se
snažíme tohle a další aktivity podporo-
vat.

Milan Šmíd: Dnes se učňovskými obory
spíše straší, což by se mělo změnit.

Daniela Maiová: Kvůli tomu, že rosteme
a potřebujeme stále nové pracovníky, tak
doufám, že se na trhu práce budou stále
více objevovat kvalitní uchazeči o zaměst-
nání. Zatím je nárůst pozvolný. Myslím,
že by se situace mohla měnit koncem
roku, poté co doběhnou programy Antivi-
rus. Ale protože téměř není možné od-
hadnout, co bude zítra, necháváme se
překvapit.

Barbora Schelová: Intenzivně nabíráme
kandidáty na odborné a technické pozice
pro naše vývojové centrum v Českých Bu-
dějovicích. Díky dlouholeté spolupráci s
univerzitami máme kandidátů dostatek,
jen v letošním roce jsme obsadili přes
150 odborných pozic a do konce roku

chceme ještě přes 20 pozic obsadit. Pan-
demie neměla v případě těchto pracov-
ních pozic žádný vliv. Ani v dělnických
profesích zatím nepociťujeme výrazný
příliv nových uchazečů o práci. Řada fi-

rem si pravděpodobně drží zaměstnance
i díky vládním dotacím. Hledáme několik
desítek výrobních dělníků a jsme v po-
dobné situaci jako před pandemií. Není
snadné je sehnat.

„Pojďte snámi zlepšovat životní prostředí, vyrábět ventilátory
proaerodynamické tunely, servisovat jadernéelektrárnya ještě
dalekovíc!“

• zámečník
• svářeč
• klempíř
• jeřábník
• montér

BLIŽŠÍ INFORMACE: Ing. Hana Klukáčková, personalistka,
tel.: 382 552 705, kariera@zvvz.cz, www.zvvz.cz

AktUálnívolné pozICe:

ko
H
-I-n

o
o
r
m
ladá

vožice
a.s.

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. je
na trhu od roku 1994. Je předním vý-
robcem aerosolových ventilů a jejich
příslušenství – rozmanitých aeroso-
lových rozprašovačů, aplikátorů a krycích víček k aerosolovýmnádobkám.

„Přidejte seknámapodílejte sena růstunaší společnosti.“

AktUálnívolné pozICe:
• operátorvýroby • seřIzovAč

Vedle odpovídajícího finančního
ohodnocení nabízíme:
• vzdělání a školení pro zaměstnance
• týden dovolené navíc

• dotované podnikové stravování
• příspěvek na dopravu
• příplatky za práci na směny
• další zaměstnanecké benefity

nAbízíme:

BLIŽŠÍ INFORMACE: Ivana Renfusová, personalistka,
tel.: 381 401 303, kariera@kohinoor.cz, www.kohinoor.cz

nAbízíme:

zv
v
z
G
ro

U
p,
a.
s.

• obráběč kovů
• obCHodník
• podporA obCHodU
• reAlIzátor zAkázek –
projektovýmAnAžer

Jsme ZVVZ GROUP, přední česká společnost s dlouholetou
historií a velkým výrobním potenciálem. Naše společnosti
holdingu ZVVZ GROUP vlastní know-how, projektují, vyrá-
bějí a dodávají zařízení pro ekologii, ventilátory proprůmys-

lovéprovozy, tunely,metro, nebopřepravníky a tlakovénádoby. Zaměstná-
váme téměř 600 zaměstnanců.

• příjemné pracovní prostředí
• práci smoderními technologiemi
•možnost spolupracovat na vývoji
a výzkumu
•možnost učit se od zkušených
řemeslníků ve výrobě

• zvyšování kvalifikace, odborný
rozvoj a profesní růst
• dotované závodní stravování
• finanční benefity
• týden dovolené navíc
• široký výběr zaměstnaneckých
benefitů formou cafeterie a další

ENGEL V KAPLICI PRŮBĚŽNĚ STÁLE INVESTUJE DO NOVÉHO STROJNÍHO VYBAVENÍ I UČŇOVSKÉHO STŘEDISKA.

INZERCE

dlouhodobě stále chybějí
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JAK OSLOVUJETE NOVÉ UCHAZEČE
O ZAMĚSTNÁNÍ?

Milan Šmíd: Důležitá je důvěryhodnost.
Nejlepší kandidát je pro nás ten, kterého
někdo z firmy už zná a doporučí ho. Je
důležité, jak dotyčný zapadne a funguje
v kolektivu. My se proto snažíme dělat
nábor přes své zaměstnance, jimž důvě-
řujeme. Je ideální, když jsou spokojení a
šíří dobré jméno firmy ve svém volném
čase.

Veronika Kofroňová: Komunikace smě-
rem k zaměstnancům se určitě vyplatí. Je

to důležité i proto, že se situace s nedo-
statkem kvalifikovaných pracovníků
v blízké době nezlepší. Je to úkol pro per-
sonální oddělení i vedoucí pracovníky,
aby zaměstnanci budovali dobré jméno
firmy.

Lenka Vohradníková: Za mě je to mix
nejrůznějších aktivit. Nevynechávala
bych sociální sítě a inzeráty. Z pohledu
budování důvěryhodnosti nám zaměst-
navatelé nicméně určitěmoudří a dospí-
vají. Je to důležité pro vnitřní prostředí i
pro působení navenek. Firmy ale nesmí
spát, musí být aktivní, být vidět. To se
týká i působení směrem k dětem a jejich
rodičů.

Petr Justin:Tomohu potvrdit. Komuni-
kace byla, je a bude důležitá. My jsme
se podívali na vnitřní prostředí firmy a
skutečně to odpovídá tomu, co říkáte.
Velmi dobře nám také funguje doporu-

čování zaměstnanců. Stává se, že
k námpřichází někdo na základě dopo-
ručení. Pracují u nás známí, rodiče, pří-
buzní. Máme svůj zpravodaj a pracuje-
me i s vedoucími pracovníky v celé
struktuře firmy. Budování značky jde
vždy zevnitř.

David Dědič:Naše firma v posledních le-
tech ohromně vzrostla. My jsme proto
této doby, která nás trochu zbrzdila, vyu-
žili k tomu, abychom pracovali s našimi
vedoucími pracovníky. Věnujeme se
jim, zjišťujeme jejich denní problémy a
chceme jim vytvořit čas na to, abymohli
se svými lidmi pracovat. Je potřeba, aby
vzájemná komunikace fungovala. Z po-
hledu komunikace využíváme různých
nástrojů, jako je Facebook. V létě jsme
měli každoroční společnou grilovačku
před celozávodní dovolenou. To jsou
věci, které přispívají k budovaní značky
uvnitř.

V další části debaty MF DNES se
diskutující věnovali tématu, čím
zaujmout nové uchazeče. Shodli
se, že stále dobře funguje osobní
doporučení.

PANELU MF DNES NA TÉMA ZAMĚSTNAVATELÉ SE V ČESKÉM KRUMLOVĚ OSOBNĚ ZÚČASTNILI
ZLEVA: VERONIKA KOFROŇOVÁ (ZVVZ GROUP), IVO PTÁČEK (REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ MANAŽER
MAFRA), LENKA VOHRADNÍKOVÁ (JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA), MILAN ŠMÍD
(EFAFLEX-CZ), ŠÁRKA NOVÁKOVÁ (GREINER PERFOAM), DAVID DĚDIČ (ENGEL STROJÍRENSKÁ),
PETR KUBÁT (ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REGIONÁLNÍ REDAKCE MAFRA) A PETR JUSTIN
(GROZ-BECKERT).

FOTO: MAFRA

Nejlepší kandidát? Ten,
koho doporučí někdo z firmy

>
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Barbora Schelová: Dělnické pozice inze-
rujeme v lokálníchmédiích a spolupracu-
jeme s agenturami práce. Pro nábor na
odborné pozice využíváme více online
nástroje, jako je Facebook, LinkedIn, Go-
ogleAds, ale také například možností vir-
tuální návštěvy naší firmy, online odbor-
nými přednáškami pro studenty univer-
zit apod.

JAKÉ CESTY JSOU K ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ NEJOSVĚDČENĚJŠÍ?

Veronika Kofroňová: Doporučení od
vlastních zaměstnanců funguje tak, že je
větší šance daného kandidáta vybrat. Na
inzerát se přihlásí větší počet uchazečů,
ze kterých následně hodně vybíráte. Když
jde o doporučení, ten člověk už ví, do jaké
firmy jde nebo co tam bude dělat.

Petr Justin:My jsme se hodně věnovali on-
line prostředí. Tištěná inzerce není špat-
ná, ale nemá takový dopad. Online inzer-
ce je úspěšnější a má větší sledovanost.
Každý má k dispozici internet, kde fungu-
je proklik přímo na stránku firmy. Z letáku
se člověk dozví jen základní informaci.

David Dědič: My jsme hodně aktivní na
Facebooku a letos jsme začali fungovat
i na Instagramu. Je to účinné právě kvůli
tomu, že se tam snadno prokliknete na
potřebou stránku. I nadále ale používá-
me třeba billboardy.

Lenka Vohradníková: To potvrzuji. Inter-
net není možné dnes vynechávat a billbo-
ardy i nadále fungují. Je také důležité si
uvědomit, co tam dotyčná firma napíše.
My jezdíme po školách a nedávno jsem se
s dětmi odlehčeně bavila o tom, podle

čeho se rozhodují. Zjistila jsem, že je spíš
osloví inzerát Pojďte zachraňovat lidské ži-
voty než Pojďte vyrábět inkubátor. Ta prá-
ce jim musí dávat smysl. Zároveň je ale
také důležité se zaměřovat na pracovníky
55 let plus. Na ty se trochu zapomíná.

David Dědič: U starších generací je slabá
ochota se dál vzdělávat. Přesvědčit někte-
ré starší pracovníky, aby šli na školení, je
složité. Je to ale také hodně o komunika-
ci, s čímž se snažíme pracovat.

Petr Justin:Mně osobně se nelíbí říkat ně-
komu, že je ve skupině 55 plus. My chce-
me všechny ty generace nějakým způso-
bem propojit. Předávání znalostí a zkuše-
ností se totiž děje nezáměrně. Nemámpo-
cit, že bychom se starali o to, aby přenos
znalostí probíhal cíleně. Když té starší ge-
neraci dáme pocit důležitosti, že by se
měli podílet na předávání svých znalostí,
podpoříme zároveň jejich chuť se dál učit.

Veronika Kofroňová: Všechny ty důleži-
té věci je třeba si předávat při osobním
kontaktu. Informace obecného charakte-
ru jemožné předávat přes nástěnky nebo
jinou tištěnou formou.

David Dědič: Doba koronavirová nám
ukázala, že je komunikace ohromně důle-
žitá. Jednu dobu jsme každý den museli
předávat nějaké informace. Zabralo to
hodně času, ale lidé ocenili, žeměli aktu-
ální zprávy o tom, co se děje.

Šárka Nováková: My jsme zprovoznili
Facebook a to nám pomohlo i směrem
ke komunikaci k našim zaměstnancům.
Sdíleli jsme tam věci z běžného života,
což se obzvlášť v téhle době osvědčilo.

CO JE PRO NOVÉHO UCHAZEČE O PRÁCI
PŘI ROZHODOVÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Lenka Vohradníková: Není to plat. Ten
je až na třetím místě a potvrzují mi to
i děti, když jezdíme po školách. Důležitá
je flexibilita. Vím, že teď některé firmy
zvažují čtyři pracovní dny v týdnu. Hned
za tím jsou pro ně důležité benefity ve
vztahu ke vzdělávání.

Milan Šmíd: Já si myslím, že to není
o vzdělávání, ale o osobním rozvoji. Pro-
to se snažíme našim zaměstnancům do-
přát profesní i osobnostní růst.

Veronika Kofroňová: Když vybíráme ně-
koho na vyšší pozici, snažíme se hledat
zaměstnance uvnitř naší firmy. Ti lidé
znají prostředí, procesy i své kolegy. To
dává smysl i pro uchazeče, když cítí, že
tam taková možnost je.

Petr Justin: Také se snažíme své lidi roz-
víjet. Naše firma například využívá toho,
že posílá své zaměstnance do závodů
v zahraničí a naopak. Teď se nám bohu-
žel tahlemožnost kvůli koronaviru zasta-
vila. Je to pro nás ale důležitý nástroj při
rozvoji.

David Dědič: My kromě jiného nabízíme
jazykové kurzy. Teď jsme k různým škole-
ním využívali internetové aplikace, ale
lidé by si přáli se vrátit k osobnímu setká-
vání. To se bude odvíjet od aktuální situa-
ce. Investice do vzdělávání jsme neškrta-
li. Je to pro nás důležité.

Šárka Nováková: Také vzděláváme skrz
jazykové či odborné kurzy, které se snaží-
me zajišťovat na míru.

„NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM SE SNAŽÍME DOPŘÁT PROFESNÍ
I OSOBNOSTNÍ RŮST,“ ŘÍKÁ MILAN ŠMÍD, VEDOUCÍ
PERSONÁLNÍHO ÚTVARU EFAFLEX-CZ (NA SNÍMKU).

FOTO: MAFRA

>



Světový hráč na poli technologií
v Českých Budějovicích – společnostBosch

Již více než 25 let přináší společnost Bosch na jih Čech
možnost využívat a vytvářet technologie světového
formátu v oblasti vývoje a výroby technicky pokro-

čilých komponent do automobilů. Od minulého roku se
navíc pyšní zcela novou budovou vývojového a technolo-
gického centra. Na tomtomístě se každý den setkává přes
500 vývojářů a specialistů, kteří podporují jak vlastní, tak
i zahraniční projekty. Navíc si českobudějovický Bosch
díky kvalitní práci všech téměř 4000 kolegů vydobývá
pověst skvělého a vyhledávaného partnera v rámci celo-
světového koncernu Bosch.

Společnost Bosch zvyšuje svůj vliv na poli IT a ani v Českých Bu-
dějovicích tomu není jinak. Velký rozvoj tak zažívá skupina vývoje
softwaru, která původně začínala jako malé IT oddělení. V sou-
časnosti její členové pracují na
centrálních projektech a navrhují
software pro vývojová, výrobní
a technická oddělení společnos-
ti Bosch po celém světě. Webové
IT nástroje z dílny budějovických
software vývojářů denně používa-
jí tisíce kolegů ve všech koutech
světa. Například nástroj Leepa (vý-
slovnost: „Lípa“) byl vyvinut v úzké
spolupráci se zákazníky tak, že tým
programátorů cestoval po celém
světě, aby se osobně seznámil
s procesy všech bezmála 100 la-
boratoří Bosche. Zjednodušit kaž-
dodenní práci uživatelů a umožnit
jim chytřeji využívat PC programy,
je pro tým programátorů klíčové.

Pozadu ovšem nezůstávají ani dal-
ší oddělení. Testovací laboratoře,

kde českobudějovický Bosch dokáže velmi přesnými měřeními
podpořit domácí i zahraniční vývojové projekty, pracují na plný
výkon. Specializovaný tým datové analytiky denně vypomáhá
zahraničním kolegům. Systémoví inženýři pravidelně ověřují své
technické hypotézy pomocí testovacích vozů v reálném provozu
v okolí Českých Budějovic. Díky odborným kompetencím zaměst-
nanců získává českobudějovický Bosch zajímavé projekty. Již nyní
se pyšní podílem na vývoji v oblasti nejnovější technologie pali-
vových článků či senzorů do elektromobilů.

S novými výzvami a narůstajícím počtem projektů souvisí i hledá-
ní nových zaměstnanců. Hlavními přednostmi práce v českobu-
dějovickém R&D centru společnosti Bosch jsou rozmanitá a zají-
mavá činnost s mezinárodním přesahem, naslouchání potřebám
kolegů a kvalitní pracoviště (profesionální notebook, ergonomic-
ké židle, potřebný SW, apod.). Více informací o možnostech uplat-
nění naleznete na bosch.jobs.cz

Inzerce

Dobrá nálada v IT týmu českobudějovického R&D centra Bosch
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I
přes problémy, které firmám způso-

bil koronavirus, se v Jihočeském kraji
doposud výrazně nepropouštělo.

V srpnu byla nezaměstnanost na
hodnotě 2,8 procenta, což je druhý

nejnižší údaj v celé České republice.
Ukazují to čísla, která zveřejnil Úřad prá-
ce.

„Ke konci srpna podíl nezaměstna-

ných ve věkové skupině 15 až 64 let v Ji-
hočeském kraji meziměsíčně poklesl o
0,1 procentního bodu. Z pohledu mezi-
ročního porovnání to je o 0,9 procentní-
ho bodu více,“ popisuje Jiří Beran, ředi-
tel odboru nezaměstnanosti krajské po-
bočky Úřadu práce v Českých Budějovi-
cích.

Podle statistik se srpnová čísla ve srov-
nání s červencem téměř nezměnila. Nej-
vyšší hodnotu si připsal opět okres Český
Krumlov (4,2 procenta) a nejnižší na-
opak Jindřichohradecko (dvě procenta).
Celkem se v srpnu o práci ucházelo 12
384 osob.

VELKÉ PROPOUŠTĚNÍ NEHROZÍ,
NĚKTERÉ FIRMY CHTĚJÍ NABÍRAT
Na ně připadalo přesně 18 501 pracov-
ních míst, které firmy nabízely. Jejich po-
čet meziměsíčně vzrostl o 650. „Z průzku-
mu, který máme k dispozici, mohu potvr-
dit, že jihočeské firmy opravdu ve velké
míře nepropouštěly a ani to neplánují.
To je skvělá zpráva. Dokonce určitá část

z nich stále nabírá a plánuje nabírat nové
posily,“ uvádí Lenka Vohradníková, ředi-
telka českobudějovické kanceláře Jiho-
české hospodářské komory.

Její slova potvrzuje Šárka Nováková,
hlavní personalistka táborské firmy Grei-
ner Perfoam. Ta působí v automobilo-
vém průmyslu. „Z pohledu počtu pracov-
níků budeme s přibývajícími zakázkami
nové lidi potřebovat,“ říká.

Situace se podle Lenky Vohradníkové
liší na základě oborů i jednotlivých pozic.
Velké podniky jí dávají za pravdu.

„My jsme pocítili, že se zvyšuje počet
kandidátů na danou pozici. Na jaře jsme
měli na jedno místo jednoho až dva kan-
didáty, teď jich máme až deset. Trh se
změnil. Lidé k nám chodí a mohu potvr-
dit, že pohovorů je mnohem více,“ popi-
suje Petr Justin, personalista společnosti
Groz-Beckert, která vyrábí nástroje pro
textilní průmysl.

Stejnou zkušenost má také Milan
Šmíd, personalista firmy Efaflex, jež vyrá-
bí vrata.

Na jihu Čech je teď druhá
V Jihočeském kraji je druhý
nejnižší podíl nezaměstnaných
v České republice. V srpnu hledalo
práci 12 tisíc lidí. Podle statistik se
srpnová čísla ve srovnání
s červencem téměř nezměnila.
Nejvyšší hodnotu si připsal opět
okres Český Krumlov a nejnižší
naopak Jindřichohradecko.

TEXT: JAKUB BARTOŠFOTO: MAFRA
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„V květnu jsme hledali účetní a měli
jsme 60 kandidátů. Pak jsme sháněli ob-
chodního zástupce pro Moravskoslezský
region a dostali jsme 300 životopisů. Zále-
ží samozřejmě na profesi, ale u těch všeo-
becnějších pozic je nabídka velká a je

z čeho vybírat,“ vysvětluje. „Na jedno vol-
né pracovní místo připadalo na konci srp-
na 0,7 uchazečů, to je pátá nejnižší hodno-
ta mezi kraji. Nejvíce uchazečů na jedno
místo bylo v Moravskoslezském kraji (3,1),
nejméně jich bylo v Praze (0,4),“ shrnuje
Pavlína Kubíková z Krajské správy České-
ho statistické úřadu (ČSÚ) v Českých Bu-
dějovicích.

Podle údajů ČSÚ sháněli nejčastěji prá-
ci lidé s výučním listem. Ti tvořili na cel-
kového počtu 38,9 procenta. Nejméně
bylo vysokoškolsky vzdělaných osob, kte-
rých statistici spočítali 8,7 procenta.
„V kraji mírně převažovaly nezaměstna-
né ženy (53,2 procenta). Nejvyšší podíl
nezaměstnaných žen bylo na Písecku
(58,2 procenta),“ dodává další údaje Kubí-
ková.

