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JAKUB BARTOŠ, LUKÁŠ MAREK

JIŽNÍ ČECHY | Teď je třeba jen vše po-
depsat pod koaliční smlouvou a pak se
nechat zvolit na zasedání zastupitelstva.
O novém vedení Jihočeského kraje je
po volbách poměrně brzy jasno.

K ODS se nejdříve připojily
KDU-ČSL a TOP 09, o den později ná-
sledovaly ČSSD a hnutí Jihočeši 2012.
Jejich zástupci pak spolupráci stvrdili
při podpisu memoranda. ODS, která zís-
kala stejně jako vítězné ANO 12 mandá-
tů, by měla získat post hejtmana pro
Martina Kubu. Koalice bude mít v tom-
to složení 29 mandátů v 55členném za-
stupitelstvu.

Známé je rovněž jméno prvního ná-
městka. Post má obsadit František Talíř
(KDU-ČSL) a na starost dostane cestov-
ní ruch či životní prostředí. Kuba také
oznámil rozdělení pozic a oblastí v radě
kraje. Tři křesla získají ODS, ČSSD

a KDU-ČSL s TOP 09, zatímco Jihoče-
ši 2012 budou mít dvě. Placených pozic
bude šest, což je o jednu méně než
v uplynulém volebním období.

Za ODS budou v radě českobudějovic-
ká zastupitelka Lucie Kozlová a krajský
zastupitel Tomáš Hajdušek. Jeden post
bude uvolněný a druhý neuvolněný. Prv-
ní jmenovaná se bude věnovat sociálním
věcem, IT, vědě a výzkumu. Hajdušek
se bude starat o finance, ekonomiku a in-
vestice. Krajský zastupitel a pedagog Pa-
vel Klíma (TOP 09) se bude věnovat
školství, sportu a veřejným zakázkám.

Jisté je také, že v radě zůstane starosta
Větřní Antonín Krák (ČSSD), který se
bude starat o dopravu či majetek. Stávají-
címu náměstkovi Pavlu Hrochovi (Jiho-
češi 2012) zůstává zemědělství, kultura,
venkov a památková péče.

Zbylými členy rady by se měli stát za
ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová,
Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za
Jihočechy 2012. „Ladíme programové
priority. Jednání ukázala, že tam není
žádný problém,“ uvedl Kuba. Koaliční
smlouvu by podle něj subjekty mohly
podepsat do poloviny října.

AMBICIÓZNÍ MAJITEL KLUBU
Petr Kolář touží posunout
divizní Lom až do ČFL ...str. 45

CESTOVÁNÍ ZA POLÉVKAMI
Znáte česnečku wodzionku
nebo „černokyselici“? ...str. 8

ŠVEJK I PAN KOPFRKINGL
Rudolf Hrušínský by oslavil
stovku. Co o němnevíte? ...str. 10

Martin Kuba slaví úspěch v krajských volbách, kdy jeho ODS skončila druhá
za ANO, které ale půjde do opozice. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Kraji povládne ODS
Hejtmanem Jihočeského
kraje se má stát
Martin Kuba z ODS.
V koalici bude 29 z 55
zastupitelů. Dopravu
bude mít na starost
Antonín Krák z ČSSD.
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V barech jsem
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MICHAL BĚLSKÝ

STRAKONICE | Tomáš Fiala přiznal,
že byl při sčítání hlasů velmi nervózní.
Nikdo se mu nemůže divit. Do Senátu
se dostal díky vítězství o 45 hlasů.

V konečném součtu získal 8 238 hla-
sů, což znamená 50,13 procenta. Přitom
v prvním kole Fiala porazil Peterku o té-
měř pět tisíc hlasů. Těsnému výsledku
podle Fialy nahrála slabší účast, k druhé-
mu kolu přišlo jen 15 procent voličů.

Před druhým kolem jste říkal, že vý-
sledky z toho prvního pro rozhodují-
cí duel nic neznamenají. Vaše slova
se nakonec potvrdila s mimořádnou
přesností. Čím to podle vás bylo?
Začínalo se úplně od nuly a za ten týden
se také výrazně změnilo spektrum voli-
čů. Tentokrát přišlo daleko méně lidí
a navíc byla v mnoha ústavech zavede-
na karanténa kvůli koronaviru, takže
lidé odtud nemohli vůbec volit. Projevi-
la se i intenzivní kampaň Luboše Peter-
ky, který mobilizoval své voliče. Svou
roli mohla hrát i podpora od kandidátů
z prvního kola, kteří neuspěli.

Doposud jste neměl s politikou nic
společného, čím vás zlákala?
Je to pro mě výzva. Ve strakonické ne-
mocnici působím 38 let jako lékař,
z toho posledních osmnáct let jako ředi-
tel. Narodil jsem se v ní, strávil jsem tu
dětství a oba mí rodiče zde pracovali.
Teď je mi 63 let a cítím, že mě práce
v Senátu může posunout ještě dál.

Celý život se pohybujete v nemoc-
ničnímprostředí, bude tedy zdravot-
nictví vaším hlavním tématem?
Určitě bych se mu rád věnoval, ale
o tom v tuto chvíli nerozhoduji. Chci
hlavně pracovat pro Strakonicko, a po-
kud to bude možné, rád bych se zapo-
jil i do činnosti komise Voda-Sucho.
Ta má velký význam nejen pro Strako-

nicko, ale i pro celou Šumavu a Pošu-
maví.

Jak chcete jako senátor regionu po-
moci?
Pokusím se to přirovnat ke své součas-
né pozici v nemocnici. Ředitel má fun-
govat směrem dovnitř nemocnice, aby
správně fungovala, ale také navenek,
kdy celé instituci otevírá dveře a hledá
pro ni příležitosti. Právě práce směrem
ven je v Senátu podle mě velmi důleži-
tá. Zkušenosti získané v čele nemocnice
bych zde rád uplatnil tak, aby to poznali
i lidé na Strakonicku.

Zůstanete i nadále ředitelem nemoc-
nice?
Určitě ano, protože je důležité být stále
spojený s praxí a mít informace „zezdo-
la“. Myslím si, že obě práce zvládnu dě-
lat naplno a budou mi v tom výrazně po-
máhat i spolupracovníci v nemocnici.
Pokud ale budu cítit, že to takto nepů-
jde, tak své rozhodnutí přehodnotím.

Se svým protikandidátem Lubošem
Peterkou se dobře znáte. Jak jste
vnímal souboj se svým kamarádem?
Dá se říci, že to byly dva souboje. Jeden
se odehrával v rámci kampaně a musím
uznat, že ze strany Luboše Peterky byla
vedena korektně tak, jak jsme se pře-
dem domluvili. Za to si ho moc vážím.
Druhý souboj jsem prožíval v sobotu od
dvou do pěti hodin, kdy až do posled-
ních okrsků nebylo jasné, kdo z nás
dvou půjde do Senátu. Dlouho se čeka-
lo, než se spočítají hlasy z Radomyšle,
kde je Luboš starostou, a nakonec roz-
hodlo jen 45 hlasů. Přiznám se, že jsem
byl velmi nervózní.
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Tomáš Fiala se chce v Senátu věnovat hlavně oblasti zdravotnictví, sociál-
ních věcí nebo pokračování výstavby dálnice D4. FOTO | PETR KUBÁT, MAFRA
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Novým senátorem
za obvod Strakonice se
stal ředitel strakonické
nemocnice Tomáš Fiala
(za ODS). Ve druhém
kole porazil starostu
Radomyšle Luboše
Peterku (za KDU-ČSL).

Křeslo senátora je pro mě výzva
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JAKUB BARTOŠ

VELEŠÍN | Rodinné podnikání odstarto-
val po revoluci její otec. Letos v září pře-
vzala Markéta Nováková ocenění Mone-
ta Živnostník roku pro Jihočeský kraj.
Velešínská firma Jatvar má nyní čtyři
zaměstnance a věnuje se výrobě pomní-
ků na hřbitovy, ale díky velkému zájmu
má stále více zakázek i pro domy.

„Tatínek koupil v privatizaci pomní-
kářství. Nejdříve se pracovalo jen s tera-
sem, což je umělý kámen. S příchodem
mého manžela v roce 1996 jsme se ale
začali více věnovat přírodnímu kameni
a po letech ten umělý nakonec úplně
opustili. Výrobní náklady byly příliš vel-
ké a ve srovnání například se žulou je
jeho životnost minimální. I lidé to po-
chopili,“ popisuje Markéta Nováková.

V její kanceláři, která sousedí s díl-
nou, je slyšet hluk. Vydává ho stroj,
jenž s milimetrovou přesností rozřezává
jednotlivé kusy kamene na kousky. „Ku-
pujeme jednostranně leštěné desky
o různých rozměrech. Ty pak opracová-
váme. Nařezává je stroj a další má na

starosti leštění, ale úplně všechno se
technikou dělat nedá,“ usmívá se.

Ruce jsou potřeba, když se do kame-
nů vyrývají nejrůznější detaily či nápisy
nebo se opracovávají hrany jednotli-
vých desek. „Lidská práce bude vždy

důležitá. Postupy se díky moderním
technologiím za ty roky hodně změnily,
ale některé věci zkrátka stroje nedoká-
žou. Těch, kteří se opracovávání kame-
ne věnují, ale ubývá,“ mrzí Novákovou.

Jatvar se věnuje výrobě pomníků na

hřbitovy i zakázkám pro interiéry a exte-
riéry domů. „Děláme kuchyňské desky,
obklady koupelen, schody, parapety či
krbové římsy. V poslední době je o to-
hle větší zájem. Lidé si stále více umis-
ťují přírodní kámen do domovů. Kromě
vzhledu si uvědomují, že má dlouhou ži-
votnost,“ uvádí podnikatelka.

Je ale třeba volit správně. Třeba žula
se hodí do vnitřních i venkovních pro-
stor, ale například mramor by se měl
umisťovat výhradně do interiéru. „Nej-
víc odebíráme žulu. V Česku zásoby
jsou, ale tuzemský kámen není tak kvalit-
ní. Proto bereme materiál ze zahraničí,
nejvíce z Indie a Itálie,“ líčí Nováková.

Rodinný podnik působí především na
jihu Čech, ale díky šikovnosti má zakáz-
ky i ze zahraničí. „V Rakousku jsme
kdysi měli jednu zakázku v malé vesni-
ci, kde jsme dělali venkovní parapety.
Byli spokojení a díky doporučení jsme
tam postupně získávali víc a víc práce.
Většinou to jsou parapety, schody či ku-
chyňské desky. Jezdím především do
Horního Rakouska,“ uzavírá Markéta
Nováková.

Markéta Nováková z rodinné firmy Jatvar získala ocenění Živnostník roku
pro Jihočeský kraj. Na snímku je s manželem Pavlem. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Zakázek v Rakousku přibývá
Rodinné kamenictví Jatvar sídlí ve Velešíně na Krumlovsku. Řídí ho manželé Markéta a Pavel Novákovi
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JOSEF HORA

ČR | Jen málo lidí dnes ví, čím si v nitru
prošly dvě hvězdy českého filmu i diva-
dla, Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzo-
bohatý. Po rozvodu se třicet let skoro ne-
stýkali, přesto „na podzim svých živo-
tů“ natočili poslední společný film. Ne-
dlouho po premiéře Radoslav Brzoboha-
tý umírá. Je možné, že se oba smířili a
jejich osud se naplnil.
Když se během velké hospodářské

krize v Praze narodila Jiřina Bohdalová,
brzy stála před kamerou. Maminka Ma-
rie pracovala jako služebná, milovala
ochotníky, a dcerku, ve které rozpozna-
la talent, zapsala do baletní školy.
Šestiletá Jiřinka debutovala v němém

snímku z roku 1937 Pižla a Žižla na
cestách. Jen pro vysvětlení, Pižla byl
český kabaretní herec Jarka Pižla, dobře

známý z filmu Poslušně hlásím jako Pe-
pek Vyskoč, Ferda Žižla pak bylo jmé-
no druhého herce. Malou hvězdičku fil-
maři vychvalovali jako „českou Shirley
Temple“ a brzy se objevila ve filmu
Madla zpívá Evropě.
Radoslav Brzobohatý zažíval s kon-

cem první republiky trochu jiné dětství.
Narodil se ve slovenských Vrútkách,
ovšem říká se, že na svět přišel v nedale-
ké chatové oblasti Jánošíkovo pri Lipov-
ci, když maminka nestihla do porodnice
ani vyjet a rodil tak strýc – lékař.

Otec i děd mořeplavci

Zatímco malá Jiřinka chodila na jahody
se šlehačkou po pražských cukrárnách,
Radek pobíhal po vilové čtvrti zvané
Mexiko, díval se na Tatry a po váleč-
ném rozpadu Československa se s rodi-
nou odstěhoval na Valašsko. Navštěvo-
val gymnázium, byl vyloučen, a tak se
vyučil mechanikem pletacích strojů.
Hrál v kapelách i s ochotníky, na herec-
kou dráhu to ale nevypadalo, zvlášť
když otec i děd se dlouhá léta plavili po
mořích. Na hereckou kariéru to ale ne-
vypadalo ani u Jiřiny Bohdalové. Po
gymnáziu nepřesvědčila profesory k při-
jetí na DAMU a odešla do Ostravy, kde
celé tři roky učila na základní škole, k
tomu totiž tehdy stačila maturita. Na he-

rectví ji nakonec vzali, po čase alemuse-
la studium přerušit, protože byla v ji-
ném stavu. Smladistvou láskou Břetisla-
vem Stašem, pozdějším geofyzikem, če-
kala dceru Simonu. Když ji po návratu
do školy a po absolventském představe-
ní oslovil Jan Werich s nabídkou práce,
kývla. A v Praze už zůstala, manželství
se Stašem totiž neklapalo.
Prošla mnoha divadly, jezdila na zá-

jezdy a brzy se dostala i k filmu, zahrála
si například ve slavném Až přijde ko-
cour. Nebo Hvězda zvaná Pelyněk, kde
měl roli i charismatický a mužný Rado-
slav Brzobohatý, který nakonec také vy-
studoval DAMU a postupně se přes di-
vadla v Kolíně a Příbrami dostal do Pra-
hy. To bylo oběma už něco přes třicet.

Premiéra a smrt

Snímek Hvězda zvaná Pelyněk se točil
v Rumburku. Během příběhu založe-
ném na skutečné události, krvavě potla-
čené vzpouře českých vojáků proti ra-
kousko-uherskému velení na konci vál-
ky, se oba poznali, zamilovali a ten
samý rok začali společně bydlet, ještě s
devítiletou dcerou Jiřiny Bohdalové,
dnes známou herečkou Simonou Stašo-
vou. Zrodil se jeden z nejlepších herec-
kých párů a tehdy vznikly i jejich nejlep-
ší společné filmy jako Pěnička a Para-

plíčko či Dáma na kolejích. V jedné tele-
vizní estrádě se vtipkovalo, že Jiřina
bude „brzo bohatá“, společnou cestu ži-
votem stvrdili v létě 1970 během natáče-
ní seriálu F. L. Věk. Tehdy natočili i je-
den z vrcholů českého filmu, Kachyňo-
vo Ucho. Herci bydleli v pražském ro-
dinném domku, po čase se ale objevily
neshody, nevěry, žárlivost, hádky jak v
italské domácnosti, rozcházení i sbližo-
vání. Po dvanácti letech nastal konec,
manželé se rozvedli a Radek Brzoboha-
tý odešel ke slovenské herečce Haně
Gregorové. Prudké ochlazení vzájem-
ných vztahů pocítili i režiséři a diváci,
pár si od té doby držel od sebe tvrdý
distanc. Oblíbenou „Bohdalku“ později
proslavily pohádky a komedie.
Až v novém tisíciletí se podařilo oba

přesvědčit, aby si společně zahráli hlavní
role ve filmu Vrásky z lásky. Sice kývli,
co ale prožívali uvnitř, se už dnes nikdo
nedozví. I když Jiřina Bohdalová odmít-
la bulvární zkazky o nenávisti, vzájemné
hořkosti a nechuti objevit se spolu před
kamerou. „Náš osobní život se odvíjel v
jiných tóninách, a další spolupráce nepři-
cházela. Až se objevila nabídka filmu
Vrásky z lásky a oba jsme role vzali,“
řekla herečka. Film měl premiéru v dub-
nu 2012. Radoslav Brzobohatý, naroze-
ný 13. září 1932, zemřel náhle 12. září
2012, den před svými osmdesátinami.

Slavné české filmové páry
(1) Radoslav Brzobohatý a
Jiřina Bohdalová v muzikálu
Dáma na kolejích (1966)

(2) Ucho (1970). Trezorový
film režiséra Karla Kachyni.

(3) Vrásky z lásky (2012).
Film režiséra Jiřího Stracha.

FOTO | ČSFD, MAFRA

Legendy českého filmu,
Jiřina Bohdalová a
Radoslav Brzobohatý,
zažily bouřlivé manželství,
lásku i nepřátelství,
obrovské odloučení i
shakespearovské smíření.

1

Charismatický
tvrďák odešel
od „Bohdalky“

2
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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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IVETA BENÁKOVÁ

ČR | Sám moc dobře ví, že jeho jméno
bývalo soustem pro milovníky drbů. Žil
se slavnými modelkami Simonou Krai-
novou a Alenou Šeredovou, či moderá-
torkou Terezou Pergnerovou. Bořek Sle-
záček si prošel i temným obdobím alko-
holismu, o kterém se ovšem nebojí ve-
řejně mluvit. „Pár let jsem se věnoval re-
prezentačně konzumaci alkoholových
nápojů. Spousta lidí mne na základě
rozhovorů kontaktuje, mnohdy
s prosbou o pomoc, o radu. To má smy-
sl, ne?“ míní vystudovaný ekonom.

Víte, vaše jméno mnoho let vní-
mám, ale tu vykouknete jako mode-
rátor, tu jako zpěvák, tu jako herec,
tu vaše jméno plnilo titulky bulvá-
ru… Jak byste sám sebe popsal,
čemu se celá léta věnujete, kdo je
Bořek Slezáček?
Upřímně řečeno, to je otázka tak pro bi-
lanční rozhovor a na ten asi nemáme
prostor a navíc pochybuju, že by moje
životní eskapády někoho výrazně zají-
maly. Takže budu stručný. Termín mo-
derátor jsem si vysloužil před pětadva-

ceti lety tím, že jsem spoluvytvářel hu-
dební pořady na Nově a hlavně na Pri-
mě. Žádné ambice být moderátor jsem
nikdy vlastně neměl. Já ke všemu
v životě často přišel spíš náho-
dou. Toho moderátora mi pak
bulvární autoři lepili před jmé-
no, aby tam měli nějaký pří-
vlastek. Dělají to tak se vše-
mi. Eva Decastelo bude do
smrti sexbomba, což jí mi-
mochodem přeju. Pohlreich
bude navždycky pro bul-
vár kuchař, i kdyby vynalezl

termojadernou fúzi. Jednou moderátor,
vždycky moderátor, i kdyby jediné, co
jste kdy odmoderovali, byl myslivecký
bál v Dolní Lomné. Nic proti Dolní Lom-
né samozřejmě. Novináři prostě používa-
jí ctrl+c ctrl+v, jakkoliv v případě bulvá-
ru není asi termín novinář namístě.
No, moc stručný nejsem, že?

Nevadí, pro rozhovor lepší, než kdy-
byste odpovídal jednoslovně. Stalo
se také, že o vás mnoho let nebylo
slyšet…
Mnoho let o mně nebylo slyšet, protože
já o to nikdy moc nestál. Bulvár se
o mne otíral vlastně jen proto, že jsem

je všechny docela zbytečně po-
zurážel. Časem jsem po-

chopil, že jsou tyhle
rozbroje zbytečné.

Taky jsem na pár
let zatáhl roletu
a věnoval se re-
p r e z e n t a č n ě

konzumaci alkoholických nápojů. Tak
to asi bude tím. A co jsem se vrátil do
normálního života, věnuji se práci a ro-
dině. Hraju divadlo, točím televizní pro-
jekty, občas nějaký film se zahraniční
produkcí a zpívám.

To je další věc, která se o vás dá zjis-
tit. Ke svému alkoholismu jste se ve-
řejně vyjadřoval. Proč vlastně? Jaké
byly reakce lidí a vašeho okolí?
Já to mám tak, že když se mne někdo na
něco zeptá, tak mu prostě odpovím.
Jsem abstinující alkoholik a nevidím dů-
vod to zapírat. A když už jsem sebral
vůli a s pitím seknul, přijde mi dobré se
o tu zkušenost podělit. Lidi bohužel
strašně pijou a spousta z nich má trable,
stydí se, o to víc pije. Většinu života
jsem byl odstrašující případ, tak bych
třeba teď mohl být pro někoho dobrý pří-
klad. Spousta lidí mne na základě těch
rozhovorů kontaktuje, mnohdy
s prosbou o pomoc, o radu. To má smy-
sl, ne? Nemám ujímání z toho, že se na
mne někdo kvůli tomu dívá přes prsty.
Mně je víceméně buřt, co si cizí lidi
myslí. Hatery neřeším. A lidé v mém
okolí to stejně celou dobu věděli. Takže
není důvod se neodkopat.

Nicméně vystudovaný nejste umě-
lec, ale inženýr na Technické univer-
zitě v Ostravě. Co jste studoval?
Ekonomii. Po gymplu jsem se přihlásil
na hudebně dramatický obor, tedy na he-
rectví, na ostravskou konzervatoř, jen-
že doma z toho byly hrozné bouřky
a já nakonec pod pohrůžkou ekono-
mických sankcí a vojenské služby za-
řadil zpátečku a přihlásil se na vyso-
kou. Z Ostravy jsem kvůli kapele ne-
chtěl, a tak moc na výběr nebylo.
Ekonomie mi přišla zajímavá. Když
už nic, mám o ní alespoň povšechný
přehled. Mne školy vždycky bavily.
V tomto jsem věrný Leninovu krédu,
však víme. Jinak já prostě od puberty
věnuju čas divadlu a hudbě. S přestáv-
kami na pití a cestování, abych byl
přesný. Prostě mi ten kumšt přišel
jako dobrá rozmnožovací strategie,
protože na kecy o teorii řízení moc
modelek v Kozičce nesbalíte. A fot-
bal sice miluju, ale neumím.

5plus2
■ ROZHOVOR

Bořek Slezáček
■ Narodil se 30. května 1967 v Ostravě. Vystudoval
gymnázium a Technickou univerzitu Ostrava,
od mládí se pohyboval ve světě hudebních kapel.
Po škole žil několik let ve Španělsku, kde pracoval
mimo jiné v cestovní kanceláři či jako DJ.

■ Po návratu se nějaký čas věnoval hudbě, poté
se živil například v oboru produkce a reklamy.

■ Působil a působí coby moderátor i spolutvůrce
především hudebních pořadů v rádiích a televizi,
zahrál si ve filmech i seriálech, v poslední době
například v Ohnivým kuřeti či Místo zločinu
Ostrava. Účinkuje v muzikálech.

■ Přes dva roky byl ženatý smodelkou Simonou
Krainovou, jeho partnerkou byla i další slavná
modelka Alena Šeredová. Má přítelkyni a dva syny.

Bořek Slezáček nesnáší klišé. Ať už jde o to, jak se
každý chlubí „vražedným pracovním tempem“, nebo
když se o něm píše jako o moderátorovi, ačkoliv se
za něj sám ani nepovažuje. „Ke všemu v životě jsem
často přišel spíš náhodou,“ říká herec a zpěvák, který
nyní baví diváky v show Tvoje tvář má známý hlas.
„Naštěstí mám průpravu z muzikálů, kde jsem
připravil o rozum už celou řadu slavných choreografů
a vysloužil si přezdívku Mamut,“ glosuje své kreace.

FOTO | TV NOVA

Jsem rád v zápřahu. Alespoň
nemám čas myslet na hlouposti
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Nicméně nyní vás lidé už nějakou
dobumohou vídat jako zpěváka a ta-
nečníka v show Tvoje tvář má známý
hlas. Jak jste se k účinkování dostal?
S termínem tanečník bych byl v mém
případě velmi opatrný. Jsem kopyto. Na-
štěstí mám průpravu z muzikálů, kde
jsem o rozum připravil už celou řadu
slavných choreografů a vysloužil jsem
si přezdívku Mamut. A jak jsem se k té
show dostal? Snadno. Zavolali mi, jestli
bych to nechtěl dělat. A já jsem jim
řekl, že ano. Ono, mezi námi, teď navíc
není pro herce moc práce, takže jsem
dvojnásob rád. I když jsem ten pořad sle-
doval jen sporadicky, spousta mých ko-
legů jím prošla a byli nadšení. Takže já
měl radost, že budu mít fajn práci,
a taky z toho, že stojím někomu za to,
mne angažovat do primetime show,
když ve frontě stojí dost jiných, kteří
mají na rozdíl ode mne i talent. Navíc,
jestli mám v branži v někoho důvěru, je
to Simona Matásková, kreativní produ-
centka Tváře. Z mnoha důvodů.

Splnilo to vaše očekávání? Naučilo
vás to něco o sobě samém?
Jsme už zhruba v půlce a já jsem nelito-
val ani vteřinu. Bavím se skvěle. Snad
i diváci. Ten profesionální servis ve
všech směrech, kterého se nám tam do-
stává, to mi vyrazilo dech. A ta parta, co
tam účinkuje, to je ale banda fantastic-
kých pošahanců, takže je to fakt skvělá
životní zkušenost. Jsem rád, že jsem sou-
část toho všeho. A jestli mne to naučilo
něco o mně samém? Asi ne. Já se docela
znám za těch 53 let. Navíc nejsem typ,
co by se řešil a studoval. Na světě je
spousta mnohem zajímavějších objektů.

Abychomdoprobrali všechny profe-
se, ve kterých si vás vybavím, chybí
ještě herectví.
Mám sice několik různých aktivit, ale
kdybych to měl kvantifikovat, tak už
mnoho let tak sedmdesát procent mého
pracovního času tvoří divadlo, zbytek
se dělí mezi natáčení seriálů a hudbu.
Nevím, co mne baví víc, jestli divadlo,
nebo natáčení. Mám u natáčení obrov-
ské štěstí na fantastické kolegy a skvělé
režiséry a v divadle taky, ale myslím, že
na své nejlepší momenty v obou přípa-
dech ještě stále čekám. No, snad se do-
čkám. I když všechny kusy, ve kterých
jsem kdy účinkoval a účinkuju, mne ba-
vily a baví strašně. I díky lidem, se kte-
rými se tam setkávám.

Kde jste teď tedy k vidění?
Na otázku, kde mne teď lidé mohou vi-
dět, musím popravdě odpovědět, že
krom televize Nova nikde, protože
vzhledem k situaci se moc nehraje, ne-
koncertuje a v nejbližší době asi ani ne-
bude, což chápu, ale radost nemám.
Na druhou stranu, aspoň mám čas věno-
vat se Tváři naplno. V září jsem dotočil
německý film Allmen a musím říct, že
skloubit ty dva projekty bylo dost stresu-
jící. Ale já jsem rád v zápřahu. Aspoň
nemám čas myslet na hlouposti. Tak
snad se všechno zase rozhýbe.

Když jsme domlouvali rozhovor,
zmínil jste se o tom, že čas je něco,
čeho se vám nedostává. Žijete tako-
vé zběsilé pracovní tempo? Umíte
odpočívat, čemu se věnujete, když
máte volno?
Víte, já nemám moc rád ty řeči o vražed-
ném pracovním tempu. Dělám, co mě
baví a v tom mám obrovské štěstí. Vra-
žedné pracovní tempo mají havíři
v dole, nebo chudé děti v Asii, které mís-
to školy montují pro korporace iPhony,
a to jen proto, aby se s nimi jejich vrstev-
níci v Evropě mohli masírovat. Já jen
prostě mám málo času, jako každý člo-
věk dnes. Samozřejmě s výjimkou koro-
navirového útlumu. Moje tělo je v pořád-
ku na ty roky. Žiju zdravě a hodně spor-
tuju, když čas dovolí. Občas něco bolí,
nebo na chvíli vypoví službu. Úměrně
věku. Odpočívám tak mezi řádky den-
ním sněním a v noci spaním. Já už jsem
se naodpočíval dost v minulosti po ba-
rech, takže mám hodně co dohánět.

Zatímco v současnosti se o Bořkovi
Slezáčkovi mluví především v sou-
vislosti s jeho vystoupeními v show
Tvoje tvář má známý hlas, pěvec-

kou a pohybovou průpravou si pro-
šel hlavně vmuzikálech, například

v Trháku (horní snímek), který uvá-
dí Divadlo Broadway. Tento rok se
také objevoval v kriminálním seriá-
luMísto zločinu Ostrava. Na sním-
ku s režisérem Janem Hřebejkem.

FOTO | ARCHIV B. SLEZÁČKA A ČT
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RUM HEFFRON
38 % alk. | 0,5 l
1 l 399,80 Kč

KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

PIVOGAMBRINUS
ORIGINÁL 10,
RADEGAST RÁZNÁ 10
světlé výčepní | plech
0,55 l | 1 l 25,27 Kč

Radegast Rázná 10
k dostání ve vybraných

prodejnách

TATARSKÁOMÁČKA,
MAJONÉZA
HELLMANN’S
420 ml | 100 ml 6,64 Kč

ČOKOLÁDA MILKA
různé druhy | 270/300 g
100 g 18,48/16,63 Kč

PEPSI
2,5 l
1 l 7,96 Kč

MLÉKO
TRVANLIVÉ
plnotučné,
3,5 % tuku
1 l

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

BRAMBORY
KONZUMNÍ POZDNÍ
balené | 5 kg | 1 kg 5,98 Kč

XXL BALENÍ

5 KG

ODČTVRTKADOSTŘEDY
15.10. –21.10. 2020

Nakupujte
hezky česky

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.
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JOSEF HORA

ČR | Češi mají tradiční polévky jako
bramboračku či dršťkovou. Když ale
přejedeme sousední hranice, narazíme
na domácí klasiky, jako je wodzianka,
schwarzesauer nebo třeba demikát. Zná-
te nejpopulárnější polévky Slovenska,
Německa, Rakouska a Polska?

Základem dobrého oběda jsou v mno-
ha zemích polévky. Vždyť na to pouka-
zuje i české přísloví „polévka je grunt a
maso je špunt“. Polévkové recepty se
po celé Evropě během staletí promícha-
ly kvůli vojenským tažením či obchodu,
a tak jsou často v mnoha zemích podob-
né. Někde něco přidali, jinde ubrali, čas-
to vznikaly krajské variace i polévky
zcela ojedinělé. Mnohde jsou dodnes
nejznámější ty polévky, které zachráni-
ly tamní obyvatelstvo před hladem.

To platí třeba pro Polsko. Když při-
jdete do restaurace a otevřete menu, jed-
na z prvních nabídek pod heslem zupy
(polévky) bude rosół, tedy klasický zná-
mý vývar. Méně častá, zato oblíbená, je
wodzianka, slezská regionální polévka,
chudší příbuzná české česnečky. Někdy
se jí říká sznelka či snelka, z německé-
ho schnell, čili rychlá polévka. Zákla-
dem je starý chléb nakrájený na kostky,
tuk a česnek, vše se pouze zalije horkou
vodou a dochutí. Zámožnější rodiny při-
dávaly osmahnutou uzeninu nebo smeta-
nu. Wodzianka zachránila v době nedo-
statku tisíce rodin od hladu, i proto se
na ni dodnes s chutí vzpomíná.

Kyselost dodá žitný kvásek

Vydatnější a dobře známá polská polév-
ka se jmenuje zalewajka. Je to taková
nakyslá polská bramboračka, ovšem
bez hub. Kyselejší chuť je dána surovi-
nou, která se v Česku moc nepoužívá –

žitným kváskem, který dává příjemně
nakyslou chuť i nejznámější polské po-
lévce zvané žurek.

Základem je vývar ze zeleniny, uze-
ných kostí a bůčku. Když získá po něko-
lika hodinách správnou sílu, přilije se
kvásek. Podle chuti i regionu se pak při-
dá vejce, klobása, křen nebo i smetana.
Kvásek je ale opravdové tajemství. Spo-
jí se žitná mouka, česnek a voda, vše
kvasí v hliněném hrnci, kam smí jen dře-
věná vařečka. Zákvasy mívají i desítky
let starý základ, kus starého se pokaždé
přidá k výrobě nového.

Vydatné rakouské vývary

Když se přeneseme do restaurace k jižní-
mu sousedu Česka, na speisekarte, tedy
jídelním lístku, se objeví zejména výva-
ry. Nejčastěji hovězí, protože alpská
země má pro chov skotu ideální podmín-
ky. Každý vývar se ale jmenuje jinak,
například podle toho, co v něm zrovna
plave. Asi nejčastěji to jsou celestýnské
nudle a polévka nese název frittatensup-
pe. Číšník může v polévce donést i je-
den či dva obří špekové knedlíky, pak je
to speckknödelsuppe, pokud jsou
knedlíčky játrové, pak dostanete (Tiro-
ler) germsuppe.

Velmi vydatná je štýrská klachel-
suppe (viz foto), vepřový vývar s pohan-
kovou polentou, který se připravuje bě-
hem zabijaček. Vaří se z vepřových ko-
len a často se jedná o hlavní jídlo.

Rakouskou specialitou, také ze Štýr-
ska na jihovýchodě země, je krémová
dýňová polévka, tzv. kürbiscremesup-
pe. Recept je jednoduchý, oloupaná
dýně se nakrájí na kostičky, které se s ci-
bulí a česnekem orestují na másle, do-
chucuje se muškátovým oříškem, ně-
kdy špetkou zázvoru, pepřem a solí.
Když dýně změkne, rozšlehá se v mixé-
ru, do směsi se může přidat šlehačka.
Vrchol je ochutit ji před servírováním
praženými dýňovými semínky.

Slováci vaří z haluškovice

Kdo vyrazí do Starého Smokovce, nej-
starší osady ve Vysokých Tatrách, a pů-
jde si do tamní restaurace sednout na po-
lévku, zřejmě mu nabídnou tu nejslav-

nější – kapustnicu. V horách většinu s
klobásou a hříbky. Kapusta ve slovenšti-
ně znamená hlávkové zelí a na Sloven-
sku se její příprava liší od vesnice k ves-
nici. Nezbytné jsou sušené houby.

Delikatesou slovenské kuchyně je ale
demikát. Krémová polévka, kde se tím
pravým kulinářským esem stavá ovčí
brynza. Tradiční recepty dokonce nabá-
dají použít polovinu vody a polovinu
„haluškovice“, tedy vody, ve které se va-
řily bramborové halušky. Vodou se zali-
je na sádle s pepřem, kmínem a papri-
kou opražená cibulka, následně se přidá
brynza. Aby polévka nepřišla o vitamí-
ny, nesmí přijít k varu. A etymologie
slova demikát? Jméno pastýřského jídla
pochází z Karpat, z rumunského slova
dumicat, což je „polévka s prosem“. Zá-
kladem slova dumicat je pak latinský vý-
raz „mica“ čili drobek.

Německo: bezinky i krev

Jestliže nebudeme rozebírat slavný ně-
mecký eintopf, do něhož může kuchař
přidat prakticky cokoliv, pokud vyne-
cháme tradiční chlebovou či bramboro-
vou polévku, přesto nám zůstanou báječ-
né speciality. Dvě z nejznámějších se
připravují hlavně na severu země. Mají
temnou krvavou barvu, u každé za to
může jiná přísada. První je tzv. flieder-
beersuppe, polévka z bezinek. Puštěná
šťáva z vařených plodů se smíchá s
jablečným džusem, citronovou šťávou a
kůrou, nakrájenými jablky, kukuřičným
škrobem a cukrem. Směs je občas okoře-
něna skořicí nebo česnekem. Tato slad-
ká polévka se podává teplá s domácími
houskovými knedlíky.

Druhá polévka se jmenuje schwarz-
sauer (černá kyselá) a hlavní přísadou je
krev. Pokrm spojovaný s nejseverněj-
ším regionem Šlesvicko-Holštýnsko se
připravuje hlavně při zabijačkách, kdy
se čerstvá krev vaří s vepřovým masem,
octem, cibulí, kořenovou zeleninou a
kořením, jako je bobkový list, pepř a
hřebíček. Podává se s bramborem nebo
knedlíky. Její česká variace může připo-
mínat polévku černou či zabijačkovou.

Už vás zase honí mlsná?
Pro jednou zapomeňte na
babiččinu kulajdu a zkuste
kulinářské zázraky
sousedů z ciziny. I u nich
platí: Polévka je grunt!

Silné vývary, husté polévky z brambor, kvásku či krve. V sychravém podzi-
mu ale zahřeje třeba i krémová dýňová polévka. FOTO | ARCHIV MAFRA

Demikát podle vyhlášené bratislav-
ské restaurace. FOTO | ZYLINDER.SK

Polévková cesta
kolem Evropy

Žurek



Vstupte již od
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články

Skvělé
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Filmy
zdarma

Diggitální
předplatné
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SYN Z KOČOVNÉ DIVADELNÍ RODINY
Rudolf Hrušínský měl po kom zdědit herecké geny. Své matce Hermí-
ně (vzdálené příbuzné Josefa Kajetána Tyla) a otci Rudolfovi se narodil
za jevištěm krátce po představení kočovného divadelního spolku Václava
Červíčka, ve kterém oba hráli. Rodným jménem byl Rudolf Böhm, postu-
pem času hledal umělecký pseudonym. Nechybělo mnoho a místo Rudolfa
Hrušínského mohl role ztvárňovat Otomar Otovalský, protože to bylo jmé-
no, o kterém nejprve uvažoval.

Žádný „švejk“, ale génius

HOLLYWOODSKÝ SEN KO-
MUNISTÉ ZATRHLI
V polovině 60. let přišla Rudolfu Hru-
šínskému nečekaná nabídka z Holly-
woodu. Agentura zastupující režiséra
Normana Jewise si českého herce
vytipovala pro jednu z hlavních rolí
ve válečné komedii o ztracené ponor-
ce Rusové přicházejí. „Ten film podával
Rusům ruce, nebylo to nic, co by je
nějakým způsobem ponižovalo nebo
uráželo,“ vzpomínal Hrušínský v roce
1990. Přesto přišel z nejvyšších stranic-
kých míst zákaz, Hrušínský v „kapita-
listické“ cizině natáčet nemohl. Škoda
to byla i proto, že snímek byl posléze
nominován na několik cen Oscar.

ZÁKAZY A ŠIKANA KVŮLI PRAŽSKÉMU JARU
Hrušínský patřil k velkým zastáncům demokratizačního procesu pražské-
ho jara roku 1968, byl jedním z prvních signatářů dokumentu 2000 slov.
Následnou okupaci vojsky států Varšavské smlouvy nesl velmi těžce
a nebál se vystupovat proti normalizaci. V textu, který vyšel v Mladé fron-
tě 15. prosince 1968 mimo jiné napsal: „(…) Ale co si proboha počneme, až
bude celý národ inteligentní? Asi nám zase někdo přijede na pomoc.“
Na čin Jana Palacha v lednu 1969 reagoval: „Nejsi to ty, kdo se měl upálit.
(…) Žij i tento život a věř, tak jako věřím já, že přijde jaro.“

Ani na nátlak svůj podpis pod 2000 slov Hrušínský neodvolal, za což
následoval na řadu let zákaz natáčení a další profesní šikana. Tak napří-
klad když v létě 1972 vedení Národního divadla adresoval žádost hostovat
jako režisér v divadle Večerní Brno, dostal zamítavou arogantní odpověď:
„(…) Zřejmě jste o správnosti svých názorů a postojů v letech 1968 a 1969
přesvědčen i nadále, protože o žádném důkazu o opaku nevíme. (…) Každý
si píše svůj vlastní kádrový posudek. (…) Pohostinskou režii vám proto
nemohu povolit (…)“ Profesně byli režimem v té době šikanováni i jeho
synové a naschvály ze strany státní moci dosáhly do tak bizarních forem,
že Hrušínskému komise Ministerstva zemědělství zamítla žádost o vydání
rybářské povolenky. Není proto divu, že se angažoval v sametové revoluci
a dva roky byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

OSUDOVÝ
KAMARÁD
I ŽÁRLIVEC
JOSEF KEMR
Se školami to Rudolf Hru-
šínský neměl jednoduché,
navštěvoval jich celkem dva-
advacet. „Nedostudovaného
gymnazistu, kterého odmítli
vzít na konzervatoř, přijal
E. F. Burian do herecké školy
a pak ho angažoval do svého
legendárního Déčka,“ vzpo-
míná filmový historik Pavel
Taussig. Později začal také
točit filmy, jeho první se jmenuje Lízin let do nebe. Ve snímku režiséra Václava
Binovce z roku 1937 si zahrál venkovského chasníka Jarku Rejlka. V tomto filmu
debutoval i Josef Kemr (společně na snímku z filmu Studujeme za školou z roku
1940). Obě hvězdy českého filmu se skamarádily na dlouhá desetiletí. O to ne-
pochopitelnější je, jak toto velké přátelství skončilo. Po mnoha letech Hrušínský
žertem poplácal Kemrovu družku a ten se po žárlivém výstupu přestal s kama-
rádem stýkat a nepřijal podávanou ruku k usmíření.

ZAJÍMAVOSTI JEDNOU VĚTOU
● Na natáčení se často dopravoval vlastním autem, ovšem

řídila jej jeho manželka.
● Byl vášnivým milovníkem cigaret, vykouřil klidně i víc než

40 „kousků“ denně.
● Nebyl jen hercem, ale také divadelním a filmovým režisérem;

napsal i detektivní divadelní hru Případní případ (1944).
● Na slavnou roli Švejka musel projít konkurzem, sám ovšem považoval za nej-

lepší zpracování knižní předlohy loutkovou verzi Jiřího Trnky.
● Jeho poslední rolí bylo mistrovské ztvárnění prezidenta Emila Háchy v tele-

vizním dramatu Noc rozhodnutí (1993).

Je jedním z mála herců, o nichž můžeme říct, že byli geniální,
a přitom nepřehánět. Rudolf Hrušínský mezi ně bezesporu patřil,
a to nejen díky Švejkovi či panu Kopfrkinglovi ze Spalovače mrtvol,
což byly jeho zřejmě nejslavnější role. V sobotu 17. října uplyne
100 let od jeho narození. Co o tomto velikánovi možná ani nevíte?

Foto: archiv MAFRA, Pressdata

filmy, jeho první se jmenuje Lízin let do nebe. Ve snímku režiséra Václava 

archiv MAFRA, Pressdata
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PRO ŽIVOT V POHODĚ

S ohledem
na současné
dění – nošení
roušek, dodržování odstup
karanténě, je potřebamít více než kdy dříve silnou a odolnou imunitu.

Proto neváhejte a pořiďte si jedinečný doplněk stravy Imunit® AKUT. V jeho složení naleznete
významnémnožství přírodních imunostimulačních beta-glukanů, které mají pozitivní vliv na lid-
ský organizmus. Promaximální posílení imunity je tento doplněk stravy rovněž obohacen o vita-
min C a selen, který chrání buňky před volnými radikály.

Díky svému šetrnému složení je Imunit® AKUT vhodný pro diabetiky, celiaky i těhotné
a kojící ženy.
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Vysoká hladina cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak dnes patří mezi na-
prosto běžné potíže. Tělo nám takto dává najevo, že naše celková vitalita
a zdraví není zcela v pořádku. Utěšovat se však tím, že tento problém řeší
všichni, není zcela na místě. S přibývajícím věkem je totiž mnohem těžší
se s těmito neduhy vypořádat.

K udržení zdravé funkce oběhového systému a ke sní-
žení hladiny cholesterolu využijte houbu Reishi. Ta pů-
sobí blahodárně na celý náš organizmus, což je známo
už po celá staletí. 100% čistý extrakt houby Reishi
naleznete v přípravku ReishiA 800mg EXtractum.
Výběr hub v tomto doplňku stravy podléhá speciálním
kritériím, která zaručují maximální kvalitu i účinnost.

JAK NA CHOLESTEROL A VYSOKÝ KREVNÍ TLAK?

Áčkomezi Reishi.

MAXIMÁLNÍ
POSÍLENÍ
IMUNITY!

Už žádné starosti a vnitřní neklid! Nastal čas vyřešit svou psy-
chickou nepohodu i občasné poruchy nálady. Naučte semít
opět dobrou náladu a radost ze života s jedinečným přípravkem
z lékárny.

Poznejte přímou a bezpečnou cestu k plnohod-
notnému životu. Vyzkoušejte tradicí ověřený
přípravek L-Tryptofan doporučovaný při
poruchách nálady a psychické nepohodě. Tento
unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kva-
litní L-tryptofan, který je přirozeným zdrojem
hormonu štěstí (serotoninu). L-Tryptofan vám
proto pomůže navrátit duševní klid a pohodu.
Při jeho užívání se zároveň nebudete muset
obávat nežádoucích účinků, jako je omezení
bdělosti či návykovost.

Nezdravý životní styl je běžnýmpro-
jevemdnešní doby. Bohužel právě on
stále častěji ústí ve zdravotní komplika-
ce. Jednou z nichmůže být nepřirozené
vylučování kyselinymočové. Poté se
vytvoří jehličkovité krystalky, které se
postupně usazují v kloubech.

Řešení představuje posílený doplněk stra-
vy Enzycol® DNA*. Jeho unikátní složení
napomáhá k omezení kyselinymočové1,2

a podporuje její lepší vylučování z těla2.
Přípravek obsahuje komplex látek Multi
CleanUPTM, kde původní trojkombinace
extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitami-
nu C je nyní obohacena o extrakt z pistá-
cie a kurkumin. Díky přidanému *zinku
jeDNApod kontrolou.

ODRAZTE SE
OD DNA A ŽIJTE
NAPLNO

Podzimní povinná
výbava z lékárny

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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JOSEF HORA

ČR | Stále více lékařů se ohrazuje proti
tvrzení, že covid-19 je jako běžná chřip-
ka. „Nemáme data, zkušenosti, nemoc
je nová. Je třeba pokora a průzkum,“
uklidňují odborníci rozhádaný národ.

Jenže odmítači roušek i dalších strikt-
ních opatření vidí v covidu-19 podobný
průběh, symptomy i následky jako má
běžná chřipka. Jak se v situaci vyznat?

U někoho to tak být může, převažují
ale hlasy vědců, lékařů i mnohých naka-
žených, kteří před takovým zjednoduše-
ním varují. Onemocnění covid-19 od-
borníci teprve zkoumají a dosavadní vý-
sledky ukazují třeba na dlouhotrvající
potíže po vyléčení či velké procento pa-
cientů s vážným průběhem, kteří končí
v nemocnicích. To prožil i šestapadesáti-
letý herec a recesista Petr Čtvrtníček.

Topil jsem se jak v sudu

Dnes už je naštěstí z nejhoršího venku a
možná mu zlepší náladu vtipy jako „od
pondělí nesmí být přítomna u porodu už

ani rodička“, ovšem ještě před pár dny
se potýkal s nepříjemnými stavy, které
přirovnal k topení v sudu. „Mně se to po-
tom nějak rozjelo, říkal jsem si, že jsem
tam nastydl, klasická viróza. Pak to člo-
věka vezme do nějakých kleští, vypadá
to jako hodně pitomá chřipka, pak ne-
můžete dýchat, jste jako v sudu, když se
topíte. Myslím, že lehounce vím, jak vy-
padá waterboarding (technika mučení
pomocí vody, pozn. red.),“ řekl Čtvrtní-
ček pro Český rozhlas.

Po zkušenostech s pobytem ve špitá-
lu vyzývá i takový svéráz jako on k do-
držování nařízení, jako je třeba nošení
roušek, a kriticky hodnotí ty, kteří to od-
mítají. „Dočetl jsem se, kolik procent
Čechů odmítá roušku, protože je to ne-
pohodlné, blbě se v tom dýchá. Říkají:
Já to nosit nebudu, všecko je to fáma,
budu to bojkotovat a hurá, my jsme re-
volucionáři! Není to žádná ostuda, sra-
báctví dát si ten vehikl na hubu a nepro-
testovat. Ono na tom něco je,“ dodal s

připomínkou, že on, starý srandista a re-
bel, teď tady jako Zdeněk Svěrák říká li-
dem, aby byli zodpovědní.

Výzkum z Hradce Králové

Výzvu k odpovědnosti, ohleduplnosti a
dodržování opatření vydala také Akade-
mie věd ČR nebo Česká lékařská komo-
ra. „Covid-19 je závažnější než sezonní
chřipka a ukazuje se, že častěji zanechá-
vá trvalé poškození zdraví, a to i u lidí
mladých a jinak zdravých. O důvod víc,

abychom byli opatrní,“ uvedl prezident
lékařské komory Milan Kubek. Záro-
veň říká, že nemá smysl spekulovat,
kdo z lidí zemřel „na covid“ a kdo „s co-
videm“. To kritizuje i přednosta Plicní
kliniky Fakultní nemocnice v Hradci
Králové Vladimír Koblížek: „Pro staré
lidi je covid-19 nebezpečný. Výraz
‚s covidem‘ považuji za sociální darwi-
nismus hodný fašistického přístupu,“ re-
agoval v rozhovoru pro iDNES.tv.

Na jeho pracovišti se tým kolem mla-
dého lékaře Mikuláše Skály zaměřil na
průzkum obtíží po odeznění nemoci.
Skupinu tvořilo 79 pacientů s průměr-
ným věkem 45 let. „Drtivá většina se lé-
čila doma s relativně mírným průbě-
hem. Překvapivé bylo, že víc jak polovi-
na pacientů měla 3 měsíce od nákazy
dlouhodobé následky jako dušnost, úna-
va, ztráty čichu i chuti a bolest na hrudi,
stejně jako poruchy plicních funkcí, “
vysvětluje Koblížek.

Češi, není to chřipečka! Co teď bude dál?
Celý svět zkoumá, jak se bude
koronavirová epidemie šířit dál.
Epidemiologický tým z Minnesotské
univerzity představil tři
nejpravděpodobnější scénáře.
První říká, že během příštích dvou
let lze očekávat sérii menších
pravidelně se opakujících vln, vždy
silnějších v období sezonních
chorob. Druhý scénář se podobá
epidemii španělské chřipky, kdy
v březnu 1918 zasáhla svět vlna
první, která v létě opadla, aby s
obrovskou silou udeřila na podzim,
choroba nakonec zmizela po třetí
vlně začátkem roku 1919.
Třetí scénář tvrdí, že epidemie
covid-19 zůstane s lidmi léta a bude
vypukávat v různém čase v různých
místech po celém světě.

Koronavirus rozděluje
národ. Většina Čechů
nařízení dodržuje, hlasitá
menšina křičí, že vládní
opatření jsou k ničemu.
Experti varují před
zlehčováním covidu.

5plus2
■ TÉMA

Čtvrtníček doporučuje roušku –
„vehikl na hubu“ – a neprotesto-
vat. FOTO | V. CHLAD, ARCHIV MAFRA

INZERCE



Zdá se to nemožné.

Dokud to
neuděláš.
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ČR | Podzimní nebo zimní hrušky se od
letních odrůd liší tím, že pro skvělou chuť
je potřeba je zhruba tři nebo čtyři týdny po
natrhání ještě v chladu skladovat, aby do-
zrály. Mezi zimní hrušky, které se osvědči-
ly na českých zahrádkách, patří Bohemi-
ca, Dicolor, Erika, Jana či Vonka. Sklízejí

se obvykle během října. Kdyz dozrají, lze
s nimi obohatit slanou i sladkou kuchyni.

Neobsahují sice příliš vitamínu C, ale
béčka mají dostatek a k tomu i důležité mi-
nerály jako draslík, hořčík a železo. Díky
diuretickým účinkům a nulovému obsahu
sodíku má hruška schopnost snižovat krev-
ní tlak. Také podporuje správnou funkci
ledvin a je vhodným doplňkem odtučňova-
cích diet. Odvar z listů pomáhá proti rev-
matu a zánětům močových cest. (re)

Zimní hruška k játrům i do koláče

Elektrické vozíky
a skútry

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Dojezd 45 km

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

Elektromagnetická brzd

Silný motor 800W

Certifikováno pro TP, ZT
a ZTP/P

Nový výrobek

A

a

TP

SELVO 4800

72 590 Kč
44 990 Kč

SLEVA 38 %

Drhovle u Písku - Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,

Pamětice 17,
tel.: 608 100 717, 380 427 000

Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.,

Pražská 484,
tel.: 382 271 693, 731 441 904

Strakonice (ul. Volyňská)
Milisterfer s.r.o.,

Radošovice 146,
tel.: 383 324 405, 777 993 399

Soběslav
Oáza-Cyklosport Švec,

Na Ohradě 368,
tel.: 381 211 481, 603 836 119

Další nejbližší prodejny: České Budějovice 2x,
Plzeň 2x, Vlašim, Praha a další

5plus2
■ V KUCHYNI

Telecí játra s hruškou
podle Romana Pauluse

Potřebujeme: 400 g telecích jater, olej, sůl,
pepř, 2 lžícemásla, 80 g cukru krupice,
šťávu z půlky citronu, 4 lžíce hruškovice
(alespoň 40% alkoholu), 4menší hrušky.
Postup: Játra očistíme, nakrájíme na širší
plátky, lehce naklepeme, osolíme
a opepříme a potřeme olejem. Pečeme
z obou stran na grilu. Cukr vsypeme do
pánve a necháme pomalu karamelizovat,
potompřidáme šťávu z citronu, máslo a
promícháme. Odstavíme z plotny, do směsi
přidáme hrušky, oloupané a nakrájené
naměsíčky, a krátce podusíme. Přilijeme
hruškovici, zapálíme a opatrně flambujeme
(hruškovicimůžeme ještě předtím nahřát
v naběračce, lépe chytne a zvýrazní se její
aroma). Hrušky necháme v pánvi, dokud
plamen nezhasne. Podáváme s grilovanými
játry, bramborovou kaší a smaženými
cibulovými kroužky.

Hruškový koláč
s levandulí
Potřebujeme: 5 pevných hrušek, 5 lžic
medu, 200 gmásla, 3 vejce, 200 g hladké
mouky, 2 lžičky kypřicího prášku, lžíci
sušených květů levandule.
Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C.
Kulatou formu o průměru 28 cm vyložíme
pečicím papírempotřenýmmáslem. Hrušky
oloupeme, rozpůlíme, odstraníme jádřince,
krátce spaříme, nakrájíme do vějířků.
Domalého hrnce dáme 5 lžicmedu
a přihodíme lístky levandule, přivedeme
k varu, necháme chvilku vřít, dokud
nezkaramelizuje. Nalijeme ho do formy
a naklademe na něj vějířky hrušek. Máslo
utřeme vařečkou do pěny. Vejce šleháme s
medem, dokud nevznikne světlá krémovitá
pěna, do které vmíchámemouku s práškem
do pečiva a přilijememáslo. Těstem
zakryjeme hrušky a pečeme asi 50minut,
dokud nevyjde špejle čistá. Koláč necháme
chvíli zchladnout a překlopíme na talíř.
Zdroj receptu: Eliška Černá pro iDNES.cz

Pečený zimní čaj
Potřebujeme: 4 velké hrušky, 2 jablka,
2 pomeranče, 1 citron, 500 g cukru (nejlépe
třtinového), 3 kusy hřebíčku, 2 svitky
skořice, zrníčka z vanilkového lusku, 200ml
rumu. Postup:Ovoce omyjeme, oloupeme
a nakrájíme na kousky. Přidáme cukr
a koření a vše dáme do hlubokého pekáče.
Troubu předehřejeme na 200 °C a pečeme
asi hodinu. Nejdříve pod pokličkou, na
posledních 10minut ji sundáme. Občas
promícháme, aby se ovoce nepřipálilo.
Směsí naplníme sklenice, pevně uzavřeme
a otočíme dnem vzhůru. Tak je necháme,
dokud čaj nevychladne. Do hrníčku stačí
dát vždy dvě lžičky a zalít horkou vodou.
Po vypití čajemůžeme ovoce sníst.

Zdroj receptů: 2x Lidovky.cz

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

Č eský mejdan s Impulsem měl
v těchto dnech zaplnit pražskou
O2 arenu už popáté a se skvělou se-

stavou v čele s Paľem Haberou, Olympi-
cem, Marií Rottrovou, Mirai, Xindlem
X, Jeleny a Michalem Hrůzou. Bohužel
se ale ani této hudební události nevyhnu-
la koronavirová krize plná omezení.
A tak má Český mejdan s Impulsem
nový termín za rok. V sobotu 16. října
2021 se v podobné sestavě a navíc s další-
mi hvězdami v O2 areně znovu sejdeme.
Příznivci velkolepého halového kon-

certu ale nepřijdou zkrátka. Nejposlou-
chanější české rádio pro ně připravilo
v předvečer neuskutečněného koncertu
záznam z historicky prvního ročníku, kte-
rý bude jednou zapsán do historie české
populární hudby jako první velké setkání

českých a slovenských popových hvězd
všech generací.