„V září lze očekávat na trhu práce setrvá-
ní současného stavu, popřípadě nepatrné
zvýšení nezaměstnanosti. Do evidence
Úřadu práce České republiky budou při-
cházet zejména čerství absolventi, poptáv-
ku po nových zaměstnancích předpoklá-
dáme stále na vysoké úrovni,“ odhaduje
Jiří Beran.

STATISTIKA
NEZAMĚSTNANOST
Srpen 2020
Okres počet podíl
Č. Budějovice 2 480 2,7 %
Č. Krumlov 1 849 4,2 %
J. Hradec 1 340 2 %
Písek 1 249 2,3 %
Prachatice 910 2,2 %
Strakonice 1 570 3 %
Tábor 2 320 3,2 %
Jihočeský kraj 12 718 2,8 %

Srpen 2019
Okres počet podíl
Č. Budějovice 2 353 1,7 %
Č. Krumlov 1 148 2,6 %
J. Hradec 806 1,2 %
Písek 802 1,6 %
Prachatice 628 1,6 %
Strakonice 1 315 2,4 %
Tábor 1 779 2,5 %
Jihočeský kraj 8 831 1,9 %
Zdroj: Úřad práce ČR

V ZÁŘÍ LZE OČEKÁVAT
SETRVÁVÁNÍ SOUČASNÉHO
STAVU, POPŘÍPADĚ
NEPATRNÉ ZVÝŠENÍ
NEZAMĚSTNANOSTI.
DO EVIDENCE ÚŘADU
PRÁCE BUDOU PŘICHÁZET
ZEJMÉNA ČERSTVÍ
ABSOLVENTI.

INZERCE

nejnižší nezaměstnanost
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I
přes dopady koronaviru rostly v prv-
ní polovině roku Jihočechům mzdy.
Meziročně si polepšili o více než 1
100 korun. Vyplývá to z údajů České-
ho statistického úřadu. Podle nich

byl nárůst dokonce druhý největší v re-
publice.

„Průměrná hrubá měsíční mzda v Ji-
hočeském kraji dosáhla podle předběž-
ných výsledků v prvním pololetí letošní-
ho roku 31 072 korun,“ popisuje Petra
Dolejšová z Krajské správy ČSÚ v Čes-
kých Budějovicích. Tuzemský průměr
je přitom 34 200.

„Z pohledu absolutní výše průměr-
ných mezd zaostáváme proti průměru za
celou Českou republiku o 3 128 korun.
Průměrná hrubá měsíční mzda rostla ve
všech krajích, nejvyšší nárůst v absolut-
ních číslech i v relativních hodnotách
jsme zaznamenali v Ústeckém kraji, a to
o 4,1 procenta,“ přidává Dolejšová.

Hned za ním se podle statistik umístil
Jihočeský kraj s meziročním nárůstem
o 3,8 procenta.

V prvním roce si polepšili například za-
městnanci Jaderné elektrárny Temelín.
Společnost ČEZ totiž navýšila tarifní
mzdy těm, kteří pracují v jaderných elek-
trárnách, o pět procent. Vyplývá to z ko-
lektivní smlouvy, která je platná do kon-
ce roku 2022. Ta garantuje růst minimál-
ně o úroveň inflace.

DODRŽUJÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVU
To platí i pro nadcházející období. „Co
se týká mezd, počítáme s dodržením
uzavřené kolektivní smlouvy,“ ubezpe-
čuje Marek Sviták, mluvčí elektrárny,
která zaměstnává více než 1 200 pracov-
níků.

V letošním roce dostali přidáno i za-
městnanci skupiny E.ON, jež má jedno
ze svých center v Českých Budějovicích.

rašelinová koupel

COOL FLORAL
/ jasmín a frézie/ jasmín a fr

Rašelina působí protizánětlivě a prohřívá organismus. Velmi vhodné
pro pokožku s ekzémy nebo lupenkou, podpora celkové imunity
těla. Koupele neobsahují pevné částice, nezanáší odpady.

Vychutnejte si
v pohodlí domova

Rašelinové
a bylinné koupele

www.balneopeat.cz

Průměrná mzda v kraji přesáhla
i přes problémy způsobené
koronavirem hranici 31 tisíc korun.
Polepšili si třeba zaměstnanci
Jaderné elektrárny Temelín,
společnosti E.ON nebo Rohde &
Schwarz. Přidávání však nejspíš
zpomalí. Z pohledu absolutní výše
průměrných mezd zaostává
region proti průměru za celou
Českou republiku o 3 128 korun.
TEXT: JAKUB BARTOŠ FOTO: MAFRA

Mzdy v Jihočeském kraji
vzrostly o 1 140 korun

INZERCE
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„Ve společnostech skupiny E.ON v Čes-
ké republice jsme letos navyšovali mzdy
plošně o 4 procenta oproti roku předchá-
zejícímu. Co se týká možného snižování
platů v souvislosti s dopady situace ko-
lem koronaviru, tak jsme k ničemu po-
dobnému nepřistoupili a 13. plat jsme vy-
platili. Práce našich zaměstnanců si váží-
me a dodržujeme všechny závazky vyplý-
vající z kolektivní smlouvy,“ popisuje tis-
kový mluvčí Roman Šperňák.

PŘÍPLATEK ZA NOŠENÍ ROUŠEK
Podle personálního ředitele Madety Pav-
la Buryánka neškrtala na výplatních pás-
kách ani tato jihočeská společnost.

„V prvním pololetí jsme mzdy nesni-
žovali a u některých odborných pracov-
ních pozic jsme je navýšili. Meziročně
se projevilo také navýšení, ke kterému
došlo ve druhém pololetí loňského
roku,“ uvádí Pavel Buryánek s tím, že
snižování ani plošné navyšování se nyní
neplánuje.

„Odměny a pohyblivé složky mzdy
jsme v uplynulém období vypláceli
v plné výši. V souvislosti s povinností no-
sit roušky navíc zaměstnancům ve výro-
bě vyplácíme příplatek, abychom jim
zhoršené pracovní podmínky alespoň
částečně kompenzovali,“ dodává Buryá-
nek.

Společnost, jež se zabývá zpracová-
ním mléka a výrobou mléčných výrob-
ků, má pobočky v Plané nad Lužnicí, Jin-
dřichově Hradci, Pelhřimově a Českém
Krumlově.

Pravidelný růst mají zajištěný i pracov-
níci ve společnosti Efaflex, která na Tá-
borsku vyrábí vrata pro nejrůznější od-
větví. Loni zaměstnancům, kterých je v
Česku přes 300, vzrostla mzda o šest pro-
cent, což je pravidelná hodnota od roku
2017.

„V letošním roce jsme i přes celosvěto-
vý pokles prodejů mzdu našim lidem ne-
snižovali. Třináctá mzda a i jiné nenáro-
kové mzdové složky byly všem zaměst-
nancům vypláceny v nezměněné výši.
O navyšování základních mezd v roce
2020 doposud rozhodnuto nebylo. Po-
kud k němu dojde, nepředpokládám, že
bude vyšší, než je aktuální meziroční úro-
veň inflace,“ hodnotí personální ředitel
Milan Šmíd.

O šest procent se zvedla mzda také ve

vimperském závodu firmy Rohde
& Schwarz, jež vyrábí mimo jiné měřicí
systémy. „Navýšení jsme již předběžně
sjednali v platné kolektivní smlouvě na
roky 2019 až 2022. V tomto kalendářním
roce již k žádné další úpravě nedojde,“
uvádí personalista Milan Černý.

„Chtěli jsme zaměstnance podpořit
v nelehkých časech, proto jsme se roz-
hodli vyplatit seniorní odměnu, která je
obdobou 13. a 14. platu, již v červnu le-
tošního roku tak, abychom je podpořili
v letních měsících,“ doplňuje Milan Čer-
ný.

NĚKTERÝCH OBORŮ
SE KRIZE DOTKLA MÉNĚ
Podle ředitele Jihočeské hospodářské ko-
mory Luďka Keista se ale růst z posled-
ních let pravděpodobně zpomalí či zasta-
ví. „Na základě informací, které mám od
firem, se ve velkém přidávat v nadcháze-
jících měsících nebude, protože není
z čeho,“ upozorňuje.

Zároveň ale podotýká, že některých
oborů podnikání se krize dotkla více
a některých méně. „Významně ji poci-
ťuje cestovní ruch, tedy hotely, restau-
race, průvodcovské služby a podobně.
Dopadla i na strojírenství a těžké časy
prožívá automobilový průmysl. Na-
opak se ale letos dařilo potravinářským
firmám. Velmi dobře jsou na tom také
e-shopy či dopravci. S ohledem na situ-
aci, která se neustále mění, je těžké od-
hadovat další vývoj,“ dodává Luděk
Keist.

ODMĚNY A POHYBLIVÉ
SLOŽKY MZDY JSME
V UPLYNULÉM OBDOBÍ
VYPLÁCELI V PLNÉ VÝŠI.
V SOUVISLOSTI
S POVINNOSTÍ NOSIT
ROUŠKY NAVÍC
ZAMĚSTNANCŮM VE
VÝROBĚ VYPLÁCÍME
PŘÍPLATEK.
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T
o, co se stalo letos v březnu, si ge-
nerální ředitel společnosti E.ON
Martin Záklasník nedokázal
představit. Velké výrobní závody
utichly, dodávky elektřiny se pře-

rušily a do toho se 1,5 tisíce zaměstnanců
přesunulo na home office.

Jak vypadaly první měsíce pandemie
z pohledu vašich zaměstnanců?
Lidé byli doma, kde se starali o děti, vařili
jídlo, učili je a u toho pracovali. Zároveň
vnímali ty děsivé scénáře z médií. My
jsme je chtěli nějakým způsobem uklid-
nit a ukázat jim, že jejich kolegové nezmi-
zeli, s prací se pokračuje dál a především
jsme v tom všichni spolu. Proto jsme za-
čali doma točit videa na mobil, skrz které
jsme posílali do firmy různé vzkazy. Byla
to zajímavá osobní zkušenost, lidé do
toho dávali hodně emocí.

Kolik z nich pracovalo z domova?
Je nás 3,5 tisíce a na home office zůstalo
asi 1,5 tisíce zaměstnanců. Zvládli to
skvěle. Ukázalo se, že jsme schopni ze
svých domovů udělat věci, které jsem si
do té doby nedokázal představit. Napří-
klad celé naše call centrum jelo v režimu
home office. Seděli doma a z obýváků ko-
munikovali se zákazníky.

Přesunou se některé změny do doby po
pandemii?
Jednoznačně. Dokázali jsme si, že může-
me spoustu věcí změnit. Už neříkáme
pracovníkům, ať chodí každý den do kan-
celáře. Naopak jim vzkazujeme, že mo-
hou klidně pracovat z domova, ale je to
v zásadě na nich a jejich vedoucích. Pře-
kvapuje mě, že některé velké firmy své
zaměstnance od práce z domova odrazu-
jí.

Před covidemmi připadalo, že se na ty,
kteří využívají home office, koukají
někteří kolegové skrz prsty. To se teď asi
změní.
Letošní rok určitě změní vnímání home
office. Najednou se totiž ukázalo, že mo-
hou být doma všichni a není problém
tam pracovat. U lidí pracujících v terénu
je to samozřejmě jinak. Ale předsudek, že
doma zůstává jen flákač, covid zničil.

Jak moc jste pocítili propad spotřeby
elektrické energie?
Samozřejmě nás to zasáhlo, jak co se
týče odebrané elektřiny ze strany našich
zákazníků, tak i z hlediska poklesu odebra-
né elektřiny v naší distribuční síti. Nakou-
pili jsme hodně elektřiny pro velké zákaz-
níky, ale ti ten objem neodebrali. Museli
jsme to okamžitě prodat ve chvíli, kdy
všichni prodávali, ale nikdo nenakupoval.

INZERCE

„Zákazníkům jsme volali

JINDŘICHŮV HRADEC
MĚSTO VSKUTKU VÝSTAVNÍ

Po celý měsíc říjen, vždy od úterý do neděle, zve
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec na výbě-
rový okruh představující větší část stavebního vý-
voje hrado-zámeckého areálu. Návštěvníci projdou
stavbami a interiéry pozdně gotickými až vrcholně
renesančními. Prohlídka začíná ve staré černé ku-
chyni, navštíví reprezentativní pokoje stavitelů zám-
ku a končí v unikátní manýristické stavbě, hudebním
pavilonu Rondelu.

VMuzeu fotografie amoderních obrazovýchmé-
dií můžete do 29. listopadu letošního roku navštívit
výstavu s názvem Spolek Fokus / Retrospektiva
1963–2020, která přibližuje činnost místního foto-
grafického spolku od jeho založení v roce 1963 do
současné doby. Pozornosti návštěvníků by rozhod-
ně neměla ujít ani výstava nazvaná Antonín Malý
/ Czech Pes Photo. Jedná se o výstavu významné-
ho českého fotografa, držitele zvláštní ceny poroty
Czech Press Photo za rok 2003 a 2006, kterou zaujal
klasickou fotografií se psí tematikou. Zpřístupněna
bude až do konce letošního roku. Ke stejnému datu
může veřejnost navštívit rovněž výstavu Lenka
Vilhelmová / Prostor onohomísta.

Také vDoměgobelínů bude na podzim živo. Za po-
zornost návštěvníků stojí zejména výstava tkaných
výrobků a tapiserií, jež potrvá až do června příštího
roku. Po celý letošní rok je pak zpřístupněna oblí-
bená výstava k poctě Marie Hoppe Teinitzerové.
Jindřichův Hradec ještě neopustily originály tapiserií

zapůjčených ze sbírek Uměleckoprůmyslového mu-
zea v Praze. Jde o nádherné gobelíny od C. Boudy
a B. Štorma, které jsou opět k vidění v místě jejich
vzniku. Hlavním exponátem výstavy je velkoplošná
tapiserie Praga regina musicae – Praha hudební.
O víkendu 10. a 11. října se navíc Dům gobelínů
a Muzeum fotografie a moderních médií zapojí
do krajského projektu Dny otevřených ateliérů.

Na hladině zrcadlí se (Jindřichohradecký hrad
a zámek ve sbírkáchmuzea), tak zní název výstavy
vMuzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí,
kterou můžete zhlédnout do 11. října. V další z mu-
zejních budov, tentokrát ve Štítného ulici, budou až
do 6. ledna k vidění další dvě výstavy, a to Tradice
jedné hranice a Českoslovenští letci na západní
frontě 1940–1945.

V galerii Výstavního domu Stará radnice bude
v měsíci říjnu instalována výstava Čeští vědci a je-
jich vynálezy. Podívali jste se někdy na věci kolem
sebe a zamysleli se, jak vznikly? Pamatujete si, kdo
první objevil všechny čtyři krevní skupiny? Uhádne-
te, v čem spočívají zákony dědičnosti? Víte, k čemu
slouží lodní šroub? Za všemi těmito objevy a vynále-
zy stojí právě čeští vědci, o kterých jste možná ještě
v životě neslyšeli. Přitom většinu jejich skvělých ob-
jevů a vynálezů používáme dodnes.

Infocentrum Jindřichův Hradec
www.infocentrum.jh.cz

Výstava v Muzeu fotografie a MOM Czech Pes Photo

Dům gobelínů

Státní hrad a zámek J. Hradec

Jezuitský seminář s Muzeem Jindřichohradecka

Generální ředitel společnosti E.ON Martin Záklasník hodnotí uplynulé měsíce. „Pro mě
osobně je letošní rok důležitou zpětnou vazbou směrem k naší lidské nabubřelosti,“
hodnotí zkušený manažer ve své budějovické kanceláři. TEXT: JAKUB BARTOŠ FOTO: MAFRA
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* RESTAURACE * UBYTOVÁNÍ * WELLNESS *
* FITNESS * TENISOVÝ KURT *

* KONGRESOVÝ SÁL*

+ 420 774 910 155, recepce@seznam.cz,
Haklovy Dvory 2235,
370 05 České Budějovice

www.knezinek.cz

1. českobudějovický
minipivovar

INZERCE

O kolik čísla padala?
Za duben a květen, tedy měsíce, kdy opatře-
ní vlády nejvíce zasahovala do života v Čes-
ku, byla spotřeba elektrické energie v naší
síti v porovnání s rokem 2019 o 12 procent
nižší. Propad ve spotřebované elektřině ze
strany zákazníků byl až 20 procent. V červ-
nu už se vše začalo postupně vracet do nor-
málu a v létě už se spotřeba a dodávky neli-
šily od minulého roku.

Jak rychle jste pocítili, že se výrobní
závody zavíraly?
Bylo to okamžité. Pamatuji si, že 11. břez-
na vláda vyhlásila nouzový stav a o den
později se všechno zavřelo. Týden poté už
začala většina velkých odběratelů omezo-
vat svou produkci. Výroba postupně uti-
chala.

Kde jste kvůli tomu museli škrtat?
V první řadě jsme řekli pracovníkům, aby
neutráceli z letošních rozpočtů, které
měli k dispozici na různé akce. Propouště-
ní je pro nás až ten poslední krok. Záro-
veň je hloupost se v této době zbavovat
dobrých lidí.

Zároveň jste se rozhodli opustit segment
největších zákazníků, kteří od vás
odebírají elektřinu.
Bylo to velmi rychlé rozhodnutí, které
bylo stejně jako při neodkladné operaci
nutné udělat okamžitě. Řekli jsme si, že
tyto velké odběratele do budoucna obslu-
hovat nechceme, protože poměr přínosů
a rizik byl významně nevyvážený, a to
i před covidem. Propustili jsme kvůli
tomu zhruba 60 zaměstnanců. Šlo přede-
vším o obchodníky, kteří měli tuto oblast
na starosti. Neznamená to ale, že tenhle
segment opouštíme. Naopak chceme fir-
mám nabízet nová řešení jako kogeneraci
nebo fotovoltaiku.

z obýváků“
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Napadlo vás, že někdy dojde k situaci,
kdy budete opouštět velké odběratele?
Vůbec ne. Pro mě osobně je letošní rok
celkově důležitou zpětnou vazbou smě-
rem k naší lidské nabubřelosti. V téhle so-
fistikované době najednou přišel mo-
ment, kdy lidé doma stříhali staré obleče-
ní a dělali z něj roušky. Naše společnost
je sice vyspělá, ale zároveň neuvěřitelně
zranitelná.

Když se bavíme o tom, že jste velké
zákazníky opustili, půjde taková ztráta
nahradit?
My tuhle oblast opouštíme pouze z po-
hledu prostých dodávek elektřiny. Nezna-
mená to, že tenhle segment kompletně
vyklízíme. Naopak chceme těmto fir-
mám nabízet nové možnosti. S firmou
Škoda například řešíme, jak docílit toho,
aby jednou nezanechávala uhlíkovou sto-
pu. Společnost Penny Market chce mít
na střechách solární panely, které budou
na parkovištích zásobovat nabíječky pro
auta na elektřinu. A pak tu samozřejmě
zůstává celý segment středních zákazní-
ků.

Sedíme v Budějovicích. Mají firmy v kraji
záměr o uhlíkovou neutralitu?

V čele firem, které do toho chtějí jít, jsou
většinou lokální české dcery zahranič-
ních korporací. Tady v Budějovicích je
příkladem společnost Robert Bosch. Zá-
roveň ale vzniká čím dál větší množství
lokálních českých firem, které si uvědo-
mují, že to není jen o nákladech, ale o od-
lišení se od konkurence. To je třeba pří-
pad rozvozců jídla.

Na jakých chytrých projektech se E.ON
podílel na jihu Čech?
Dělali jsme například veřejné osvětlení
pro Madetu nebo města Tábor, Český
Krumlov, Lišov či Zliv a kogenerační
jednotky (zajišťují kombinovanou výro-
bu tepla a elektřiny – pozn. red.) pro
řadu jihočeských měst jako Soběslav,
Dačice, Lišov a další. Z firemních zákaz-
níků v jižních Čechách má od nás koge-
nerační jednotky třeba THK Rhythm
Automotive v Dačicích nebo třeboňské
lázně.

Jaký je zájem o zelenou elektřinu
z obnovitelných zdrojů?
Zhruba čtvrtina elektřiny, kterou vykupu-
jeme do našeho mixu, je z obnovitelných
zdrojů. Vyzýváme veřejnost, aby nám po-
mohla tenhle podíl maximálně rozšířit.