Vichřice Michala Davida

Pamětníci si připomenou, že tu v roce
2016 tehdy ještě jako nováčci s ohrom-
ným úspěchem vystoupila skupina Jelen,
která večer odstartovala. Střední generaci
reprezentovali skvělí Chinaski a Petr Ko-
lář a hudbu 90. let připomněli IlonaCsáko-
vá a Janek Ledecký. Důležitou roli sehráli
v programu také slovenští interpreti.
Naše sousedy reprezentovali Miro

Žbirka, Vašo Patejdl, Peter Nagy a výbor-
níNoName, kteří rozpálili svými hity na-
šlapanou arénu. Nemohly samozřejmě
chybět ani legendy – Dalibor Janda nabí-
dl směs starých a nových písní a o pořád-
nýmejdan se postaral ve čtyřicetiminuto-
vé vichřiciMichal David se svými hosty.

Nikdo s nikým sice nesoutěžil, ale
přesto si nakonec pomyslnou palmu vítěz-
ství odnesl v závěru Karel Gott. Český
mejdan Rádia Impul byl tehdy jeho prv-
ním veřejným vystoupením po ná-
vratu z prodělané onkologické
léčby. Mimo jiné tehdy zazpí-
val i novou mejdanovou hym-
nu Země vstává, kterou s ním
zpívalo všech patnáct tisíc di-
váků ve vyprodané hale.
Udělejte si tedy v pátek

16. října od 20 hodin
svůj mejdan v obýváku,
nalaďte Ráááádio Impuls
a zažijte znovu atmosféru
více než dvouhodinového
koncertu na Českémmejda-
nu 2016 s Karlem Gottem
a všemi velkými hudebními
hvězdami a jejich hity.

www.ekonomicke-stavby.cz

Blanka 38
5+KK

9311 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

OBJEDNÁVEJTE
KATALOG 500 DOMŮ

+420 377 825 782

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.

V programu Nulová hotovost

Český mejdan v obýváku.
Chybět nebude ani Gott

Nechte svou firmu
v klidu růst

heliosnephrite.cz
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ČR |Mykóza neboli plíseň je infekční one-
mocnění kůže a nehtů, které způsobují pa-
razitické houby. Nejčastěji postihuje dolní
končetiny v oblasti prstů. Léčba plísně by
se v žádném případě neměla zanedbávat,
bez ní se totiž plíseň může rozšířit i na dal-
ší části těla.

Pokud napadne nehet, postupně na něm
rozkládá keratin, což je stavební prvek
nehtu. Dochází pak ke změně zbarve-
ní – žluté, bělavé, někdy i černé, dále se ob-
jevuje ztluštění, třepení, olupování či úpl-
né deformace nehtu. „Jestliže si lidé všim-
nou změny zbarvení nehtu či struktury

kůže, měli by problém ihned začít řešit.
Často mu ale nevěnují pozornost a nemoc
se tak může šířit dál nejen na další části
těla, ale i na ostatní členy domácnosti,“ vy-
světluje Ivana Lánová, odborná konzul-
tantka lékáren Benu, a dodává: „Konzulta-
ce každé anomálie s lékařem či lékární-
kem je určitě namístě.“ Plíseň většinou po-
stihuje nejdříve palec u nohy, pak se rozši-
řuje i na ostatní prsty. Ale postihnout
může i chodidla. Nakazit se můžete po-
měrně snadno, stačí k tomu vlhké prostře-
dí, které má ráda. Nejnáchylnější místa
jsou společné sprchy, umývárny, sporto-
viště či plochy kolem bazénů. Ale chytit ji
můžete i z předmětů, které nakažená oso-
ba používala – například z ručníků nebo
bot. Odloučené kožní šupiny a části nehtů
jsou infekční dokonce několik měsíců.

Léčba trvá dlouho

Co se týče léčby, ve většině případů stačí
lokální přípravky. Zásadní je však začít co
nejdříve od výskytu prvních příznaků one-
mocnění. Ošetřování postižených míst

musí být pravidelné a dlouhodobé, což
bývá náročné. Doba léčby se odvíjí od
toho, kde se plíseň vyskytuje, a její dodrže-
ní je klíčové. „Pokud jde o kůži, léčba trvá
přinejmenším čtyři týdny. To je proto, že
k obnově nejsvrchnější vrstvy kůže dochá-
zí jednou za tři týdny. U nehtových my-
kóz může léčba trvat i jeden až dva roky,
podle toho, jak rychle nám nehty rostou.
Je třeba, aby celý postižený nehet komplet-

ně odrostl. První výsledky můžeme na
nehtech vidět až za 8 až 12 týdnů,“ vysvět-
luje Ivana Lánová.

Důležité je i ošetřování nehtové plotén-
ky, tedy zkrácení nehtu na nejkratší mož-
nou délku, zbrušování pilníkem či pem-
zou a koupání v octové vodě. Pokud lokál-
ní léčba nezabere, přistupují lékaři k celko-
vé protiplísňové léčbě – a to podáváním
tablet. KAMILA HUDEČKOVÁ

Jak se vyhnout riziku vzniku plísní
■ Dodržujte pravidelnou a dostatečnou hygienu a udržujte
nohy suché. Noste ponožky z přírodních materiálů, jako
je bavlna nebo bambus, a měňte je každý den. Noste
prodyšnou obuv, nejlépe z pravé kůže. A v létě pak
dávejte přednost otevřeným botám. Pokud jste ale
diabetik, noste naopak obuv uzavřenou.

■ Dezinfikujte punčochy a vnitřní část obuvi, zvláště ty
sportovní, antimykotickým sprejem a poté nechte vždy

vyschnout. Oblečení a ponožky perte kvalitním pracím prostředkem, min. při 60 °C.
Ručníky můžete vymáchat v octové vodě. Nepoužívejte cizí boty, ručníky ani župany,
ať už na návštěvě nebo v rámci rodiny, když někdo z ní plísněmi trpí.

■ V případě zjištění prvních příznaků mykózy zahajte léčbu co nejdříve, aby se předešlo
rozšíření mykózy na jiné části těla. Dodržujte doporučenou délku léčby. Zdroj: Benu

Na nehtech se objevují
napříč všemi věkovými
kategoriemi, ale ve věku
nad 70 let mívá plísně
až 50 procent všech
seniorů. Velký výskyt
je také mezi diabetiky.

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že nebolí, tak
nám neškodí, je zavádějící. Tělo musí na obranu proti
plísním soustředit imunitní systém do místa infekce. Pak
se může stát, že bude chybět jinde, při závažnějším one-
mocnění.

Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který přímým parazi-
tizmem vysává jiné plísně a kvasinky. To není nic nového, tako-
vých mikroorganizmů je na světě několik tisíc.
Ale Pythium oligandrum je chytrá houba a konzumuje pouze
plísně a kvasinky, ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj a není
schopna napadat jiné organizmy, což se o ostatních mikroskopic-
kých predátorech říci nedá.

„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném konci než hlava,“
vzpomíná výzkumník Radim Klimeš a pokračuje.„ Zápach nohou
vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi. Plísně
dráždí pokožku a tělo je chce odplavit potem. Vlhko plísně i bak-
terie potřebují. Pokud plísně odstraníme, nohy přestanou zapá-
chat. Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou zábalovou
aplikací jsme s lékaři tento problém vyřešili.“

Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy,
diabetické nohy, …) a snížení patogenní mikroflóry, která roz-
kládá tkáně a brání hojení, takže se nemuselo přistupovat k am-
putaci.“

„Pythium o
gandrum svým
zoosporami aktiv
vyhledává kvasin
které pak vysává.
A tak netrvalo
dlouho, aby-
chom se zamě-
řili na vaginální
kandidózy“ říká
Radim Klimeš
a dodává. „Ov-
šem lidé při
svém aktivním
životě si přená-

šejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli ani dutině ústní
a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních
hygieniček a zubních lékařů.“

Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky pro péči o nohy - BIO-
DEUR 3x1g, CHYTRÁHOUBA PYTHIE BIODEURNAIL, CHYTRÁHOU-
BA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další. Pro dutinu ústní – CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchylná
k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči o pokožku a úpravu
fyziologické mikrobiální flóry při hojení poškozené pokožky –
BIOMYCOSIN.

Odstraněnímplísní posilujete imunitu
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Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně. Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 773 773 970, e–mail: pythium@pythium.cz,
informace na: www.chytrahouba.cz, výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

ZDRAVÍ

Plíseň většinou začíná na palci
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ČR | Chcete-li mít silnou imunitu, začněte
u zdravého jídelníčku. Vitamíny je nejlep-
ší konzumovat v přirozené podobě v ovo-
ci, zelenině, kvalitním mase či mléčných
výrobcích. Doplňkovými přípravky jen do-
háníme a nahrazujeme to, co nejsme
schopni si zajistit přirozenou cestou.

„Zařaďte do jídelníčku zdroje vitamí-
nu C. Hojně ho obsahují například šípky

nebo kiwi. Ale postačí i potraviny s relativ-
ně vyšším množstvím ‚céčka‘, jako jsou ci-
trusové plody nebo kysané zelí. Pravidel-
nou konzumací potravin s vitamínem C lze
pozitivně ovlivnit i lidskou psychiku, neboť
právě ‚céčko‘ je spojeno se silným obra-
nyschopným účinkem,“ říká Věra Burešo-
vá, hlavní výživová poradkyně Naturhouse.

Významným zdrojem vitamínu C je
i rakytník. Obsahuje mnohem více než ci-
trusy, a kromě toho je bohatý i na vitamí-
ny A, P, E a K. Také obsahuje dostatek mi-
nerálů a antioxidantů. „Takový vitamíno-
vý mix je velkým obráncem organismu,
ale i účinnou prevencí. Čaj z rakytníku
nejenom posilní imunitu, ale doplní i pit-
ný režim, a když posnídáte třeba rakytní-
kovou marmeládu, posilníte organismus
hned po ránu,“ doplňuje výživová porad-
kyně Alena Balíková Přídová. Rakytník
také pomáhá při nachlazení, rýmě či záně-

tu dutin a zlepšuje trávení a peristaltiku
střev. Skvělý je i proti podzimním chmu-
rám a depresím.

Pomůže echinacea i jablko

I hlíva ústřičná je malý přírodní zázrak.
Obsahuje vitamín C, ale kromě toho i tak-
zvané betaglukany, které nejenže pomáha-
jí zvládnout virózy rychleji a lépe, ale záro-
veň posilují imunitní systém a celkově
zvyšují odolnost organismu proti fyzické-
mu i psychickému stresu.

Pokud máte rádi ovoce, zkuste vynechat
to dovážené zdaleka, ale pusťte se do oby-
čejného českého jablka. Přece jen tropické
ovoce muselo být řádně ošetřeno a „nado-

pováno“, aby vydrželo až k vám na talíř.
„Vsaďte proto na lokální zdroje. Tradiční
jablko nikdy nevyjde z módy. Obsahuje
velké množství minerálních prvků, vitamí-
nů, ale i enzymů, které jsou prospěšné pro
trávení. Jablko je zároveň osvědčený anti-
oxidant,“ radí Alena Balíková Přídová.

Imunitu pomáhají posílit i léčivky. Na-
příklad echinacea, která je obsažena
v mnoha přípravcích na podporu imunity.
Aktivuje produkci buněk, které jsou v těle
odpovědné za imunitní odpověď. A také
rakytník, který má biostimulační účinky.
Doporučuje se při rekonvalescenci, podpo-
ruje tvorbu žluči a trávicích enzymů, sti-
muluje činnost jater a plic, reguluje krevní
oběh. KAMILA HUDEČKOVÁ

FOTO | SHUTTERSTOCK

Imunitu na podzim
posílíte vycházkami
do přírody, otužováním
a dostatkem vitamínů.
Sáhnout můžete i po
přírodních preparátech
z rakytníku nebo hlívy.

Hlíva a rakytník
svádí boj s viry

INZERCE



ČR | Teprve až když s nimi máme pro-
blém, tak si uvědomíme, že ve skutečnosti
máme hemeroidy všichni. Jde totiž o žilní
pleteně, jejichž úlohou je uzavírat koneč-
ník a bránit samovolnému úniku střevních
plynů a stolice. Svědění, bolest nebo krev
ve stolici pak poukazují na to, že došlo
k jejich rozšíření, a tedyke vznikuhemero-
idálního onemocnění. Podle odborníků ur-
čitým stupněmproblémů trpí téměř všich-
ni senioři a v posledních letech i stále více
lidí po čtyřicítce a dokonce také po třicít-
ce.Navině jsoucivilizační faktory jako se-
davá zaměstnání, či naopak přílišné zvedá-
ní těžkých zátěží v posilovně nebo i ne-
vhodné stravovací návyky.
V případě příznaků neváhejte s návště-

vou lékaře, který vám předepíše venofar-
maka – tablety posilující žilní stěnu, zasta-
vující krvácení, snižující otok a působící
protizánětlivě. Ty je vhodné doplnit o lo-
kální masti, které mají zklidňující účinky
apodporují proces hojení. Podcenit byť pr-
votní příznaky je velkou chybou, může jít
totiž také o projev mnohem závažnějšího
problému – nádoru tlustého střeva.
Ačkoliv technologie pokročily, pořád

se v souvislosti s problémy s hemeroidy
drží mýtus, že toto onemocnění je časté

především u cyklistů. „V dnešní době růz-
ně upravovaných sedel to u cyklistů není
tak častý problém.Dalekovíce trpí vzpěra-
či nebo lidé, kteří často zvedají těžké věci.
Problémy mohou mít i ženy po porodu.
Záleží to i na dědičnosti a životním stylu,“
říká lékařka Soňa Hořínková, proktolož-
ka z Nemocnice TGMHodonín.

Problémy mají už i děti

Stejně tak není pravda, že se tyto problémy
vesměs vyhýbajímladým lidem. „Vprůbě-
hu posledních let dochází k nárůstu mlad-
ších pacientů a v ordinacích se objevují
i teenageři mezi 15 až 17 lety. Objevují se
i malé děti na vyšetření. Na vině vidím ne-
důslednost matek v otázce hygieny a časté
používání hygienických ubrousků. Není
nad to omýt dítě pod tekoucí vlažnou vo-
dou dětskýmmýdlem,“ uvádí Hořínková.
A prevence? Vyvážený zdravý životní

styl. „Je potřeba hlídat, aby přijímaná stra-
va obsahovala vlákninu, zajistit dostatek te-
kutin a naopak omezit kofein a alkohol. Pa-
cientům s obezitou pak radím zhubnout,
důležité je i nosit vzdušné oblečení a dbát
na zvýšenou hygienu,“ doporučuje prokto-
log Josef Zimola. (re, mb, iDNES.cz)

Obtíže, o kterých se nemluví

S hemeroidálním onemocně-
ním se setkává až polovina

z nás, stydíme se o tomto pro-
blému mluvit a trvá průměrně
rok a půl, než se ho rozhodne-

me řešit. Při včasné léčbě je
přitommožné zabránit nepří-
jemnému chirurgickému řeše-
ní. Více se dozvíte například

na www.konectabu.cz.
FOTO | SHUTTERSTOCK A PROFIMEDIA

Ačkoliv o nich málokdo
mluví rád, faktem je, že
hemeroidy trápí téměř
každého seniora. Přibývá
však i lidí po čtyřicítce
a dokonce teenagerů.

Píše se rok 2015 a FINEMO.CZ spouští v ČR nový produkt
- Rentu z nemovitosti. Renta z nemovitosti se od počátku
stala v ČR u seniorů oblíbeným produktem a doposud
ji využilo přes 300 klientů v celkovém objemu přes 250
mil. Kč.

„Založení fondu je logickou reakcí na vývoj na trhu, kdy
poptávka seniorů po úvěrech roste a reverzní hypotéka
se jeví jako ideální a de facto jediný dostupný nástroj
k poskytnutí odpovědné půjčky seniorům. Renta
z nemovitosti seniorům umožní důstojné dožití v jejich
nemovitosti. Banky seniorům v důchodovém věku
hypotéky prakticky neposkytují.
Několik tuzemských bankovních domů sice zvažovalo, že
reverzní hypotéku do produktové nabídky zavedou, ale
zatím žádný z nich se k tomuto kroku neodvážil.

Proto se FINEMO.CZ rozhodlo pro další krok za účelem
posílení svojí pozice jedničky na trhu reverzních hypoték
v ČR a založilo 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

1. fond reverzních hypoték SICAV vyplní mezeru na trhu.
Nabídne investorům podíl na výnosech z reverzních hypoték

Fond je spravován největší investiční společností v ČR -
AVANT investiční společností, depozitářem je Komerční
banka, a.s.. Veškeré úroky z poskytnutých úvěrových
tranší z fondu do FINEMO.CZ jsou navázány na inflaci
a jsou zajištěny portfoliem zajištěných úvěrů se zástavou
k rezidenčním nemovitostem na území ČR = reverzních
hypoték.

Cílený výnos 1. fondu reverzních hypoték se předpokládá
3% p.a. nad inflaci, nyní tedy mezi 5% a 6% p. a. Z fondu

to tak v kombinaci se strukturou fondu podobné
hypotéčním zástavním listům činí dle názoru zakladatelů
velmi atraktivní příležitost pro kvalifikované investory.
Fond je zajímavý také pro investory, kteří již do fondů
investují, , případně ty, kteří hledají příležitost k další
diverzifikaci svého portfolia.

1. fond reverzních hypoték je totiž skutečně prvním
fondem v České republice, který do takto atraktivního
podkladového aktiva investuje. Vývoj hodnoty fondu
totiž není závislý na vývoji na kapitálových trzích ani
na vývoji hodnoty cen nemovitostí.

1. fond reverzních hypoték tak vyplní mezeru na trhu.
Investorům požadujícím výnos nad inflací takto
zaměřený fond dosud na tuzemském trhu fondů chyběl.

1. FOND REVERZNÍCH HYPOTÉK SICAV, A.S., JE FONDEM KVALIFIKO-
VANÝCH INVESTORŮ DLE ZÁKONA 240/2013 SB. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH
INFORMACÍ FONDU (KID) JE K DISPOZICI NA : FONDREVERZNICHHY-
POTEK.CZ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
SENIOŘI

Nejstarší problém lidstva
Slovo hemeroid pochází z latiny a odkazuje na sousloví „náchylný ke krvácení“. Psalo se o nich
už před dvěma tisíci lety na egyptských papyrech, kde se doporučovala léčba pomocí listů
akácie, zmiňují se i v Bibli. Hippokrates už znal a prováděl léčbu pomocí podvázání gumovým
páskem, rozžhavenými železy a obklady s vínem, Celsus na přelomu našeho letopočtu
publikoval popis chirurgickýchmetod jejich odstranění. V jejich studijním úsilí pokračovala řada
středověkých lékařů v celém známém světě, protože tento problém, zvlášť umovitější vrstvy,
byl vedle dny a poruch erekce nejčastějším konverzačním tématem v oblasti zdraví. (bat)
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Připravte si domácí jitrnice i bez zabijačky
Potřebujeme:0,6 kgmasa (z hlavy, kolínka, bůčku, laloku),
0,3 kg vnitřností (plíce, srdce), 0,3 kg buchty, žemle (popřípadě
vařených krup), 100 g jater, 40 g cibule, cca 20 g soli (podle
chuti), mletý pepř, mleté nové koření, majoránku, 1 až 2 stroužky
česneku, sádlo, 400ml vývaru zmasa, 4 m tenkých střev.
Postup:Maso a vnitřnosti (kromě jater) uvaříme doměkka. Játra
za syrova umeleme a promícháme s utřeným česnekem. Uvařené
maso umeleme nahrubo, uvařené vnitřnosti najemno. K tomuto
základu postupně přidáme předem nakrájenou a na sádle

osmahnutou cibuli, játra s česnekem, na kostičky nakrájenou a ve vývaru namočenou buchtu
(žemli, popř. předemuvařené kroupy), sůl a koření podle chuti. Dobře promícháme, případně
ještě trochu zředíme vývarem. Střeva obrátíme, vypereme a dáme okapat. Nakrájíme je
na délku 15 až 20 cm a uzavřeme na jednom konci špejlí. Připraveným prejtem je rukama nebo
tzv. nabíječkou naplníme, poté je zašpejlujeme i z druhé strany. Jitrnice vložíme do vroucí vody,
stáhneme plamen a vaříme asi 20minut – když plavou na hladině, jsou hotové. Poté je omyjeme
a necháme vychladnout (čas od času je obracíme, aby se tuk v nich rovnoměrně rozprostřel).
Podáváme nejlépe s kysaným zelím. Autor receptu: šéfkuchař Jan Punčochář (Lidovky.cz)

ZABIJAČKOVÉ HODY

ČR | Jitrnice, ovar či tlačenku z vlastno-
ručně vykrmeného „pašíka“ si dopřeje
rok od roku stále méně lidí. Už před čtyř-
mi roky statistika Ministerstva zeměděl-
ství ukázala, že jen za jednu dekádu ubyl
počet doma poražených prasat o téměř
polovinu – ze zhruba 190 tisíc na 100 ti-
síc. Podíl prasat poražených mimo jatka
se v posledních letech pohybuje na úrovni
čtyř procent z celkového počtu porážek.

Ačkoliv se před časem mluvilo o záka-
zu tradičních zabijaček, veřejné zabíjení
prasete před celou vesnicí je zakázané již
zhruba 50 let. Domácí porážky, které se
provedou v hospodářství chovatele, však
možné jsou. „Zabijačka byl vždy rodinný
rituál. Příbuzní se vždy scházejí na svat-
bách a pohřbech. A pak na zabijačce. Jak
se říká, prase má nejvíc příbuzných, když
se zabíjí, prostě všichni na to mají chuť
a všichni přijedou,“ říká Tomáš Hudera,
který provozuje řeznictví v pražských
Střešovicích a ve své rodině je již třetí ge-
nerací, jež se tomuto oboru věnuje.

Podle něj si za trvale snižující počet za-
bijaček paradoxně můžou zčásti i sami
řezníci. „Někteří na tom založili svůj byz-

nys, dělali ze zabijaček divadlo. Jsem ze
třetí generace řezníků a už můj děda
říkal, že u zabijačky mají být dva lidé, řez-
ník a majitel. Aby se zvíře nestresovalo.
Bohužel se našli i takoví řezníci, kteří za-
bíjeli prase na náměstí,“ dodává.

Z vepříka využijete vše

Tradice se drží častěji alespoň na Mora-
vě. „Zato já v Praze jsem žádnou zabijač-
ku nedělal snad dva roky. Je to zkrátka
dobou, lidé nemají na domácí chov čas,“
míní. „A zároveň také ubývá řezníků, kte-
ří umí zabijačku a vše s tím spojené od za-
čátku do konce,“ dodává. Na mysli má
třeba to, že z vepříka lze využít témě vše.

„Dnes se snažíme neplýtvat kvůli ži-
votnímu prostředí, původním cílem zabi-
jaček ale bylo využít a zpracovat prase
tak, abychom z něj získali co nejvíc jídla
a nic nepřišlo nazmar. Ono se to-
tiž – snad až na kopyta – doslova celé
zpracovat dá, tedy včetně hlavy, vnitřnos-
tí, nožiček, kůže nebo krve. Při zabijačce
jde zkrátka z velké části o to, jak tyhle
,podřadné‘ suroviny, kterých není málo,
levně a zajímavě zužitkovat,“ vysvětluje
šéfkuchař Jan Punčochář.

Chuť dopřát si jitrničku, jelítko či kou-
sek uzeného ale většině z nás zůstala. Ně-
které klasické zabijačkové dobroty je na-
víc možné připravit i v té nejmenší kuchy-
ni, bez nutnosti zvát řezníka a míchat
krev. „V domácích podmínkách, myšle-
no v kuchyni a v malém množství, je
možné připravit třeba ovar, tlačenku, jitr-
nice nebo jelítka,“ vypočítává Punčo-
chář. (re, jos, iDNES.cz, Lidovky.cz)

FOTO | PETR TOPIČ

Dobře živený pašík plus
šikovný řezník.Kombinace,
z níž po staletí vznikaly
skvělémasovépochoutky.
Připravit si zabijačkové
hody ale můžete doma
i bez vlastního čuníka.

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

To nej z vepříka v klidu domova
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TÝM CNN PRIMA NEWS
EKONOMICKÁ REDAKTORKA LUCIE HRDLIČKOVÁ

P eníze a firmy hýbou světem. To,
že je dobré vědět, co se v byzny-
su aktuálně děje, ať už děláte co-

koli, ví i Lucie Hrdličková. Sympatická
novinářka se dlouhodobě profiluje jako
ekonomická redaktorka a na CNN Pri-
ma NEWS si zve zajímavé osobnosti ze
světa byznysu do pořadu INTERVIEW.
„Je to pořad, který odpovídá na aktuál-

ní témata a otázky, ale také představuje
jejich aktéry, a to jak v jejich profesionál-
ní roli, tak i v lidském světle. Představu-
je nejzajímavější osobnosti českého ve-
řejného života a odhaluje jejich pří-
běhy,“ vysvětluje Hrdličková, jejíž po-
zvání neodmítli ani mnozí ředitelé vel-
kých společností, kteří jinak dávají třeba
jediný rozhovor za několik let. Diváci
tak mají jedinečnou možnost poslech-
nout si, jak vidí aktuální svět velmi úspěš-
ní lidé, kteří se jinak médiím vyhýbají.

„Ráda předávám informace dál a ze
setkání se zajímavými lidmi čerpám dal-
ší energii a inspiraci. Je to zkrátka obo-
hacující a věřím, že velkou část z toho
se mi daří posílat divákům,“ říká.
Pro zkušenou novinářku s mnohale-

tou praxí v tištěných médiích znamenal
vstup do projektu CNN Prima NEWS
veliké změny. „Když mě oslovili do
týmu, přistávala jsem zrovna v New
Yorku, a první, co mě napadlo, bylo, že
Amerika přišla za mnou. Zpráva se ke
mně dostala v úžasných kulisách věžaté-
ho Manhattanu. Potěšilo mě to, zaujalo
a polichotilo,“ vzpomíná.
Místo pera a papíru si musela zvyk-

nout hlavně na kameru, mikrofon a ob-
rovské studio s miliony svítících diod.
„Nikdy nezapomenu na svůj první živý
rozhovor. Bylo to se šéfkou české poboč-
ky Googlu Taniou le Moigne. Zazněla

vůbec první znělka INTERVIEW a odpo-
čítávaly se poslední sekundy. To byl
prostě adrenalin. Připadala jsem si jako
během maturity,“ směje se.
Lucii její práce naplňuje, přiznává ale,

že nepatří k těm nejjednodušším. „Je to
návykové povolání, ale nejsem si jistá,
zda se dá dělat celý život. Mezi prací se
snažím pořád učit něco nového: jazyky,
doplňovat znalosti z ekonomie nebo
práv. Nebo třeba vázat kytky.“ A k tomu
má ještě dceru. Jak to všechno zvládá?
„Pracuji už od jejího půl roku. K tomu je
potřeba aparát školek a hlídání. Práci
mám ráda a nechtěla jsem se jí vzdát.
Volný čas ale pak z 80 procent věnuji
dceři, a ta ho zaplní tak, že ani nemyslím
na práci,“ usmívá se Lucie Hrdličková.

Pořad INTERVIEW se vysílá kaž-
dý všední den ve 12.30 a 18.30 na
CNN Prima NEWS.

První živý rozhovor? Připadala
jsem si jako u maturity
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TV program týdeníku 5plus2 sobota 17. října 2020

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Tlustý pradědeček 8.05
Taková normální rodinka (7/8) 8.50 Příběhy
slavných... Rudolf Hrušínský 9.45 Gejzír 10.15
Otec Brown VII 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O nosaté čarodějnici 14.00
Čarovná rybí kostička 14.45 Pozor, vizita! 16.10
Hercule Poirot 17.55 Milovníci vína (7/16) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show
21.20 Světlo pro Světlušku
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Dobrodružství rabína Jákoba

Komedie (Fr./It., 1973). Hrají
L. de Funès, S. Delairová,
M. Dalio, C. Giraud,
R. Montagnani. Režie G. Oury

0.20 Tančírna na hlavní třídě ‘56
(3/3)
Drama (N, 2016). Hrají
C. Michelsenová, S. Gerhardtová,
M. Ehrichová, E. Schüleová,
H. Ferch. Režie S. Bohse

2.00 Banánové rybičky
2.55 Sama doma

Móda, zdraví, děti a tipy na
víkend

4.35 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... na Měsíci
5.30 Z metropole

Nova
7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (10) 7.30
Kačeří příběhy (16, 17) 8.20 Tvoje tvář má
známý hlas VII 11.00 Koření 11.55 Volejte Novu
12.30 Rady ptáka Loskutáka 13.45
MasterChef Česko 15.10 Božský Bruce 17.00
Lovci pokladů: Kniha tajemství 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 Noční hra

Akční komedie (USA, 2018)
0.55 Lovci pokladů: Kniha tajemství

Dobrodružný film (USA, 2007)
2.45 Krok za krokem V (23)
3.05 Volejte Novu
3.50 Dáma a Král II (6)
4.45 Novashopping

Prima
6.25 Astro Boy II (10) 6.50 Ninjago IX (4) 7.20
M.A.S.H (81, 82) 8.25 Autosalon.tv 9.40 Vůně
zločinu (7) 10.50 Zlatá maska 12.25 Vraždy
podle Agathy Christie (3) 14.30 Podzim
v New Yorku 16.45 Cirkus bude 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50
Počasí 19.55 SHOWTIME

20.15 Všechno, nebo nic
Romantická komedie
(ČR/SR/Pol., 2017)

22.45 Ztracená minulost
Thriller (USA, 2019)

0.50 Ospalá díra
Horor (USA/N, 1999)

3.05 Mafiáni
Životopisné drama (USA, 1990)

Joj Family
5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.35 Krimi

7.05 Noviny 7.50 Záchranáři v akci 8.30 Policisté
v akci 9.30 Policisté v akci 10.25 Na chalupě 11.25
Nové bydlení 12.35 Synové a dcery Jakuba Skláře
(11-13) 16.35 Chlapci a chlapi (3) 17.55 Nová zahra-
da 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 O zvířatech
a lidech (10) 21.20Dnes v jednom domě (4) 23.20
Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Americký chopper II
(16, 17, 18) 9.35 Re-play 10.10 COOL e-sport 10.40
Teorie velkého třesku XII (6, 7) 11.35 Futurama IV
(10, 11) 12.25 Simpsonovi XV (5-8) 14.20 Hon na
ponorku 17.15 Futurama IV (12) 17.45 Futurama V
(1) 18.15 Simpsonovi XVI (11, 12) 19.15 Simpsonovi
XVI (13, 14) 20.15 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu 22.15 Brutální Everly 0.10 Simpsonovi XVI
(11) 0.40 Simpsonovi XVI (12)

Nova Cinema
6.40 Zrcadlový princ 8.30 Odložené případy VII
(5, 6) 10.20 Kněz je poděs 12.05 Teleshopping
12.35 Strýček Buck, komedie (USA, 1989) 14.25
Princezna a žabák, animovaný film (USA, 2009)
16.15 Babe: Galantní prasátko, komedie (Austr.,
1995) 18.05 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny
před slávou, komedie (ČR, 2008) 20.00 StarWars:
Epizoda III – Pomsta Sithů, sci-fi film (USA, 2005)
22.55 Hacker, thriller (USA, 2015)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings II (38)
7.05 Astro Boy II (9) 7.35 Super Wings II (39) 7.45
Námořní vyšetřovací služba X (20, 21) 9.40 Ace
Ventura: Zvířecí detektiv 11.20 Tajná minulost 13.15
Simpsonovi ve filmu, animovaný film (USA, 2007)
15.00 Jak ukrást Venuši, komedie (USA, 1966)
17.45 Prime, komedie (USA, 2005) 20.00 Jeden
svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999) 22.45
Čelisti, thriller (USA, 1975)

ZÁBAVA

SOBOTA

5.35 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Noviny
7.10 Záchranáři v akci 8.05 Policisté v akci 9.05
Policisté v akci 10.05 Soudní síň – cz 10.55 Soudní
síň – cz 11.45 Dnes v jednom domě (4) 13.45
O zvířatech a lidech (10) 14.50 Akce Bororo 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.15 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co
má Ander rád 23.50 Aféry 2 0.30 Aféry 2

NEDĚLE

7.05 Soudní síň 8.10 Soudní síň 9.20
Soudní síň 10.25 Policisté v akci 11.25 Hoď svištěm
(7, 8) 12.55 První oddělení (53, 54) 13.50 Soudní
síň 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Akce Bororo 22.20 Aféry 2
23.15 Záchranáři v akci 0.05 Soudní síň – cz

PONDĚLÍ

9.25 Soudní síň 10.25 Policisté v akci
11.25 Hoď svištěm (9, 10) 13.00 První oddělení
(55, 56) 13.55Aféry 2 14.50Soudní síň 15.50Soudní
síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.05
Aféry223.00Soudní síň–cz23.50Záchranáři v akci

ÚTERÝ

10.30 Policisté v akci 11.30 Na shleda-
nou, babičko! (1, 2) 13.00 První oddělení (57, 58)
13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55Policisté vakci 17.55Novázahrada 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(1, 2) 22.45 Aféry 2 23.40 Záchranáři v akci

STŘEDA

11.20 Na shledanou, babičko! (3, 4)
12.35 První oddělení (59-61) 14.00 Aféry 2 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55Nová zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (4) 21.35Aféry 2 22.30 Soudní síň –
cz 23.20 Záchranáři v akci 0.00 Nová zahrada

ČTVRTEK

11.25Na shledanou, babičko! (5, 6) 12.40
První oddělení (62-64) 14.00 Aféry 2 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55Nová
zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny20.2030případů
majora Zemana (3, 4) 22.50 Případ mrtvých spolu-
žáků 0.30 Záchranáři v akci

PÁTEK

Relax
7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

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

SOBOTA

7.25 Osudová láska 8.20 Osudová
láska 9.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 10.20
Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

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

PONDĚLÍ

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

ÚTERÝ

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Ženazapultem20.55Osudová láska21.55Osudová
láska 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-
shopping 11.10Luxusstore 14.30Teleshopping 14.40
Žena za pultem 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

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

PÁTEK

KOMEDIE

TV program týdeníku 5plus2 sobota 17. října 2020

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Tlustý pradědeček 8.05
Taková normální rodinka (7/8) 8.50 Příběhy
slavných... Rudolf Hrušínský 9.45 Gejzír 10.15
Otec Brown VII 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O nosaté čarodějnici 14.00
Čarovná rybí kostička 14.45 Pozor, vizita! 16.10
Hercule Poirot 17.55 Milovníci vína (7/16) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show
21.20 Světlo pro Světlušku
22.44 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.45 Dobrodružství rabína Jákoba

Komedie (Fr./It., 1973). Hrají
L. de Funès, S. Delairová,
M. Dalio, C. Giraud,
R. Montagnani. Režie G. Oury

0.20 Tančírna na hlavní třídě ‘56
(3/3)
Drama (N, 2016). Hrají
C. Michelsenová, S. Gerhardtová,
M. Ehrichová, E. Schüleová,
H. Ferch. Režie S. Bohse

2.00 Banánové rybičky
2.55 Sama doma

Móda, zdraví, děti a tipy na
víkend

4.35 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... na Měsíci
5.30 Z metropole

Nova
7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (10) 7.30
Kačeří příběhy (16, 17) 8.20 Tvoje tvář má
známý hlas VII 11.00 Koření 11.55 Volejte Novu
12.30 Rady ptáka Loskutáka 13.45
MasterChef Česko 15.10 Božský Bruce 17.00
Lovci pokladů: Kniha tajemství 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 Noční hra

Akční komedie (USA, 2018)
0.55 Lovci pokladů: Kniha tajemství

Dobrodružný film (USA, 2007)
2.45 Krok za krokem V (23)
3.05 Volejte Novu
3.50 Dáma a Král II (6)
4.45 Novashopping

Prima
6.25 Astro Boy II (10) 6.50 Ninjago IX (4) 7.20
M.A.S.H (81, 82) 8.25 Autosalon.tv 9.40 Vůně
zločinu (7) 10.50 Zlatá maska 12.25 Vraždy
podle Agathy Christie (3) 14.30 Podzim
v New Yorku 16.45 Cirkus bude 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50
Počasí 19.55 SHOWTIME

20.15 Všechno, nebo nic
Romantická komedie
(ČR/SR/Pol., 2017)

22.45 Ztracená minulost
Thriller (USA, 2019)

0.50 Ospalá díra
Horor (USA/N, 1999)

3.05 Mafiáni
Životopisné drama (USA, 1990)

Joj Family
5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.35 Krimi

7.05 Noviny 7.50 Záchranáři v akci 8.30 Policisté
v akci 9.30 Policisté v akci 10.25 Na chalupě 11.25
Nové bydlení 12.35 Synové a dcery Jakuba Skláře
(11-13) 16.35 Chlapci a chlapi (3) 17.55 Nová zahra-
da 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 O zvířatech
a lidech (10) 21.20Dnes v jednom domě (4) 23.20
Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Americký chopper II
(16, 17, 18) 9.35 Re-play 10.10 COOL e-sport 10.40
Teorie velkého třesku XII (6, 7) 11.35 Futurama IV
(10, 11) 12.25 Simpsonovi XV (5-8) 14.20 Hon na
ponorku 17.15 Futurama IV (12) 17.45 Futurama V
(1) 18.15 Simpsonovi XVI (11, 12) 19.15 Simpsonovi
XVI (13, 14) 20.15 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu 22.15 Brutální Everly 0.10 Simpsonovi XVI
(11) 0.40 Simpsonovi XVI (12)

Nova Cinema
6.40 Zrcadlový princ 8.30 Odložené případy VII
(5, 6) 10.20 Kněz je poděs 12.05 Teleshopping
12.35 Strýček Buck, komedie (USA, 1989) 14.25
Princezna a žabák, animovaný film (USA, 2009)
16.15 Babe: Galantní prasátko, komedie (Austr.,
1995) 18.05 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny
před slávou, komedie (ČR, 2008) 20.00 StarWars:
Epizoda III – Pomsta Sithů, sci-fi film (USA, 2005)
22.55 Hacker, thriller (USA, 2015)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings II (38)
7.05 Astro Boy II (9) 7.35 Super Wings II (39) 7.45
Námořní vyšetřovací služba X (20, 21) 9.40 Ace
Ventura: Zvířecí detektiv 11.20 Tajná minulost 13.15
Simpsonovi ve filmu, animovaný film (USA, 2007)
15.00 Jak ukrást Venuši, komedie (USA, 1966)
17.45 Prime, komedie (USA, 2005) 20.00 Jeden
svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999) 22.45
Čelisti, thriller (USA, 1975)

ZÁBAVA

SOBOTA

5.35 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Noviny
7.10 Záchranáři v akci 8.05 Policisté v akci 9.05
Policisté v akci 10.05 Soudní síň – cz 10.55 Soudní
síň – cz 11.45 Dnes v jednom domě (4) 13.45
O zvířatech a lidech (10) 14.50 Akce Bororo 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.15 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co
má Ander rád 23.50 Aféry 2 0.30 Aféry 2

NEDĚLE

7.05 Soudní síň 8.10 Soudní síň 9.20
Soudní síň 10.25 Policisté v akci 11.25 Hoď svištěm
(7, 8) 12.55 První oddělení (53, 54) 13.50 Soudní
síň 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Akce Bororo 22.20 Aféry 2
23.15 Záchranáři v akci 0.05 Soudní síň – cz

PONDĚLÍ

9.25 Soudní síň 10.25 Policisté v akci
11.25 Hoď svištěm (9, 10) 13.00 První oddělení
(55, 56) 13.55Aféry 2 14.50Soudní síň 15.50Soudní
síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.05
Aféry223.00Soudní síň–cz23.50Záchranáři v akci

ÚTERÝ

10.30 Policisté v akci 11.30 Na shleda-
nou, babičko! (1, 2) 13.00 První oddělení (57, 58)
13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55Policisté vakci 17.55Novázahrada 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(1, 2) 22.45 Aféry 2 23.40 Záchranáři v akci

STŘEDA

11.20 Na shledanou, babičko! (3, 4)
12.35 První oddělení (59-61) 14.00 Aféry 2 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55Nová zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (4) 21.35Aféry 2 22.30 Soudní síň –
cz 23.20 Záchranáři v akci 0.00 Nová zahrada

ČTVRTEK

11.25Na shledanou, babičko! (5, 6) 12.40
První oddělení (62-64) 14.00 Aféry 2 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55Nová
zahrada 19.00Krimi 19.30Noviny20.2030případů
majora Zemana (3, 4) 22.50 Případ mrtvých spolu-
žáků 0.30 Záchranáři v akci

PÁTEK

Relax
7.25 Osudová láska 8.20 Osudová

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

SOBOTA

7.25 Osudová láska 8.20 Osudová
láska 9.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 10.20
Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

NEDĚLE

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

PONDĚLÍ

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

ÚTERÝ

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55Námořní
hlídka 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Ženazapultem20.55Osudová láska21.55Osudová
láska 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-
shopping 11.10Luxusstore 14.30Teleshopping 14.40
Žena za pultem 15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55
Nespoutaný anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

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

PÁTEK

KOMEDIE
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neděle 18. října 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.30 Dary

skřítků 6.45 Pozor, vizita! 8.10
Úsměvy Terezy Pokorné-Herz 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (4/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vodnická čertovina
14.00 Pohádka z šafránové louky
14.40 O houbovém Kubovi a princi

Jakubovi
15.30 Příbuzenstvo
16.55 Pošta pro tebe
17.55 Herbář
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 Herec (2/3)
21.35 168 hodin
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Diagnóza smrti
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 Banánové rybičky
1.05 Na forbíně TM

Nova
5.55 Oggy a Škodíci VII
6.05 Tlapková patrola III (10, 11)
7.00 Looney Tunes: Nové příběhy (11)
7.25 Kačeří příběhy (18, 19)
8.15 Rampelník

Pohádka (N, 2009)
9.25 Muzikál ze střední 2

Rodinná komedie (USA, 2007)
11.35 Zlatý kompas

Fantasy film (USA/VB, 2007)
13.45 Hogo fogo Homolka

Trilogie (ČR, 1970)
15.25 LOVEní

Romantická komedie (ČR, 2019)
17.40 Brácha za všechny peníze

Komedie (ČR, 1978)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Věčně tvá nevěrná

Komedie (ČR, 2018)
22.15 Střepiny
22.50 Dunkerk

Válečný film (USA/VB/Fr., 2017)
0.55 Hogo fogo Homolka

Trilogie (ČR, 1970)
2.10 Specialisté (100)
2.55 Krok za krokem V (24)
3.15 Krok za krokem VI (1)

Prima
6.10 Astro Boy II (11)
6.35 Ninjago IX (5)
7.05 M.A.S.H (82, 83)
8.00 Svět ve válce (8)
9.15 Prima SVĚT
9.45 Šéf na grilu
10.20 Božské dorty od Markéty
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.45 Receptář prima nápadů
12.40 Libovky Pepy Libického
13.05 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Vychytávky Extra
14.00 Fachmani
14.35 Jen blázni spěchají
16.55 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Komedie (ČR, 2018)
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Polda IV (3)
21.25 Zlatá maska
22.55 Příchod temné noci

Akční film (USA/It., 2019)
0.50 Alexander Veliký

Historický film (USA, 2004)
4.15 Svět ve válce (8)

Nova Cinema
5.50 Frankie a Hazel 7.40 Babe: Galantní prasátko
9.25 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny před
slávou 11.55 Princezna a žabák 13.45 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů 16.30 ZachraňteWillyho
3 18.10 Božský Bruce 20.00 Dokonalá bouře,
dobrodružný film (USA, 2000) 22.35 Náhlá smrt,
akční film (USA, 1995) 0.45 Noční hra

Prima cool
5.15Umění je cool6.05Americký chopper II (17-20)
10.05 Autosalon.tv 11.20 Teorie velkého třesku XII
(8, 9) 12.15 Futurama IV (12) 12.45 Futurama V (1)
13.15 Simpsonovi XV (9-12) 15.15 Flynn Carsen:
Honba za Kopím osudu 17.15 Futurama V (2, 3)
18.15 Simpsonovi XVI (15, 16) 19.15 Simpsonovi XVI
(17, ,18) 20.15 Smrtonosná past 3 22.55 Ace
Ventura: Zvířecí detektiv 0.45 Simpsonovi XVI (15)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Super Wings II (39)
6.20 Astro Boy II (10) 6.45 Super Wings II (40)
7.00 Námořní vyšetřovací služba X (21, 22) 8.55
Poklad u jezera 11.05Cirkus bude 13.00Prime 15.15
Jeden svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999)
18.05 Bella Mia, drama (ČR, 2013) 20.00 Ranhojič,
dobrodružný historický film (N, 2013) 23.15
Ztracená minulost, thriller (USA, 2019)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.55 Úsměvy Bohumila Bezoušky
10.35 Cirkus Humberto (4/12) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Knedlíky
14.45 Panství Downton IV (8/10)
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Stůj, nebo se netrefím

Komedie (ČR/SR, 1998)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.35 Kolo plné hvězd
23.30 Případy detektiva Murdocha XI
0.15 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
9.00 Ulice (3916)
9.55 Specialisté (115)
10.55 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (3)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (809)
14.00 Odložené případy VII (9, 10)
15.55 Castle na zabití II (21)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3917)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

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

Orleans V (10)
23.40 Castle na zabití II (21)
0.40 Odložené případy VII (9, 10)
2.15 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (10)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy II (13)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (84, 85)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Tak blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004)

12.25 Walker, Texas Ranger III (6)
13.25 Jake a Tlusťoch III (18)
14.25 Policie Hamburk VI (2)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(4)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (52)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.50 Fachmani
23.25 Policie v akci
0.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(4)
1.20 Walker, Texas Ranger III (6)
2.20 Jake a Tlusťoch III (18)
3.20 Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Babe: Galantní prasátko 7.05Odložené přípa-
dy VII (7, 8) 9.00 Svatba na bitevním poli aneb
Hodiny před slávou 11.30 Dokonalá bouře 14.30
Zlatý kompas 16.35 Brácha za všechny peníze
18.25 Hogo fogo Homolka 20.00 Hokejový zázrak,
drama (USA, 2004) 22.40 Poslední dům nalevo,
horor (USA, 2009) 0.55 Čarodějky z Eastwicku

Prima cool
8.40 Flash (21, 22) 10.25 Hvězdná brána X (17, 18)
12.30 Futurama V (4, 5) 13.20 Simpsonovi XV
(17-20) 15.10 Hvězdná brána X (19, 20) 17.15 Futu-
rama V (6, 7) 18.15 Simpsonovi XVII (2-5) 20.15
Simpsonovi XXXI (16) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (11) 21.10 Teorie velkého třesku XII (12) 21.30
Partička 22.15Cesty k úspěchu 22.25Na schováva-
nou (8) 23.40 Flash (23) 0.45 Simpsonovi XVII (2)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.10 Super Wings II (41)
6.30Astro Boy II (12) 6.55 SuperWings II (42) 7.10
Námořní vyšetřovací služba X (23, 24) 9.10 Jak
ukrást Venuši 11.45 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu 13.45Ranč nových začátků 15.40Podnikavá
dívka 18.05 Moje potrhlá máma 20.00 Kletba
bratří Grimmů 22.25 Robocop 3 0.30 Voják 4:
Pohyblivý terč, akční film (USA, 2015)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Otec Brown VII 10.00

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 První pohled
14.25 Diagnóza smrti
15.55 To je vražda, napsala III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint (6/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.45 Na forbíně TM
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (3915)
9.50 Policie Modrava III (5)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (808)
14.05 Odložené případy VII (7, 8)
16.00 Castle na zabití II (20)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3916)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (115)
21.20 Specialisté (101)
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
23.15 Castle na zabití II (20)
0.15 Odložené případy VII (7, 8)
1.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
2.30 Krok za krokem VI (2)

Prima
6.15 Astro Boy II (12)
7.00 Nový den
9.10 M.A.S.H (83, 84)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Pouto lásky
Romantický film (N, 2004)

12.25 Walker, Texas Ranger III (5)
13.25 Jake a Tlusťoch III (17)
14.25 Policie Hamburk VI (1)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(3)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Sestřičky Modrý kód (16)
21.35 Poklad z půdy
22.40 Hudson a Rex (16)
23.45 Policie v akci
0.45 Námořní vyšetřovací služba VIII

(3)
1.40 Walker, Texas Ranger III (5)
2.40 Jake a Tlusťoch III (17)
3.40 Prostřeno!

Nova Cinema
6.30 Rampelník 7.45 Strýček Buck, 9.40
Teleshopping 10.10 StarWars: Epizoda III – Pomsta
Sithů 12.50 Teleshopping 13.20Božský Bruce 15.10
Dokonalá bouře 17.40 Lovci pokladů: Kniha tajem-
ství, dobrodružný film (USA, 2007) 20.00 Pianista,
válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr., 2002) 23.00
Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987)

Prima cool
12.30 Futurama V (2, 3) 13.20 Simpsonovi XV (13-16)
15.10HvězdnábránaX (17, 18) 17.15FuturamaV (4, 5)
18.15 Simpsonovi XVI (19-21) 19.45 Simpsonovi XVII
(1) 20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
aLukášemPavláskem(8)20.45Podivuhodnéprázd-
niny rodiny Smolíkovy (13)21.15Teorie velkého třesku
XII (10) 21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka
23.35 Flash (22)0.40 Simpsonovi XVI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.35 Super Wings II (40)
6.55 Astro Boy II (11) 7.20 Super Wings II (41) 7.30
Námořní vyšetřovací služba X (22, 23) 9.25 Podzim
v NewYorku 11.40 Jesse Stone: Smrt v jezeře 13.25
Bella Mia 15.25 Smrtonosná past 3 18.10 Ranč
nových začátků 20.00 Podnikavá dívka 22.25
Voják 4: Pohyblivý terč, akční film (USA, 2015) 0.10
Ranhojič, dobrodružný historický film (N, 2013)

pondělí 19. října 2020

úterý 20. října 2020

neděle 18. října 2020

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.30 Dary

skřítků 6.45 Pozor, vizita! 8.10
Úsměvy Terezy Pokorné-Herz 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (4/12)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vodnická čertovina
14.00 Pohádka z šafránové louky
14.40 O houbovém Kubovi a princi

Jakubovi
15.30 Příbuzenstvo
16.55 Pošta pro tebe
17.55 Herbář
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 Herec (2/3)
21.35 168 hodin
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Diagnóza smrti
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 Banánové rybičky
1.05 Na forbíně TM

Nova
5.55 Oggy a Škodíci VII
6.05 Tlapková patrola III (10, 11)
7.00 Looney Tunes: Nové příběhy (11)
7.25 Kačeří příběhy (18, 19)
8.15 Rampelník

Pohádka (N, 2009)
9.25 Muzikál ze střední 2

Rodinná komedie (USA, 2007)
11.35 Zlatý kompas

Fantasy film (USA/VB, 2007)
13.45 Hogo fogo Homolka

Trilogie (ČR, 1970)
15.25 LOVEní

Romantická komedie (ČR, 2019)
17.40 Brácha za všechny peníze

Komedie (ČR, 1978)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Věčně tvá nevěrná

Komedie (ČR, 2018)
22.15 Střepiny
22.50 Dunkerk

Válečný film (USA/VB/Fr., 2017)
0.55 Hogo fogo Homolka

Trilogie (ČR, 1970)
2.10 Specialisté (100)
2.55 Krok za krokem V (24)
3.15 Krok za krokem VI (1)

Prima
6.10 Astro Boy II (11)
6.35 Ninjago IX (5)
7.05 M.A.S.H (82, 83)
8.00 Svět ve válce (8)
9.15 Prima SVĚT
9.45 Šéf na grilu
10.20 Božské dorty od Markéty
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.45 Receptář prima nápadů
12.40 Libovky Pepy Libického
13.05 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Vychytávky Extra
14.00 Fachmani
14.35 Jen blázni spěchají
16.55 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Komedie (ČR, 2018)
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Polda IV (3)
21.25 Zlatá maska
22.55 Příchod temné noci

Akční film (USA/It., 2019)
0.50 Alexander Veliký

Historický film (USA, 2004)
4.15 Svět ve válce (8)

Nova Cinema
5.50 Frankie a Hazel 7.40 Babe: Galantní prasátko
9.25 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny před
slávou 11.55 Princezna a žabák 13.45 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů 16.30 ZachraňteWillyho
3 18.10 Božský Bruce 20.00 Dokonalá bouře,
dobrodružný film (USA, 2000) 22.35 Náhlá smrt,
akční film (USA, 1995) 0.45 Noční hra

Prima cool
5.15Umění je cool6.05Americký chopper II (17-20)
10.05 Autosalon.tv 11.20 Teorie velkého třesku XII
(8, 9) 12.15 Futurama IV (12) 12.45 Futurama V (1)
13.15 Simpsonovi XV (9-12) 15.15 Flynn Carsen:
Honba za Kopím osudu 17.15 Futurama V (2, 3)
18.15 Simpsonovi XVI (15, 16) 19.15 Simpsonovi XVI
(17, ,18) 20.15 Smrtonosná past 3 22.55 Ace
Ventura: Zvířecí detektiv 0.45 Simpsonovi XVI (15)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Super Wings II (39)
6.20 Astro Boy II (10) 6.45 Super Wings II (40)
7.00 Námořní vyšetřovací služba X (21, 22) 8.55
Poklad u jezera 11.05Cirkus bude 13.00Prime 15.15
Jeden svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999)
18.05 Bella Mia, drama (ČR, 2013) 20.00 Ranhojič,
dobrodružný historický film (N, 2013) 23.15
Ztracená minulost, thriller (USA, 2019)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.55 Úsměvy Bohumila Bezoušky
10.35 Cirkus Humberto (4/12) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Knedlíky
14.45 Panství Downton IV (8/10)
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Stůj, nebo se netrefím

Komedie (ČR/SR, 1998)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.35 Kolo plné hvězd
23.30 Případy detektiva Murdocha XI
0.15 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
9.00 Ulice (3916)
9.55 Specialisté (115)
10.55 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (3)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (809)
14.00 Odložené případy VII (9, 10)
15.55 Castle na zabití II (21)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3917)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

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

Orleans V (10)
23.40 Castle na zabití II (21)
0.40 Odložené případy VII (9, 10)
2.15 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (10)
3.05 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy II (13)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (84, 85)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Tak blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004)

12.25 Walker, Texas Ranger III (6)
13.25 Jake a Tlusťoch III (18)
14.25 Policie Hamburk VI (2)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(4)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (52)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.50 Fachmani
23.25 Policie v akci
0.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(4)
1.20 Walker, Texas Ranger III (6)
2.20 Jake a Tlusťoch III (18)
3.20 Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Babe: Galantní prasátko 7.05Odložené přípa-
dy VII (7, 8) 9.00 Svatba na bitevním poli aneb
Hodiny před slávou 11.30 Dokonalá bouře 14.30
Zlatý kompas 16.35 Brácha za všechny peníze
18.25 Hogo fogo Homolka 20.00 Hokejový zázrak,
drama (USA, 2004) 22.40 Poslední dům nalevo,
horor (USA, 2009) 0.55 Čarodějky z Eastwicku

Prima cool
8.40 Flash (21, 22) 10.25 Hvězdná brána X (17, 18)
12.30 Futurama V (4, 5) 13.20 Simpsonovi XV
(17-20) 15.10 Hvězdná brána X (19, 20) 17.15 Futu-
rama V (6, 7) 18.15 Simpsonovi XVII (2-5) 20.15
Simpsonovi XXXI (16) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (11) 21.10 Teorie velkého třesku XII (12) 21.30
Partička 22.15Cesty k úspěchu 22.25Na schováva-
nou (8) 23.40 Flash (23) 0.45 Simpsonovi XVII (2)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.10 Super Wings II (41)
6.30Astro Boy II (12) 6.55 SuperWings II (42) 7.10
Námořní vyšetřovací služba X (23, 24) 9.10 Jak
ukrást Venuši 11.45 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu 13.45Ranč nových začátků 15.40Podnikavá
dívka 18.05 Moje potrhlá máma 20.00 Kletba
bratří Grimmů 22.25 Robocop 3 0.30 Voják 4:
Pohyblivý terč, akční film (USA, 2015)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Otec Brown VII 10.00

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 První pohled
14.25 Diagnóza smrti
15.55 To je vražda, napsala III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint (6/7)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.45 Na forbíně TM
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.50 Ulice (3915)
9.50 Policie Modrava III (5)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (808)
14.05 Odložené případy VII (7, 8)
16.00 Castle na zabití II (20)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3916)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (115)
21.20 Specialisté (101)
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
23.15 Castle na zabití II (20)
0.15 Odložené případy VII (7, 8)
1.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (9)
2.30 Krok za krokem VI (2)

Prima
6.15 Astro Boy II (12)
7.00 Nový den
9.10 M.A.S.H (83, 84)
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Pouto lásky
Romantický film (N, 2004)

12.25 Walker, Texas Ranger III (5)
13.25 Jake a Tlusťoch III (17)
14.25 Policie Hamburk VI (1)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(3)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Sestřičky Modrý kód (16)
21.35 Poklad z půdy
22.40 Hudson a Rex (16)
23.45 Policie v akci
0.45 Námořní vyšetřovací služba VIII

(3)
1.40 Walker, Texas Ranger III (5)
2.40 Jake a Tlusťoch III (17)
3.40 Prostřeno!