Poptávka roste, protože si lidé uvědomu-
jí problematiku životního prostředí. Je
pro ně ale klíčové vědět, že je elektřina
opravdu zelená. Na našem webu si tak
mohou vybrat, jaký typ chtějí odebírat,
a dostávají od nás certifikát záruky půvo-
du. Celý ten proces už navíc umíme digi-
tálně.

Zelenou elektřinu si mohu zařídit přes
internet z domova. To ale neplatí
u všeho. Připadá vám, že je poskytování
služeb na dálku v tuto chvíli
dostatečné?
Není, to musím opravdu sebekriticky
přiznat. Já jsem přišel z branže teleko-
munikací, kde všichni voláme svému
operátorovi minimálně, protože si vše
zařídíme přes aplikaci či prohlížeč. To
platí i pro banky. Tohle posouváme
i u nás.

Můžete uvést příklad?
Je to třeba pravidelné odečítání elektři-
ny. Někdo k vám chodí, ale když vás ne-
zastihne, dostanete papír, kdy přijde
znovu. Je to trochu limitující a stěžují
si na to třeba chataři. To je jedna
z věcí, kterou bychom rádi zjednoduši-
li.

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO STAŇKOV
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
partner Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v UherskémHradišti
www.obchodniakademie.cz • www.BeanStankov.cz
e-mail:bastlova@bean.cz • telefon: 773 971 3

KKoonnzzuullttaaččnníí ssttřřeeddiisskkoo nnaabbíízzíí nnáásslleedduujjííccíí
ssttuuddiijjnníí pprrooggrraammyy

pprroo aakkaaddeemmiicckkýýk rrookk 22002200//22002211

STUUDIJNÍ PROGRAMY - akreditované
1. Bakalářský studijní program„Správa“ – (titul Lic., plnohodnotný k Bc.)
Specializace studijního programu Správa:
• správa v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami
• Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
• Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
• Správa v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budov
• Správa a ekonomika v oblasti vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit

2. Magisterský studijní program„Správa a ekonomika“ – (titul Mgr.)
Specializace studijního programu Správa a ekonomika:
• Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – studijní obor
• Správa a ekonomika v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami – studijní obor
• Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
• Správa a ekonomika v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budov
• Správa a ekonomika v oblasti vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit

Ing. Marie Bastlová, ředitelka školy • Ing. Václav Petráš, Ph.D., odborný garant specializace FVES

3. Studijní programy v zahraničním programu celoživotního
vzdělávání

• Master of Business Administration (titul MBA)
• Master of Public Administration (titul MPA)
• Master of Business Science (titul MSc.)
• Master of Laws (titul LL.M.)
• Doctor of Business Administration (titul DBA)

KOMMINÍK – 1leté zkrácené studium nebo 3leté denní studium
Obor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce. Tento obor si volí lidi, kteří
pracují kominických firmách, případně ve firmách kamnářských, topenářských a instalatérských.
Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené
s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové
vložky. Měřit spaliny. Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro
fyzicky náročný charakter finančně dobře oceňované profese.
PrO TOTO STuDIuM JE nuTný nEJMéně Výuční LIST z DříVěJšíhO STuDIA.
Obor KOMIníK lze studovat formou 3letého denního či 1letého zkráceného studia

AKRREDITOVANÉ REKVVKVALIFIKAČNÍ KURZY
MŠŠMT-28694/2016-1/675
• Oceňování nemovitostí
• Obchodník s realitami
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Jihočeská univerzita opakovaně boduje v mezinárodních žebříčcích
Začátkem září tohoto roku byly
zveřejněny výsledky dalšího
ročníku jednoho z nejprestižněj-
ších světových žebříčků „The
Times Higher Education World
University Rankings“ pro rok 2021,
ve kterém se Jihočeská univerzita
opět umístila mezi nejlepšími.
Z hodnocených univerzit z 93 zemí
světa obsadila celkové 801.-1000.
místo, čímž obhájila své umístění
z předchozího roku.

V rámci českých vysokých škol se
Jihočeská univerzita meziročně
posunula o jednu příčku nahoru,
kdy obsadila 4. místo z 18 vyso-
kých škol z ČR, které byly v rámci
„THE World University Rankings
2021“ hodnoceny. „Toto skvělé
umístění je pro nás dalšímmeziná-
rodním potvrzením skutečnosti, že
patříme mezi skutečně ty nejlepší
české vysoké školy. Těší nás o to
více, že v roce 2021 si budeme
připomínat třicet let od vzniku
Jihočeské univerzity,“ komentuje
úspěšné výsledky rektor Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích,
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Univerzity byly v žebříčku „The
Times Higher Education World
University Rankings“ opět hodno-
ceny na základě 13 kalibrovaných
výkonových ukazatelů porovná-
vajících dosažené výsledky
v oblasti vzdělávání, výzkumu,
transferu znalostí a internacionali-
zace.

Univerzitě se v posledních letech
daří nejen v tomto globálním
žebříčku, ale také v žebříčku
regionálním (The Times Higher
Education Emerging Economy
University Rankings), žebříčku
tzv. mladých univerzit, tedy
univerzit mladších padesáti let
(The Times Higher Education
Young University Rankings) či
některých žebříčcích oborových.
Blíže o žebříčcích Times Higher
Education na:
www.timeshighereducation.com.

Vysokou úroveň Jihočeské univer-
zity potvrzují i další uznávané
světové žebříčky vysokých škol.
Jde například o aktuální žebříček
„ShanghaiRanking’s Academic

Ranking of World Universities
2020“ (ARWU). Jeho první část byla
zveřejněna v polovině srpna
tohoto roku a Jihočeská univerzita
v něm obsadila sdílené 901.-1000.
místo z více než 2000 hodnoce-
ných univerzit. Tím potvrdila své
umístění z předchozích dvou
ročníků. Velmi dobře se Jihočeské
univerzitě dařilo i v některých
oborových žebříčcích (Agricultural
Sciences, Veterinary Sciences,
Environmental Science and
Engineering a Ecology). Nejlepší-
ho umístění se Jihočeské univerzi-
tě podařilo dosáhnout v oboro-
vém žebříčku „Ecology“, ve kterém
obsadila celkové 101.-150. místo
a zároveň první místo v rámci
hodnocených vysokých škol
z České republiky. Blíže o žebříčku
ARWU na:
www.shanghairanking.com.

„Stejného umístění jako v žebříč-
ku ARWU dosáhla Jihočeská
univerzita v roce 2020 také
v novém akademickém žebříčku
„Three University Missions
Moscow International University

Ranking“ (MosIUR), ve kterém
obsadila 901.-1000. místo v rámci
hodnocených univerzit z 97 zemí
světa,“ doplňuje seznam úspěchů
profesor Bohumil Jiroušek, rektor
Jihočeské univerzity. Tento
žebříček, který byl poprvé
publikován teprve v roce 2017,
a jehož vznik iniciovala Ruská unie
rektorů (The Russian Union of
Rectors), hodnotí tři klíčové oblasti
– vzdělávání (45 %), výzkum (25 %)
a společenský dopad činnosti
univerzity (30 %). Hodnocené
univerzity jsou posuzovány
na základě celkem 16 kritérií,
přičemž oblast vzdělávání
a výzkumu pokrývají vždy čtyři
kritéria, oblast společenského
dopadu pak zbývajících 8 kritérií.
V tomto žebříčku nejsou využívá-
ny tzv. reputační průzkumy,
hodnocení je prováděno meziná-
rodní expertní skupinou. Více
o žebříčku MosIUR naleznete na:
www.mosiur.org.





Jsme si vědomi pracovního vytížení našich zákazníků
a proto zateplujeme i v sobotu a v neděli.

• Po zadání nezávazné poptávky vás kontaktujeme a domluvíme
se na návštěvě technika, který si celou stavbu či konstrukci
k izolaci prohlédne a navrhne optimální způsob zateplení.

• Přijedeme na místo nákladním vozem, vyřešíme připojení foukacího stroje
ke zdroji elektrické energie (380 či 400 V) a připravíme servisní
(popřípaděmontážní) otvory pro přístup foukací hadice
(dosah hadice je až 100 metrů)

• Servisními otvory foukáme smluvenou vrstvumateriálu přímo
na místo – běhemmontáže tak nevzniká nepořádek a dokonce
se skoro ani nepráší.

• Drobné přebytky izolace na konstrukcích napěchujeme do
izolovaných otvorů, ty pak zavřeme.

• Vše je během pár hodin hotové a vy začínáte šetřit až 35%
nákladů na vytápění.

Provádíme zateplení budovminerální foukanou vatou. Dle typu konstrukce
zvolíme jeden ze dvou druhů tepelně izolačních materiálů používaných k aplikaci foukané izolace.

Využíváme přitom pouze kvalitní certifikované materiály.

Uspořte energii a snižte
náklady na vytápění
Zateplujeme foukanou minerální vatou. Na míru zvolíme
vhodnou izolaci a doporučíme nejlepší řešení

Foukanávata
tepelná izolace budov

Boženy Němcové 341
588 13 Polná

+420 721 885 381

info@foukanavata.cz

www.foukanavata.cz

ateplit strop?
je ideální volbou

UVATOU OD NÁS ZÍSKÁTE
lé návratnosti investice
zaměření zdarma
celé ČR zdarma

Potřebujete za
Foukaná vata
S FOUKANOU
• Garanci rychl
• Konzultaci a z
• Dopravu po c

JAK REALIZACE ZATEPLENÍ FOUKANOUVATOU PROBÍHÁ

NAŠÍM CÍLEM JE ÚSPORA ENERGIE
NAVYTÁPĚNÍ PROVAŠI LEPŠÍ BUDOUCNOST

Inzerce
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IVANA SOLAŘÍKOVÁ

ČR | Stavba novomlýnských nádrží na
jihu Moravy „spláchla“ řadu tamních
obydlí a lesů. Lidé museli odejít. Vodní
dílo ale získalo nové obyvatele – rybá-
ře, kteří se zde časem zabydleli. Právě
jejich životy zachycuje dokumentární
film Ztracený břeh, který v současnosti
putuje po českých kinech.

Režisér Jiří Zykmund v něm propoju-
je příběh vzniku vodního díla, které jed-
nou provždy zničilo unikátní území
mokřadů a lužního lesa i obce Mušov,
s příběhy rybářů a rekreantů, kteří v rám-
ci komunitního snažení a přátelské spo-
lupráce zvelebili břehy jinak opuště-
ných nádrží. „Na několika místech jsme
se stali svědky vzniku improvizovaně
vybudovaných kolonií vášnivých rybá-
řů, tichých bláznů 21. století. Již dvacet
let sem přijíždějí a žijí ve svých přívě-
sech. Je to jedna velká rodina lidí, kteří
se sem týden co týden sjíždějí za společ-
ným prožitkem, který jim poskytuje ry-
bolov, určitá forma úniku od naší civili-
zace,“ představují filmaři svůj počin.
Natáčeli tady mezi lety 2014 a 2017.

Režisér Jiří Zykmund to v rozhovoru
pro časopis Reflex označil za velkou
„kliku“. V roce 2014 se tam sesula
půda a obyvatelé asi padesáti usedlostí
u vody museli svá ležení zlikvidovat.
Poté přišlo úřední nařízení, že se všech-
ny černé stavby podobného rázu
u vody musí zbourat a mohou zůstat
jen karavany či přívěsy na kolech.

„Původní, komunitní způsob života
je už navždy pryč. Hlavní linií filmu je
příběh rybářů, kteří si vytvořili ojedině-
lou komunitu naplněnou atmosférou
svobody a radosti, jakou v běžném ži-
votě postrádali. Tím, jak se museli ná-
silně vystěhovat, ztratili smysl života,
a vzniká tak existenciální drama,“ po-
psal režisér.

Příběh o rozporu žité lidské zkušenos-
ti a chladného státního aparátu ocenila
i porota Mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů Ji.hlava. „Nenápadný
pohled do života outsiderů upínajících
se k minulosti a k místu, které navzdory

dramatickým proměnám zůstává jejich
domovem. Film umírněně ohledává zá-
kladní otázky lidského bytí v krajině ob-
rácené naruby. Je metaforou světa, kte-
rý se rozpadá a my mu přestáváme rozu-
mět,“ zdůvodnili porotci cenu.

Dokumentární film přijedou tvůrci
představit i do Mikulova, tedy krajiny
svého vzniku. V sobotu 3. října od
19.30 hodin jej bude promítat městské
kino. A to i za účasti režiséra Jiřího Zy-
kmunda a ostatních účinkujících.

MUDr.Martin Kuba

Výmluvy neberu.
Chci pro vás
všechny dostat
z krajemaximum.
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Ztracený břeh o rybářích u novomlýnských nádrží měl premiéru v srpnu.
Teď putuje po kinech. FOTO | FB ZTRACENÝ BŘEH

INZERCE

Rybáři bydlící v chatkách
u novomlýnských nádrží
jsou hrdiny filmu
Ztracený břeh.

Tři roky s rybáři. Film
nahlíží do jejich kolonie



Je to magické místo, které když jednou navštívíte, pociťuje neodolatelné nutkání znovu
a znovu se sem vracet. Bohatá historie sahá až do pravěku. V samém centru se nacházelo roz-
sáhlé pohřebiště, pocházející z dob osídlení prvními Slovany ve 12. století.V jednom z hrobů byl
nalezen známý radomyšlský vampýr.Od 14. století byla bohatá historie neodmyslitel-
ně spjata s řádemMaltézskýk ch rytíří ů.
Za vidění stojí místní selské baroko, v historickém centru se pyšně tyčí věž kostela sv. Martina

Ing. Luboš Peterka
Starostaměstyse Radomyšl

Vážení spoluobčané,

kandiduji do Senátu pod číslem 11 za volební obvod, do kterého patří Strakonicko, západní část
Písecka a Prachaticka, Vimpersko, Vodňansko a Blatensko.

Vystudoval jsemTechnickou univerzitu v Liberci, obor ekonomika a řízení a Bankovní institut, obor bankovní management.
Mám za sebou 30let praxe v řídících pozicích v bankovnictví výrobní a obchodní sféře a 18 let zkušeností z komunální politiky. Díky
tomumám všeobecný přehled, který mohu v senátu zúročit. Znám dobře problémy samospráv, podnikatelů, rozumím problémům
lidí v našem regionu.
Radomyšl, kde starostuji 18 let prosperuje. Byly zde realizovány investice za 600 miliónů, včetně nové průmyslové zóny a nové by-
tové výstavby. Výrazně tak vzrostl počet obyvatel a dětí ve školách, což je klíčové pro příjmovou část rozpočtu každého sídla. Městys
získal řadu ocenění za péči o životní prostředí, podporu podnikání, spolkového života, mládeže, památek a také titul„Vesnice roku“.

Pracuji nejenom svůj městys, ale pro celý region jako člen celostátního předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR a současně
jako předseda krajské organizace tohoto spolku, jsem členem komise Programu obnovy venkova, Regionální stálé konference
a Sportovní komise Jihočeského kraje, členem předsednictva Svazku obcí Blatenska a Svazku obcí okresu Strakonice. V poslední
době jsem se mimo jiné aktivně zapojil do boje za vrácení kompenzačních bonusů městům a obcím, který dopadl úspěšně a na účty
jim byl připsán nevratný příspěvek 1250 Kč na občana.

Kromě rutinní senátní práce bych chtěl strávit hodně času v našem regionu a pomáhal řešit jeho konkrétní problémy. Dlou-
hodobě apeluji na zvyšování finanční soběstačnosti měst a obcí formou posilování sdílených daní na úkor dotací. Je
potřeba zastavit vylidňování venkova zejména tím, že zajistíme dostupnost a zachování základních služeb jako
jsou matriky, pošty, školy, školky, lékaři, obchody, hospody, finanční úřady, stavební úřady. Budu podporovat
dostupné bydlení pro mladé a seniory. Je třeba motivovat podnikatele, kteří jsou zdrojem bohatství naší
společnosti, aby právě v našem regionu podnikali a zjednodušit jim život. Velmi důležitá je také podpora
komunitního života, regionální kultury a sportu. Nebudu zapomínat ani na ochranu zemědělské půdy,
podporu lokálních zemědělců, farmářů a vlastníků lesů v boji s kůrovcem.
Velké úsilí vložím do urychlení dostavby dálnice D4.

Jako senátor budu ze všech sil pomáhat
rozvoji našeho regionu a vím, jak na to !

se zachovalým románským jádrem. Od kostela, kolem rybníka
„Vražda“ vede monumentální lipovou alejí unikátní kamenná
křížová cesta z 18. století. Na konci křížové cesty se naskýtá
nádherný pohled na Šumavu ale hlavně poutní kostel sv. Jana
Křtitele, který je známý také díky filmové svatbě Troškov
„princezny ze mlejna“, nebo ze 3. řady seriálu Nemo
na kraji města. Pokud bude turista pokračovat dále po nově vybudované turistické trase
směrem na Osek, narazí po několika minutách na malý židovskýk hřbitov, kde jsou po-
chováni prarodiče světoznámého spisovatele Franze Kafky. Zdejší krajina pronikla v motivech
i do jeho románu Zámek. Zrekonstruované Maltézské náměstí a Kostelní ulice pak každému
turistovi umožní vrátit se na chvíli do„doby petrolejových lamp“. V parku na náměstí pod klasi-
cistní radnicí se tyčí mariánský sloup, který byl postaven v roce 1860 jako ochrana před požáry.
Nedaleko náměstí stojí rodný domek Josefa Kováře, nálezce slavného literárního podvrhu, Ru-
kopisu zelenohorského a pár kroků odtud, na Dolním náměstí u pantátyMelichárka nechal
Josefa Švejka přespat Jaroslav Hašek v románu Osudy dobrého vojáka. Návštěvníci zde najdou
také bohaté kulturní a sportovní vyžití a příležitost pro rekreaci třeba v zrekonstruova-
ném Letním areálu se dvěma bazény, sportovišti ubytováním a občerstvením.

Radomyšl je stále vyhledávanějšímmístem pro turisty.
Křižují ji turistické trasy i cyklotrasy.

RadOMyšL láká turisty na rytíře,
vampýra, švejka, Kafku i realaxaci.

Úspěšný starosta do senátu!

Volte
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Tomio Okamura
předseda hnutí SPD

Jana Pupavová
kandidátka na hejtmanku

VOLBYDOZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020

SLUŠNÝ A PRACUJÍCÍ
OBČAN NA 1. MÍSTĚ

zadavatel: SPD / zhotovitel: MD Vision
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Pavel Klíma
ŘEDITEL ŠKOLY

František Talíř
KANDIDÁT NA HEJTMANA

KRAJSKÉ VOLBY
2.–3. 10. 2020

Ochráníme naši krajinu
Máme Marshallův plán pro jižní Čechy



Léčivé síly plodů jalovce a rakyt-
níku dodají novou sílu bolavým
a namoženým svalům a odstraní
únavu.

Jalovcové procedury s rakytníkem
jsou vhodné pro léčbu pohybové-
ho aparátu, ale také léčí akné. Mají
dezinfekční účinky, ulevují při rev-
ma, uvolňují svalové napětí, dokáží
rozproudit lymfu a dokáží zklidnit,
zrelaxují celý organismus, odstraňují
bolesti hlavy a deprese.

Jalovcová koupel s rakytníkem po-
vzbuzuje organismus. Prokrví po-
kožku, rozpohybuje lymfu, což pak
urychluje látkovou výměnu. Koupel
také odstraňuje toxické zplodiny
z těla. Masáž, při které se používá
jalovcový masážní olej s rakytníkem,
působí proti křečím a urychluje rege-
neraci organismu. Zábal s jalovcem

a rakytníkem je vhodný pro regene-
raci svalů, kloubů, svalových úponů
a příznivě působí na relaxaci celého
těla.

Vitamínová bomba s výjimečnými
léčivými účinky

Rakytník je považovaný za rostlinu
budoucnosti. Důvod je prostý – dáv-
ku vitamínu C na celý den pokryje
jen jedna jeho oranžová bobulka.

A obsahuje spoustu vitamínů, mine-
rálů a dalších látek, které si dokáží
poradit s nejrůznějšími chorobami.

Nejedná se ale o žádný nový ob-
jev. Rakytník využívali odnepaměti
tradiční medicíny Číňanů, Mongolů,
Rusů i obyvatel Sibiře. Odtud plyne
i jeho pojmenování „citroník severu“.
Tomuto keři se totiž daří i v nepřízni-
vých klimatických podmínkách.