Nova Cinema
6.30 Rampelník 7.45 Strýček Buck, 9.40
Teleshopping 10.10 StarWars: Epizoda III – Pomsta
Sithů 12.50 Teleshopping 13.20Božský Bruce 15.10
Dokonalá bouře 17.40 Lovci pokladů: Kniha tajem-
ství, dobrodružný film (USA, 2007) 20.00 Pianista,
válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr., 2002) 23.00
Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987)

Prima cool
12.30 Futurama V (2, 3) 13.20 Simpsonovi XV (13-16)
15.10HvězdnábránaX (17, 18) 17.15FuturamaV (4, 5)
18.15 Simpsonovi XVI (19-21) 19.45 Simpsonovi XVII
(1) 20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
aLukášemPavláskem(8)20.45Podivuhodnéprázd-
niny rodiny Smolíkovy (13)21.15Teorie velkého třesku
XII (10) 21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka
23.35 Flash (22)0.40 Simpsonovi XVI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.35 Super Wings II (40)
6.55 Astro Boy II (11) 7.20 Super Wings II (41) 7.30
Námořní vyšetřovací služba X (22, 23) 9.25 Podzim
v NewYorku 11.40 Jesse Stone: Smrt v jezeře 13.25
Bella Mia 15.25 Smrtonosná past 3 18.10 Ranč
nových začátků 20.00 Podnikavá dívka 22.25
Voják 4: Pohyblivý terč, akční film (USA, 2015) 0.10
Ranhojič, dobrodružný historický film (N, 2013)

pondělí 19. října 2020

úterý 20. října 2020



středa 21. října 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.50 Panství Downton IV (8/10)
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Otec Brown VII
14.45 Panství Downton IV (9/10)
15.30 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 (24/39)
21.40 Hercule Poirot
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Komici na jedničku
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Na stopě
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3917)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(984)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(810)
14.00 Odložené případy VII (11, 12)
15.55 Castle na zabití II (22)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3918)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Výměna manželek X
23.05 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (11)
0.00 Castle na zabití II (22)
0.55 Odložené případy VII (11, 12)
2.30 Krok za krokem VI (3)

Prima
6.15 Astro Boy II (14)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (85, 86)
10.20 Rosamunde Pilcherová: Rodný

statek
Romantický film (N/Rak., 2006)

12.25 Walker, Texas Ranger III (7)
13.25 Jake a Tlusťoch III (19)
14.25 Policie Hamburk VI (3)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(5)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Sestřičky Modrý kód (17)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Cesty k úspěchu
22.55 Polda IV (3)
0.05 Policie v akci
1.00 Námořní vyšetřovací služba VIII

(5)
2.00 Walker, Texas Ranger III (7)
3.00 Jake a Tlusťoch III (19)

Nova Cinema
6.45 Odložené případy VII (9, 10) 8.35 Zachraňte
Willyho 3 10.15 Teleshopping 10.50 Muzikál ze
střední 2 13.00 Teleshopping 13.30 Brácha za
všechny peníze 15.15 Hokejový zázrak 17.50
LOVEní 20.00 Žába k zulíbání, komedie (USA,
2002) 22.05 Vzbuďte se, vojáci!, komedie (USA,
1994) 0.35 Poslední dům nalevo

Prima cool
7.00 Americký chopper II (23) 8.20 Flash (22, 23)
10.10 Hvězdná brána X (19, 20) 12.10 Futurama V
(6, 7) 13.10 Simpsonovi XV (21, 22) 14.10
Simpsonovi XVI (1, 2) 15.00 Hvězdná brána (1, 2)
17.15 Futurama V (8, 9) 18.15 Simpsonovi XVII (6-9)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(13) 21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi II (2)
23.55 Flash II (1) 0.50 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Špinavá práce III (12)
7.00 Super Wings II (42) 7.15 Astro Boy II (13) 7.45
Super Wings II (43) 7.55 Námořní vyšetřovací
služba X (24) 8.50 Námořní vyšetřovací služba XI
(1) 9.50 Poklad u jezera 11.50 Agent Cody Banks
14.05 Cirkus bude 16.05Moje potrhlá máma 18.05
Ledová vášeň 20.00 Maigret a noc na křižovatce
21.55 Do hlubiny 0.15 Robocop 3

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.45 Panství Downton IV (10/10)
10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jiřina Šejbalová
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.10 Četnické humoresky (25/39)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
4.45 Novashopping
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3919)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(985)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(812)
14.05 Odložené případy VII (15)
15.00 Odložené případy VII (16)
16.00 Castle na zabití II (24)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3920)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (6)
21.30 Dáma a Král II (8)
22.45 Dáma a Král II (9)
0.00 Noc filmových nadějí
4.50 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (16)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (87, 88)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)

12.25 Walker, Texas Ranger III (9)
13.25 Jake a Tlusťoch III (21)
14.25 Policie Hamburk VI (5)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(7)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Máme rádi Česko
21.55 Sázka na třináctku

Krimifilm (ČR, 1977)
23.55 Policie v akci
0.50 Námořní vyšetřovací služba VIII

(7)
1.50 Walker, Texas Ranger III (9)
2.50 Jake a Tlusťoch III (21)
3.50 Prostřeno!

Nova Cinema
7.15 Odložené případy VII (13, 14) 9.05 Batkid začí-
ná 10.50 Teleshopping 11.20 Žába k zulíbání 13.20
Teleshopping 13.50 Lidé z předměstí 15.50 Mars
útočí! 17.50 Doktor Flastr 20.00 Lego příběh,
animovaný film (Austr./Dán./USA, 2014) 21.55
Sexmise, komedie (Pol., 1984)0.25Král Škorpion 2:
Zrod válečníka, akční fantasy film (N/USA/JAR, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper II (25)
8.15 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána (3, 4) 12.30 Futurama V
(10, 11) 13.20 Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná
brána (5) 16.10 Hvězdná brána (6) 17.15 Futurama
V (12, 13) 18.15 Simpsonovi XVII (14, 15) 19.15
Simpsonovi XVII (16, 17) 20.15 Rocky: Nová krev
23.00 Ulice Cloverfield 10

Prima Max
6.10 SuperWings II (44)6.30Astro Boy II (15) 6.55
Super Wings II (45) 7.10 Námořní vyšetřovací služ-
ba XI (2, 3) 9.10 Malé vítězství 11.00 Smrtonosná
past 3 13.45 Druhý báječný hotel Marigold 16.15
Jesse Stone: Tenký led 18.05 Hlavně nenápadně
20.00 Přejezd Cassandra, thriller (USA, 1976)
22.45 Zabij, nebo zemři, thriller (USA, 2016) 0.25
Perem markýze de Sade

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

10.10 Panství Downton IV (9/10)
11.00 Všechno, co mám ráda 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Výfuk
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton IV (10/10)
15.55 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 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Zpátky se Sobotou
23.30 Tančírna na hlavní třídě ‘56 (3/3)

Drama (N, 2016)
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3918)
9.45 Výměna manželek XII
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (5)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
14.05 Odložené případy VII (13, 14)
16.00 Castle na zabití II (23)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3919)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(985, 986)
23.05 Život ve hvězdách
23.40 Castle na zabití II (23)
0.35 Odložené případy VII (13, 14)
2.15 Život ve hvězdách
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
4.45 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (15)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (86, 87)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)

12.25 Walker, Texas Ranger III (8)
13.25 Jake a Tlusťoch III (20)
14.25 Policie Hamburk VI (4)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(6)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (53)
21.35 Vinaři II (14)
22.55 Ano, šéfe!
0.00 Policie v akci
1.00 Námořní vyšetřovací služba VIII

(6)
2.00 Walker, Texas Ranger III (8)
3.00 Jake a Tlusťoch III (20)
4.00 Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Teleshopping 5.30 Odložené případy VII
(11, 12) 7.20 Hokejový zázrak 10.00 Teleshopping
10.30 42, životopisné drama (USA, 2013) 12.55
Teleshopping 13.25 LOVEní 15.40 Žába k zulíbání
17.40 Řeka 20.00Mars útočí!, parodie (USA, 1996)
22.05 Král Škorpion 2: Zrod válečníka, akční
fantasy film (N/USA/JAR, 2008) 0.20 Pianista

Prima cool
8.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (8) 8.40 Podivuhodné prázd-
niny rodiny Smolíkovy (13)9.15 Simpsonovi XXXI (16)
9.45Do pryč z tadyma (1) 10.15Hvězdná brána (1, 2)
12.30 Futurama V (8, 9) 13.20 Simpsonovi XVI (3-6)
15.10 Hvězdná brána (3, 4) 17.15 Futurama V (10, 11)
18.15 Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 Ace Ventura 2:
Volání divočiny 22.10Komando0.05 Simpsonovi

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 SuperWings II (43) 6.45Astro Boy II (14) 7.10
SuperWings II (44) 7.25Námořní vyšetřovací služ-
ba XI (1, 2) 9.20Agent Cody Banks 2 11.20 Podzim
v New Yorku 13.40 Ledová vášeň 15.35 Maigret
a noc na křižovatce 17.35 Druhý báječný hotel
Marigold 20.00 Sázka na třináctku 22.00 Perem
markýze de Sade 0.40 Do hlubiny

čtvrtek 22. října 2020

pátek 23. října 2020

středa 21. října 2020

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.50 Panství Downton IV (8/10)
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Otec Brown VII
14.45 Panství Downton IV (9/10)
15.30 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 (24/39)
21.40 Hercule Poirot
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Komici na jedničku
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Na stopě
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3917)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(984)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(810)
14.00 Odložené případy VII (11, 12)
15.55 Castle na zabití II (22)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3918)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Výměna manželek X
23.05 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans V (11)
0.00 Castle na zabití II (22)
0.55 Odložené případy VII (11, 12)
2.30 Krok za krokem VI (3)

Prima
6.15 Astro Boy II (14)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (85, 86)
10.20 Rosamunde Pilcherová: Rodný

statek
Romantický film (N/Rak., 2006)

12.25 Walker, Texas Ranger III (7)
13.25 Jake a Tlusťoch III (19)
14.25 Policie Hamburk VI (3)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(5)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Sestřičky Modrý kód (17)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Cesty k úspěchu
22.55 Polda IV (3)
0.05 Policie v akci
1.00 Námořní vyšetřovací služba VIII

(5)
2.00 Walker, Texas Ranger III (7)
3.00 Jake a Tlusťoch III (19)

Nova Cinema
6.45 Odložené případy VII (9, 10) 8.35 Zachraňte
Willyho 3 10.15 Teleshopping 10.50 Muzikál ze
střední 2 13.00 Teleshopping 13.30 Brácha za
všechny peníze 15.15 Hokejový zázrak 17.50
LOVEní 20.00 Žába k zulíbání, komedie (USA,
2002) 22.05 Vzbuďte se, vojáci!, komedie (USA,
1994) 0.35 Poslední dům nalevo

Prima cool
7.00 Americký chopper II (23) 8.20 Flash (22, 23)
10.10 Hvězdná brána X (19, 20) 12.10 Futurama V
(6, 7) 13.10 Simpsonovi XV (21, 22) 14.10
Simpsonovi XVI (1, 2) 15.00 Hvězdná brána (1, 2)
17.15 Futurama V (8, 9) 18.15 Simpsonovi XVII (6-9)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(13) 21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi II (2)
23.55 Flash II (1) 0.50 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Špinavá práce III (12)
7.00 Super Wings II (42) 7.15 Astro Boy II (13) 7.45
Super Wings II (43) 7.55 Námořní vyšetřovací
služba X (24) 8.50 Námořní vyšetřovací služba XI
(1) 9.50 Poklad u jezera 11.50 Agent Cody Banks
14.05 Cirkus bude 16.05Moje potrhlá máma 18.05
Ledová vášeň 20.00 Maigret a noc na křižovatce
21.55 Do hlubiny 0.15 Robocop 3

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

9.45 Panství Downton IV (10/10)
10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jiřina Šejbalová
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.10 Četnické humoresky (25/39)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
4.45 Novashopping
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3919)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2

(985)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(812)
14.05 Odložené případy VII (15)
15.00 Odložené případy VII (16)
16.00 Castle na zabití II (24)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3920)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (6)
21.30 Dáma a Král II (8)
22.45 Dáma a Král II (9)
0.00 Noc filmových nadějí
4.50 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (16)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (87, 88)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)

12.25 Walker, Texas Ranger III (9)
13.25 Jake a Tlusťoch III (21)
14.25 Policie Hamburk VI (5)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(7)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Máme rádi Česko
21.55 Sázka na třináctku

Krimifilm (ČR, 1977)
23.55 Policie v akci
0.50 Námořní vyšetřovací služba VIII

(7)
1.50 Walker, Texas Ranger III (9)
2.50 Jake a Tlusťoch III (21)
3.50 Prostřeno!

Nova Cinema
7.15 Odložené případy VII (13, 14) 9.05 Batkid začí-
ná 10.50 Teleshopping 11.20 Žába k zulíbání 13.20
Teleshopping 13.50 Lidé z předměstí 15.50 Mars
útočí! 17.50 Doktor Flastr 20.00 Lego příběh,
animovaný film (Austr./Dán./USA, 2014) 21.55
Sexmise, komedie (Pol., 1984)0.25Král Škorpion 2:
Zrod válečníka, akční fantasy film (N/USA/JAR, 2008)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper II (25)
8.15 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána (3, 4) 12.30 Futurama V
(10, 11) 13.20 Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná
brána (5) 16.10 Hvězdná brána (6) 17.15 Futurama
V (12, 13) 18.15 Simpsonovi XVII (14, 15) 19.15
Simpsonovi XVII (16, 17) 20.15 Rocky: Nová krev
23.00 Ulice Cloverfield 10

Prima Max
6.10 SuperWings II (44)6.30Astro Boy II (15) 6.55
Super Wings II (45) 7.10 Námořní vyšetřovací služ-
ba XI (2, 3) 9.10 Malé vítězství 11.00 Smrtonosná
past 3 13.45 Druhý báječný hotel Marigold 16.15
Jesse Stone: Tenký led 18.05 Hlavně nenápadně
20.00 Přejezd Cassandra, thriller (USA, 1976)
22.45 Zabij, nebo zemři, thriller (USA, 2016) 0.25
Perem markýze de Sade

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III

10.10 Panství Downton IV (9/10)
11.00 Všechno, co mám ráda 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Výfuk
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton IV (10/10)
15.55 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 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Zpátky se Sobotou
23.30 Tančírna na hlavní třídě ‘56 (3/3)

Drama (N, 2016)
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3918)
9.45 Výměna manželek XII
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VI (5)
12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
14.05 Odložené případy VII (13, 14)
16.00 Castle na zabití II (23)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3919)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(985, 986)
23.05 Život ve hvězdách
23.40 Castle na zabití II (23)
0.35 Odložené případy VII (13, 14)
2.15 Život ve hvězdách
3.05 Co na to Češi
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
4.45 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (15)
7.00 Nový den
9.05 M.A.S.H (86, 87)
10.20 Rosamunde Pilcherová:

Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)

12.25 Walker, Texas Ranger III (8)
13.25 Jake a Tlusťoch III (20)
14.25 Policie Hamburk VI (4)
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII

(6)
16.25 Policie v akci
17.25 Krimi zprávy
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport
19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME
20.15 Slunečná (53)
21.35 Vinaři II (14)
22.55 Ano, šéfe!
0.00 Policie v akci
1.00 Námořní vyšetřovací služba VIII

(6)
2.00 Walker, Texas Ranger III (8)
3.00 Jake a Tlusťoch III (20)
4.00 Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Teleshopping 5.30 Odložené případy VII
(11, 12) 7.20 Hokejový zázrak 10.00 Teleshopping
10.30 42, životopisné drama (USA, 2013) 12.55
Teleshopping 13.25 LOVEní 15.40 Žába k zulíbání
17.40 Řeka 20.00Mars útočí!, parodie (USA, 1996)
22.05 Král Škorpion 2: Zrod válečníka, akční
fantasy film (N/USA/JAR, 2008) 0.20 Pianista

Prima cool
8.15 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (8) 8.40 Podivuhodné prázd-
niny rodiny Smolíkovy (13)9.15 Simpsonovi XXXI (16)
9.45Do pryč z tadyma (1) 10.15Hvězdná brána (1, 2)
12.30 Futurama V (8, 9) 13.20 Simpsonovi XVI (3-6)
15.10 Hvězdná brána (3, 4) 17.15 Futurama V (10, 11)
18.15 Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 Ace Ventura 2:
Volání divočiny 22.10Komando0.05 Simpsonovi

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 SuperWings II (43) 6.45Astro Boy II (14) 7.10
SuperWings II (44) 7.25Námořní vyšetřovací služ-
ba XI (1, 2) 9.20Agent Cody Banks 2 11.20 Podzim
v New Yorku 13.40 Ledová vášeň 15.35 Maigret
a noc na křižovatce 17.35 Druhý báječný hotel
Marigold 20.00 Sázka na třináctku 22.00 Perem
markýze de Sade 0.40 Do hlubiny

čtvrtek 22. října 2020

pátek 23. října 2020
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ČR | Prostřeno! na jihu Čech přivede k
plotnám tentokrát jen chlapy. Utkají se
v boji o výhru 60 tisíc korun. Jako první
v pondělí uvaří Vašek (33 let). Pracuje
na stavbách, často bývá v cizině. Pustí
se do knedlíku, jenže ho ovládne stres.
Bude jako smyslů zbavený. Dokáže z té
šlamastyky svérázný hostitel vybruslit?

Úterní soutěžící Martin (30) je prodej-
cem počítačů. Vsadí na klasiku, maso a
hranolky. Ale ohromí tím soupeře? Vý-
hra by se mu moc hodila, touží po autu.

Provozní z kavárny Jakub (20) na-
chystá ve středu noky, z nichž se zježí
vlasy soutěžícímu Italovi. Kuba má v
ložnici tyč a chlapi jsou z ní trochu paf.
Zvláště když zjistí, co na ní s partner-
kou mladičký Jakub dělá.

Ve čtvrtek se za sporákem předvede
dělník Jarda (54). Pozve soupeře na cha-
tu, je s bazénem, ale má tam jen ka-
dibudku. Podmínky jsou to polní, menu
totiž připraví na kamnech.

Jako poslední v pátek uvaří zpěvák
Davide (52). Ital Mattioli dříve vystupo-
val třeba s Michalem Davidem. Samo-

zřejmě vsadí na pizzu a špagety, jenom-
že u stolu má samé české chlapíky. Hos-
tům se navíc nelíbí večeře servírovaná
na papírovém nádobí. Kdo to vyhraje?
Sledujte pořad Prostřeno! na Primě kaž-
dý všední den od 17:50 hodin. (kot)

Hlavní chod: Gnocchi na smetaně s
kuřecím masem a baby špenátem

Ingredience:
500 g gnoc-
chi, 300 g ku-
řecího masa,
100 g špená-
tu, smetana

na vaření, 3 stroužky česneku, polévko-
vé koření, olej, sůl, pepř. Postup:Nejpr-
ve uvaříme gnocchi (asi 3 až 5 minut).
Omyjeme kuřecí maso a nakrájíme na
nudličky, okořeníme a dáme na pánev.
Mezitím osmahneme špenát, dochutíme
česnekem. Po uvaření masa a špenátu
dáme vše dohromady (gnocchi, maso,
špenát) a zalijeme smetanou na vaření.
Necháme chvíli vařit a dochutíme polév-
kovým kořením.

Předkrm:
Spaghetti
alla carbo-
nara
Ingredien-
ce: 1 bale-
ní špaget,

4 žloutky, 1 celé vejce, 80 g sýru pecori-
no, 150 g slaniny, 1 polévková lžíce
másla, sůl. Postup: Špagety si uvaříme
dle návodu. Na pánvičku dáme nakráje-
nou slaninu, cibuli a necháme opéct, při-
dáme trochu másla. Po opečení pánvič-
ku odstavíme z tepla a přidáme uvařené
špagety, směs z vajec a sýru, řádně za-
mícháme, ale už nevaříme.

Hlavní chod: Verdure gratinate alla
fanese

Ingredien-
ce: 5 raj-
čat, 3 cuke-
ty, 2 papri-
ky (červe-
ná, žlutá),
1/2 sáčku

strouhanky, olivový olej, sůl, pepř. Po-
stup: Zeleninu nakrájíme napůl a zbaví-
me dužiny. Dužinu dáme na pánvičku,
přidáme strouhanku, olivový olej, osolí-
me a opepříme. Touto směsí naplníme
cuketu, rajčata a papriku – dáme do trou-
by zapéct na 150 °C na 15 až 20 minut.

Vzadu uprostřed DavideMattioli, někdejší hvězda popmusic. Někteří ze sou-
peřů teprve až v pátek zjistí, o koho vůbec jde. FOTO | FTV PRIMA

Ital jí z „papíru“
Prostřeno! v Jihočeském kraji? Pět mužů za plotnou

Energetika

Více nawww.jobdnes.cz

Bezpečnost, ostraha

Více nawww.jobdnes.cz

Ekonomika

Více nawww.jobdnes.cz

IT - prodej a služby

Více nawww.jobdnes.cz

32 000 Kč / měsíc

25 000 Kč / měsíc

20 000 Kč / měsíc

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

22 000 Kč / ě í

Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel

Strojník/strojnice vrtných souprav

Stavební strojník/strojnice

Obsluha vrtací soupravy

H í i

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

45 000 Kč / měsíc

Technik BOZP

Technik BOZP - plzeň (30-40.000 Kč)

Pracovník ostrahy - brno

Specialista BOZP a PO

P ík t h jihl

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Senior mzdová účetní / Payroll specialist

Finanční a mzdová účetní

Hlavní cifršpión

Specialista finančního controllingu s NJ Praha

38 000 - 48 000 Kč / měsíc

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Oracle database architect Praha

Principal engineer Praha

Analytik fmcg s AJ Praha

Analytik s aj/nj Praha

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

Nejlevnější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

Domy na prodej v mém okolí

Nejnovější2 663 nemovitostí

Upravit hledání

Byty k pronájmu v mém okolí

větší dům nebo byt?
Hledáte

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

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

INZERCE



ČR | V Česku stejně jako v mnoha dal-
ších zemích donutila pandemie koronavi-
ru vlády omezovat školní docházku. Stu-
denti přecházejí na online výuku a leckde
se to neobešlo bez problémů. Jednu z nej-
více pozitivních zkušeností s digitální for-
mou vzdělávánímá Finsko, kde žáci k vý-
uce papír a učebnice téměř nepotřebují.
V zemi je většina středoškoláků zvyklá

dělat velkou část práce na elektronických
zařízeních, která dostávají zdarma od ško-
ly. „Kromě pár knih používám papír vel-
mi zřídka,“ řekla pro německý týdeník
Die Zeit učitelka ze státní střední školy na
předměstí Helsinek Marjaana Ajanto.
Na většině pracovištích podle Die Zeit
i před uzavřením škol používali na různé
aktivity speciální aplikace. Tento přístup
usnadňuje výuku jak žákům, tak učite-
lům. Žáci si nemusí nosit na všechno
zvláštní sešity, učebnice a další pomůcky,

ale stačí jim jejich notebook.Učitelé se ne-
musí s žáky dohadovat o tom, kdy a jak
byl zadán úkol či test.Vše je přehledně za-
znamenáno na jednommístě a má k tomu
transparentní přístup učitel, žák i rodič.
To v Česku online výuka pří první vlně

koronaviru vyvolala značné zmatky. Uči-
telé nevěděli, jak se studenty komuniko-
vat, rodičůmse vmnohapřípadech nedaři-
lo s kantory spojit, studentům chyběla
technika. Podle průzkumu dokonce čtvrti-
na z žáků neměla online výuku vůbec.
Důvodem, proč zrovna Finsko je natolik

připravené na distanční vzdělávání, je, že
přibližně sedm procent finského HDP jde
do školství, přičemž většinu peněz směřuje
stát podleDieZeit dlouhodoběna jeho digi-
talizaci. V Česku jde do vzdělávání podle
posledních údajů ČSÚ (Český statistický
úřad) 4,6 procenta HDP a jsme tak těsně
pod průměrem EU. (re, Lidovky.cz)

ČR | Jak dnešní děti obstojí na trhu prá-
ce? Co jim při hledání zaměstnání
v rychle se měnícím světě pomůže? Klí-
čovou roli hrají jejich pedagogové, a prá-
vě pro ty nejlepší je určena odborná
cenaGlobal Teacher Prize ČR. Ta u kan-
torů na základních a středních školách
sleduje nejen jejich odbornou zdatnost,
ale také individuální přístup k žákům,
vytváření a používání inovativních učeb-
ních metod a zapojení učitelů do mimo-
školních aktivit.
„Během koronavirové krize se ukáza-

lo hodně problémů. Děti si neumí zorga-
nizovat čas, nechávají všechno na po-
slední chvíli. Nerozvrhnou si úkoly, cítí
se přehlcené,“ říká jedna z finalistek loň-
ského ročníku Petra Boháčková ze Zá-
kladní školy Dr. Edvarda Beneše v Ča-
kovicích. Právě škola, v níž vyučuje, se
vloni i letos zúčastnila grantových pro-
gramů O2 Chytrá škola, jež akcentují di-
gitální gramotnost, analytické a kritické
myšlení. Jednou z metod zábavné vý-
uky byly i geolokační hry, které jsou
spojené s pohybem hráčů v outdooro-

vém terénu a navigací pomocí GPS zaří-
zení. „Shodli jsme se na tom, že když už
děti tráví tolik času na mobilu, bylo by
fajn, pokud by se u toho začaly trochu
hýbat. Geolokační hra byla jasná volba.
Nechceme ovšem využít služeb externí-
ho programátora, ale celé si to vytvořit
sami,“ vysvětluje Petra Boháčková.
Tvorba geolokačních her je podle ní

ukázkou projektové práce. „Děti musí
vymyslet téma hry. Musí si také rozdě-
lit role. Když jedna skupina neudělá
svou práci, tak ta druhá nemá na čem
pracovat. Je to výuka dovedností pro
jednadvacáté století jak vyšitá,“ je pře-
svědčená. „Myslím si, že děti, které pro-
jdou tímto způsobem práce, nebudou
mít potíž pracovat právě v zaměstná-
ních, kde se postupuje projektovým způ-
sobem. Pomůže jim to v rozvoji analy-
tickéhomyšlení. Vývoj je překotný. Dě-
láme si s dětmi legraci, že někdo už ne-
bude chtít být jen lékařem či právní-
kem, ale třeba drtičem digitálních dat,“
dodává kantorka, jejíž doménou je fyzi-
ka, angličtina a environmentální výuka.

Hra napříč předměty

Podle jejích zkušeností právě geolokač-
ní hry mohou studentům pomoci zvlá-
dat v úvodu zmiňované nesnáze spoje-
né s neschopností organizovat si čas.
A v jakých předmětech se geolokační
hra bude využívat? „Částečně to budou
třídnické hodiny, ale i předměty, jako je
informatika, zeměpis, dějepis. Vyberou
si téma, vytvoří obsah hry a vše násled-
ně ‚nalijí‘ do systému. Částečně to bude

i fyzika. Před použitímmusí nejprve po-
chopit, jak taková mobilní aplika-
ce funguje,“ přibližuje.
Na to, aby takový způsob

výuky mohl být zaveden,
musí mít ale děti adekvátní
techniku. „Jsme velmi
dobře vybaveni. Máme de-
sítky tabletů, které si uči-
telé půjčují do hodin.
Máme tu i různé druhy
robotů, které využívá-
me v hodinách infor-
matiky a dalších
předmětech,“
uzavírá Petra
Boháčková.
(re, Metro)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Škola online za časů korony?
Pro Finsko žádný problém

Geolokační hry spojené
s pohybem a vývojem
aplikací. Atraktivní forma
výuky na středních
i základních školách
umí studenty připravit
na profese vyžadující
analytické schopnosti.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2
STŘEDNÍ ŠKOLY

Jak se rodí drtiči digitálních dat

INZERCE
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MICHAL BĚLSKÝ

JIŽNÍ ČECHY | Nový školní rok sotva
začal, deváťáci na základních školách
by už ale měli pomalu začít přemýšlet,
kam se po jeho konci dále vydat. Mož-
ností mají stejně jako každý rok nepře-
berně, i letos nabízejí střední školy,
gymnázia a odborná učiliště stovky ma-
turitních a učebních oborů. Největší zá-
jem je dlouhodobě o gymnázia.
„Kromě nich jsou to také střední od-

borné školy s maturitními obory včetně
těch technických a zdravotních. Obrov-
ská poptávka je také po školách v kraj-
ském a okresních městech,“ upřesňuje
vedoucí krajského odboru školství
Hana Šímová.
Jenže v malých městech nebo oblas-

tech s menší hustotou osídlení mají ředi-
telé gymnázií často problémy naplnit
své třídy. „Snažíme se většinu talentova-
ných žáků získat po ukončení páté tří-
dy, ale dětí je od začátku století obecně
méně a zájem o školu tím logicky sláb-
ne,“ vysvětluje ředitelka prachatického
gymnázia Jana Dejmková s tím, že
spoustu dětí odlákají velká města, která
jsou pro ně atraktivnější.
Zároveň se pozastavuje nad červno-

vým nápadem ministra školství Roberta
Plagy, který by chtěl omezit počet více-
letých gymnázií s tím, že na ně chodí
moc dětí. „To se ale týká Prahy a vět-
ších měst, v odlehlejších regionech by
tento typ vzdělání měl zůstat otevřený
i nadále. Ministerstvo by se mělo spíše
zamyslet nad tím, proč rodiče děti na ví-
celetá gymnázia dávají. Často se na ně
hlásí ne zcela nadané děti,“ dodává
Dejmková.
Na nezájem si nemohou stěžovat na

písecké střední zdravotnické škole, kde
mají každoročně velké převisy zájem-

ců. „Poslední roky registrujeme o 80 až
100 procent více dětí, než můžeme při-
jmout. Podařilo se nám překonat problé-
my s patnáct let starou přeměnou oboru
všeobecná sestra, kdy nikdo nevěděl,
jak navazující obor vůbec bude vypa-
dat,“ objasňuje situaci na škole ředitel-
ka Helena Šatrová.
Výraznější problémy mladým zdra-

votníkům nepřidělávají ani mimořádná
opatření v souvislosti se šířením nemo-
ci covid-19. Naopak je v mnoha přípa-
dech jejich pomoc mimořádně důležitá,
protože řada žáků podobně zaměřených
škol si pro své praxe vybírá kromě ne-
mocnice i řadu sociálních zařízení, kte-
rá ocení každou pomoc.
„Právě zde je velká poptávka po na-

šich studentech, ale většina z nich si
svou praxi plní v písecké nemocnici.
Sice se zde dostávají do rizikového pro-
středí, ale nikde jinde se bezpečnostní
opatření nedodržují tak striktně. Zatím

vše funguje v pořádku a jsme neustále
v kontaktu s hlavní sestrou,“ říká Šatro-
vá a dodává, že i v případě uzavření ško-
ly bude praxe nadále zajištěna.
Naplnit třídy se daří také na budějo-

vické Střední škole a Vyšší odborné ško-
le cestovního ruchu. Týká se to ale hlav-
ně maturitních oborů, učňů by podle ve-
dení školy mohlo být více. „Dnes je bo-
hužel tendence hlásit děti na maturitní
obory, a pokud nestíhají, musíme jejich
situaci řešit i přestupem na učební obor.
Přitom zde mají často jistou práci ještě
před získáním výučního listu,“ vysvětlu-
je ředitelka školy Zdeňka Erhartová.
Vrásky jí dále způsobuje současná si-

tuace s nemocí covid-19, kdy část stra-
vovacích a ubytovacích podniků netuší,
zda krizi přečká. „Podepisuje se to čás-
tečně i na praxích, kdymusíme řešit i ně-
jaké přesuny žáků z domova seniorů.
Naštěstí jim můžeme zajistit praxi pří-
mo ve škole,“ doplňuje Erhartová s tím,

že jsou schopní praxi zajistit i v případě
distanční výuky.
Se slabým zájmem o učební obory bo-

juje také táborská střední průmyslová
škola, kde řadu řemeslných oborů už
roky ani neotevírají. Největší problémy
zde mají se sháněním budoucích zední-
ků, klempířů nebo malířů a lakýrníků.
Přitom poptávka po podobných profe-
sích výrazně převyšuje nabídku.
„Dnes se žáci velmi snadno dostanou

na maturitní obory. I přesto, že tato ře-
mesla jsou žádaná a dobře placená, po-
řád mám pocit, že rodiče pocházející
z dělnického prostředí mají potřebu
svým dětem zajistit lepší vzdělání a tím
pádem i život,“ mrzí ředitele školyMar-
cela Gauseho. Podle něho je důležité ře-
mesla dětem atraktivní metodou přiblí-
žit.
Velký hlad je také po technicky zamě-

řených absolventech učilišť a středních
škol, což vnímají i na nedaleké Střední
škole a COP Sezimovo Ústí. „Zároveň
také roste zájem o naše obory, za což
jsem moc ráda. Stále ale musíme bojo-
vat o každého žáka, protože hlavně na
Táborsku je mezi podobnými školami
velká konkurence,“ připomíná ředitelka
školy Lenka Hrušková s tím, že zájem
o školu se podařilo navýšit i loňským
otevřením oboru chytrá řešení v energe-
tice.
Sezimoústecká škola se tak pravidel-

ně účastní několika veletrhů a burz, kde
se snaží zaujmout deváťáky základních
škol. „Minulý měsíc jsme představovali
naši školu v Jindřichově Hradci a účast
zde byla obrovská. Chtěli jsme se uká-
zat také na táborské burze, ale kvůli ko-
ronaviru byla celá akce zrušena,“ mrzí
Hruškovou, která v této souvislosti zmi-
ňuje možnost si po předchozí domluvě
školu prohlédnout.

Velký hlad je po technicky zaměřených absolventech oborů učilišť a střed-
ních škol. ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Erasmus

Burza středních škol
a Dny otevřených dveří

3. listopadu 2020
KD Strakonice, 8:30-15:00

18. listopadu 2020
Národní dům Prachatice, 9-15:00

23. listopadu 2020
KD Písek, 8:30-15:00
23. listopadu 2020

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek, 8-16:00
8. prosince 2020

MěKS Vimperk, 9-15:00
23. ledna 2020

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek, 9-12:00
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Maturitní obory jsou plné,
jihočeská učiliště ale strádají
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skola@blek.cz

Obchodní akademie
63-41-M/02

Elektronické počítače
26-41-M/01

Moderní informační technologie
18-20-M/01

ekonomický obor - posíleno účetnictví a uživatelská
výpočetní technika, marketing, management, e-shop

informatický obor - grafika, video, počítače,
programování PC i mobilní zařízení,
virtuální realita, operační systémy

elektrotechnický obor - hardware, software, PC, mobilní
zařízení, CNC, grafika, počítače, robotika

Čtyřleté maturitní obory, vlastní domov mládeže,
jídelna, tělocvična, nové PC učebny, elektro učebny atd.,
odpočinková místnost pro studenty s kulečníkem a připojením k wifi.

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, tel.: 383 412 211

BLIŽŠÍ GYMNÁZIUM: Moderní škola, umožňující plnění náročných vzdělávacích cílů, nadstandardní individuální přístup
a kontaktové podmínky a prostředí ve výchově a vzdělávání.

STUDIUM
✓ přijímá žáky po 5. ročníku ZŠ do nižšího gymnaziálního
studijního cyklu (osmiletý obor 79-41-K/81)

✓ přijímá žáky po 9. ročníku ZŠ do vyššího gymnaziálního
studijního cyklu (čtyřletý obor 79-41-K/41)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5. 1. 2021 (09.00 – 18.00 HODIN)

Základní škola a Gymnázium Vodňany
Alešova 50, 389 01Vodňany
www.gymnaziumvodnany.cz; kancelar.gymnazium@zsgvodnany.cz; Tel./fax: 383 313 431

GYMNÁZIUM VE VODŇANECH, TRADICE JIŽ OD ROKU 1952

NABÍZÍME
● úplné STŘEDNÍVŠEOBECNÉVZDĚLÁNÍ zakončenématuritou
● žákům s výborným prospěchem STIPENDIUM od nadačního fondu
● pro aktivní možnost absolvovat ZAHRANIČNÍ STÁŽE na partnerských
školách
● pro všechnymožnost vycestovat naVÝMĚNNÝ POBYT v rámci projektů
školy a sítě partnerských škol
● ŠIROKOUNABÍDKU volitelných i nepovinných předmětů, exkurzí a kurzů

INZERCE

MICHAL BĚLSKÝ

VODŇANY | Letošní sté výročí založe-
ní Střední rybářské školy ve Vodňanech
už podruhé odsunula epidemie nemoci
covid-19. Návratu žáků do nového škol-
ního roku ale nic nebránilo a ředitel ško-
ly Karel Dubský si chválí jejich chuť se
opět učit ve třídách (rozhovor vznikal
ještě před vyhlášením nových opatření,
kdy jsou žáci středních škol opět na
distanční výuce – pozn. red.).

Český vzdělávací systém byl na
sklonku loňského školního roku
dlouhou dobu takřka paralyzova-
ný, jak jste se s tím na škole popaso-
vali?
Musím říci, že jsme to zvládli celkem
dobře. Většina studentů se dokázala
rychle přizpůsobit distanční výuce,

a kdo z nich neměl notebook, mohli
jsme ho zapůjčit. Sice takový způsob pl-
nohodnotně nedokáže nahradit třeba
praktickou výuku, ale dokázali jsme fun-
govat alespoň podle školních osnov.

Jak jste vy osobně prožíval jarní ob-
dobí plné mimořádných opatření
a nejisté budoucnosti?
Bylo to pro mě dost těžké, protože mi
chyběl kontakt se školou i se studenty.
Většina z nás byla na home office, ale
personál školy se i tak do školní budovy
občas dostal. Určitě se celá škola na dál-
ku dá řídit, ale i tak jsem to celé období
vnímal docela špatně.

Neočekávali jste na jaře větší podpo-
ru ze strany kraje nebo vlády pro za-
jištění výuky?
Ze strany kraje byla podpora skvělá, do-

stali jsme od něho ochranné prostředky
a pokyny, jak dále postupovat. Bohužel
ze strany vlády to bylo horší. Dostávali
jsme celou dobu jen chaotické pokyny
a nikdo pořádně nevěděl, co máme dě-
lat. Snažili jsme se striktně dodržovat,
co bylo z její strany dáno.

Neměli žáci v této době problém
s plněním praktické části výuky?
Vzhledem k tomu, že praxi našim žá-
kům sami zajišťujeme, byli bez ní té-
měř půl roku. To je samozřejmě u tako-
vé školy velký problém. Mohli jsme
jim pouze doporučit, aby si v této době
našli brigádu ve svém okolí s podob-
ným zaměřením. Někteří toho využili,
ale většina ne. Myslím si, že za tím stá-
ly hlavně obavy firem přijímat pomoc-
nou sílu zvenčí, aby nenakazila jejich
zaměstnance.

Ředitel Střední rybářské školy Vod-
ňany Karel Dubský.

Střední odborné učiliště
Zemědělské a služeb
dačice

Nám.Republiky 86
380 01 dačice
www.souz-dacice.cz
podatelna@souz-dacice.cz

dNy OTeVŘeNÝCH dVeŘÍ
23. 10. 2020 a

Prohlídka školy
je možná kdykoliv po domluvě
na tel.: 737 283 724

3leTé uČebNÍ ObORy s VÝuČNÍm lIsTem
- opravář zemědělských strojů
- automechanik
- zemědělec-farmář
- zedník možnost stipendia až 27.000 Kč
- kuchař-číšník, kuchař
3leTé ObORy - sPeCIÁlNÍ VZdělÁNÍ
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
výuka bez cizích jazyků
- opravářské práce
- cukrářská výroba
VlasTNÍ auTOŠkOla a sVÁŘeČskÁ ŠkOla
zajišťuje bezplatnou výuku pro dané obory
ubyTOVÁNÍ
moderní domov mládeže s tělocvičnou, posilovnou
a Wi-Fi připojení k internetu + velký výběr zájmových kroužků
sTRaVOVÁNÍ
vlastní kuchyně vaří zdravě z čerstvých surovin

dobré řemeslo ocení každý! ObORy VZdělÁVÁNÍ 2021/2022

8. 1. 2021

Chceme si zajistit jedinečnou
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SOUs Vodňany nabízí ve školním roce 2021/2022 místa v tříletých oborech s výučním listem:

Střední odborné učiliště
služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01 Vodňany

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

• 20. 11. 2020 8.00 – 17.00
• 21. 11. 2020 8.00 – 12.00
• 15. 01. 2021 8.00 – 17.00

www.sousvodnany.cz

e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz
www.facebook.com/SOUsVodnany/
www.instagram.com/sousvodnany/
tel.: 383 390 516, 721 724 707

www.sousvodnany.cz

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:

• Kuchař-číšník zdarma barmanský kurz
• Zahradník stipendium pro žáky
• Strojní mechanik zdarma svářečský kurz, stipendium pro žáky
• Řezník-uzenář stipendium pro žáky
• Cukrář
• Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
• Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce)

ZDARMA PRACOVNÍ ODĚV A OBUV
pro 1. ročníky tříletých oborů!

INZERCE

Rybářská škola je na praxi velmi sil-
ně orientovaná, jak jsou na tom ab-
solventi s uplatněním?
V rybářském oboru uplatnění bez pro-
blému najdou, poptávka po našich ab-
solventech je vyšší, než jich dokáže-
me vyprodukovat. Většina z nich ale
po maturitě míří dál na vysokou ško-
lu, logicky na fakultu rybářství
a ochrany vod, která sídlí jen několik
desítek metrů od nás. Hlásí se ale také
na Českou zemědělskou univerzitu
nebo na Mendelovu univerzitu. Větši-
nou v tom hraje blízkost k jejich do-
movu.

Vaše škola má v současnosti jediný
obor – rybářství. Nepřemýšlel jste
o rozšíření oborové nabídky?
Snažíme se spíš budovat image jednoo-
borové školy, i když je to v našich kon-

činách neobvyklé. Místo toho razíme
cestu rozšiřování záběru výuky do pří-
buzných oblastí. Není to tak dávno, co
jsme pod oborem otevřeli specializaci
na vodní stavby, která doplňuje chov
ryb. Zájem o obě zaměření je celkem
vyrovnaný a v tuto chvíli nad dalším
rozšířením školy nepřemýšlíme. V pří-
padě vodních staveb vidím velký poten-
ciál už jen kvůli změnám klimatu, kte-
ré se nás v posledních letech stále více
týkají.

Jak vaši žáci vnímají tento pro-
blém?
Dotýká se jich to opravdu velmi silně,
protože sami vidí, že již chybí voda
v rybnících a kvůli tomu jim hynou
ryby. U nás to při výuce slyší dnes a den-
ně, že s nedostatkem vody máme velký
problém.

Před dvěma roky jste na škole ote-
vřeli jezírko s podvodní učebnou.
Jak se vám tato investice zatím
osvědčila?
Jezírko splnilo naše očekávání, je to pro
naše studenty velká atrakce. Všímáme
si také velkého zájmu ze strany veřej-
nosti, jenom o letních prázdninách nás

navštívilo okolo tří tisíc lidí. Nejvíce je
zajímá právě jezírko s učebnou, ale po
dohodě k nám mohou zájemci jezdit ce-
loročně. Bohužel teď to kvůli koronavi-
ru nějaký čas nepůjde.

Dlouhodobě spolupracujete také
s Fakultou rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích. V čem na sebe obě školy
navazují?
Obě školy se svým zaměřením částečně
překrývají s tím, že u nás žáci získají zá-
kladní povědomí o rybářství a hydrobio-
logii. Na univerzitě pak jdou více do
hloubky a mohou si volit z více speciali-
zací. Velkou výhodu vidím v tom, že
naši absolventi mají před ostatními stu-
denty daleko větší náskok díky důrazu
na praxi.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec

nabízí žákům studium perspektivních oborů:
Maturitní obory:
Informační technologie kód oboru: 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání - cestovní ruch kód oboru: 63-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy-logistika kód oboru: 37-41-M/01
Mechanik strojů a zařízení kód oboru: 23-44-L/01
-možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař ve 3. ročníku studia
Učební obory:
Zedník kód oboru: 36-67-H/01
Nástrojař kód oboru: 23-52-H/01
Prodavač kód oboru: 66-51-H/01
Elektrikář – silnoproud kód oboru: 26-51-H/02
Kuchař – číšník kód oboru: 65-51-H/01
Klempíř kód oboru: 23-55-H/01
Zkrácená forma studia v trvání jednoho roku pro všechny učební obory.
Další informace pro žáky a rodiče:
V posledních pěti letech prošla většina budov školy rekonstrukcemi včetně domova mládeže. Nabídka oborů je vhodná pro dívky i chlapce a odpovídá aktuálním potřebám trhu práce
a těší se vysoké poptávce. Převážně technicky zaměřená nabídka oborů koordinovaná s regionálními firmami je vysokou zárukou úspěšné budoucnosti absolventů na trhu práce.
Škola dále nabízí žákům stipendijní program ve spolupráci s firmami, bezbariérový přístup, domov mládeže, tělocvičnu, přístup k internetu v celém areálu školy, velkou knihovnu,
celodenní stravování, tělocvičnu, posilovnu, možnost získání řidičského oprávnění v rámci autoškoly a činnosti v rámci Auto-Moto-Academy, partnerské školy v Rakousku, zájezdy
do zahraničí. Škola má program na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, moderně vybavené středisko odborného výcviku, poradenské centrum, odborný výcvik
a praxe je vykonávaná i u partnerských firem. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 11. 2020

Naši školu můžete navštívit kdykoliv ve všední dny – kontakt: www.sos-jh.cz

„ Jezírko
splnilo naše

očekávání, je to pro
naše studenty velká
atrakce. Všímáme si
také velkého zájmu ze
strany veřejnosti.

image jednooborové školy
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GymnáziumMilevsko
Masarykova 183, Milevsko

www.gymnazium-milevsko.cz; kancelar@gymnazium-milevsko.cz
tel.: 382 521 242

Pro žáky letošních 9.tříd otevíráme obor:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Pro žáky letošních 7.tříd otevíráme obor:
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium)

Dny otevřených dveří
pro všechny zájemce o studium a jejich rodiče

26. 11. 2020 a 11. 2. 2021

INZERCE

DOKONČENÍ ZE STR. 29

Na jaře jste měli v plánu oslavit sté
výročí od založení školy, kvůli mimo-
řádným opatřením jste jej alemuseli
zrušit. Znamená to, že škola jubile-
um vůbec neoslaví?
To by mě moc mrzelo, kdybychom ne-
mohli výročí oslavit. Už na jaře jsme
museli všechny akce odložit a podruhé
se měly konat v pátek 9. října. Jenže
kvůli koronaviru to ani tentokrát ne-
šlo, takže jsme se rozhodli oslavy pře-
sunout až na příští rok, pokud budou
příznivější podmínky. Stoleté výročí

jsme si před několika dny připomněli
alespoň v úzkém kruhu odhalením pa-
mětní desky.

Když se pokusíme nahlédnout do
budoucnosti, jaké největší výzvy
mohou školu ve druhé stovce
čekat?
Určitě bude třeba reagovat na vývoj ry-
bářského oboru a pokrýt veškeré oblas-
ti rybářství. Částečně jsme se do bu-
doucnosti připravili specializací vodní
stavby, protože voda je pro nás bu-
doucnost. Očekávám tedy větší důraz
na zadržování vody v krajině a její
údržbu.

„Poptávka po našich absolventech je vyšší, než jich dokážeme vyproduko-
vat,“ líčí ředitel Střední rybářské školy Karel Dubský. FOTO | MAFRA

STŘEDNÍ
ODBORNÉ
UČILIŠTĚ LIŠOV

Střední odborné učiliště, Lišov,
tř. 5. května 3
tel.: 387 994 243
e-mail: sekret@sou-lisov.cz
www.sou-lisov.cz

Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
Kód oboru Název oboru Délka studia Určeno pro

33-56-H/01 Truhlář 3 roky chlapce, dívky

33-59-H/01 Čalouník 3 roky chlapce, dívky
Čalouník - zkrácené studium 1 rok chlapce, dívky

36-67-E/01 Zednické práce 3 roky chlapce

41-52-E/02 Zahradnická výroba 2 roky dívky, chlapce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 roky dívky, chlapce
ŠVP: Kuchařské práce

29-51-E/01 Potravinářská výroba 3 roky chlapce, dívky
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba

66-51-E/01 Prodavačské práce 3 roky dívky, chlapce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží

23-51-E/01 Strojírenské práce 3 roky chlapce
ŠVP: Práce v autoservisu

75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 roky dívky, chlapce

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 3 roky chlapce, dívky
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba

Všechny obory jsou ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu.
Možnost ubytování na internátě a v domově mládeže, celodenní stravování, tělocvična s posilovnou,

tenisová hřiště, zájmová činnost a internet pro žáky, WI-FI připojení, možnost autoškoly
se sníženou cenou, lyžařské a turistické kurzy.

DNy OTeVŘeNýCh DVeŘí:
20. 11. 2020 od 13 do 17 h a 21. 11. 2020 od 9 do 13 h
22. 1. 2021 od 13 do 17 h a 23. 1. 2021 od 9 do 13 h

Nabízí studium 4letého maturitního oboru:

• PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03)

Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě
tel.: 384 361 786

Střední zdravotnická škola
Jindřichův Hradec

Klášterská 77/II, 377 01
Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 785

e-mail: info@szsjh.cz
www.szsjh.cz

Studijní obor je nejvhodnější odbornou přípravou pro kvalifikaci
zdravotnického pracovníka nebo pro studium na VŠ či

VOŠ zdravotnického zaměření. Uplatnění ve zdravotnictví
perspektivní! Studium je vhodné i pro chlapce, kteří jsou v praxi

žádáni. Ubytování i stravování pro žáky k dispozici.

Chceme si zachovat image...
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• výběr z 5 cizích jazyků
• atraktivní volitelné semináře
• příprava na studium vysokých škol všech typů
• v současnosti 2 mezinárodní projekty
• výměnné jazykové pobyty
(Německo, Rakousko, Francie, USA)

• obohacování výuky – odborníci z vysokých škol,
projekty a exkurze

Den otevřených Dveří: 8. ledna 2021

www.gymck.cz

Čtyřleté gymnázium – pro absolventy 9. tříd ZŠ

Šestileté gymnázium – pro absolventy 7. tříd ZŠ

osmileté gymnázium – pro absolventy 5. tříd ZŠ

nabízíme studijní obory:

Gymnázium,
Český krumlov
Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov

Tel.: 388 386 410 nebo 739 050 596
E-mail: kancelar@oag.cz

www.oag.cz

Kvalitní příprava na vysokoškolské studium
- spolupráce s odborníky z praxe
Výuka ANJ, NEJ - spolupráce s rodilými mluvčími,
příprava k akreditovaným jazykovým zkouškám,
společné aktivity s partnerskými školami v Německu,
možnost ročního studia na bavorském gymnáziu
Sportovní gymnázium - zaměření na běh na lyžích,
horská kola, snowboarding a biatlon
Poznávací zájezdy do anglicky a německy mluvících
zemí, sportovní kurzy v zahraničí

● gymnázium všeobecné - osmileté
● gymnázium všeobecné - čtyřleté
● gymnázium čtyřleté - zaměření IT
● gymnázium čtyřleté - sportovní příprava

Studijní obory pro školní rok 2020/2021

TRADIČNÍ ŠKOLA - NOVÉ TECHNOLOGIE

VŠEOBECNÉ A SPORTOVNÍ

GYMNÁZIUM
VIMPERK, PIVOVARSKÁ 69

» Navštivte nás i inviduálně «

Den otevřených dveří
dne 6. 11. 2020 od 13:00 hodin

INZERCE

LENKA BRDKOVÁ

Optikou současnosti to vlastně v před-
chozích letech byla hračka. Konaly se
nejrůznější veletrhy, školy pořádaly
dny otevřených dveří, už od podzimu
se rozjížděly přípravné kurzy na státní
přijímací zkoušky... A letos, v časech
covidu?
Většina přehlídek je zrušená, případ-

ně se přesunuje do online prostoru. Listo-
padové termíny dnů otevřených dveří ře-
ditelé středních škol povětšinou vzdáva-
jí, protože mají už tak dost starostí
s distanční výukou a nechtějí anebo
vzhledem k nařízeným karanténám v pe-
dagogickém sboru ani nemohou investo-
vat čas a energii do akce, která se dost

možná konat nebude. Menšina se možná
pokusí nějakým způsobem přenést den
otevřených dveří do online prostoru.
„Hledáme cestu a jedna z variant je,

že se budeme potkávat v onlinu a pove-
deme s rodiči virtuální debaty. Anebo
využijeme naše studenty, kteří by s ka-
merami obcházeli školu a rodiče by je-
jich prostřednictvím měli možnost na-
hlédnout od výuky,“ popisuje Petr Hop-
finger, ředitel pražského osmiletého
Gymnázia Duhovka.
„Virtuální den otevřených dveří

může mít různé podoby. Máme několik
různých videí o škole, která natočili
naši studenti v rámci projektových dnů,
rádi bychom udělali i přímý přenos z ně-
jaké hodiny, nabídneme rodičům a ucha-

zečům videokonferenci s odpovídáním
na dotazy, online den otevřených dveří,
vytvoříme pro zájemce o studium speci-
ální stránku na Facebooku a Instagra-
mu,“ nastiňuje některé z možností Mar-
cela Fatrová, zástupkyně ředitelky praž-
ského Mensa Gymnázium.
Podobně postupují i jinde a doufají,

že uchazeče a jejich rodiče budou moci
přivítat v lednu. V každém případě pla-
tí, že je potřeba sledovat weby škol, kde
vždy najdete aktuální informace.
„Je zřejmé, že letos to s volbou ško-

ly bude náročnější. Rodičům bych po-
radila, aby se obrátili na výchovného
poradce ve své základní škole. Má zku-
šenosti z předchozích ročníků a nemys-
lím si, že by se střední školy z hlediska
oborů, nároků a přístupu k žákům mě-
nily tak rychle, že by tyto zkušenosti
již nebyly relevantní,“ říká Markéta
Frývaldská, psycholožka z Pedagogic-
ko-psychologické poradny pro Prahu
3 a 9.

Na podání přihlášek ke středoškolskému studium je
ještě pět měsíců. Rodiče a děti by je měli využít
k výběru oboru studia i k volbě konkrétních škol.

Školáci mají na výběr školy zhruba
už jen pět měsíců. FOTO | MAFRA

Jak na výběr střední školy,
letos budou i virtuální dny
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• mechatronika, programování řídicích systémů
• zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy

• rozvody elektrické energie a jejich projektování

• Hardware

• operační systémy

• počítačové sítě
• servis a správa serverů a pracovních stanic

• programování a vývoj aplikací

• počítačová grafika a animace (2D i 3D)

• herní engine

• elektrické rozvody

• zapojování elektrických spotřebičů
• opravy elektrických zařízení

• inteligentní elektroinstalace

• sdělovací a zabezpečovací technika

• měřicí a regulační technika

• průmyslová automatizace

• sdělovací a zabezpečovací technika

• chladírenská a klimatizační zařízení

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem

a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb. opravňující absolventy

k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Určeno

pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů
elektro, zakončeno maturitní zkouškou.

Roční kurz zakončený zkouškami z profesních kvalifikací, závěrečnou

zkouškou s výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb.

opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických

zařízeních. Vzdělávací kurz je určen pro ženy i muže s ukončeným

alespoň základním vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav

doložený lékařským potvrzením.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
Centrum odborné přípravy,

Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

MATURITNÍ OBORY

MECHANIK ELEKTROTECHNIK
Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 26-41-L/01

možnost získaní výučního listu již ve třetím ročníku v oborech 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ
a 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
Od 2. ročníku pro nejlepší žáky možnost stipendia od společnosti E.ON

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 18-20-M/01

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM pro absolventy učebních oborů elektro

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
Číslo oboru 26-41-L/52 denní (dvouleté)

dálkové (tříleté)

UČEBNÍ OBORY
ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
Číslo oboru 26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE
Číslo oboru 26-52-H/01

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.
Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

ZKRÁCENÉ STUDIUM - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01, 26-51-H/02 silnoproud

KURZ – PROFESNÍ KVALIFIKACE - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

Dny otevřených dveří 28. 11. 2020 od 8:00 do 13:00 hod.
a 11. 1. až 14. 1. 2021 od 9:00 do 17:00 hod.