To všechno je umícháno v relaxač-
ním pobytu v kosteleckých lázních
s výstižným názvem

„JALOVEC A RAKYTNÍK“

Více o pobytu najdete na
www.hotel-kostelec.cz, nebo

si zavolejte na číslo: 577 152 111

V lázních Kostelec u Zlína objevili kouzlo
malých barevných bobulek

INZERCE



Rozmyslete si velikost

Ovocné stromky se prodávají v kate-
goriích štěpovanec, vřeteno, palmeta,
zákrsek, čtvrtkmen, polokmen a vyso-
kokmen. Navzájem se liší výškou kme-
ne a použitou podnoží. Zákrsek (výška
menší než 40 a ne větší než 60 cm),
čtvrtkmen (výška kmene 80 až 110 cm),
polokmen (130 až 150 cm) musí mít mi-
nimálně čtyři výhony v korunce včetně
terminálu, délku postranního obrostu
alespoň 30 cm a minimální délku termi-
nálu 40 cm.

Rybíz a angrešt pěstovaný jako keř
musí mít minimálně jeden výhon dlou-
hý 40 cm (pokud má více výhonů, měly
by mít délku alespoň 25 cm). U kmínko-
vých forem má mít nejméně jeden vý-
hon délku 20 cm, u více výhonů mini-
málně 10 cm. Výhon maliníku a ostruži-

níku musí mít tloušťku 7 až 20 mm a na
bázi výhonu pěkně vyvinutý a nepoško-
zený pupen. Výhony u těchto druhů mo-
hou být z přepravních důvodů zkráceny
na asi 50 cm.

Nezapomeňte na kontrolu

Koruna: Rozmístění a počet výhonů
v korunce, kůra na výhonech má být

hladká, nesvraskalá. Pupeny musí být
diferencované, nepoškozené, u prosto-
kořených sazenic jsou výhony bez listů.

Kmen: Rovný a hladký a nepoškoze-
ný. Rány po odstranění obrostu a čípku
podnože mají mít okrajový zával, menší
rány jsou zahojené. Místo roubování pěk-
ně srostlé bez výraznějšího poškození.

Kořeny: Měly by být zdravé, nepo-
škozené a neseschlé. Jejich počet by měl

být přímo úměrný velikosti korunky.
Jmenovka („visačka“): Je na ní urče-

ní druhu, odrůdy, použitá podnož, stu-
peň množení, pěstitel a kdo zkontrolo-
val zdravotní stav (číslo registrace).

Kdy kupovat
prostokořenné stromky?

Nejvhodnější doba na nákup stromků na-
stává koncem října. Teplomilné peckovi-
ny (meruňka, broskvoň, mandloň) je lep-
ší kupovat a sázet na jaře do teplé půdy.

Co udělat jako první?

Po nákupu stromek co nejdříve zasadí-
me do předem vykopané jámy. Případ-
ně zabezpečíme proti osychání kořenů,
a to umístěním do vlhkého písku nebo
vlhké půdy. (re, Časopis Zahrádkář)

MOJE ZAHRADA

5plus2
■ RÁDCE

Místo štěpování by mělo
být po výsadbě minimálně
5 cm nad zemí.

Podzim je ideální období
na sázení nových
ovocných stromů a keřů.
Na co si dát pozor při
jejich výběru a jak je
potom správně vysadit?

Jak správně vysadit stromek
■ Vykopat jámu – A to o velikosti minimálně dvojnásobku
kořenového systém stromku. Kvalitní, kyprou a humózní
zeminu vylepšíme kompostem.

■ Zatlouct opěrný kůl – Vždy zatloukáme do dna jámy před
vlastní výsadbou stromu.

■ Vysadit stromek – Do výsadbové jámy stromek vždy
vysazujeme stejně hluboko, jak byl pěstován ve školce. Před
vlastní výsadbou je vhodné kořeny nebo celý stromek přes noc
ponořit do vody. Nůžkami zastřiháváme kořeny až na zdravou
část, odstraňujeme poškozené kořeny (zalomené, zaschlé)
a zkracujeme ty příliš dlouhé a zakroucené. Kořenový systém
by měl být v jámě rovnoměrně rozprostřen a kořeny se nesmí
dotýkat stěn nebo být zmáčknuty. Připravenou zemí postupně
prosypáváme kořeny a průběžně k nim přitlačujeme zem. Při
výsadbě si pravidelně kontrolujeme místo štěpování, které
musí zůstat alespoň 5 cm nad zemí.

■ Zalít – Zabezpečíme dostatek vody do prostoru kořenů
a vytěsnění přebytečného půdního vzduchu. Předtím je
vhodné udělat kolem stromku zálivkovou mísu.

■ Přivázat stromek – Stromek ke kůlu přivazujeme až později,
nejlépe až po částečném slehnutí půdy.

■ Chránit proti okusu – Jako chráničku proti okusu zvěří
používáme různá, například drátěná pletiva.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Takto vypadají stromky
s dobře vyvinutým obros-
tem a kořeny.

Rána po odstranění čípku
na podnoži by se měla začít
hojit.

„Lázně“ pro stromy. Kořeny
nechte před výsadbou ve vodě

FOTO | SHUTTERSTOCK

„ Kořeny
koupeného

stromku je před
výsadbou třeba uchránit
před osycháním. Ať už
umístěním do vlhké
půdy či písku, nebo
namočením do vody.



Více oken,
více světla,
více pohodlí

Využijte
dotaci

až 2 500 Kč
na nákup
střešního
okna*

Výměna střešních oken vám
přinese více denního světla,
úsporu energie za vytápění
a pohodlnější ovládání.
Využijte až do konce října
dotaci na nová okna včetně
elektrického nebo solárního
pohonu a užijte si zimu
bez starostí!

vicesvetla.cz

*Jednotlivé dotace se vztahují na střešní okna VELUX (1 000 Kč na každé
okno), doplňky k elektrickému nebo solárnímu pohonu (1000Kč na každou
motorickou jednotku) a systém VELUX ACTIVE (500 Kč na řešení pro
jednu domácnost) při nákupu uskutečněném do31. 10. 2020.

info.cz@velux.com
531 015 506

Střešní okna

„Dotace je odstupňovaná, od
tisícikoruny za nákup manuálně otví-
raného okna VELUX, přes dva tisíce
za dálkově ovládané okno VELUX
INTEGRA® až po sestavu smart okna
s balíčkem VELUX ACTIVE a úsporou
2500 korun,“ vysvětluje Ivo Pavlík,
produktový manažer společnosti
VELUX. Celková uspořená částka
pak samozřejmě bude násobkem
počtu zakoupených oken.

„Dotace můžete čerpat i v přípa-
dě, že už střešní okno VELUX máte
a nepotřebujete ho vyměnit za nové,
pouze ho pro své větší pohodlí chcete
proměnit v dálkově řízené. Pak můžete
u oken nové generace vyráběných od
roku 2013 počítat s dotací tisíc korun
na koupi dodatečného motoru, ať už
na elektrické nebo solární napájení.
Dalších pět set korun dostanete zpátky
za nákup inteligentního automatic-
kého ovládání střešních oken, světlíků
a rolet VELUX ACTIVE,“ pokračuje
Ivo Pavlík, produktový manažer
společnosti VELUX.

Chytrý systém VELUX ACTIVE
with NETATMO je současným vr-
cholem komfortu. Zdravé vnitřní
prostředí – tedy optimální teplo-
tu, vlhkost a obsah CO2 – v inte-
riéru hlídají senzory. Na základě
naměřených hodnot
a on-line předpovědi počasí inte-
ligentní systém sám rozhoduje,
kdy je potřeba vyvětrat a kdy se
okna naopak mají zavřít, protože
se blíží bouřka.

www.vicesvetla.cz

Pokud se vám hlavou
honí myšlenky
na prosvětlení
podkrovních prostor
a uvažujete o novém
střešním okně nebo
jen o výměně toho
dosluhujícího, je
nejvyšší čas
otevřít stránky
www.vicesvetla.cz.
Najdete zde návod, jak
získat dotaci na nákup
střešních oken VELUX,
jen je třeba se do
konce září na webu
www.vicesvetla.cz
nezávazně
zaregistrovat. Na
samotný nákup pak
budete mít čas až do
konce října.

Ještě můžete stihnout
dotaci na střešní okna
VELUX



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

I lona Csáková oslaví 1. října neuvěřitel-
nou padesátku. Byla Objevem roku
1993, třikrát druhá a jednou třetí ve

Slavíkovi. A skvěle zpívá dodnes, často i s
velkým Big Bandem. V jejím příjemném
altu zůstává stá-
le cosi přátel-
s k é h o

a uklidňujícího, odrážejícího její pověst
nejlaskavější ženy v české pop music.
Na Ilonu Csákovou narazili příznivci

rockové hudby už v druhé polovině osm-
desátých let. Temperamentní sedmnáct-
ka zpívala s mosteckou kapelou Laura a
její tygři, která tehdy bourala sály po celé
republice a byla hvězdou největšího festi-
valu Rockfest. Zpívala na prvních třech
albech a spolu s kapelou se účastnila prv-
ního velkého projektu se speciální scé-
nou v Československu. Prvenství ji neo-
pustilo ani na sólové dráze, na kterou se

vydala v roce 1991. O dva roky poz-
ději byl její sólový debut Kosmopo-

lis první českou deskou, kterou vydala
některá česká pobočka velké zahraniční
gramofonové firmy. Měla na ní i svůj
první sólový hit Střemhlav, který vý-
stižně zachytil její posun od živelné
rockerky ke klasické pop hvězdě.
Na Kosmopolis se objevil i Gottův
hit Cesta rájem, který předpověděl je-
den z výrazných rysů její budoucí
dráhy - retro. Na druhé desce
Amsterdam (1995) trend pokra-
čoval. Oživila s velkým úspě-

chem třicet let starý hit Judity Čeřovské
Malý vůz a brzy po jejím vydání se v rádi-
ích blýskla popovou verzí původně folko-
vé písně Kladivo (Bylo by to krásný), kte-
rou tehdy až do nebe vychválil i její pů-
vodní interpret Waldemar Matuška.
To už ale bylo v době, kdy připravova-

la svou třetí sólovou desku Pink. Nový
vydavatel se z Ilony snažil udělat rozver-
nou, trochu potrhlou dívčinu. Ve své ka-
tegorii to byla velmi dobrá deska. Z pís-
ně Léto byl dokonce velký hit. Ale na-
stal tu jeden zásadní marketingový pro-
blém. Ilona z Pinku byla imageově až
příliš blízko Lucii Bílé, s níž dokonce
společně nazpívala notoricky známou pí-
seň Láska je láska. Česko je příliš malá
země na to, aby se tu uchytily dvě podob-
ně stylizované osobnosti. Další deska
Modrý sen proto zpěvačku posunula do
trochu starší, důstojnější a více romantic-
ké kategorie. To je znát i podle výběru
cover verzí – V stínu kapradiny, Proč
mě nikdo nemá rád nebo Když zbývá
pár slov. V roce 1999 se dostala ještě
dál, do cílové skupiny hudebně méně ná-
ročných žen střední generace albemBlíz-

ká i vzdálená, které bylo složeno z pů-
vodních i přejatých písní retra italského
popu. Prodávalo se výborně, ale…
Ilona Csáková sice dosáhla na vrchol

popularity, ale i do problému kam dál.
Vyzkoušela muzikály, poprvé v adapta-
ci muzikálu Hair. V roce 2002 se objevi-
la v muzikálu Kleopatra, jehož ústřední
melodie Teď královnou jsem já, kterou
na deskách zpívala společně s Monikou
Absolonovou a Bárou Basikovou, byla
jejím zatím posledním velkým hitem.
Přestože dala rodinnému životu před-

nost před hudební kariérou, padesátiny si
chce užít znovu v populární hudbě. V den
jejích narozenin vychází nová deska Jem-
ně půl. Má to být úplně jiná Csáková, než
jakou ji posluchači znají. Konečně se pre-
zentuje jako autorka, ale zpívá i písně stá-
le známější Patricie Fuxové, jejíž text
„Boky jako skříň“ téměř zlidověl. Pokřtí
ji v den svých padesátin na Rádiu Impuls.
Ať dopadne nová deska jakkoli, Ilona

Csáková zůstane symbolem svobodné-
ho rozletu 90. let, kdy se před námi vy-
nořil bezstarostný nový svět a její gene-
race ho lokala mohutnými doušky.

INZERCE

Padesátka zase s deskou

Více informací najdete na www.benu.cz
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ČT1
6.25 Polopatě 7.20 O bílé laňce 7.45 Taková
normální rodinka (4/8) 8.45 Příběhy
slavných... Jiří Hrzán 9.45 Gejzír 10.15
Durrellovi IV (4/6) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Statečný Azmun 14.00 Perly
a růže 14.30 Stříbrný vítr 16.10 Hercule Poirot
17.55 Milovníci vína (4/16) 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zdravotní test národa

Pokračování zábavně-vzdělávací
show o zdraví, první pomoci
i prevenci zdravotních rizik

21.40 Fantomas
Komedie (Fr./It., 1964).
Hrají J. Marais, L. de Funés,
M. Demongeotová,
M.-H. Arnaudová, R. Dalban

23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.25 To je vražda, napsala:
Smrtonosný příběh
Krimifilm (USA, 2000).
Hrají A. Lansburyová, R. Crenna,
K. Morrisová, D. Regehr, S. Culp

0.50 Na forbíně TM
1.30 Zahrada je hra
1.55 Bydlení je hra
2.20 Sama doma
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zkus mít vkus
4.35 Pod pokličkou

Nova
6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (4) 7.15
Kačeří příběhy (5, 6) 8.05 Tvoje tvář má
známý hlas VII 10.55 Koření 11.50 Volejte
Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.20 Tipy
ptáka Loskutáka 13.35 MasterChef Česko
14.55 Rozpoutané peklo 17.10 Plán hry 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
Velkolepá zábavná show

22.55 Americký sniper
Akční film (USA, 2014)

1.25 Rozpoutané peklo
Katastrofický film (USA, 1997)

3.25 Dáma a Král (16)
4.40 Novashopping
5.30 Tlapková patrola II

Prima
6.15 Astro Boy (14) 6.40 Ninjago VIII (7) 7.00
Meteor Monster Truck 7.20 M.A.S.H (60) 7.55
Autosalon.tv 9.00 Vůně zločinu (4) 10.20
Zlatá maska 11.55 Vraždy v Brokenwoodu VI
(4) 13.55 Hvězdný prach. Fantasy film (USA,
2007). Hrají Ch. Cox, C. Danesová. Režie
M. Vaughn 16.30 Valentin Dobrotivý. Filmová
komedie (ČR, 1942). Hrají O. Nový, H. Vítová,
M. Gampeová, L. Pešek, E. Fiala, J. Marvan.
Režie M. Frič 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl, O. Kovaľ, K. Fialová,
M. Nosek, A. Jastraban,
J. Kocurová, J. Štěpánková.
Režie J. Vejdělek

22.55 Jedna mezi oči
Thriller (USA, 2012). Hrají
S. Stalone, S. Kang, S. Shahiová,
J. Momoa. Režie W. Hill

0.50 Bitva o Sevastopol
Válečný film (Rus./Ukr., 2015).
Hrají J. Cyganov, J. Pěresildová,
O. Vasilkov, N. Tarasov. Režie
S. Mokrickij

3.25 Vetřelci vs. Predátor 2
Sci-fi film (USA, 2007).
Hrají J. Ortiz, S. Pasquale,
R. Aylesworth. Režie C. Strause,
G. Strause

5.25 Pohoda u krbu

Joj Family
6.55 Policisté v akci 9.00Na chalupě

10.00 Nové bydlení 11.05 Nová zahrada 12.05
Synové a dcery Jakuba Skláře (3) 13.25 Synové
a dcery Jakuba Skláře (4) 14.50 Stříbrná pila (5/6)
15.55 30 případů majora Zemana (30/30) 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
O zvířatech a lidech (7) 21.25Dnes v jednomdomě
(1/9) 23.10 Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.55 Pevnost Boyard 10.10
Re-play 10.45 COOL e-sport 11.15 Teorie velkého
třesku XI (18, 19) 12.10 Futurama (12, 13) 13.10
Simpsonovi XI (8-11) 15.00 xXx: Návrat Xandera
Cage 17.15 Futurama II (1) 17.45 Futurama II (2)
18.15 Simpsonovi XII (14) 18.45 Simpsonovi XII (15)
19.15 Simpsonovi XII (16) 19.45 Simpsonovi XII (17)
20.15 Doba ledová 4: Země v pohybu 22.05
Logan: Wolverine

Nova Cinema
5.45 Teleshopping 6.20 Únos v ráji 8.10 Odložené
případy V (18) 9.05Odložené případy VI (1) 10.00
Fletch žije 11.50 Teleshopping 12.30 Stroj času,
sci-fi film (USA, 2002) 14.25 Bolt: Pes pro každý
případ, animovaný film (USA, 2008) 16.20 V tom
domě straší!, animovaný film (USA, 2006) 18.10
Honey 3: Tanec v krvi, hudební film (USA, 2016)
20.00 Stíhači Red Tails, válečný film (USA, 2012)
22.40 Veřejní nepřátelé, drama (USA/Jap., 2009)

Prima Max
6.10 Astro Boy (13) 6.35 Super Wings II (18) 6.50
Námořní vyšetřovací služba IX (23, 24) 8.40
Líbánky v Las Vegas 10.40 Hvězdný prach 13.15
Kurýr, akční krimithriller (USA/Fr., 2002) 15.00
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 17.50 Střihoruký Edward, romantický film
(USA, 1990) 20.00 Nevěsta na útěku, romantická
komedie (USA, 1999) 22.25 Smrtící rychlost,
thriller (USA, 2018) 0.30 Logan: Wolverine

ZÁBAVA

SOBOTA

5.05 Krimi 5.30 Noviny 6.05 Krimi
6.30 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.20 Policisté v akci 10.25 Soudní síň – cz
11.20 Soudní síň – cz 12.10 Dnes v jednom domě
(1/9) 13.50 O zvířatech a lidech (7) 14.55 Muž na
drátě 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25
Všechno, co mám rád 0.20 Aféry

NEDĚLE

8.10 Soudní síň 9.20 Soudní síň
10.25 Policisté v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (24, 25)
12.50 První oddělení (25, 26) 13.55 Soudní síň
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.00Nová zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny
20.20 Muž na drátě 22.05 Aféry 22.55 Policisté
v akci 23.55 Nová zahrada 0.40 Kutyil, s. r. o. II (24)

PONDĚLÍ

9.30 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.35 Kutyil, s. r. o. II (26, 27) 13.10 První oddělení
(27) 13.45Aféry 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (6) 21.20
Aféry 22.15 Soudní síň – cz 23.00 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.30Policisté v akci 11.30Kutyil, s. r. o.
II (28, 29) 12.55 První oddělení (28, 29) 13.55Aféry
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00Nová zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (5) 21.35Aféry
22.30 Policisté v akci 23.35 Nová zahrada

STŘEDA

10.50 Policisté v akci 11.45 Kutyil,
s. r. o. II (30, 31) 13.10 První oddělení (30, 31) 14.05
Aféry 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (1) 21.35
Aféry 22.30 Soudní síň – cz 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

10.25 Policisté v akci 11.30 Hoď svištěm
(1, 2) 12.50 První oddělení (32, 33) 13.55 Aféry
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (6)
21.40 Velká filmová loupež 23.25 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprá-
vy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55Nespoutaný anděl 16.55Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

11.10 Luxus store 14.30 TopRelax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax
14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Pralinky 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55Nespoutaný anděl 21.55Námořní hlíd-
ka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55Nespoutaný anděl 16.55Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK
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ČT1
6.25 Polopatě 7.20 O bílé laňce 7.45 Taková
normální rodinka (4/8) 8.45 Příběhy
slavných... Jiří Hrzán 9.45 Gejzír 10.15
Durrellovi IV (4/6) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Statečný Azmun 14.00 Perly
a růže 14.30 Stříbrný vítr 16.10 Hercule Poirot
17.55 Milovníci vína (4/16) 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zdravotní test národa

Pokračování zábavně-vzdělávací
show o zdraví, první pomoci
i prevenci zdravotních rizik

21.40 Fantomas
Komedie (Fr./It., 1964).
Hrají J. Marais, L. de Funés,
M. Demongeotová,
M.-H. Arnaudová, R. Dalban

23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.25 To je vražda, napsala:
Smrtonosný příběh
Krimifilm (USA, 2000).
Hrají A. Lansburyová, R. Crenna,
K. Morrisová, D. Regehr, S. Culp