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí telefonické dohodě.
Vzhledem k situaci sledujte změny termínů na webových stránkách školy.

Tel.: 387 924 205 e-mail: info@sosehl.cz www.sosehl.cz fb.com/sosehl

• 14.11.2020, 9:00 až 15:00 hodin • 9.12.2020, 8:00 až 16:00 hodin •
• 14.1.2021, 8:00 až 16:00 hodin •

INZERCE

DOKONČENÍ ZE STR. 31

Dobrý výchovný poradce podle ní již
v rámci dnů otevřených dveří v předcho-
zích letech pravděpodobně mnoho škol
navštívil a může se o své poznatky s ro-
diči podělit. „Ozývají se nám zástupci
středních škol, kteří byli zvyklí na zá-
kladní školy chodit a prezentovat se, tak
snad něco z toho proběhne,“ naznačuje
Soňa Paulová, výchovná poradkyně na
ZŠ Satalice, a připomíná takzvané profi-
testy, které provádějí pedagogicko-psy-
chologické poradny.

Jsou určeny deváťákům, kteří mají
na výběr opravdu velkou paletu oborů.
„Právě tato šíře ale někdy může para-
doxně dělat problémy, zvláště pokud
dítě není vyhraněné žádným směrem
a přitom není natolik studijní typ, aby
zamířilo na gymnázium, které je primár-
ně přípravou k dalšímu studiu na vyso-
ké škole,“ říká psycholožka Markéta
Frývaldská.

„S pomocí testů profesní orientace
můžeme posoudit, pro jaký typ středo-
školského studia má dítě největší před-
poklady či jestli pro něj zvolený typ ško-
ly nebude moc náročný. Zároveň máme

možnost porovnat jeho studijní předpo-
klady s předpoklady ostatních dětí,“ po-
pisuje Frývaldská.

Do porady je třeba
se objednat
I do profitestů ale zasáhl covid. Některé
poradny a někteří psychologové zatím
stále testují, ale může se stát, že v době
vydání tohoto textu bude vše jinak.

„Testování zrušeno nebylo a ani
k tomu není důvod. Každá jednotlivá po-
radna ale musí vycházet ze svých prosto-
rových, organizačních a personálních
možností. U nás například máme jedi-
nou zasedací místnost pro 24 dětí. Ale
dnes jich tam může být naráz devět plus
administrátor z pozice psychologa. Na-
víc nesmíme míchat školy ani třídy, tu-
díž třídu musíme rozdělit do tří skupin,“
vysvětluje Pavla Kubíčková, místopřed-
sedkyně Asociace pracovníku Pedago-
gicko-psychologických poraden, a při-
pouští, že z těchto důvodů možná nestih-
nou otestovat všechny zájemce. V kaž-
dém případě platí, že je potřeba se v kon-
krétní poradně předem informovat a te-
lefonicky se objednat.Každé dítě se může hlásit na dvě různé střední školy. FOTO | MAFRA

Jak na výběr střední školy
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* Termín přijímacího řízení u oborů s ta-
lentovou zkouškou by měli ředitelé škol
vyhlásit do letošního 31. října.

* Přihlášky na obory s talentovými
zkouškami je potřeba odevzdat do
30. listopadu 2020.

* Přijímačky na obory s talentovými
zkouškami se musejí konat mezi 2.
a 15. lednem 2021, v případě oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní pří-
pravou od 2. ledna do 15. února. Kon-
krétní termín stanoví ředitel školy, při-
čemž pro první kolo stanoví dva termí-
ny talentové zkoušky.

* Termíny přijímacích zkoušek na ostat-
ní střední školymusejí jejich ředitelé vy-
hlásit do 31. ledna 2021. Nejpozději
k tomuto datu musí zveřejnit také krité-
ria přijetí.

* Přihlášky na školy bez talentových
zkoušek je potřeba odevzdat do 1. břez-
na 2021. Přihlášky musí střední škole
podávat rodiče (zákonní zástupci) dítě-
te. Formuláře jsou ke stažení na

webech většiny středních škol, najdete
je i na stránkách cermat.cz. Základní
škola do přihlášky pouze ověří znám-
ky, vše ostatní je na rodičích. V přípa-
dě některých oborů je potřeba i potvr-
zení od lékaře, nezapomeňte vyplnit,
na který termín zkoušky se vaše dítě
dostaví.

* Jednotné přijímačky pro čtyřleté matu-
ritní obory se budou konat 12. a 13. dub-
na 2021. Pokud střední škola dělá v rám-

ci přijímacího řízení i své vlastní testo-
vání, bude se nejspíše konat v tentýž
den.

* Jednotné přijímačky na šestiletá a os-
miletá gymnázia se uskuteční 14. a 15.
dubna 2021. Pokud střední škola dělá
v rámci přijímacího řízení i své vlastní
testování, bude se nejspíše konat v ten-
týž den.

* Cermat výsledky jednotné zkoušky
zpřístupní ředitelům škol nejpozději
28. dubna, ředitelé pak do dvou pra-
covních dnů (tedy do 30. dubna) musí
zveřejnit výsledky celého přijímacího
řízení a seznam přijatých. Pokud je
vaše dítě jen pár míst „pod čarou“, je
vhodné podat odvolání. Je totiž pravdě-
podobné, že řada uchazečů se dostane
na obě školy, nastoupit však může jen
na jednu. Místo dotyčného uchazeče
se tak uvolní. To ale budou školy vě-
dět až poté, co jim budou doručeny zá-
pisové lístky.

* Náhradní termíny pro jednotné přijí-
mačky jsou 12. a 13. května 2021.

Přijímačky pro čtyřleté maturitní
obory jsou 12. a 13. dubna 2021.

Zápisový lístek
Dostanete jej od výchovného
poradce základní školy, na niž
vaše dítě chodí. Lístek se vydává
proti podpisu pouze rodičům a je
pro každého jen jeden. Po
zveřejnění výsledků přijímacího
řízení jej musíte vyplněný doručit
na střední školu, pro kterou se
vaše dítě rozhodlo. Podle počtu
doručených lístků škola pozná,
kolik dětí ji bude navštěvovat.

INZERCE

Kontakt: SOŠ 389 139 320 | VOŠ 387 788 117
info@skolacrcb.cz | www.skolacrcb.cz

Den OteVřených DVeří:
19. 11. 2020, 14. 1. 2021 a 21. 1. 2021 v době od 9 do 17 hodin

...

Gastronomie (Model L+H)

Informace na www.sosvel.cz

• Informační technologie
• Mechatronik

STŘEDNÍ oDborNá ŠKoLA
STrojNÍ A ELEKTroTEchNIcKá

U HŘIŠTĚ 527, VELEŠÍN

Maturitní obory

• Počítačové systémy
• Programátor cNc strojů

Učební obory

• obráběč kovů
• Elektromechanik
• Strojní mechanik

Chcete získat firemní stipendia
a jistotu perspektivního zaměstnání?
Umožníme Vám to ve spolupráci
s významnými firmami regionu.

Dále nabízíme:
- špičkovou úroveň výuky
- moderní technické vybavení učeben
i dílen

- získání mezinárodně platných
certifikátů

- spolupracujeme s vysokými školami
- zahraniční studijní pobyty

DNy oTEvŘENých DvEŘÍ:
22.10.2020 8. - 16. hod., 7.11.2020 8. - 16. hod.,
21.11.2020 8. - 14. hod.,1.12.2020 8. - 16. hod.,

14.1.2021 8. - 16. hod

Firma Jihostroj a.s. působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel,
leteckýchmotorů, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky.

V rámci personální strategie dlouhodobě spolupracujeme se SOŠ SE ve Velešíně,
kde od 1. ročníku finančně podporujeme strojírenské studijní obory:

•mechanik seřizovač •mechanik seřizovačmechatronik • obráběč kovů
Po dobu studia poskytujeme:

Absolventům těchto oborů garantujeme pracovní uplatnění v a.s. Jihostroj.

Zaměstnancůmnabízíme:
- práci v moderním pracovním prostředí (špičková technologie)
- další vzdělávání, možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace
- možnost ubytování v moderní firemní ubytovně
- zajímavý sociální program

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vámposkytneme bližší informace.

Kontakt: www.jihostroj.cz, Lidské zdroje; 380 340 725;
kratka.monika@jihostroj.cz

www.jihostroj.cz

• prospěchové stipendium • úhradu stravného a ubytování
• příspěvek na lyžařský výcvik

Důležitá data: co, kdy, kde
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Gymnázium J. V. Jirsíka
České Budějovice
Tel.: 387 423 017, 387 422 640

www.gjvj.cz facebook.com/gjvjcb

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 OTEVÍRÁME
2 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ
čtyřleté studium, obor 79-41-K/41

1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ
osmileté studium, obor 79-41-K/81

DEN OTEVřENýCh DVEřÍ: 6. 1. 2021
- osmileté studium od 16:00 hod. - čtyřleté studium od 17:30 hod.

sPŠ a voŠ Písek
Zajímá vás programování, výpočetní technika, projektování, 3D
tisk a skenování, multimédia, svět elektrotechniky a elektroniky?
Chcete rozvíjet své technické dovednosti?

• 18-20-M/01 ınforMační teChnologıe
• 26-41-M/01 elektroteChnıka se specializací: Komerční elektrotechnika,
Elektronické řídicí systémy

• 26-41-M/01 Počítačové Projektování s rozšířenou výukou matematiky,
fyziky a jazyků, zaměřené na projektování v elektrotechnice

Odborná praxe, ORACLE academy, získání certifikátu EPLAN, CISCO, MikroTik
(MTCNA), kvalitně vybavené odborné učebny, možnost ubytování a stravování.

Přıjďte se PřesvěDčıt na Den otevřenýCh Dveří 23. 11. 2020
Další dny otevřených dveří: 11. 01. 2021; 09. 02. 2021; 24. 02. 2021

www.sps-pi.cz info@sps-pi.cz tel: 382 214 805

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 nabízí studium
čtyřletých maturitních oborů, ve školních vzdělávacích programech, které jsou vhodné pro
chlapce i dívky:

INZERCE

JANA BLAŽKOVÁ

„Některé školy si na větší míru využívá-
ní zejména digitálních nástrojů distanč-
ního vzdělávání už navykly. Ta reakce
ovšem bude asymetrická,“ popisuje
v rozhovoru ředitel Pražského inovační-
ho institutu a expert na vzdělávání Bo-
humil Kartous.

Jisté je, že budou školy, které se di-
gitální nástroje budou snažit využívat
intenzivněji i poté, co už pandemie ne-
bude tolik vstupovat do našich životů.
„Ovšem zároveň budou jiné školy, kte-
ré se pravděpodobně vrátí do běžného

režimu a i tam, kde by bylo možné di-
gitální nástroje využít, třeba když žáci
z nějakých důvodů nebudou moci být
ve škole a bylo by možné jim tu výu-
ku poskytnout na dálku, tak to dělat
nebudou,“ přemýšlí Bohumil Kar-
tous.

Jaká jsou pozitiva tohoto způsobu
učení?
Pozitiva a negativa se teprve zjišťují. Bě-
hem těch tří a půl měsíce od března do
června 2020 se ukázalo, že někteří učite-
lé, rozhodně to neznamená, že všichni,
začali přemýšlet o tom, jak uzpůsobit

obsah vzdělávání tak, aby mohli srozu-
mitelněji vysvětlovat zadání úloh, ja-
kým způsobem komunikovat se žáky,
což je vedlo často k tomu, že nějakým
způsobem pozměnili jak obsah, tak i for-
mu vzdělávání.

A to je dobře?
Je to dobře. V některých případech.
Pochopili, že frontální způsob výuky
je nevhodný. Při distančním způsobu
vzdělávání dochází daleko častěji
k větší snaze vzbudit nějakou interak-
ci u žáků, alespoň tedy u těch učitelů,
kteří to pochopili. Je to zajímavý po-
sun. Samozřejmě to pak vede
i k tomu, že i žáci využívají daleko
více digitálních zdrojů a obsahů, což
také může rozšiřovat jejich představu
o tom, co všechno může poskytovat in-
ternet. Že to není jen nějaký omezený

segment zábavy, ale jde i o nástroj
k učení, poznávání.

Některýmdětemdistanční výuka vy-
hovuje dokonce více než běžná...
Ano, mluví o tom i ředitelé škol. Některé
žáky, kteří v běžném režimu prezenční-
ho vzdělávání z jejich pohledu neprospí-
vají, to distanční vzdělávání jakoby uvol-
nilo a oni doslova rozkvetli. Zdá se, že se
část dětí v běžném režimu setrvalého
srovnávání necítí dostatečně komfortně
a v okamžiku, kdy se podmínky změní,
se ukáže, že se jejich potenciál naplňuje
více. Dokážu si představit, že u někte-
rých škol by na základě těchto zkušenos-
tí mohlo docházet k větší míře zapojení
takzvaného flexischoolingu, tedy že ně-
kteří žáci by část docházky mohli absol-
vovat distančně. Ale samozřejmě je otáz-
ka, jakým způsobem to logisticky řešit.

Studuj obory zaměřené na dopravu, ekonomiku a služby,
strojírenství a elektrotechniku!

ObOry S výučním liStem:
• Strojní mechanik
• Nástrojař Magny Cartech
• Elektromechanik pro zařízení a přístroje
• Železničář
• Prodavač – aranžér

ObOry S maturitOu:
• Obchod, doprava a služby
• Mechanik elektrotechnik se zaměřením
na silnoproud

CoMůŽEš Při Studiu zíSkat?
• finanční podporu od firem a Jihočeského kraje
• odborný výcvik ve firmách s finanční odměnou
• svářečský průkaz
• § 5 elektrotechnické vyhlášky
• odborné exkurze a zahraniční stáže
• výborné pracovní uplatnění po studiu
• možnost pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠNabízíme chutné jídlo v naší školní jídelně a ubytování v domověmládeže.

dNy otEvřENýCh dvEří:
16. 10. 2020
16. 1. 2020

12. 2. 2020 - zkus si přijímačky nanečisto

Kontakty: tel. 773 444 572 e-mail: info@sscv.cz www.sscv.cz

Střední školy se vracejí k distanční výuce. Učení na
dálku zřejmě bude standardem i pro děti, které si tu
svou střední školu teprve vybírají.

Výuka na dálku je výzva, říká
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STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY
A PRÁVNÍCH STUDIÍ, o. p. s.

Žižkova tř. 250/4
370 01 České Budějovice

tel.: 386 116 819, mobil: 724 757 613, e-mail: stredniskola@stredniskola.cz,
web: www.stredniskola.cz

Čtyřletý maturitní obor:

Bezpečnostně právní činnost 68- 42-M/01
Výjimečné předměty: • právo • kriminalistika • ochrana obyvatelstva

• sebeobrana • bezpečnostní činnost

Informační technologie 18-20-M/01
Výjimečné předměty: • programování • robotika • 3D grafika • operační systémy

• zpracování digitálních záznamů

Dny otevřených Dveří:
od 4. 11. 2020 do 24. 2. 2021 každou středu od 14:30 do 17:00 hod.

přijďte
se podívat...
dny otevřených dveří

14. listopadu 2020

9. ledna 2021

vždy 9 -12.00

nabízíme učební obory:

Kuchař - číšník

Elektrikář - silnoproud

Truhlář

Malíř a lakýrník

Zemědělec - farmář

Umělec. kovář, zámečník, pasíř

Stravovací a ubytovací služby

Opravářské práce

nově - Lesnické práce
více info www.souts.cz

INZERCE

Pro učitele by bylo náročné učit část
dětí prezenčně a část distančně.
Přesně tak. Někteří ředitelé škol mi ří-
kali, že uvažují, že by třeba jedna tří-
da byla v tomto režimu. Děti, které by
tento způsob výuky uvítaly, by byly
tam. U středních škol je to jednoduš-
ší, dokonce už existují úvahy, zejmé-
na v Praze, o zcela distančních ško-
lách.

Na druhou stranu tím děti přicházejí
o sociální kontakt, interakci s učite-
lem a dětmi napřímo, to není důleži-
té? Může to počítač nahradit?
Nemyslel jsem to tak, že bych to prefe-
roval. Tento projekt, o kterém jsem sly-
šel, by se týkal například rodin, které
hodně cestují, ti mladí lidé mají nějaké
jiné zájmy a do sociálního kontaktu při-
cházejí i jinde než ve škole.

Hovořil jste o nerovnostech v digi-
tálních dovednostech učitelů. Bylo
víc těch dobrých, nebo špatných,
pokud jde o střední školy?
To se dá těžko posoudit. Ta šetření, kte-
rá máme k dispozici, jsou zatím poměr-
ně povrchní. Ani Česká školní inspek-
ce, která podobné šetření provedla, ne-
dokáže úplně přesně odhadnout, jaký je
reálný stav. To vědí jen ředitelé. A když
jsem se bavil s nimi, tak většinou i na
těch školách, které jsou relativně dopře-
du, se najdou právě mezi učiteli velké
rozdíly. Evropská komise má na svých
stránkách velmi účinný nástroj Selfie,
což je takový dotazník, který když ško-
la vyplní, tak jí zprostředkuje jakousi di-
agnózu, jak na tom v tomto ohledu je.
Bylo by určitě vhodné, kdyby se to
v českém školství podařilo nějak šířeji
využít. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 36

Ředitel Pražského inovačního institutu a expert na vzdělávání Bohumil Kar-
tous. FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

expert na vzdělávání
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Jak to vypadá s počítačovou vyba-
veností škol?
Nemyslím si, že by dnes bylo vybave-
ní nějaký zásadní problém. To lze po-
měrně rychle doplnit. Ve školách, kte-
ré nemají dostatečný počítačový
fond, nyní mohou zřizovatelé poměr-
ně velice rychle pomoci. Problém je
spíše ve využívání těch nástrojů právě
učiteli.

Někteří žáci na distanční výuce do-
slova rozkvetli, více ale asi bude
těch, kterým to úplně nesedlo, jsou
i tací, kteří ztratili základní návy-
ky, jako převléci se ráno z pyža-
ma… Poznamená to ty děti do bu-
doucna?
To je otázka. Hodně záleží na jejich ro-
dinném zázemí. Myslím si, že jsou
děti, které to nepoznamená vůbec,
a zároveň ty, které se ocitly na několik
měsíců takřka v úplné izolaci od vzdě-
lávání. Myslím, že teď nikdo neví, do
jaké míry je to poškodilo a do jaké

míry je poškodí další zavírání střed-
ních škol. Nikdo to zatím nedokázal
a ani nemohl dokázat tak rychle vy-
hodnotit. Nicméně je jasné, že nějaký
dopad to mít bude.

Na druhou stranu některé děti se
zdokonalily ve využívání digitálních
technologií, vím třeba o gymnáziu,
kde aktuálně měli několik dětí v ka-
ranténě a jejich spolužáci iniciativ-
ně zprovoznili v té učebně přes sys-
tém Google Meet, kdy ti, kteří jsou
doma, mohou být připojeni k výuce
ve třídě zdálky. To je asi správné,
že?
To je skvělé. Na tenhle příklad bych,
být vámi, skutečně poukazoval, protože
se ukazuje, že studenti, zvlášť středoško-
láci, jsou často při práci s digitálními
technologiemi mnohem progresivnější
než učitelé. Pro studenty je to naprosto
přirozená věc, zatímco pro mnoho učite-
lů bylo na jaře samotné setkání se s něja-
kou telekomunikační platformou setká-
ním prvním.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 38
„Nemyslím si, že by dnes bylo vybavení nějaký zásadní problém,“ říká Bo-
humil Kartous. FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20. - 21. 11. 2020 a 8. - 9. 1. 2021

od 8:00 - 17:00 hod. - pátek
od 8:30 do 11:30 hod. - sobota

Technologie a materiály ve stavebnictví, Technická zařízení
budov, Požární ochrana, Finanční služby

škola, po jejímž absolvování budete mít jisté uplatnění
jak na VŠ, tak i ve firmách

nabízí tyto studijní obory:

STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01

Zaměření: • technický software
• mechatronika
• podniková ekonomika

Zaměření: • slaboproudá elektrotechnika
• elektroenergetika

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Středa 4. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hod.
Sobota 19. 12. 2020 a 9. 1. 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

PARTNER ŠKOLY

tel.: 386 794 111 | Dukelská 13, 371 45 České Budějovice |www.spssecb.cz
e-mail: skola@spssecb.cz spssecb

Připravujeme workshopy pro zájemce o studium, sledujte naše www stránky.

dny otevřených dveří
6. října a 3. listopadu 2020
přípravné kurzy k talentovým zkouškám
10. října a 7. listopadu 2020

srdečně Vás zveme na následující akce

SUPŠ BECHYNĚ
KERAMICKÝ DESIGN
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
GRAFICKÝ DESIGN

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

reditel@supsbechyne.cz
+420 722 473 482
www.supsbechyne.cz

Výuka na dálku je výzva

INZERCE



KONZULTAČNÍ STŘEDISKO STAŇKOV
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

partner Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Konzultační středisko nabízí následující studijní programy
pro akademický rok 2020/2021

• 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

• 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

• 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)

• Oceňování nemovitostí
• Obchodník s realitami

Gymnázium – čtyřleté denní studium
ŠVP je zaměřen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné
přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých
vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme
rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.

obchodní akademie – čtyřleté denní studium
– zaměření: cestovní ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná
správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn
individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání
– dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty učebních oborů
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení
studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího plánu.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium
– zaměření: cestovní ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy
do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících
ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty
v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání
– tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty učebních oborů
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.

kominík – jednoleté zkrácené studium
povinnost předložit výuční list jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.
Výuka probíhá v odpoledních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Navštivte nás, rádi Vám ukážeme rodinné prostřední
školy kdykoliv na základě telefonické domluvy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

ing. marie bastlová, ředitelka školy

INZERCE

1. denní forma STudia: 2. dálková forma STudia:
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DOKONČENÍ ZE STR. 36

Takže je fajn, a řada středních škol to
dělá, nechat studenty, aby si sami pora-
dili, nebo aby sami navrhli, jak to má vy-
padat. Stává se, že tomu brání představa
některých učitelů, že tím utrpí jejich au-
torita. Ale ve skutečnosti tomu tak není,
spíš právě naopak. Pokud jsou studenti
schopni leccos udělat samostatně, tak
by k tomu měli dostat příležitost, a když
se k tomu učitelé od nich dokážou něco
přiučit, je to skvělé.

Jsou v samotném způsobu distanční
výuky velké rozdíly?
Jsou školy, které hned v březnu během
dvou dnů dokázaly přejít na distanční
výuku. Můj starší syn dochází na Gym-
názium Na Zatlance a tam během dvou
dnů zahájili dlouhodobou distanční výu-
ku. A pak byly i střední školy, i ty, zabý-
vající se technologiemi, které měly za
tři měsíce minimum telekonferenčních
hodin. Mezi školami jsou obrovské roz-
díly.

Pomůže v tom skutečnost, že od

září je distanční výuka uzákoněna
jako povinná?
To sice je, ale když se podíváte na znění
toho paragrafu, zjistíte, že je velmi vág-
ní. Chápu, že není možné uzákonit, jak
přesně má distanční výuka vypadat.
Ovšem podle toho paragrafu je to zcela
na školách. Pokud se škola rozhodne, že
bude tisknout papíry s úlohami, ty papí-
ry budou učitelé roznášet žákům do
schránek a žáci pak budou vyplněné ar-
chy odevzdávat do schránek učitelům,
což se údajně v některých školách dělo
na konci minulého školního roku, tak je
to dle litery zákona také distanční vzdě-
lávání.

Deváťáky teď čekají přijímačky na
střední školy, víme, jak výběr probě-
hl minule, v jakém režimu čekáte, že
se odehrají ty příští? Skutečnost, že
byly jen jednokolové a děti nedosta-
ly druhou šanci, hodně z nich poško-
dila…
To určitě. Doufám, že se včas podaří
jednat s ministerstvem školství o tom,
jak to bude vypadat. Mohla by to být
šance, že dojde k celkové revizi přijíma-

cích zkoušek, protože ani ty dvoukolo-
vé v současné podobě nejsou ideální.
Problém vidím spíše v celkovém mode-
lu přijímacích zkoušek postavených na
testech. Bylo by fajn, kdyby vznikl vět-
ší tlak na ministerstvo školství, aby za-
čalo uvažovat o celkové revizi modelu
přijímání dětí na střední školy a o jeho
větší pestrosti.

Jak by měly vypadat?
Když si vezmu příklad Gymnázia Na
Zatlance, tam přihlížejí vedle testů
i k dalším dovednostem. Ano, musejí,
jako všechny školy s maturitními obo-
ry, přijímat alespoň částečně na zákla-
dě testů, ale vedle toho mají požada-
vek vytvoření studentských portfolií,
které ukazují mnohem pestřejší záběr
aktivit, které daný mladý člověk má,
a na základě toho pak s ním vedou po-
hovor. Ale pokud se ptáte na to, jak bu-
dou vypadat příští přijímačky, obá-
vám se, že zase dojde k nějaké „opti-
malizaci“ s ohledem na možnosti se-
tkávání.

Jsou podle vás státní přijímačky vel-
kým zlem?
Není to neřešitelná věc. Jsou školy,
které vedle těch testů, jež musejí mít
šedesátiprocentní váhu, využívají
v rámci zbylých 40 procent další ná-
stroje, kterými posuzují míru úrovně
nejen znalostí, ale i motivace uchaze-
čů a hodnocení jejich zájmů. Dá se
v tom tedy ledacos udělat také v tomto
režimu.

Střední odborná škola ekologická
a potravinářská Veselí nad Lužnicí

nabízí možnost studia čtyřletých oborů
zakončených maturitní zkouškou

Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)
školní vzdělávací program: Ekologie a životní prostředí

Technologie potravin (29-41-M/01)
školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie

Analýza potravin (29-42-M/01)
školní vzdělávací program: Analýza potravin

Přírodovědné lyceum ( 78-42-M/05)
školní vzdělávací program: Přírodovědné lyceum

Dny otevřených dveří: 25. 11. 2020 a 15. 1. 2021 od 14:00-17:00 hod.
Školu je také možné navštívit po tel. domluvě vždy v úterý a ve čtvrtek
od 13:00 do 15:00 hodin.

Školní minipivovar, ubytování v domově mládeže, celodenní stravování, dobré do-
pravní spojení, informace na tel.: 381 500 512 (ředitel), 381 500 514, 381 500 511,
e-mail: info@sos-veseli.cz , www.sos-veseli.cz.

Fakultní škola Univerzity Karlovy Přírodovědecké fakulty

STUDIUM, KTERÉ
NEZABÍJÍ KREATIVITU

ĚŇ Ě Š Č Ě

Ž

STUDUJ NA SŠ

České Budějjjovice www.vosss.cz

Bohumil Kartous
(43 let)
Ředitel Pražského inovačního
institutu.
Vystudoval Fakultu sociálních
studií UK v Praze a Pedagogickou
fakultu a Fakultu sociálních studií
MU v Brně.
Je respektovaným odborníkem
na vzdělávání. Dříve působil
například ve společnosti EDUin.
Působí v poradním výboru
ministra školství pro nouzový stav
v době koronavirové pandemie.

Výuka na dálku je výzva

INZERCE



INZERCE

Většiny z vás, kdo otevíráte tyto strán-
ky, se nějakým způsobem dotýká
rozhhoddovááníí, co bbudde ddááll po záákklladd-
ní škole. Půjdu na gymnázium nebo
odbornou střední školu nebo si najdu
vhodný učební obor? Odpověď na ta-
kovou otázku není jednoduchá. Je
na zodpovědnosti každého, jak sám
sebe ocení a podle toho jak vysoko si
nastaví laťku, případně jaké úsilí chce
investovat do své budoucnosti.

Táborská průmyslovka má něco pro
každého z vás. Přemýšlíte o gymná-
ziu a vysokoškolském diplomu a sou-
časně toužíte po práci s virtuální rea-
litou a chcete se stát specialisty na 3D
grafiku? Pak stojí za to zahrnout
do rozhodování také obor Technické
lyceum. Pokud vás přitahuje progra-
mování, robotika nebo stroje všeho
druhu, určitě vás osloví obor Strojí-

renství. A co takhle projektovat domy
nebo být architektkou nebo desig-
néérkkou interiéérůů?? Pro takkovéé z váás je
přímo ideální obor Pozemní stavitel-
ství, kde své návrhy zhmotníte nejen
pomocí počítačových programů, ale
především je zrealizujete na některé
z 3D školních tiskáren.