0.50 Na forbíně TM
1.30 Zahrada je hra
1.55 Bydlení je hra
2.20 Sama doma
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zkus mít vkus
4.35 Pod pokličkou

Nova
6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (4) 7.15
Kačeří příběhy (5, 6) 8.05 Tvoje tvář má
známý hlas VII 10.55 Koření 11.50 Volejte
Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.20 Tipy
ptáka Loskutáka 13.35 MasterChef Česko
14.55 Rozpoutané peklo 17.10 Plán hry 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
Velkolepá zábavná show

22.55 Americký sniper
Akční film (USA, 2014)

1.25 Rozpoutané peklo
Katastrofický film (USA, 1997)

3.25 Dáma a Král (16)
4.40 Novashopping
5.30 Tlapková patrola II

Prima
6.15 Astro Boy (14) 6.40 Ninjago VIII (7) 7.00
Meteor Monster Truck 7.20 M.A.S.H (60) 7.55
Autosalon.tv 9.00 Vůně zločinu (4) 10.20
Zlatá maska 11.55 Vraždy v Brokenwoodu VI
(4) 13.55 Hvězdný prach. Fantasy film (USA,
2007). Hrají Ch. Cox, C. Danesová. Režie
M. Vaughn 16.30 Valentin Dobrotivý. Filmová
komedie (ČR, 1942). Hrají O. Nový, H. Vítová,
M. Gampeová, L. Pešek, E. Fiala, J. Marvan.
Režie M. Frič 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl, O. Kovaľ, K. Fialová,
M. Nosek, A. Jastraban,
J. Kocurová, J. Štěpánková.
Režie J. Vejdělek

22.55 Jedna mezi oči
Thriller (USA, 2012). Hrají
S. Stalone, S. Kang, S. Shahiová,
J. Momoa. Režie W. Hill

0.50 Bitva o Sevastopol
Válečný film (Rus./Ukr., 2015).
Hrají J. Cyganov, J. Pěresildová,
O. Vasilkov, N. Tarasov. Režie
S. Mokrickij

3.25 Vetřelci vs. Predátor 2
Sci-fi film (USA, 2007).
Hrají J. Ortiz, S. Pasquale,
R. Aylesworth. Režie C. Strause,
G. Strause

5.25 Pohoda u krbu

Joj Family
6.55 Policisté v akci 9.00Na chalupě

10.00 Nové bydlení 11.05 Nová zahrada 12.05
Synové a dcery Jakuba Skláře (3) 13.25 Synové
a dcery Jakuba Skláře (4) 14.50 Stříbrná pila (5/6)
15.55 30 případů majora Zemana (30/30) 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
O zvířatech a lidech (7) 21.25Dnes v jednomdomě
(1/9) 23.10 Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.55 Pevnost Boyard 10.10
Re-play 10.45 COOL e-sport 11.15 Teorie velkého
třesku XI (18, 19) 12.10 Futurama (12, 13) 13.10
Simpsonovi XI (8-11) 15.00 xXx: Návrat Xandera
Cage 17.15 Futurama II (1) 17.45 Futurama II (2)
18.15 Simpsonovi XII (14) 18.45 Simpsonovi XII (15)
19.15 Simpsonovi XII (16) 19.45 Simpsonovi XII (17)
20.15 Doba ledová 4: Země v pohybu 22.05
Logan: Wolverine

Nova Cinema
5.45 Teleshopping 6.20 Únos v ráji 8.10 Odložené
případy V (18) 9.05Odložené případy VI (1) 10.00
Fletch žije 11.50 Teleshopping 12.30 Stroj času,
sci-fi film (USA, 2002) 14.25 Bolt: Pes pro každý
případ, animovaný film (USA, 2008) 16.20 V tom
domě straší!, animovaný film (USA, 2006) 18.10
Honey 3: Tanec v krvi, hudební film (USA, 2016)
20.00 Stíhači Red Tails, válečný film (USA, 2012)
22.40 Veřejní nepřátelé, drama (USA/Jap., 2009)

Prima Max
6.10 Astro Boy (13) 6.35 Super Wings II (18) 6.50
Námořní vyšetřovací služba IX (23, 24) 8.40
Líbánky v Las Vegas 10.40 Hvězdný prach 13.15
Kurýr, akční krimithriller (USA/Fr., 2002) 15.00
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 17.50 Střihoruký Edward, romantický film
(USA, 1990) 20.00 Nevěsta na útěku, romantická
komedie (USA, 1999) 22.25 Smrtící rychlost,
thriller (USA, 2018) 0.30 Logan: Wolverine

ZÁBAVA

SOBOTA

5.05 Krimi 5.30 Noviny 6.05 Krimi
6.30 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.20 Policisté v akci 10.25 Soudní síň – cz
11.20 Soudní síň – cz 12.10 Dnes v jednom domě
(1/9) 13.50 O zvířatech a lidech (7) 14.55 Muž na
drátě 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25
Všechno, co mám rád 0.20 Aféry

NEDĚLE

8.10 Soudní síň 9.20 Soudní síň
10.25 Policisté v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (24, 25)
12.50 První oddělení (25, 26) 13.55 Soudní síň
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.00Nová zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny
20.20 Muž na drátě 22.05 Aféry 22.55 Policisté
v akci 23.55 Nová zahrada 0.40 Kutyil, s. r. o. II (24)

PONDĚLÍ

9.30 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.35 Kutyil, s. r. o. II (26, 27) 13.10 První oddělení
(27) 13.45Aféry 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (6) 21.20
Aféry 22.15 Soudní síň – cz 23.00 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.30Policisté v akci 11.30Kutyil, s. r. o.
II (28, 29) 12.55 První oddělení (28, 29) 13.55Aféry
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00Nová zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (5) 21.35Aféry
22.30 Policisté v akci 23.35 Nová zahrada

STŘEDA

10.50 Policisté v akci 11.45 Kutyil,
s. r. o. II (30, 31) 13.10 První oddělení (30, 31) 14.05
Aféry 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (1) 21.35
Aféry 22.30 Soudní síň – cz 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

10.25 Policisté v akci 11.30 Hoď svištěm
(1, 2) 12.50 První oddělení (32, 33) 13.55 Aféry
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (6)
21.40 Velká filmová loupež 23.25 Policisté v akci

PÁTEK

Relax
6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

SOBOTA

6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE

9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprá-
vy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55Nespoutaný anděl 16.55Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

11.10 Luxus store 14.30 TopRelax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax
14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Pralinky 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55Nespoutaný anděl 21.55Námořní hlíd-
ka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55Nespoutaný anděl 16.55Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK
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Některá přátelství jsou na celý život.
Pro psa Baileyho jsou smyslem jeho
existence životy lidí, které potkává.
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neděle 27. září 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Rohožka

6.35 Stříbrný vítr 8.15 Úsměvy
Vladimíra Slavínského 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (1/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O princi Truhlíkovi
14.05 Honza a tři zakleté princezny
14.50 Probuzená skála
15.45 Území strachu
17.20 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případ dvou básníků
21.25 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Strach
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 Po stopách hvězd
1.00 Sváteční slovo husitského

biskupa Juraje Dovaly
1.05 Žiješ jenom 2x

Nova
5.30 Tlapková patrola II (24, 25)
6.30 Looney Tunes: Nové příběhy (5)
7.00 Kačeří příběhy (7, 8)
7.55 Modrá lucerna

Rodinný fantasy film (N, 2010)
9.10 Kadetka Kelly

Komedie (Kan./USA, 2002)
11.15 Královská romance

Romantický film (USA, 2018)
13.05 Metráček

Rodinný film (ČR, 1971)
14.55 Babovřesky 2

Komedie (ČR, 2014)
17.10 Konec básníků v Čechách

Komedie (ČR, 1993)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Babovřesky 3

Komedie (ČR, 2015)
22.25 Střepiny
22.55 Nemilosrdná spravedlnost

Akční film (USA, 1991)
0.45 Sezona zabíjení

Akční film (USA/Belg./Bulh.,
2013)

2.00 Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)

3.25 Dáma a Král II

Prima
6.15 Astro Boy (15)
6.40 Ninjago VIII (8)
7.10 M.A.S.H (60)
7.40 M.A.S.H (61)
8.05 Svět ve válce (5)
9.20 Prima SVĚT
9.55 Prima Mazlíček
10.20 Božské dorty od Markéty
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.55 Receptář prima nápadů
12.55 Libovky Pepy Libického
13.20 Vychytávky Ládi Hrušky
14.00 Vychytávky Extra
14.25 Drahoušek k zakousnutí

Romantická komedie (USA,
2012)

16.35 Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)

18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Zlatá maska
21.50 Nebezpečný náklad

Akční film (Kan., 2016)
23.50 xXx: Návrat Xandera Cage

Akční film (USA, 2017)
1.55 Vraždy v Brokenwoodu VI (4)
4.00 Lovci prokletých pokladů (13)

Nova Cinema
5.00 Hrdina proti své vůli 7.30 V tom domě straší!
9.10Honey 3: Tanec v krvi 11.05 Teleshopping 11.35
Bolt: Pes pro každý případ 13.25 Stíhači Red Tails
16.05 Sabrina, mladá čarodějnice 17.55
Rozpoutané peklo, katastrofický film (USA, 1997)
20.00 Superman se vrací, dobrodružný film (USA,
2006) 23.10 V zajetí démonů 2, horor (USA, 2016)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.40 Pevnost Boyard 8.15
Americký chopper (21, 22) 10.15 Autosalon.tv 11.30
Teorie velkého třesku XI (20, 21) 12.25 Futurama II
(1, 2) 13.25 Simpsonovi XI (12-15) 15.25 Doba ledo-
vá 4: Země v pohybu 17.15 Futurama II (3, 4) 18.15
Simpsonovi XII (18-21) 20.15 Mission: Impossible –
Fallout 23.20 American Horror Story: Cult (11) 0.15
Simpsonovi XII (18) 0.45 Simpsonovi XII (19)

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.10 Astro Boy (14) 6.35
SuperWings II (19) 6.45 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (24) 7.45 Námořní vyšetřovací služba X (1)
8.40 Pán domu 10.45 Valentin Dobrotivý 12.55
Střihoruký Edward 15.10 Nevěsta na útěku 17.35
Bez dcerky neodejdu 20.00 Muž od Sněžné řeky,
western (Austr., 1982) 22.10 Smrtící rychlost, thriller
(USA, 2018) 0.20 Nebezpečný náklad

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi IV (4/6)

9.50 168 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Příště budeme chytřejší,

staroušku!
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
21.05 Vrásky z lásky
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Kolo plné hvězd
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3900, 3901)
10.40 Specialisté (98)
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Ordinace v růžové zahradě 2

(794)
14.00 Odložené případy VI (2)
15.00 Odložené případy VI (3)
15.55 Castle na zabití II (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3902)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.40 Víkend
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (2)
23.40 Castle na zabití II (6)
0.35 Odložené případy VI (2, 3)
2.10 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (1)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (17)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (62)
9.50 M.A.S.H (63)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Až na konec světa
Romantický film (N, 2002)

12.25 Walker, Texas Ranger II (15)
13.25 Jake a Tlusťoch III (3)
14.25 Policie Hamburk V (17)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(13)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (46)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.50 Fachmani
23.25 Policie v akci
0.20 Námořní vyšetřovací služba VII

(13)
1.20 Walker, Texas Ranger II (15)
2.20 Jake a Tlusťoch III (3)
3.20 Prostřeno!
4.25 Šéf na grilu

Nova Cinema
5.05 V tom domě straší! 6.45 Modrá lucerna 8.10
Na vlásku 10.05 Teleshopping 10.40 Superman se
vrací 13.50 Teleshopping 14.20 Plán hry 16.30
Škola základ života 18.25 Metráček, rodinný film
(ČR, 1971) 20.00 Invaze, sci-fi horor (USA/Austr.,
2007) 22.10 Nenarození, horor (USA, 2009) 23.50
Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA, 1991)

Prima cool
7.20 Americký chopper (24) 8.40 Flash (12, 13)
10.25 Hvězdná brána IX (7, 8) 12.30 Futurama II
(5, 6) 13.20 Simpsonovi XI (20-22) 14.50
Simpsonovi XII (1) 15.10 Hvězdná brána IX (9, 10)
17.15 Futurama II (7, 8) 18.15 Simpsonovi XIII (5-8)
20.15 Simpsonovi XXXI (13) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (23, 24) 21.35 Partička 22.25 Na schová-
vanou (5) 23.30 Flash (14)0.35 Simpsonovi XIII (5)

Prima Max
6.00 Špinavá práce II (25) 7.00 Špinavá práce II
(26) 8.00 Super Wings II (20) 8.20 Astro Boy (16)
8.45 SuperWings II (21) 9.00Námořní vyšetřovací
služba X (2, 3) 10.50 Divá Bára 12.05
Nezapomenutelný tanec 13.50 Nadměrná péče
15.55 Policajtka 18.10 Muž na míru 20.00 Marťan,
sci-fi film (USA, 2015) 22.55 Křivdy z minulosti,
thriller (USA, 2015)

ČT1
6.00 Čert na zemi 7.20 Cyprián a bezhlavý

prapradědeček 8.05 Vojtík a ducho-
vé 8.55 O Popelákovi 10.00 O sirot-
kovi z Radhoště 11.10 Duhová panna

12.25 Modrý pták
13.50 Restaurace U Prince
14.50 Andula vyhrála

Komedie (ČR, 1938)
16.15 Brnění a rolničky
17.25 Příště budeme chytřejší,

staroušku!
Satirická komedie (ČR, 1982)

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Labyrint (3/7)
21.10 Setkání v Praze, s vraždou

Detektivka (ČR, 2009)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Já, Mattoni
23.40 Andula vyhrála

Komedie (ČR, 1938)
1.05 Rajské zahrady
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium
2.10 Sváteční slovo husitského

biskupa Juraje Dovaly
2.15 Bolkoviny

Nova
6.50 Malá mořská víla

Pohádka (N, 2013)
8.10 Kouzelná romance

Fantasy komedie (USA, 2007)
10.15 Šmankote, babičko, čaruj!

Pohádka (ČR, 1998)
11.40 Škola základ života

Komedie (ČR, 1938)
13.40 Na vlásku

Animovaný film (USA, 2010)
15.30 Můj kamarád drak

Dobrodružný film (USA, 2016)
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3901)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.00 Volby 2020
21.25 Specialisté (98)
22.30 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (1)
23.20 Osamělý mstitel

Thriller (USA/N, 2003)
1.30 Škola základ života

Komedie (ČR, 1938)
3.10 Co na to Češi
3.45 Malá mořská víla

Pohádka (N, 2013)
4.45 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.30 Astro Boy (16)
6.55 Ninjago VIII (9)
7.25 Meteor Monster Truck
7.55 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
8.30 Konečně doma

Anim. pohádka (USA, 2015)
10.20 Snoopy a Charlie Brown –

Peanuts ve filmu
Animovaný film (USA, 2015)

12.05 Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie (Fr., 2016)

14.25 Divá Bára
Romantický film (ČR, 1949)

15.50 Kouzelný měšec
Pohádka (ČR/N, 1996)

17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (10)
21.35 Poklad z půdy
22.40 Hudson a Rex (13)
23.45 Návštěvníci 3: Revoluce

Komedie (Fr., 2016)
2.00 Snoopy a Charlie Brown –

Peanuts ve filmu
Animovaný film (USA, 2015)

Nova Cinema
5.05 Kadetka Kelly 7.10 Královská romance 8.55
Teleshopping 9.30 Stíhači Red Tails 12.05
Teleshopping 12.40 Rozpoutané peklo 14.45
Superman se vrací, dobrodružný film (USA, 2006)
17.50 Plán hry, komedie (USA, 2007) 20.00
Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.20 Sólista, drama
(USA, 2009) 0.35 V zajetí démonů 2

Prima cool
8.40 Flash (11, 12) 10.25 Hvězdná brána IX (5, 6)
12.30 Futurama II (3, 4) 13.20 Simpsonovi XI
(16-19) 15.10Hvězdná brána IX (7, 8) 17.15Futurama
II (5, 6) 18.15 Simpsonovi XIII (1-4) 20.15 Cesta
kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (5) 20.45Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (10) 21.15 Teorie velkého třesku XI (22)
21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka

Prima Max
6.00Nad zimní krajinou 6.50 Špinavá práce II (24)
7.50 Super Wings II (19) 8.05 Astro Boy (15) 8.35
SuperWings II (20) 8.45Námořní vyšetřovací služ-
ba X (1, 2) 10.40 Doba ledová 4: Země v pohybu
12.25 Bez dcerky neodejdu 14.50 Mission:
Impossible – Fallout 17.55 Nadměrná péče 20.00
Policajtka, romantický film (USA, 2001) 22.05
Proroctví z temnot 0.30Muž od Sněžné řeky

pondělí 28. září 2020

úterý 29. září 2020

neděle 27. září 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Rohožka

6.35 Stříbrný vítr 8.15 Úsměvy
Vladimíra Slavínského 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (1/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O princi Truhlíkovi
14.05 Honza a tři zakleté princezny
14.50 Probuzená skála
15.45 Území strachu
17.20 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případ dvou básníků
21.25 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Strach
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 Po stopách hvězd
1.00 Sváteční slovo husitského

biskupa Juraje Dovaly
1.05 Žiješ jenom 2x

Nova
5.30 Tlapková patrola II (24, 25)
6.30 Looney Tunes: Nové příběhy (5)
7.00 Kačeří příběhy (7, 8)
7.55 Modrá lucerna

Rodinný fantasy film (N, 2010)
9.10 Kadetka Kelly

Komedie (Kan./USA, 2002)
11.15 Královská romance

Romantický film (USA, 2018)
13.05 Metráček

Rodinný film (ČR, 1971)
14.55 Babovřesky 2

Komedie (ČR, 2014)
17.10 Konec básníků v Čechách

Komedie (ČR, 1993)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Babovřesky 3

Komedie (ČR, 2015)
22.25 Střepiny
22.55 Nemilosrdná spravedlnost

Akční film (USA, 1991)
0.45 Sezona zabíjení

Akční film (USA/Belg./Bulh.,
2013)

2.00 Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)

3.25 Dáma a Král II

Prima
6.15 Astro Boy (15)
6.40 Ninjago VIII (8)
7.10 M.A.S.H (60)
7.40 M.A.S.H (61)
8.05 Svět ve válce (5)
9.20 Prima SVĚT
9.55 Prima Mazlíček
10.20 Božské dorty od Markéty
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.55 Receptář prima nápadů
12.55 Libovky Pepy Libického
13.20 Vychytávky Ládi Hrušky
14.00 Vychytávky Extra
14.25 Drahoušek k zakousnutí

Romantická komedie (USA,
2012)

16.35 Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)

18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Zlatá maska
21.50 Nebezpečný náklad

Akční film (Kan., 2016)
23.50 xXx: Návrat Xandera Cage

Akční film (USA, 2017)
1.55 Vraždy v Brokenwoodu VI (4)
4.00 Lovci prokletých pokladů (13)

Nova Cinema
5.00 Hrdina proti své vůli 7.30 V tom domě straší!
9.10Honey 3: Tanec v krvi 11.05 Teleshopping 11.35
Bolt: Pes pro každý případ 13.25 Stíhači Red Tails
16.05 Sabrina, mladá čarodějnice 17.55
Rozpoutané peklo, katastrofický film (USA, 1997)
20.00 Superman se vrací, dobrodružný film (USA,
2006) 23.10 V zajetí démonů 2, horor (USA, 2016)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.40 Pevnost Boyard 8.15
Americký chopper (21, 22) 10.15 Autosalon.tv 11.30
Teorie velkého třesku XI (20, 21) 12.25 Futurama II
(1, 2) 13.25 Simpsonovi XI (12-15) 15.25 Doba ledo-
vá 4: Země v pohybu 17.15 Futurama II (3, 4) 18.15
Simpsonovi XII (18-21) 20.15 Mission: Impossible –
Fallout 23.20 American Horror Story: Cult (11) 0.15
Simpsonovi XII (18) 0.45 Simpsonovi XII (19)

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.10 Astro Boy (14) 6.35
SuperWings II (19) 6.45 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (24) 7.45 Námořní vyšetřovací služba X (1)
8.40 Pán domu 10.45 Valentin Dobrotivý 12.55
Střihoruký Edward 15.10 Nevěsta na útěku 17.35
Bez dcerky neodejdu 20.00 Muž od Sněžné řeky,
western (Austr., 1982) 22.10 Smrtící rychlost, thriller
(USA, 2018) 0.20 Nebezpečný náklad

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi IV (4/6)

9.50 168 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Příště budeme chytřejší,

staroušku!
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
21.05 Vrásky z lásky
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Kolo plné hvězd
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3900, 3901)
10.40 Specialisté (98)
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Ordinace v růžové zahradě 2

(794)
14.00 Odložené případy VI (2)
15.00 Odložené případy VI (3)
15.55 Castle na zabití II (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3902)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.40 Víkend
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (2)
23.40 Castle na zabití II (6)
0.35 Odložené případy VI (2, 3)
2.10 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (1)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (17)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (62)
9.50 M.A.S.H (63)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Až na konec světa
Romantický film (N, 2002)

12.25 Walker, Texas Ranger II (15)
13.25 Jake a Tlusťoch III (3)
14.25 Policie Hamburk V (17)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(13)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (46)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.50 Fachmani
23.25 Policie v akci
0.20 Námořní vyšetřovací služba VII

(13)
1.20 Walker, Texas Ranger II (15)
2.20 Jake a Tlusťoch III (3)
3.20 Prostřeno!
4.25 Šéf na grilu

Nova Cinema
5.05 V tom domě straší! 6.45 Modrá lucerna 8.10
Na vlásku 10.05 Teleshopping 10.40 Superman se
vrací 13.50 Teleshopping 14.20 Plán hry 16.30
Škola základ života 18.25 Metráček, rodinný film
(ČR, 1971) 20.00 Invaze, sci-fi horor (USA/Austr.,
2007) 22.10 Nenarození, horor (USA, 2009) 23.50
Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA, 1991)

Prima cool
7.20 Americký chopper (24) 8.40 Flash (12, 13)
10.25 Hvězdná brána IX (7, 8) 12.30 Futurama II
(5, 6) 13.20 Simpsonovi XI (20-22) 14.50
Simpsonovi XII (1) 15.10 Hvězdná brána IX (9, 10)
17.15 Futurama II (7, 8) 18.15 Simpsonovi XIII (5-8)
20.15 Simpsonovi XXXI (13) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (23, 24) 21.35 Partička 22.25 Na schová-
vanou (5) 23.30 Flash (14)0.35 Simpsonovi XIII (5)

Prima Max
6.00 Špinavá práce II (25) 7.00 Špinavá práce II
(26) 8.00 Super Wings II (20) 8.20 Astro Boy (16)
8.45 SuperWings II (21) 9.00Námořní vyšetřovací
služba X (2, 3) 10.50 Divá Bára 12.05
Nezapomenutelný tanec 13.50 Nadměrná péče
15.55 Policajtka 18.10 Muž na míru 20.00 Marťan,
sci-fi film (USA, 2015) 22.55 Křivdy z minulosti,
thriller (USA, 2015)

ČT1
6.00 Čert na zemi 7.20 Cyprián a bezhlavý

prapradědeček 8.05 Vojtík a ducho-
vé 8.55 O Popelákovi 10.00 O sirot-
kovi z Radhoště 11.10 Duhová panna

12.25 Modrý pták
13.50 Restaurace U Prince
14.50 Andula vyhrála

Komedie (ČR, 1938)
16.15 Brnění a rolničky
17.25 Příště budeme chytřejší,

staroušku!
Satirická komedie (ČR, 1982)

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Labyrint (3/7)
21.10 Setkání v Praze, s vraždou

Detektivka (ČR, 2009)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Já, Mattoni
23.40 Andula vyhrála

Komedie (ČR, 1938)
1.05 Rajské zahrady
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium
2.10 Sváteční slovo husitského

biskupa Juraje Dovaly
2.15 Bolkoviny

Nova
6.50 Malá mořská víla

Pohádka (N, 2013)
8.10 Kouzelná romance

Fantasy komedie (USA, 2007)
10.15 Šmankote, babičko, čaruj!

Pohádka (ČR, 1998)
11.40 Škola základ života

Komedie (ČR, 1938)
13.40 Na vlásku

Animovaný film (USA, 2010)
15.30 Můj kamarád drak

Dobrodružný film (USA, 2016)
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3901)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.00 Volby 2020
21.25 Specialisté (98)
22.30 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (1)
23.20 Osamělý mstitel

Thriller (USA/N, 2003)
1.30 Škola základ života

Komedie (ČR, 1938)
3.10 Co na to Češi
3.45 Malá mořská víla

Pohádka (N, 2013)
4.45 Novashopping

Prima
6.00 Pohoda u krbu
6.30 Astro Boy (16)
6.55 Ninjago VIII (9)
7.25 Meteor Monster Truck
7.55 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
8.30 Konečně doma

Anim. pohádka (USA, 2015)
10.20 Snoopy a Charlie Brown –

Peanuts ve filmu
Animovaný film (USA, 2015)

12.05 Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie (Fr., 2016)

14.25 Divá Bára
Romantický film (ČR, 1949)

15.50 Kouzelný měšec
Pohádka (ČR/N, 1996)

17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (10)
21.35 Poklad z půdy
22.40 Hudson a Rex (13)
23.45 Návštěvníci 3: Revoluce

Komedie (Fr., 2016)
2.00 Snoopy a Charlie Brown –

Peanuts ve filmu
Animovaný film (USA, 2015)

Nova Cinema
5.05 Kadetka Kelly 7.10 Královská romance 8.55
Teleshopping 9.30 Stíhači Red Tails 12.05
Teleshopping 12.40 Rozpoutané peklo 14.45
Superman se vrací, dobrodružný film (USA, 2006)
17.50 Plán hry, komedie (USA, 2007) 20.00
Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.20 Sólista, drama
(USA, 2009) 0.35 V zajetí démonů 2

Prima cool
8.40 Flash (11, 12) 10.25 Hvězdná brána IX (5, 6)
12.30 Futurama II (3, 4) 13.20 Simpsonovi XI
(16-19) 15.10Hvězdná brána IX (7, 8) 17.15Futurama
II (5, 6) 18.15 Simpsonovi XIII (1-4) 20.15 Cesta
kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (5) 20.45Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (10) 21.15 Teorie velkého třesku XI (22)
21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka

Prima Max
6.00Nad zimní krajinou 6.50 Špinavá práce II (24)
7.50 Super Wings II (19) 8.05 Astro Boy (15) 8.35
SuperWings II (20) 8.45Námořní vyšetřovací služ-
ba X (1, 2) 10.40 Doba ledová 4: Země v pohybu
12.25 Bez dcerky neodejdu 14.50 Mission:
Impossible – Fallout 17.55 Nadměrná péče 20.00
Policajtka, romantický film (USA, 2001) 22.05
Proroctví z temnot 0.30Muž od Sněžné řeky

pondělí 28. září 2020

úterý 29. září 2020



středa 30. září 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.50 A máte nás, holky, v hrsti.
Komedie (ČR, 1980) 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 Žhářka
14.15 Strach
16.00 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 (18/39)
21.35 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.15 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3902)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(978)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Ordinace v růžové zahradě 2

(795)
14.00 Odložené případy VI (4, 5)
15.55 Castle na zabití II (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3903)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Malé lásky II
22.50 Karel Gott – Zůstanu svůj
0.05 Castle na zabití II (7)
1.00 Odložené případy VI (4)
1.55 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (2)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (18)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (63)
10.00 M.A.S.H (64)
10.30 Rosamunde Pilcherová:

Ráj snů
Romantický film (N, 2002)

12.25 Walker, Texas Ranger II (16)
13.25 Jake a Tlusťoch III (4)
14.25 Policie Hamburk V (18)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(14)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (11)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Polda III (7)
23.55 Policie v akci
0.55 Námořní vyšetřovací služba VII

(14)
1.50 Walker, Texas Ranger II (16)
2.50 Jake a Tlusťoch III (4)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.30 Odložené případy VI (2, 3) 8.20 Sabrina,
mladá čarodějnice 10.15 Teleshopping 10.50
Kouzelná romance 12.55 Teleshopping 13.35 Můj
kamarád drak 15.35 Konec básníků v Čechách
17.50 Babovřesky 2 20.00 Rande v Římě, komedie
(USA, 2010) 21.50 Smrt jí sluší, černá komedie
(USA, 1992) 23.55 Osamělý mstitel

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.20 Americký chopper (25)
8.40 Flash (13, 14) 10.25 Hvězdná brána IX (9, 10)
12.30 Futurama II (7, 8) 13.20 Simpsonovi XII (2-5)
15.10 Hvězdná brána IX (11, 12) 17.15 Futurama II (9)
17.45 Futurama II (10) 18.15 Simpsonovi XIII (9-12)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(1) 21.50Partička 22.45Holky zamřížemi (12)0.00
Flash (15) 0.55 Simpsonovi XIII (9)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.15 Astro Boy (17) 6.35
Námořní vyšetřovací služba X (3, 4) 8.25 Podivné
dědictví 11.10 Valentin Dobrotivý 13.20 Muž na
míru, romantická komedie (USA, 2013) 15.15
Marťan, sci-fi film (USA, 2015) 18.15 Láska na zálo-
hu, romantický film (USA, 2019) 20.00 Chyť mě,
když to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada,
2002) 22.55 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.45 Panství Downton IV (2/10)
10.35 Můžeš mi odpustit? Komedie
(ČR, 1981) 10.50 Úsměvy Zdeňka
Srstky 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 Osudná smyčka
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Bohuš

Záhorský
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
20.10 Četnické humoresky (19/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Osudná smyčka
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3904)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(979)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(797)
14.05 Odložené případy VI (8, 9)
16.00 Castle na zabití II (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3905)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (3)
21.30 Dáma a Král II (2)
22.50 Dáma a Král II (3)
0.05 Castle na zabití II (9)
0.55 Odložené případy VI (7, 8)
2.20 Krok za krokem V
3.10 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (20)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (65)
9.50 M.A.S.H (66)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Plamen lásky
Romantický film (N, 2003)

12.25 Walker, Texas Ranger II (18)
13.25 Jake a Tlusťoch III (6)
14.25 Policie Hamburk V (20)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(16)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Máme rádi Česko
21.55 Černá punčocha

Krimifilm (ČR, 1987)
23.50 Policie v akci
0.50 Námořní vyšetřovací služba VII

(16)
1.50 Walker, Texas Ranger II (18)
2.50 Jake a Tlusťoch III (6)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Hřiště snů, drama (USA, 1989) 7.35 Odložené
případy VI (6, 7) 9.25 DC Super Hero Girls:
Legendy Atlantidy 11.20 Rande v Římě 13.35
Jersey Boys 16.05 Země ztracených 17.55 Jack,
komediální drama (USA, 1996) 20.00Medvědí bra-
tři, anim. pohádka (USA, 2003)21.45Tajemná řeka,
krimidrama (USA, 2003) 0.15 Sezona zabíjení

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper (27)
8.15 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IX (13, 14) 12.30 Futurama II
(11, 12) 13.20 Simpsonovi XII (10-13) 15.10 Hvězdná
brána IX (15) 16.10 Hvězdná brána IX (16) 17.15
Futurama II (13, 14) 18.15 Simpsonovi XIII (17, 18)
19.15 Simpsonovi XIII (19, 20) 20.15 Akta X 22.45
Hybrid 0.40 Simpsonovi XIII (17)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Špinavá práce II (29)
7.05 Super Wings II (23) 7.20 Astro Boy (19) 7.50
SuperWings II (24)8.00Námořní vyšetřovací služ-
ba X (5, 6) 9.55 Kouzelný měšec 11.50 Bez dcerky
neodejdu 14.15 Chlupáč Oddy a tučňáci 16.15 Jesse
Stone: Chladnokrevný detektiv 18.05 Všechno,
úplně všechno 20.00 Doly krále Šalamouna 22.10
Most špionů 1.00 Ptačí klec

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.50 Žárlivost 10.10 Všechno, co
mám ráda 10.35 Cirkus Humberto
(1/12) 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 Můžeš mi odpustit?
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton IV (2/10)
16.00 To je vražda, napsala III
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 Superdebata
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Škoda lásky
22.55 Televizní písničky a songy Karla

Gotta
23.30 To je vražda, napsala:

Smrtonosný příběh
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3903)
9.45 Výměna manželek XII
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(796)
14.05 Odložené případy VI (6, 7)
15.55 Castle na zabití II (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3904)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(979, 980)
23.05 Život ve hvězdách
23.40 Castle na zabití II (8)
0.40 Odložené případy VI (5)
1.35 Odložené případy VI (6)
2.15 Život ve hvězdách
3.10 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (19)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (64)
9.50 M.A.S.H (65)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Padající hvězda
Romantický film (N, 2002)

12.25 Walker, Texas Ranger II (17)
13.25 Jake a Tlusťoch III (5)
14.25 Policie Hamburk V (19)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(15)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (47)
21.50 Vinaři II (11)
23.10 Ano, šéfe!
0.15 Policie v akci
1.15 Námořní vyšetřovací služba VII

(15)
2.10 Walker, Texas Ranger II (17)
3.10 Jake a Tlusťoch III (5)
4.10 Prostřeno!
5.45 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Na vlásku 7.10 Odložené případy VI (4, 5)
9.00 Můj kamarád drak 10.55 Teleshopping 11.25
Konec básníků v Čechách 13.35 Teleshopping
14.05 Babovřesky 2 16.20 Rande v Římě 18.05
Hřiště snů, drama (USA, 1989) 20.00 Země ztrace-
ných, sci-fi komedie (USA, 2009) 21.55 Barva
peněz, drama (USA, 1986) 0.15 Invaze

Prima cool
8.55 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(10) 9.35 Simpsonovi XXXI (13) 9.55 Jak se točí
pohádka (5) 10.25 Hvězdná brána IX (11, 12) 12.30
Futurama II (9, 10) 13.20 Simpsonovi XII (6-9)
15.10 Hvězdná brána IX (13, 14) 17.15 Futurama II
(11, 12) 18.15 Simpsonovi XIII (13-16) 20.15 Ztracen
v džungli 22.35 Invaze do USA 0.55 Simpsonovi
XIII (13)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.35 Super Wings II (22) 6.55 Astro Boy (18) 7.20
Super Wings II (23) 7.40 Námořní vyšetřovací
služba X (5) 8.40 Návštěvníci 3: Revoluce 10.50
Nevěsta na útěku 13.20 Láska na zálohu 15.10 Chyť
mě, když to dokážeš 18.10 Chlupáč Oddy a tučňáci
20.00 Černá punčocha, krimifilm (ČR, 1987) 21.55
Ptačí klec 0.25 Ruská ruleta

čtvrtek 1. října 2020

pátek 2. října 2020

středa 30. září 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.50 A máte nás, holky, v hrsti.
Komedie (ČR, 1980) 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 Žhářka
14.15 Strach
16.00 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 (18/39)
21.35 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.15 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3902)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(978)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Ordinace v růžové zahradě 2

(795)
14.00 Odložené případy VI (4, 5)
15.55 Castle na zabití II (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3903)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Malé lásky II
22.50 Karel Gott – Zůstanu svůj
0.05 Castle na zabití II (7)
1.00 Odložené případy VI (4)
1.55 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (2)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (18)
7.00 Nový den
9.25 M.A.S.H (63)
10.00 M.A.S.H (64)
10.30 Rosamunde Pilcherová:

Ráj snů
Romantický film (N, 2002)

12.25 Walker, Texas Ranger II (16)
13.25 Jake a Tlusťoch III (4)
14.25 Policie Hamburk V (18)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(14)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (11)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Polda III (7)
23.55 Policie v akci
0.55 Námořní vyšetřovací služba VII

(14)
1.50 Walker, Texas Ranger II (16)
2.50 Jake a Tlusťoch III (4)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.30 Odložené případy VI (2, 3) 8.20 Sabrina,
mladá čarodějnice 10.15 Teleshopping 10.50
Kouzelná romance 12.55 Teleshopping 13.35 Můj
kamarád drak 15.35 Konec básníků v Čechách
17.50 Babovřesky 2 20.00 Rande v Římě, komedie
(USA, 2010) 21.50 Smrt jí sluší, černá komedie
(USA, 1992) 23.55 Osamělý mstitel

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.20 Americký chopper (25)
8.40 Flash (13, 14) 10.25 Hvězdná brána IX (9, 10)
12.30 Futurama II (7, 8) 13.20 Simpsonovi XII (2-5)
15.10 Hvězdná brána IX (11, 12) 17.15 Futurama II (9)
17.45 Futurama II (10) 18.15 Simpsonovi XIII (9-12)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(1) 21.50Partička 22.45Holky zamřížemi (12)0.00
Flash (15) 0.55 Simpsonovi XIII (9)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.15 Astro Boy (17) 6.35
Námořní vyšetřovací služba X (3, 4) 8.25 Podivné
dědictví 11.10 Valentin Dobrotivý 13.20 Muž na
míru, romantická komedie (USA, 2013) 15.15
Marťan, sci-fi film (USA, 2015) 18.15 Láska na zálo-
hu, romantický film (USA, 2019) 20.00 Chyť mě,
když to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada,
2002) 22.55 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.45 Panství Downton IV (2/10)
10.35 Můžeš mi odpustit? Komedie
(ČR, 1981) 10.50 Úsměvy Zdeňka
Srstky 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 Osudná smyčka
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Bohuš

Záhorský
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
20.10 Četnické humoresky (19/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Osudná smyčka
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3904)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(979)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(797)
14.05 Odložené případy VI (8, 9)
16.00 Castle na zabití II (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3905)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (3)
21.30 Dáma a Král II (2)
22.50 Dáma a Král II (3)
0.05 Castle na zabití II (9)
0.55 Odložené případy VI (7, 8)
2.20 Krok za krokem V
3.10 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (20)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (65)
9.50 M.A.S.H (66)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Plamen lásky
Romantický film (N, 2003)

12.25 Walker, Texas Ranger II (18)
13.25 Jake a Tlusťoch III (6)
14.25 Policie Hamburk V (20)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(16)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Máme rádi Česko
21.55 Černá punčocha

Krimifilm (ČR, 1987)
23.50 Policie v akci
0.50 Námořní vyšetřovací služba VII

(16)
1.50 Walker, Texas Ranger II (18)
2.50 Jake a Tlusťoch III (6)
3.50 Prostřeno!
5.25 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Hřiště snů, drama (USA, 1989) 7.35 Odložené
případy VI (6, 7) 9.25 DC Super Hero Girls:
Legendy Atlantidy 11.20 Rande v Římě 13.35
Jersey Boys 16.05 Země ztracených 17.55 Jack,
komediální drama (USA, 1996) 20.00Medvědí bra-
tři, anim. pohádka (USA, 2003)21.45Tajemná řeka,
krimidrama (USA, 2003) 0.15 Sezona zabíjení

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper (27)
8.15 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IX (13, 14) 12.30 Futurama II
(11, 12) 13.20 Simpsonovi XII (10-13) 15.10 Hvězdná
brána IX (15) 16.10 Hvězdná brána IX (16) 17.15
Futurama II (13, 14) 18.15 Simpsonovi XIII (17, 18)
19.15 Simpsonovi XIII (19, 20) 20.15 Akta X 22.45
Hybrid 0.40 Simpsonovi XIII (17)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Špinavá práce II (29)
7.05 Super Wings II (23) 7.20 Astro Boy (19) 7.50
SuperWings II (24)8.00Námořní vyšetřovací služ-
ba X (5, 6) 9.55 Kouzelný měšec 11.50 Bez dcerky
neodejdu 14.15 Chlupáč Oddy a tučňáci 16.15 Jesse
Stone: Chladnokrevný detektiv 18.05 Všechno,
úplně všechno 20.00 Doly krále Šalamouna 22.10
Most špionů 1.00 Ptačí klec

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.50 Žárlivost 10.10 Všechno, co
mám ráda 10.35 Cirkus Humberto
(1/12) 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 Můžeš mi odpustit?
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton IV (2/10)
16.00 To je vražda, napsala III
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 Superdebata
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Škoda lásky
22.55 Televizní písničky a songy Karla

Gotta
23.30 To je vražda, napsala:

Smrtonosný příběh
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3903)
9.45 Výměna manželek XII
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(796)
14.05 Odložené případy VI (6, 7)
15.55 Castle na zabití II (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3904)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(979, 980)
23.05 Život ve hvězdách
23.40 Castle na zabití II (8)
0.40 Odložené případy VI (5)
1.35 Odložené případy VI (6)
2.15 Život ve hvězdách
3.10 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (19)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (64)
9.50 M.A.S.H (65)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Padající hvězda
Romantický film (N, 2002)

12.25 Walker, Texas Ranger II (17)
13.25 Jake a Tlusťoch III (5)
14.25 Policie Hamburk V (19)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VII

(15)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.55 SHOWTIME
20.05 Počasí
20.15 Slunečná (47)
21.50 Vinaři II (11)
23.10 Ano, šéfe!
0.15 Policie v akci
1.15 Námořní vyšetřovací služba VII

(15)
2.10 Walker, Texas Ranger II (17)
3.10 Jake a Tlusťoch III (5)
4.10 Prostřeno!
5.45 Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Na vlásku 7.10 Odložené případy VI (4, 5)
9.00 Můj kamarád drak 10.55 Teleshopping 11.25
Konec básníků v Čechách 13.35 Teleshopping
14.05 Babovřesky 2 16.20 Rande v Římě 18.05
Hřiště snů, drama (USA, 1989) 20.00 Země ztrace-
ných, sci-fi komedie (USA, 2009) 21.55 Barva
peněz, drama (USA, 1986) 0.15 Invaze

Prima cool
8.55 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(10) 9.35 Simpsonovi XXXI (13) 9.55 Jak se točí
pohádka (5) 10.25 Hvězdná brána IX (11, 12) 12.30
Futurama II (9, 10) 13.20 Simpsonovi XII (6-9)
15.10 Hvězdná brána IX (13, 14) 17.15 Futurama II
(11, 12) 18.15 Simpsonovi XIII (13-16) 20.15 Ztracen
v džungli 22.35 Invaze do USA 0.55 Simpsonovi
XIII (13)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.35 Super Wings II (22) 6.55 Astro Boy (18) 7.20
Super Wings II (23) 7.40 Námořní vyšetřovací
služba X (5) 8.40 Návštěvníci 3: Revoluce 10.50
Nevěsta na útěku 13.20 Láska na zálohu 15.10 Chyť
mě, když to dokážeš 18.10 Chlupáč Oddy a tučňáci
20.00 Černá punčocha, krimifilm (ČR, 1987) 21.55
Ptačí klec 0.25 Ruská ruleta

čtvrtek 1. října 2020

pátek 2. října 2020
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ČR | Prostřeno! v Ústeckém kraji svede
k boji o výhru 60 tisíc korun tři ženy a
dva muže. První se k plotně v pondělí
postaví důchodkyně Věra (59 let). Jak
si u ní soupeři pochutnají na svíčkové či
aspiku? Na první pohled jí nesedne sou-
těžící Stáňa. Copak se semele?

V úterý uva-
ří Tomáš (48).
Pracuje jako li-
sař a má rád
svou rodinu
tak, že si vzal
příjmení man-
želky. Vsadí
na klasiku – pa-
nenku, brambo-
ry a dezert do
s k l e n i č k y .
Mezi dámami
to vře. Věrka
číhá na každé
slovo Stáni.
Ukočíruje je Tomáš?

Středeční večer patří Lucii (30). Vý-
hra by se jí sice hodila, jenže do svého
menu se dost zamotá. Medailonky přine-
sou zklamání a chuť budou hosté marně
hledat i v dalších chodech.

Ve čtvrtek pozve soupeře k sobě
domů Radek (33). Všichni se těší na
romskou kuchyni. Dočkají se? Večer za-
čne trochu dramaticky, když se zatoulá
Lucie. Hosté mají obavy, zda vůbec do-
razí po včerejší kuchařské ostudě.

Jako poslední se k plotně postaví
žena v domácnost Stanislava (49). Na
jídle nešetří a pro soupeře připraví pom-
pézní večeři. Podávat bude rovnou tři
dezerty na jednom talíři. U stolu ale ne-
jsou zrovna kamarádky. Bude se Věrka
snažit Stáně její večer opepřit? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17:50 hodin. (kot)

Panenka v krustě, mrkvové a hráško-
vé pyré, zelenina v páře

Ingredience: 5 vepřových panenek,
1 balení chřestu, 1 balení fazolek, 1 bale-
ní slaniny, 1 mrkev, listové těsto. Sva-
zek: pažitka, petržel, šalvěj, 100 g ghee,
sůl, pepř, 1 kg brambor, 2 batáty, 3 mrk-
ve, muškátový oříšek, 1/2 šálku hrášku,
česnek, švestky (portské víno), korian-
dr. Postup: Panenku zprudka osmaží-
me na pánvičce, poté obalíme v bylinko-
vé krustě a dáme do trouby na 80 °C asi
na 15 až 20 minut. Na bramborové pyré
dáme vařit brambory spolu s mrkví, s
hráškem a s batáty, vše zvlášť, osolíme.
Vaříme přibližně 30 minut. Po uvaření

přidáme máslo a smetanu, dochutíme
muškátovým oříškem. Do hráškového
pyré přidáme ještě česnek. Mrkev,
chřest, fazolky dáme do páry na 15 mi-
nut. Poté fazolky zabalíme do slaniny a
opečeme. Mrkev s koriandrem prohodí-
me na másle, chřest také. Švestky pova-

říme s portským
vínem a můžeme
servírovat.

Metrové řezy
(dezert)
Ingredience na
těsto: 20 dkg
cukru krystalu,
28 dkg hladké
mouky, 4 vejce,
2 polévkové lží-
ce kakaa, 1 prá-
šek do pečiva, 10
polévkových lžic
oleje, 10 polévko-

vých lžic teplé vody, hrubá mouka na
vysypání formy. Krém: 400 g másla, 4
polévkové lžíce cukru krystalu, 1/2 l
mléka, 2 sáčky vanilkového pudinku, 2
kokosové tyčinky. Postup: Do šlehací
mísy oddělíme žloutky od bílků. Ke
žloutkům přidáme cukr krystal a vyšle-
háme do pěny. Poté přidáme olej a tep-
lou vodu, pořádně promícháme vařeč-
kou, přidáme mouku a prášek do peči-
va. Nakonec ušleháme bílky a jemně
spojíme s těstem. Těsto si rozdělíme na

dvě poloviny. Jedna zůstane bílá, do dru-
hé dáme kakao a promícháme. Připraví-
me si formy – srnčí hřbety, vymažeme a
vysypeme hrubou moukou. Dále nalije-
me těsta, do jedné formy dáme světlé,
do druhé formy tmavé těsto a dáme péct
do vyhřáté trouby na 180 °C asi 25 až
30 minut. Po upečení a vychladnutí na-
krájíme na centimetrové plátky. Krém:
Mléko pomalu zahříváme v hrnci. V
hrnku si rozděláme pudinky s trochou
mléka a s cukrem. Uvedeme mléko do
varu, přidáme pudink a vaříme, pudink
musí být hodně hustý. Po uvaření dáme
vychladnout. Dále máslo pomalu rozšle-
háme s vychladnutým pudinkem, dle
chuti můžeme přidat jeden vanilkový
cukr. Máslo s pudinkem musí být vyšle-
hané v hladký krém. Nakrájené a vy-
chladlé plátky spojíme. Vezmeme si
krém a střídavě nanášíme na světlý a
tmavý plátek korpusu. Takto připraví-
me dvě stejné šišky, které pomažeme
dokola krémem. Nastrouháme si koko-
sovou tyčinku a kolem dokola řezy oba-
líme. Nakonec dáme do lednice, kde ne-
cháme odpočívat a tuhnout 12 hodin.

Soupeřky Věra Štěpánková (vlevo) a Sta-
nislava Gabrielová si od začátku vůbec ne-
padly do oka. FOTO | FTV PRIMA

OZP SE POSTARÁ
O VÁŠ ZDRAVÝ ÚSMĚV
PŘIJĎTE SI VYZVEDNOUT
NA JAKOUKOLI NAŠÍ
POBOČKU DÁREK
ZDARMA!

Zdravotní pojišťovna OZP vás chce neustále mile překvapo-
vat. Chceme, aby naši klienti dostávali víc, než je tomu jinde.
A tak vám snad i tentokrát vyvoláme úsměv na tváři. Připravili
jsme pro vás dárkové balíčky pro zdravé zuby. Obsahuje
kvalitní zubní pastu, která šetrně pečuje o dásně a sliznici
dutiny ústní a navíc přidáme i kvalitní kartáček. Máte děti?
Ani na ně jsme nezapomněli. Kosmická zubní pasta pro děti
od 6 let obsahuje klinicky ověřený extrakt ze sedmi léčivých
bylin. K tomu jim přidáme také dětský kartáček a praktický
dávkovač pasty.

A to nejlepší nakonec. Vše zdarma, protože si vážíme každé-
ho klienta, který aktivně pečuje o své zdraví. Platí pouze do
vyčerpání zásob.www.ozp.cz/kontakty

Pro malé i dospělé
klienty OZP

„Už se melou!“
Na Ústecku si nesednou soupeři v pořadu Prostřeno!





Je přitažlivé být v centru dění
TÝM CNN PRIMA NEWS

INZERCE

Více nawww.jobdnes.cz/detail/85573A

AmRest s.r.o.

Více nawww.jobdnes.cz/detail/6QH0MH

AmRest s.r.o.

Reality

Více nawww.jobdnes.cz

Marketing, reklama, public relations

Více nawww.jobdnes.cz

Zástupce vedoucího restaurace
Klatovy Zdravý selský rozum a
samostatnost. Iniciativa (v oblasti náboru a
motivace zaměstnanců). Přístup: Náš
zákazník, náš pán, protože hosté jsou u nás
na prvním místě.Přátelský a lidský přístup.
Chuť učit se novým věcem. Email:
daniela.tesarova@amrest.eu

Zástupce vedoucího restaurace
Benešov. Zdravý selský rozum a
samostatnost. Iniciativa v oblasti náboru a
motivace zaměstnanců. Blízký přístup: Náš
zákazník, náš pán. Přátelský a lidský
přístup, protože budeš pracovat v týmu lidí.
Chuť učit se novým věcem. Email:
daniela.tesarova@amrest.eu

40 000 - 59 000 Kč / měsíc

34 000 - 45 000 Kč / měsíc

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Rozpočtář

Stavební technik

Projektant vodohospodářských staveb

Projektant dopravních staveb – silnice,…

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

35 000 Kč / měsíc

Marketingový analytik fmcg Praha

Online marketing a PR specialist(k)a (35-40…

Copywriter s němčinou

Specialista online marketingu s němčinou

Ř

MODERÁTOR ZPRAVODAJSTVÍ JAROSLAV BROUSIL

S ympatický moderátor Jaroslav
Brousil patří k nadějným televiz-
ním talentům. Za několik měsíců

v CNN Prima NEWS vyměnil zprávy
v ranní show NOVÝ DEN s Liborem
Boučkem za náročné moderování denní-
ho kontinuálního zpravodajství a dokon-
ce si vyzkoušel moderování HLAV-
NÍCH ZPRÁV. Kdyby přitom kdysi dal
na ostatní a nešel si za svým, nemusel
dnes na obrazovce vůbec být. „Pokud
mi někdo v něčem nevěří, často mě to
nakopne k tomu, abych to dokázal. Po-
dobné to bylo i s mými novinářskými za-
čátky. Když jsem nedostal šanci v rám-
ci studijní stáže, tak jsem si o ni napsal
sám, poslal ukázky své práce do regio-
nální televize, a zahájil tak cestu, která
mě teď zavedla až na CNN Prima

NEWS,“ říká Jaroslav Brousil, který si
své povolání užívá. „Novinářům jsem
vždy záviděl, že jsou v centru dění, že
často znají i jeho zákulisí, to mi přišlo
na jejich práci přitažlivé,“ dodává.

Posledních několik měsíců pro něj
přichystalo mnohé výzvy. Třeba se z
traumatizujícího vstávání kolem 4. hodi-
ny ráno přeorientovat i na odpolední a
večerní relace. „Já neumím chodit brzy
spát a ráno se neumím rychle probrat.
Takže konec ranního vstávání pro mě
byl v tomto ohledu vysvobozením,“
směje se. Připouští ale, že takové věci k
téhle práci prostě patří. „Jsem moderáto-
rem kontinuálního vysílání zpráv, kde
mám vše, co mě na práci moderátora
zpravodajství baví. Je to adrenalin, kdy
můžu zúročit dosavadní novinářské zku-

šenosti a získávat nové. Máme
spoustu živých rozhovorů, ze kte-
rých můžeme vytěžit nové informa-
ce, posouvat témata dál. Moderá-
tor tu zůstává i novinářem, a to je
pro mě skvělá kombinace.“

Brousil se ve volném čase
věnuje vlastnímu Nadační-
mu fondu Wine for Help, kte-
rý pomáhá rodinám s dětmi
postiženými smrtelnou ne-
mocí mukopolysacharidó-
zou. „Vznik nadačního fon-
du vychází především
z mé osobní zkušenosti.
V mých sedmnácti mi na
mukopolysacharidózu ze-
mřel bráška a krátce poté
jsem ztratil také mam-

ku, která jeho odchod nezvládla.
Neměl jsem úplně nejhezčí dětství
a mamka tu mohla ještě být, po-
kud by jí někdo podal pomocnou
ruku. Nechci, aby se tohle dělo i v

dalších rodinách,“ popisuje.
I proto se snaží žít na-

plno. „Důležité je umět
odpočívat, zkusit na
chvilku vypnout. Já

jsem letos propadl
jetsurfu. Rád mám
i horskou turisti-
ku, kolo a hodně
mě baví pečení.
Až se nebudu

hodit na obraz,
otevřu si cukrár-

nu,“ směje se. (rs)





Pánové, možná trochu klišé, ale co
považujete před krajskými a senátní-
mi volbami za nejdůležitější?
F. K.: Klid. Já silně vnímám obavy hlav-
ně starších spoluobčanů z koronaviru.
Je mi to líto, že se trápí, ale jsem si jist,
že to zvládneme, nebojte. Nesmíme
to podceňovat, ale nesmíme se ani
bát. Myslím spíše na klid politický. To
už přeci znali ve starém Řecku, že když
se blížili Peršané, tak Achájci odložili
žabomyší spory a semkli se proti přesi-
le. A my máme, my všichni společně,
proti sobě nepřítele, který neukázal
všechny zbraně, a ztráty, včetně těch
ekonomických, budeme teprve sčítat.
A nebude to veselé. Na kočkování teď
není místo.
S. J: Rozum. Selský rozum. To je vzác-
ný dar, který musí v Čechách vítězit nad
politikařením. A blahoslavení, kdož ho
i po letech v politice ještě mají. Vždyc-
ky jsem se v politice snažil zůstat nor-
málním člověkem a snad se mi to daří.

Tak svého času jste byl coby ministr
kultury nejpopulárnější český poli-
tik, populárnější než premiér Parou-
bek. Bez urážky: Kdo z nás to má…
S. J.: To jsem byl o patnáct let lehčí.
Tedy mladší. Ale ono to ve vizáži snad
není. Já mám odjakživa prořízlou pusu
a říkám věci tak, jak je cítím. Já to nevi-
dím jako prostořekost, ale přímočarost.
Udělá vám to spoustu nepřátel, ale lidi,
pro které to děláte, vám rozumějí a oce-
ní, že myslíte a mluvíte jako člověk, ne
jako robot po mediálním tréninku.
F. K.: Já to vím i z vlastní zkušenosti,
jak to má člověk těžké s názorem, za kte-
rým si jde. Ale z juda, které jsem v mlá-
dí nadšeně provozoval, jsem zvyklý neu-
hýbat. To radši dostanu ránu, z té se otře-
pu, ze ztráty sebeúcty ale ne.

Voliči už brzy rozhodnou, zda se sta-
nete hejtmanem, respektive senáto-
rem. Jste připraveni?
F. K.: Já už jsem v komunální a krajské
politice zažil takové věci, že mohu čest-
ně říci ANO. Jsem člověk veskrze poli-

tický s chutí prát se čestně za druhé,
když mají pravdu. Jsem připraven, ať už
nám voliči přiřknou jakoukoliv roli, při-
jmout ji s pokorou.
S. J.: Já jsem pořád jako starej skaut.
Vždy připraven. A chci tomu dávat

všechno. Obdivuji, nebo spíš maličko
i podezřívám, že něco musí šulit, ty ko-
legy, kteří jsou poslanci nebo senátoři
a k tomu třeba řídí radnice velkých
měst. Pro mě je práce senátora plný úva-
zek na čtyřiadvacet hodin, potkávání
a naslouchání lidem, ne přijet do Sená-
tu, tam si to odsedět a tradá domů za Ar-
noštem...

A každý teď máte k dispozici otázku
na toho druhého, tak prosím:

Slávek na Františka: Působíš na dru-
hé strašně přívětivě. Poslouchají tě
studenti? Umíš si dupnout?
Studenti jsou úplně stejní, jako jsme
byli my. Poslouchají, když cítí, že to má
smysl, že jim to něco přinese. Mám je
rád. A dupnout si umím, v politice roz-
hodně ano. Ale to byly dvě otázky…

František na Slávka: Chtěl by sis ješ-
tě někdy zahrát v pohádce sličného
prince?
Jasně! A ty mi budeš hrát otce krále,
vousy a rozum na to máš. Ale celé by se
to muselo točit potmě a nejlíp v hodov-
ní síni…

Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

NÁŠ REGION

František Konečný

■ Narodil se 2. listopadu 1957,
v mládí žil v Pohoří u Kardašovy
Řečice, nyní bydlí v Českých
Budějovicích – Suchém Vrbném.

■ Vystudoval Stavební fakultu
ČVUT v Praze, získal i doktorát.

■ Je soudním znalcem v oboru
ekonomika, ceny a odhady
nemovitostí. Přednáší stavební
právo a legislativu na VŠTE
v Českých Budějovicích.

■ Je zastupitel na kraji i v Českých
Budějovicích, v letech 2014 až
2019 byl náměstkem primátora.

■ Má rád jihočeskou přírodu, hory,
country a dechovku.

■ Je ženatý, má pět dětí, šest
vnoučat, na dálku Koneční
adoptovali děvčátko v Keni.

Kandidát na jihočeského
hejtmana za hnutí ANO
František Konečný
a herec a politik Slávek
Jandák, který jde na
Jindřichohradecku do
boje o Senát, si rozumějí.
Pojí je zkušenost i životní
nadhled „mladíků“ se
šesti až sedmi křížky, ale
také energie a chuť do
práce. A přátelství.

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Nad politikařením musí vyhrát
selský rozum. Potřebujeme ho“

U Jandáků na Třeboňsku dělal Františku Konečnému a Vítězslavu Jandákovi u šálku kávy parťáka Arnošt Jandák, zvída-
vý dorostenec německého ovčáka. FOTO | HNUTÍ ANO 2011

Vítězslav Jandák

■ Narodil se 3. srpna 1947 v Praze.
■ Populární herec, populární
politik, populární člověk.

■ Politruk z Černých baronů či
Tankového praporu, ale také
princův přítel ze Tří oříšků pro
Popelku a atlet z Metráčka
vystudoval DAMU v Praze.

■ Byl poslancem za Jihočeský kraj,
ministrem kultury, zastupitelem,
je také členem Rady Českého
rozhlasu.

■ Jako nestraník za hnutí ANO
kandiduje do Senátu v obvodu
č. 15 – Pelhřimov.

■ Žije ve srubu na Třeboňsku, je
ženatý, s manželkou Zdenou
mají dvě děti, se zesnulou
herečkou Libuší Geprtovou syna.



Na vás záležíRizikové životní pojištění

Zamilujte si
pomerančovou.
NN Orange Risk
Nové rizikové životní pojištění
za atraktivní cenu

NN Orange Risk – kvalitní pojistka, která se vám přizpůsobí.
Navíc s dobrými garancemi vážných rizik.

Navštivte nás na obchodním místě v Českých Budějovicích, Krajinská 1.
Pro sjednání schůzky můžete kontaktovat:
Petr Vach, tel.: 721 307 332
www.nnorange.cz

Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587.



Vážoutoxiny, harmonizují zažíVání.
Schindelehominerály pomáhají

Už jste slyšeli o léčivých horninách? Lidé a takémnohá zvířata je uží

Schindeleho minerály jsou od dub-
na 2017 certifikovány jako zdravot-
nický prostředek IIa třídy. Užívat je
lze kdykoliv už jen pro doplnění to-
lik potřebných prvků, kterých naše
běžná strava obsahuje stále méně.
Cíleně je možné nasadit minerály
při obtížích s trávením a zažíváním,
při podráždění žaludku a střev,
průjmech a na celkové zklidnění
trávicího traktu. „Naše minerály vá-
žou endo a mykotoxiny. Zbaví vás
toxických látek, které do těla dostá-
váte z jídla, pití, ale i z léků,“ popisuje
zástupkyně společnosti Schindele‘s
Mineralen Sigrun Kerschus-Schin-
dele.
Co se týče účinnosti preparátů,

firma už před časem nechala provést studie na univerzitě v Kolíně nad
Rýnem a Hannoveru, přičemž se zaměřila na oblast revmatických obtíží
a také diabetu druhého typu. „Výsledky byly velmi slibné a koneckonců
přesně potvrdily to, co nám za posledních třicet let říkali mnozí naši zá-
kazníci. Že se jim daří a celkově se cítí mnohem lépe. Při revmatu, dně
i artróze došlo ke snížení bolestí, a mohlo se tak zredukovat množství
užívaných léků. U diabetu druhého typu pak u mnoha zúčastněných
došlo ke snížení hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a následně
se mohlo snížit množství podávaného inzulínu,“ vysvětluje Sigrun Ker-
schus-Schindele.

Čistě přírodní produkt
Rodinná firma sídlí v Rakousku, konkrétně vměstysu Dunkelsteinerwald
ve spolkové zemi Dolní Rakousy, kde také těží horninu, kterou pak roze-
mele podle lunárního kalendáře a plní do plechovek či vegetariánských
kapslí. Těží se jenmechanicky, tedy bez použití výbušnin. Surovina, která
se dostává k zákazníkům, neobsahuje žádné přidané látky. „Jde o čistě
přírodní produkt,“ podotýká Sigrun Kerschus-Schindele.
Rodina Schindele získává léčivou horninu už od roku 1985. K těžbě ji teh-
dy dovedla náhoda. Začátkem roku 1981 byl totiž při stavbě lesní cesty
použit materiál, který, jak se později zjistilo, vynikal zvláštními vlastnost-
mi. „Prach, který při stavbě vznikal, se usadil na okolní půdě a stromech
a vydatné deště následně přispěly k jeho prosáknutí do půdy. Několik
k pokácení označených jedlí se znovu zazelenalo,“ popisuje Sigrun Ker-
schus-Schindele.

Pomohly minerály
Vše tehdy zaujalo Roberta Schindeleho staršího, který začal hledat vy-
světlení onoho jevu ve vědeckých kruzích. „Odborníci mu po analýze
horniny dali odpověď. Jedle znovu obrostly díky obsaženýmminerálům.
Následně díky pokusu jednoho vědce, který horninu zkusit sám vnitř-
ně užívat, vyšly najevo pozitivní účinky minerálů na lidské tělo. I Robert
Schindele starší začal mleté minerály užívat. Mimo jiné se mu rychle
zlepšily jeho potíže s dnou,“ vzpomíná Sigrun Kerschus-Schindele.
Léčivé horniny jsou podle jejích slov známé už tisíce let. „Například
zvířata, od ptáků po krávy a koně, vyhledávají ložiska hornin nebo jílů
a instinktivně je pojídají pro vyčištění svého těla. Na rozdíl od lidí u nich
neplatí žádný placebo efekt,“ zdůrazňuje Sigrun Kerschus-Schindele
a pokračuje: „Jeden můj přítel je chovatel holubů. S velkým úspěchem
jim přidává do krmení naše minerály při výměně peří, sezení na vejcích
a odchovu,“ dává příklad.
Schindeleho minerály jsou sopečného původu a v celosvětovémměřít-
kumají jedinečné složení. Získávají se zmetamorfované horniny, odbor-
ně nazývanou pararula, která vznikla vysokostupňo-
vou přeměnou sedimentů. Rozemletý prášek se užívá
vnitřně, ale oblíbený je i v kosmetice, např. na masky
či peeling, přičemž právě zde je znám pozitivní vliv
třeba na akné.

SigrunKerschus-Schindele, jednatelka
firmyRobert SchindeleGmbH

INZERCE

Balení vydrží minimálně 2,5 měsíce.
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INZERCE

PAVEL KORTUS

JIŽNÍ ČECHY | Hořký závěr minulého
a nakonec anulovaného ročníku musí
překousnout. Minulý víkend odstartova-
la sezona 2020/21, se kterou přichází
pro jihočeské celky v první basketbalo-
vé lize staronové výzvy.
Pro jeden z jihočeských týmů došlo

k jedné výrazné změně. GBA Lions Jin-
dřichův Hradec byl zařazen do východ-
ní skupiny první ligy, což pro něj zname-
ná daleké výjezdy do Ostravy, Opavy
nebo do Nového Jičína. „I soupeři to
k nám budoumít daleko,“ usměje se slo-
venský kouč Julian Beťko.
GBA o návrat do nejvyšší soutěže usi-

luje už delší dobu. Postup by měl být cí-
lem i letos. „O ambicích se v této době
těžko mluví. Dnes to může být tak, zítra
jinak. Ale chceme hrát co nejlepší bas-
ketbal, rozvíjet naše mladé hráče. Touží-
me se dostat v soutěži co nejdál. K po-
stupu vede dlouhá cesta, ale výzvu přijí-
máme,“ přitakává kouč.
Smělé plány hlásí i druhý jihočeský

celek Sršni Písek. „Nemáme to tak, že
buď postup, nebo nic. Hlavně ale neví-
me, jaký bude formát nejvyšší soutěže
pro příští rok. Mluví se o rozšíření, bará-
ži a dalších možnostech. Ale teď nikdo
neví nic. Ať tak či tak, chceme hrát naho-
ře a dostat se alespoň do baráže,“ přeje
si trenér Jan Čech.
Oba jihočeské kluby v první lize razí

odlišné koncepty. Zatímco hradecká
akademie pracuje s řadou cizinců, tým
doplňují i kvalitními Američany, tak
Sršni sází na své odchovance. „Dál chce-
me hrát s našimi hráči. Všechno jsou to
místní kluci, čehož si moc vážíme. V pří-
pravě jsme si zvedli sebevědomí ve
čtyřech zápasech s týmy NBL (nejvyšší
soutěž – pozn. red.). Věříme, že může-
me uspět,“ tvrdí kouč.
Po základní části se první liga mužů

spojí v nadstavbové části. Pak následuje
play off a podle aktuálního rozpisu ba-
ráž o NBL. K postupu tedy vede oprav-
du složitá cesta. „Přestože se Jindřichův
Hradec přesunul do východní skupiny,
tak první liga bude kvalitnější a vyrov-

nanější. Nováčci Chomutov a Slavia bu-
dou oživením soutěže. Uvidíme, kdo je
jak připravený. A do sezony zasáhne
řada vnějších vlivů,“ předpovídá Čech.
Zatímco v kádru Písku došlo jen ke

kosmetickým změnám v kádru, Lions
se během léta činili. Do týmu se naplno
vrací Lukáš Stegbauer. Zajímavou posi-
lou je Ikounga Djoh Toueret Ngatse.
Hráč s přezdívkou Iki, napůl původem
z Konga a napůl ze Zambie. „Pokoušel
se prosadit v Anglii a po návratu do Čes-
ka jsme ho oslovili. Zaujal nás svojí dy-
namikou a dravostí. V naší akademii se
může výrazně zlepšovat,“ tuší Beťko.
I další hradecká posila má exotický

původ. Otec Lukáše Linharta je z Ango-
ly, matka je Češka. „Loni s námi začal
spolupracovat jako trenér. Po karanténě
jsme neměli moc hráčů, tak se do trénin-
ků aktivně zapojoval. Ukázal, že má
slušný potenciál a vysokou herní inteli-
genci. Myslím si, že to bude pro nás vel-
ká posila,“ doplňuje kouč, v jehož muž-
stvu nadále zůstávají opory Stanislav
Zuzák či Filip Novotný.

Zkušený Stanislav Zuzák dál patří
k oporám Lions z Jindřichova Hrad-
ce. FOTO | MAFRA

„K postupu vede dlouhá cesta“
Jihočeské basketbalové celky Písek a Jindřichův Hradecmají na startu prvoligové sezony smělé ambice



Anglický spisovatel Daniel Defoe: Skutečnou velikostí je umění...

Tajenka:..ovládnoutsámsebe.

Anglický spisovatel Daniel Defoe: Skutečnou velikostí je umění...

Tajenka:..ovládnoutsámsebe.

Je ženatý, má dvě děti, a budou to již dva roky, co se stal „mladým“ dědečkem. S rodinou žije
uprostřed malebné přírody České Kanady na Jindřichohradecku v obci Kunžak, i když se narodil v
TřT ebíči. Je zaměstnancem Českých drah již od roku 1992. Od dětství ho provází sport, a tak si ani
dnes bez něj nedovede svůj život představit. Ke sportu se vztahují i jeho ostatní aktivity. Zastává
funkci předsedy TJ Kunžak a předsedy oddílu fotbalu. Co se jeho politických aktivit týče, je před-
sedou OV KSČM Jindřichův Hradec a členem Jihočeského Krajského výboru KSČM.

„Myslím si, že spousta politiků zapomíná na fakt, že politika je službou veřejnosti, nikoliv pro
osobní prospěch.“

Radek
Nejezchleb
– vedoucí kandidát
46 let, zaměstnanec Českých drah,
žije v obci Kunžak

„Díky svým zkušenostem z komunální i krajské politiky
bych se dál rád věnoval podpoře rozvoje měst a obcí Jiho-
českého kraje. Občané Jihočeského kraje musí mít důstojné
podmínky pro podnikání a pro svůj život. Za důležitou po-
važuji podporu mladých a schopných studentů. Díky svému
vzdělání technického směru bych chtěl více podpořit zájem
mladých lidí o technické vzdělání včetně tradičních odbor-
ných řemesel.“

Vilém
Klapsia
43 let, OSVČ,
technik
ve stavebnictví,
bydlí ve Zdíkovci

„Dvě volební období jsem byla zastupitelkou v jihočeském
krajském zastupitelstvu a jedno volební období v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR, kde jsem se zabývala vedle školské
problematiky i oblastí sociální - konkrétně potřebám seniorů a
zdravotně postižených osob. Této oblasti bych se chtěla věnovat
i v krajském zastupitelstvu. Populace v naší společnosti stárne
a důstojné stáří nezajistí jen výše důchodu, ale i dostatek po-
třebných služeb, domovů seniorů, hospiců apod. Kraj právě tato
zařízení zřizuje.“

Alena
Nohavová
60 let,
učitelka vmateřské
škole, OSVČ,
žije v Třeboni

„Pokud budu zvolen krajským zastupitelem, chtěl bych navázat na práci z minulých volebních
období, a to především v oblasti rozvoje venkova a pomoci menším obcím při řešení jejich ka-
ždodenních problémů. Sám jako starosta obce vím, s jakými problémy se potýkají. Jde přede-
vším o zabezpečení dodávky pitné vody, čištění odpadních vod, opravy místních komunikací
a v současné době i třídění a ukládání komunálního odpadu. Dalším velkým problémem pro
venkov je udržet chod místních prodejen, pohostinství, zajistit lékařskou péči a v neposlední
řadě provoz základní školy a mateřské školy. V novém zastupitelstvu je nutné nadále nejen udr-
žet grantovou politiku, ale pokusit se tyto finanční prostředky navýšit.“

Václav Kučera
67 let, starosta obce, žije v Horní Stropnici

„Je namístě zaměřit pozornost krajských zastupitelů
na kvalitu zpracovávání projektové dokumentace,
abychom zabránili šití zakázek tzv. na míru dopředu
vybraným firmám, zájemcům. Za svůj cíl považuji pod-
poru sportu, zejména mládeže. I před krajem bude stát
hlavní úkol, - jak se vyrovná s krizí.“

JUDr. Tomeš Vytiska
65 let, advokát, žije v Jindřichově Hradci

zadavatel: KSČM / zpracovatel: KSČM

Jistota, práce, bezpečí
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MICHAL HEŘMAN

LEDENICE | Softbalové soutěže v této
sezoně vrcholí. Ledenice v extralize žen
i mužů vstoupily do vyřazovacích bojů
rozdílně. Zatímco ženy prošly po vý-
hrách 3:1 a 4:2 přes Kunovice do semifi-
nále, muže čeká tuhý boj o finále. Po
úvodních dvou zápasech semifinále je
po výsledcích 1:6 a 9:0 s Havlíčkovým
Brodem stav série nerozhodný.

Oba ledenické celky touží po obhajo-
bě titulu. Muži vyhráli uplynulou sezo-
nu a titul slavili poprvé. Ženy jsou na
tom lépe. Vyhrály totiž poslední tři roč-
níky. Letos ale poprvé hrají bez své
hvězdy Veroniky Peckové, která nadha-
zuje v profesionální soutěži v Japonsku.
„Samozřejmě je to ohromně znát, ale
ostatní holky ji na nadhozu statečně na-
hradily,“ říká zadopolařka Ledenic Jana
Borovková.

Po základní části skončily hráčky Le-
denic třetí. Vyhrály 20 zápasů a 10 jich
prohrály. Na nejlepší pražské duo Joudrs
a Eagles ztratily shodně tři body. „O prv-
ní dvě místa jsme chtěly zabojovat, ale
celkově jsme spokojené,“ popisuje.

Nejlepší dvojice měla jistý postup do
semifinále. Ledenice proto musely pro-
jít nejprve přes čtvrtfinále. Ve volbě
mezi Trutnovem a Kunovicemi si vybra-
ly moravské družstvo. „Bylo by zklamá-
ním, kdybychom vypadly ve čtvrtfiná-
le. Jsme rády, že jsme prošly dál. Cíl je
i bez Verči obhájit titul. Minimálně pat-
říme do nejlepší čtyřky,“ má jasno Bo-
rovková.

Ledenické ženy o finále zabojují pro-
ti Eagles Praha. První duel se odehraje
v sobotu 26. září v Praze, odveta druhý
den na jihu Čech.

Mužský celek Ledenic obsadil v zá-
kladní části třetí místo a v semifinále bo-
juje s Hrochy z Havlíčkova Brodu. „Je
to velký souboj nadhazovačů. Zkušený
Michal Holobrádek je skvělý. Brod
jsme čtyřikrát v základní části porazili,

věříme si na něj. Ale víme, že ve dvou
zápasech to bylo jen o bod. Michal je po-
dle mě nejlepší nadhazovač v Evropě,
takže proti němu je to strašně těžké,“
uvědomuje si druhý pálkař Ledenic a re-
prezentant Patrik Kopečný.

Po prvních dvou zápasech je stav vy-
rovnaný. Tým z Vysočiny ovládl úvod-
ní duel, pak kralovali ledeničtí Žraloci.
Třetí a čtvrtý zápas se odehraje v sobotu
a v neděli. Případné páté utkání přijde
na řadu v pondělí.

Nástup je možný
ihned, se smlouvou
na dobu neurčitou.

Navzdory současné situaci
se společnosti TECNOCAP s.r.o.,
která se orientuje na potravinářský
průmysl, daří získávat nové zakázky.

- NEOMEZUJEME výrobu
- NESNIŽUJEME počty pracovních míst
- NEZKRACUJEME úvazky zaměstnanců

I nadále nabízíme zaměstnání
pro široké spektrum výrobních profesí.

Uplatní se u nás především:

• Seřizovači
• Nástojaři
• Manipulanti
• Lakaři/tiskaři
• Skladníci

Životopisy je možné zasílat na
l. rerichova@tecnocapgroup.com

TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67
tecnocap.cz

Karel Kratochvíle
ZNOVU senátorem

Neměnit,
co funguje.

Zadavatel: ČSSD / Zpracovatel: ČSSD

Senátor Kratochvíle:
Do voleb jdu
s jasnými plány
Karel Kratochvíle je úřadující
senátor volebního obvodu č. 12
se sídlem ve Strakonicích a ředitel
píseckého Zemského hřebčince.
Právě dokončuje své první volební
období v Senátu a po důkladném
zvážení se rozhodl pro obhajobu
mandátu senátora.
„Celý profesní život působím
v zemědělství. A díky tomu jsem
se také rozhodl jít do voleb znovu.
Jak se totiž ukázalo, v Senátu
je zákonodárců, kteří se v této
problematice orientují, jen hrstka.
A vzhledem k tomu, že v našem
regionu představuje zemědělství
jedno z klíčových odvětví, považuji
za důležité ve své práci pokračo-
vat,“ uvádí Kratochvíle.
Při opětovném zvolení bude mít
každopádně na čem stavět. V Se-
nátu doposavad aktivně působil
ve Výboru pro hospodářství, země-
dělství a dopravu a předsedal Pod-
výboru pro zemědělství. Soustředil
se na legislativu s dopadem na
ekonomiku, hospodářství a přede-
vším zemědělství. Zájmy českých
zemědělců hájil také v Bruselu při
vyjednávání Společné zemědělské
politiky EU.
Mnoho času trávil přímo v senát-
ním obvodě, kde zavítal na stovky
akcí a setkal se s bezpočtem lidí.
„Navštěvoval jsem hasičské sou-
těže, sportovní turnaje, slavnosti
obcí i měst, setkání rodáků a jiné
události. Pokaždé šlo o skvělé
příležitosti popovídat si a dozvědět
se, jaké jsou kde radosti a starosti.
A když to bylo jen trochu možné,
snažil jsem se podat pomocnou
ruku. A tak to v případě mého
znovuzvolení také zůstane,“ zava-
zuje se zavedený senátor.
A s jakými plány usiluje o získání
dalšího mandátu? „Zaměřím
se hlavně na podporu produkce
zdravých českých potravin, ochra-
nu vodních zdrojů, a coby zastán-
ce zachování zelené Šumavy také
na systematický boj proti kůrovci.
Jako senátor podpořím vše, co
přispěje k dalšímu rozvoji jižních
Čech, zejména Písecka, Strako-
nicka a Vimperska. Nepřestanu
usilovat o dořešení dopravní
obslužnosti našeho regionu v čele
s dobudováním dálnice D4. Zůsta-
nu v úzkém osobním kontaktu
s celým volebním obvodem,“
popisuje své záměry kandidát do
Senátu Karel Kratochvíle.

Ledenické softbalistky vyhrály tři
poslední ročníky extraligy. Nyní bo-
jují o čtvrtý titul. V semifinále je
čeká tým Eagles Praha. FOTO | MAFRA

Ledenice chtějí obhájit
Softbalisté jihočeského klubu zahájili play off extraligy s nejvyššími ambicemi



Téma:
Výročí narození T. G. Masaryka

Emise:
Pamětní ražba T. G. Masaryka

Důležité:
ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

Pozor:
Zcela ZDARMA

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby T. G. Masaryka.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.

www.ceskoslovensky-prezident.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!

Nejrychlejší rezervace:
Internetový rezervační systém:
www.ceskoslovensky-prezident.cz
Telefonní rezervační linka:
810 00 1918
Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

Téma: Výročí narození T. G. Masaryka

Avers: Portrét T. G. Masaryka

Revers: Lipové ratolesti a listy. V popředí iniciály TGM

Průměr: 30 mm

Hmotnost: 11,9 g

Kov: Mědinikl

Cena: 0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Důležité: ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

Internetový rezervační systém
www.ceskoslovensky-prezident.cz

QR objednávka

POZNÁMKA: Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO REZERVACE: 72014673

CENA: 0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ: ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE: www.ceskoslovensky-prezident.cz; 810 00 1918

Získejte pamětní ražbu jako trvalou upomínku na T. G. Masaryka

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.ceskoslovensky-prezident.cz; tel.: 810 00 1918

T. G. M. – Symbol národní hrdosti
a lidských hodnot do Vašich rukou!

Fenomén české i světové historie, symbol morální velikosti, velké
autority a vytrvalý bojovník za pravdu! To vše, a ještě více byl
náš první československý prezident T. G. Masaryk, u kterého
si letos připomínáme neuvěřitelné 170. výročí narození a jenž
má v naší společnosti láskyplné označení „Tatíček Masaryk“.
Národní Pokladnice se rozhodla uctít odkaz tohoto národního
velikána pamětní ražbou, která je pro každého z Vás zcela
ZDARMA. Přeje si totiž, aby každý z Vás měl možnost vlastnit
vzpomínku na ikonu národní hrdosti a lidských hodnot.
Využijte příležitost získat zcela ZDARMA, bez jakýchkoliv
dalších závazků, originální ražbu T. G. Masaryka, trvalou
upomínku na našeho Prezidenta Osvoboditele!

0 Kč
poštovné a balné ZDARMA