„Jsme prémiovou značkou mezi tá-
borskými středními školami. Nezapo-
mínáme ale ani na poctivé řemeslo,“
říká ředitel SPŠ Tábor.

A teď něco pro budoucí řemeslníky.
Táborská průmyslovka nezapomíná
na šikovné ruce těch uchazečů, pro
něž jsou maturitní obory příliš teore-
tické a více touží po tom naučit se sta-
vět skutečné domy, vyrábět nábytek,
sestavit dřevostavby nebo udržovat
v chodu strojní vybavení. Pro ně jsou

určeny učební obory Zedník, Truhlář,
Tesař nebo Strojní mechanik.

Všimli jste si té šířky nabídky? Škola
má skutečně pro každého z vás něco.
Přitom je její nabídka srozumitelná.
Nezatěžují ji žádné experimentální
meziobory, ani různě kombinované
typy studia s několika stupni ořeza-
ných výstupů. Kdo chce mít maturi-
tu, studuje vedle Technického lycea
strojní nebo stavební maturitní obo-
ry. Kdo se chce stát dobrým řemesl-
níkem, připravuje se ve stejně zamě-
řených učebních oborech s výučním
listem. A to již po sedmdesát let. Tra-
dice a zkušenosti zavazují. Zůstávají
osvědčená zaměření, mění se jen me-
tody, vyučované technologie a vyba-
vení, určené pro nové desetiletí.
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LENKA BRDKOVÁ

Víceletá gymnázia stále budí vášně. Mi-
nisterstvo školství o ně příliš nestojí
a považuje je za černou kaňku na svém
projektu inkluze. Na druhé straně ale je
velká masa rodičů, kteří své děti na os-
miletá či šestiletá gymnázia posílají a
jsou ochotni pro to ledacos obětovat ve
smyslu peněz a času věnovanému na pří-
pravu. „Příprava na přijímací řízení je
dnes realita. Je to stejné jako v cyklisti-
ce: jeden čas se v ní hodně dopovalo,
takže kdo chtěl uspět a jezdit vepředu
pelotonu, musel také dopovat,“ říká
Petr Hopfinger, ředitel pražského Gym-
názia Duhovka.

Pro koho jsou určená víceletá gym-
názia a není jich až příliš?
Já jako ředitel gymnázia asi nebudu ne-
stranný pozorovatel, ale pokusím se být
co nejvíce objektivní. Jedna věc je, jak ví-
celetá gymnázia byla zakládána – jako
výběrové školy pro velmi talentované
děti. Tuhle roli už do značné míry nepl-
ní, což dokládá řada existujících studií,
které říkají, že přestup z páté nebo ze sed-
mé třídy je spíše ukazatel ambice rodičů

dětí, případně ukazatel prostředí, ve kte-
rém žijí. Druhý úhel pohledu je, že je to
vizitka druhých stupňů základních škol.

V jakém smyslu?
Já se se všemi rodiči, jejichž děti se
k nám hlásí, bavím – je to součást našeho
přijímacího řízení. Každoročně se tak se-
tkám se zhruba stovkou rodičů, takže za
ty roky už mám jistý reprezentativní vzo-
rek a dovolím si tvrdit, že kdyby druhé
stupně fungovaly tak, jak mají, tak by po-
ptávka po víceletých gymnáziích byla da-
leko menší. Realita je taková, že první
stupně s jednou paní učitelkou fungují
v očích těch rodičů tak, jak mají. Řada
druhých stupňů ale už tu elementární kva-
litu pro to, aby se tam dítě cítilo dobře, se
něco se naučilo a aby se k němu chovali
slušně, prostě nesplňuje. Opět platí a to
zdůrazňuji – v očích rodičů.

Co tedy rodiče na víceletém gymná-
ziu hledají?
Velká část rodičů neočekává, že dítě
bude připravené na top univerzitu nebo
že bude rozvíjet svůj talent v mikrobio-
logii od jedenácti let.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 42
Petr Hopfinger je ředitelem pražského Gymnázia Duhovka.

FOTO | ARCHIV PETRA HOPFINGERA

Poptávka po gymnáziích roste



DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
PÁTEK 16. října 2020 8:00 -18:00 hodin
STŘEDA 11. listopadu 2020 8:00 -18:00 hodin
PÁTEK 27. listopadu 2020 8:00 -18:00 hodin
PÁTEK 5. února 2021 8:00 -18:00 hodin

Maturitní obory:
Navrhování nábytk

u a dřevěných konstrukcí s využití
m CNC technologií

Design interiéru • Vnitřní prostředí b
udov • Stavebnictv

í a architektura

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV
Široká uplatnitelnost
na trhu práce – voda, vytápění,
vzduchotechnika, energetické štítky

STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA
Tradice a kvalita,
zaručená vysoká kvalifikovanost,
realizece staveb, projektování,
3Dmodelování, orientace v prostředí BIM

Přijímací zkoušky: český jazyk, matematika
Maturita, EUROPASS, Osvedčení Hospodářské komory

DESIGN INTERIÉRU
Dějiny umění, výtvarná příprava,
počítacová grafika, konstrukční ateliér,
výtvarný ateliér

Přijímací zkoušky: český jazyk, matematika
Maturita, EUROPASS, Osvedčení Hospodářské komory

NAVRHOVÁNÍ NÁBYTKU A DŘEVENÝCH
KONSTRUKCÍ S VYUŽITÍM CNC TECHNOLOGIÍ
CNC centrum= těsné sepětí s praxí =
uplatnění na trhu práce

Talentové zkoušky: kresba zátiší, malba kompozice pro oveření barvocitu
Maturita, EUROPASS

Přijímací zkoušky: český jazyk, matematika
Maturita, EUROPASS, Osvedčení Hospodářské komory

www.sps.volyne.cz
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Jen hledá prostředí, které bude bezpeč-
né, slušné, funkční, dítě se naučí jazyk
a bude tam respektována jeho individua-
lita. Ale tohle zadání by mohli klidně pl-
nit i druhé stupně základních škol! Kdy-
by to uměly, tak by zájemců o víceletá
gymnázia rozhodně nebylo tolik.

Nemyslím, že by druhé stupně byly
špatné...
Podle mne realita taková je a stav se spí-
še zhoršuje – minimálně tím, jak stár-
nou učitelé a jaký jich je nedostatek. Si-
tuace je navíc ovlivněná demografickou
křivkou, kdy na střední školy přecházejí
populačně silné ročníky, a v Praze také
spádovostí z celé středočeské aglomera-
ce, která trvale roste. Takže poptávka
po víceletých gymnáziích se bude mys-
lím zvyšovat. Myslím, že rodiče by
měli mít možnost vybírat školu pro své
dítě a že omezovat gymnázia nedělá ni-
komu dobrou službu. Chápu tu logiku,
která mluví o společném vzdělávání,
jež by mělo být společné co nejdéle,
a souhlasím s tím, že víceletá gymnázia

jdou proti této logice a možná i proti jis-
té sociální soudržnosti společnosti, ale
když vidím realitu na druhých stupních,
tak naprosto rozumím motivaci rodičů.
Ostatně já jsem také rodič a také jsem
své dítě dal na víceleté gymnázium, pro-
tože jsem se obával druhého stupně.

Stát před lety vyvinul snahu snížit
počet dětí na víceletých gymnázi-
ích, právě s ohledem na to, co jste
říkal. Nemáte ale pocit, že se jeho
snahaminula účinkem? Protože stát-
ní přijímací testy uchazeči o vícele-
tá gymnázia většinou dělají na plný
počet bodů, takže nejsou zrovna
vhodným nástrojem…
Já jsem tu motivaci pro zavedení stát-
ních přijímacích testů vnímal tak, že
část dětí, která na středních školách teh-
dy studovala, na maturitu jednoduše ne-
měla. Pokud tedy my uděláme objektiv-
ní státní přijímačky, tak ten, kdo je ne-
zvládne, půjde na učiliště. Ale tenhle
záměr – z mého pohledu špatný, ale
záměr – nebyl dotažený do konce, proto-
že tam není cut-off skóre (minimální bo-
dová hranice pro přijetí – pozn. red.).

Děti-uchazeči se jen seřadí podle trochu
jiných principů než dříve, a ty principy
na mnoha školách neodrážejí to, co by
daná instituce očekávala. A školy, které
byly a jsou poloprázdné, stejně vezmou
všechny, kteří se na daný maturitní obor
hlásí, byť by ti uchazeči získali po jed-
nom bodu z cermatovské češtiny
nebo matematiky. Z mého pohledu to

tedy ničemu nepomáhá, a ba naopak to
škodí.

Jak?
Na testy se dá naučit, je to určitá rutina,
nebo chcete-li řemeslo, které si řada ro-
dičů může zaplatit. Ať už v podobě sou-
kromého učitele, nebo přípravné kurzu.
Známe celou řadu příběhů, kdy děti
v září měly 15 bodů a v lednu–únoru
byly na 40 bodech. A není to tím, že by
vzrostl jejich talent, ale tím, že se nadri-
lovaly v komerčních přípravných kur-
zech. A pokud sociálně slabá rodina na
takový kurz nemá, tak jejich dítě zůsta-
ne na 15 bodech, byť má stejný talent
a potenciál. A to není fér. V minulosti,
když jsme si dělali přijímačky sami, tak
nebylo úplně jasné, co v nich bude, ne-
dalo se na ně tudíž specificky připravo-
vat a opravdu se „měřil“ potenciál a ta-
lent dětí. Nyní se sice pořád nějakým
způsobem měří, ale výrazně do toho
vstupuje skutečnost, kolik energie a pe-
něz daná rodina vložila do přípravy dítě-
te. Takže se výrazně projevují sociální
rozdíly a dle mého názoru je toto jedno
z výrazně protiinkluzivních opatření.

Střední průmyslová škola stavební

Resslova 2, České Budějovice

Zveme vás na dny otevřených dveří:
20. a 21. 11. 2020, 9. 12. 2020 a 14. 1. 2021

Informace nawww.stavarna.com

• StavebnIctví Specializace:
• Architektonická tvorba
• Pozemní stavby
• Stavební obnova
• Dopravní stavby
• Vodohospodářské stavby

• GeodéZIe a kataStr nemovItoStí

nabízí studium v oborech:

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat:

max. 60 žáků do oboru 79-41-K/41 (čtyřleté studium)

max. 30 žáků do oboru 79-41-K/81 (osmileté studium)

Více nawww.gymji.cz v sekci „Pro uchazeče“

Den otevřených dveří
čtvrtek 7. 1. 2021

SOŠ a SOU, Hněvkovice 865
375 01 Týn nad Vltavou

nabídka učebních a studijních oborů:

tříleté učební obory:
➢Truhlář ➢Cukrář
➢Opravář zemědělských strojů ➢Zemědělec - Farmář
➢Podkovář a zemědělský kovář ➢Zahradník - Krajinář
➢Zedník
➢Prodavač ➢Zahradnické práce
➢Kuchař-číšník ➢Stravovací a ubytovací služby

nástavbové studium:
Podnikání - denní (dvouleté)
Podnikání - dálkové (tříleté)

Den otevřených dveří:
• v týdnu 23.-27.11.2020 prohlídka
kdykoliv po telefonické domluvě

• 23.1.2021 - 8:00 - 13:00 hod.Při škole lze absolvovat výcvik v řízení
motorových vozidel skupin B, C, T
a svařovací výcvik včetně
prodlužování svářecích průkazů

www.isshnevkovice.cz
tel. 385 778 111

MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ

Agropodnikání 41-41-M/01 se zaměřením: Chov koní, Agroekologie
a Zemědělský provoz

Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 se zaměřením: Obnova
krajiny a Ochrana živočichů a rostlin

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA PÍSEK
www.szespisek.cz, skola@szespisek.cz , tel. 382 271 2556,
Čelakovského 200, 397 01 Písek

Škola klade velký důraz na praktickou výuku žáků. Školní statek Dobešice je nezbytnou součástí
výukového procesu. Odborně zaměřené praxe probíhají i v Zemském hřebčinci Písek a v dalších
špičkových podnicích. Součástí výuky je účast na odborných akcích v ČR i zahraničí. Ve škole byla
zmodernizována laboratoř chemie, biologie, učebna biologie, učebny chovu zvíří at a pěstování

rostlin, učebna pro výuku ekologických předmětů.
Anglický a německý jazyk se žáci mohou učit vmultimediální učebně cizích jazyků.

„ Na testy se dá
naučit, je to

určitá rutina, nebo
chcete-li řemeslo, které
si řada rodičů může
zaplatit. Ať už v podobě
soukromého učitele,
nebo přípravného kurzu.
Sociálně slabá rodina
někdy na takový kurz
nemá.

INZERCE

Poptávka po víceletých
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Pak ale může nastat případ, že se
dítě takto nadriluje a bude přijato.
To se pak s ním rodič bude učit ce-
lých osm let?
Příprava na přijímací řízení je dnes reali-
ta. Je to stejné jako v cyklistice: jeden
čas se v ní hodně dopovalo, takže kdo
chtěl uspět a jezdit vepředu pelotonu,
musel také dopovat. A to samé platí
o zkouškách Cermat a my tady teď frčí-
me na tomto dopingu.

Ráda bych se teď vrátila ke své
úvodní otázce. Pro koho tedy
dneska jsou víceletá gymnázia? Pro-
tože asi už to není těch 5 procentmi-
mořádně nadaných…
Částečně to pochopitelně platí pořád.
Jsou děti, které zvládnou přijímací testy
bez toho, aby se výrazně připravovaly,
ale je jich docela málo. Jsou pro rodiče,
kteří chtějí, aby jejich dítě dostalo kvalit-
ní vzdělání – a pak se můžeme bavit
o tom, co je kvalitní vzdělání a jestli na
víceletém gymnáziu je opravdu lepší než
na druhém stupni. Jsou pro rodiče, kteří
se zajímají o vzdělání svých dětí a hleda-
jí pro ně nějakou alternativu – vůči dru-
hým stupňům, vůči státnímu vzdělávání.

Jsou pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich
děti zažívaly stejnou školu jako oni na
konci 80. a v raných 90. letech. Velmi
často jsou na víceletých gymnáziích děti
ze škol, které mají jen první stupeň, nebo
ze škol, které jsou nějakým způsobem al-
ternativní. Mám na mysli jiný styl, vzdě-
lávací směr, důraz na jazyky…

Mluvil jste o rodičích, ale mě zajímá,
pro koho jsou víceletá gymnázia
z pohledu samotných žáků? Byť
beru v potaz, že v 11 letech jde z vel-
ké části právě o rozhodnutí rodičů...
Nemyslím, že je to jen rozhodnutí rodičů
– děti do toho také musí mnoho investo-
vat – minimálně se bavíme o času na pří-
pravu, energii a nasazení. Když dítě ne-
bude chtít, tak může zkoušky ignorovat
a rodič s tím nic neudělá. Takže není to
tak, že by dítě bylo pasivní obětí ambici-
ózních rodičů. Ale zpátky k vaší otázce.
V ideálním světě by to měly být děti, kte-
ré jsou zvídavé, mají motivaci, chtějí po-
znávat, mají chuť jít dál a jít rychleji
a mají v sobě nějaký oheň nebo alespoň
jiskru. Tu škola může rozfoukávat a při-
dávat další a další polínka. Ale nemys-
lím si, že by ji dokázala úplně zažehnout.

Víceletá gymnázia jsou především u rodičů stále velmi oblíbená. Na snímku
je Gymnázium Česká v Českých Budějovicích. FOTO | MAFRA

Dny otevřených dveří:
5. - 7. 11. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin,

8. 1. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin, (možnost ověření znalostí).
9. 1. 2021 od 9:00 do 16:00 hodin, (možnost ověření znalostí).
12. 2. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin, (možnost ověření znalostí).
V ostatních pracovních dnech kdykoliv v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Čtyřleté obory vzDělání – denní forma (jednotné přijímací zkoušky)
Cestovní ruch
Aplikovaná chemie – ŠVP: Farmaceutická technologie
ekonomika a podnikání – ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost

(+ 5letá dálková forma)
obchodník
Fotograf
Kosmetické služby – ŠVP: Kosmetička
tříleté obory vzDělání – denní forma (bez přijímacích zkoušek)
Prodavač – denní i dálková forma

– smíšené zboží (+ roční zkrácené studium)
– elektrotechnické zboží, – drogistické zboží, – textil, oděvy a obuv
– nábytek a bytové zařízení (+ roční zkrácené studium)

Aranžér
Cukrář
Kadeřník
Pekař
výrobce potravin – ŠVP: Sladovník-pivovarník
nástAvbové stuDium PoDniKání – (jednotné přijímací zkoušky)
– určeno pro absolventy tříletých oborů – 2letá denní forma

– 3letá dálková forma

nabízíme kurzy z českého jazyka a matematiky (více na www.sso.cz)

Chcete být úspěšní ve své profesi?
zajímáte se o podnikání, obchod a služby? máte zájem pracovat
v cestovním ruchu? baví vás chemie? Chcete obstát v konkurenci?

studium na naší škole = úspěšný start do života

vzdělávací nabídka
České budějovice, Husova 9
střední škola obchodní

www.sso.cz i sekretariat@sso.cz i benyskova@sso.cz i tel.: 387 023 711, 13, 39

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA , SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

www.ssrsobeslav .cz

Zednické práce Truhlářská
a čalounická výroba – Truhlářské
práce Zahradnické práce –

Květinářské a aranžérské práce
Zahradnické práce Stravovací a
ubytovací služby – Kuchařské práce

Potravinářská výroba
– Cukrářské práce Pečovatelské
služby Strojírenské práce

DNY
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

2.11.2020 až 7.11.2020
od 8:00 do 13:00 hodin

4.1.2021 až 9.1.2021
od 8:00 do 13:00 hodin

Rekondiční a sportovní masér Truhlář
Zahradník Elektrikář – silnoproud

Instalatér – topenář Opravář zemědělských strojů
Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Strojní mechanik (zámečník - zaměření
na svařování) Obráběč kovů Elektromechanik
pro zařízení a přístroje - mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení Montér vodovodů
a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

gymnáziích stále roste
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MAREK ROLL

Poptávka po řemeslných pracích stoupá
spolu s rozvojem stavebnictví a stále
horší dostupností kvalifikovaných po-
krývačů, elektrikářů, instalatérů či zed-
níků, kteří stárnou a nemá je kdo nahra-
dit. „Převis poptávky jsme mohli zcela
jasně vidět i letos na jaře po vyhlášení
nouzového stavu a omezení ekonomi-
ky. Lidé totiž využili dobu k velebení
svých příbytků, opravám, rekonstruk-
cím a dalším drobným stavebním pra-
cím,“ potvrzuje Eva Svobodová, gene-

rální ředitelka Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR.

Na dobrého řemeslníka se však čeká
6 měsíců až rok. „Jednoho řemeslníka
potřebuje naráz pět lidí, ale je to samo-
zřejmě závislé od oboru,“ počítá Ro-
man Pommer, předseda Cechu obklada-
čů České republiky. Firmy se o kvalitní
lidi přetahují a mnohdy jim nabízejí
mzdy i přes 50 tisíc korun měsíčně.
„Zkušení odborníci snadno dosáhnou
na plat srovnatelný s odměnou vrcholné-
ho manažera. Potřebná je ovšem několi-
kaletá praxe a nabírání zkušeností,“ říká

Miroslav Diro, tiskový mluvčí Hospo-
dářské komory České republiky.

Dobrý fachman si vydělá klidně 80
až 150 tisíc měsíčně. „Postupně si zvy-
šuje kvalifikaci, investuje do vybavení,
aby mohl dělat obtížnější, náročnější
a také lépe placené zakázky. Sofistiko-
vanější nástroje a postupy mu také šetří
čas a zvyšují kvalitu odvedené práce,“
upřesňuje Svobodová. „Když si dobrý
obkladač nevydělá kolem 80 tisíc měsíč-
ně, je něco špatně,“ hodnotí rezolutně
Pommer.

Pokud o řemesle pro své děti uvažuje-
te, je podle dat hospodářské komory nej-
větší poptávka po technicky orientova-
ných pracovnících, jako jsou kovodělní-
ci nebo strojírenští dělníci. Obrovský zá-
jem firem je po oborech jako zedníci,
truhláři, tesaři, omítkáři, štukatéři, pod-

laháři, kamnáři, kameníci nebo malíři.
Firmy ale postrádají i pekaře, cukráře,
kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovate-
le skotu, přetrvává vysoká poptávka po
skladnících a řidičích. „Zatímco před
dvěma lety u nás chybělo kolem 300 ti-
síc řemeslníků, na začátku letošního
roku už to bylo přibližně 400 tisíc,“
upřesňuje Diro.

Odborníci se shodují, že je potřeba
stále ukazovat, že studovat učňovský
obor je cesta k dobrému živobytí, a pra-
covat na propagaci u mladých. „Když
někomu nejde ve škole čeština, může
být šikovný na ruce. To ale nezjistí, do-
kud se povinně do výuky základních
škol nezavedou původní dílny v moder-
ním kabátě, kde se pojí řemeslná zruč-
nost s využitím moderních technolo-
gií,“ říká Svobodová.

„Rodiče s dětmi
nekutí a nevyrábí“
Martina Olivová, zřizovatelka základní
školy Magic Hill v Říčanech u Prahy,
přidává ještě jeden rozměr: „Bohužel ro-
diče nemají mnoho času a s dětmi nesdí-
lejí některé aktivity – netvoří, nekutí, ne-
vyrábí, nezahradničí, nevaří. Někteří de-
váťáci vůbec netuší o existenci různých
oborů, zpravidla se totiž pod tlakem ro-
dičů zaměřují pouze na přípravu na přijí-
mací zkoušky na gymnázium.“

Poslední problém, na který je potřeba
se zaměřit, je dostatečná motivace stu-
dentů, aby po škole v oboru zůstali.
Dost jich již při nástupu ví, že to dělat
nebude, ale na střední školu chodit
musí. „Ti, co skutečně chtějí pokračo-
vat v oboru, musí po studiu dostat po-
moc od zaměstnavatele nebo od státu.
Například snížením daní pro mladé ře-
meslníky do 26 let,“ uzavírá Pommer.
Důležité také je, aby ve školách působi-
li poradci pro výběr povolání, kteří děti
znají a mohou jim pomoci se správným
výběrem školy.

Větší prestiž řemesla a lepší ochranu
spotřebitele by měly přinést mistrovské
zkoušky, jejichž zákon se připravuje.
Prezident autorizovaného společenstva
Cechu topenářů a instalatérů České re-
publiky Bohuslav Hamrozi k tomu do-
dává, že zkouška bude oceněním odbor-
níka, který odvádí vysoce náročnou
a kvalitní práci, dodá mu odpovídající
postavení a vychová autority, od nichž
bude možné se učit a přebírat zkušenos-
ti. Na mistrovské zkoušky se pak mo-
hou odvolávat zadavatelé veřejných za-
kázek, zákazníci si budou moct vybírat
mezi garantovanými mistry v oboru
a spotřebitelé získají záruku nejvyšší
kvality. To by mělo pomoci i celkové
motivaci mladých studovat řemeslo.

Čekací doby na spolehlivé řemeslníky mohou dnes
podle druhu práce trvat půl roku až rok. Měsíční
odměna může přerůst 100 tisíc korun.

Odborníci: Práce rukama
má skvělou budoucnost
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TÁBOR | Jako nováček se v úvodu se-
zony drží v popředí divizní tabulky. Pře-
kvapení to ale ani není. Za Lom u Tábo-
ra nastupují kvalitní fotbalisté, které si
majitel Petr Kolář (58 let) většinou vybí-
rá sám.

Kdy jste začal dělat fotbal v Lomu?
Narodil jsem se v Táboře, hrával jsem
za Vodní stavby. Jako hráč jsem se po-
hyboval v krajských soutěžích. V Lomu
jsem si postavil chalupu a po konci kari-
éry ve 35 letech jsem do místního klubu
natáhl řadu vysloužilců z Vodních sta-
veb na okresní přebor. Několikrát jsme
soutěž vyhráli, ale nikdy jsme postoupit
nechtěli.

Kdy se to zlomilo?
Před šesti lety jsme přivedli partu kluků
z Táborska, kteří měli na okres obrov-
skou kvalitu. Lehce jsme ho vyhráli, stej-
ně jako o rok později I. B třídu. Zvládli
jsme také I. A třídu, pak postoupili do
kraje, kde už jsme museli tým posílit.
Když přišla možnost jít do divize, tak
jsme to přijali. Udělali jsme čtyři postu-
py za pět let, ale na divizi už jsme muse-

li přivést šest hráčů. Snažíme se i z areá-
lu Svépomoc udělat druhé táborské hřiš-
tě. Místní jsou zvyklí na stadion chodit,
stojí se hned u trávníku. Plánujeme opra-
vit stadion a hrát tam ČFL. To si umím
představit. Jít výš, to by byl nesmysl.

Jak to berou v Lomu? Necítí, že jste
jim vzal fotbal?

Působím tam 20 let a jsem taky částečně
Lomák. Myslím, že tam se všemi vychá-
zím dobře. Pár starších chlapů s námi
jezdí i na zápasy ven a vzali nás za své.

Můžete být pro druholigové Tábor-
sko konkurence, ne?
Můžeme. Ale Táborsko dělá fotbal přes-
ně tak, jak se má. Vytvořili 17 mládež-

nických mužstev od nejmenších až po
dorostence. Nemělo by to být tak, jak to
máme my. Škoda, že si vzájemně nemů-
žeme půjčovat hráče.

Na co lákáte hráče? Jsou to nadstan-
dardní finanční podmínky?
Fungujeme jinak než ostatní kluby.
Sám si to platím, a tak si o tom i rozho-
duji. Má to řadu nevýhod, ale také jednu
velkou výhodu. Když o nějakého hráče
stojím, tak je to jen o mně, kam až chci
zajít, a pak si ho koupím. Do I. A třídy
bylo těžké přesvědčit hráče, do divize
už je to lepší. A do ČFL už přivedeme,
koho budeme chtít.

Máte takový přehled, že si posily vy-
bíráte sám, nebo máte někoho
k ruce, kdo vám poradí?
Většinou sám, ale mám kontakty. V létě
jsme hráli přípravný zápas s týmem legi-
onářů z Rakouska a bývalých hráčů Dy-
nama. Tam mě moc zaujal Martin Sla-
vík. Na první SMS mi ale odpověděl, že
hraje v Rakousku a do Lomu hrát nepů-
jde, že je na to ještě mladý. Za tři dny
jsem mu poslal jinou textovku s novou
nabídkou, na což mi odepsal, že už se
mu do Rakouska ani jezdit nechce.

Petr Kolář má fotbal jako koníček. Při zápasech je nervóznější než při práci.
„To nemůžete ovlivnit,“ vysvětluje. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Touží posunout Lom až do ČFL
Úspěšný podnikatel a majitel divizního klubu Petr Kolář prožil se svým týmem čtyři postupy za pět let
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky

a získáte 10VOLNÝCHMINUT
DOVŠECH SÍTÍ

1. NÁKUP produktů V AKCI

2. 10min. do všech sítí ZDARMA

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PO
ŘI

ĎT
E SI C

OO
PMOBIL A NAKUPUJTE

LEVN
ĚJI

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA
ŘÍJEN / LISTOPAD 2020

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Platí pro zákazníky COOPMobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOPmezera
DATUMNÁKUPUmezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01102020 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla nawww.coopmobil.cz

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME

DATA

NO V I N K A

1 GB = 299 Kč

0 MB150 MB

199 Kč199 Kč

VÍCE DAT

MÉNĚ PENĚZ

- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

= 89,80 Kč) (1 GB = 89,80 Kč)

čněměsíčně (69 Kč)

5 GB5 GB
norázovějednorázově

KLÁŠTORNÁ
KKKAAALLLCCCIIIAAA

jemně sycená
1,5 l

KLÁŠTORNÁ
KKKAAALLLCCCIIIAAA
sycená

1,5 l

KOFOLA origiiinál 2 l

SEMTEX
Originál 0,5 l

SSSEMTEX
HHHigh 0,5 l

PILLLSNER
URQQQUELL
ležžžák 0,5 l

VVVP KOZEL
svěěětlé výčepní

pivo 0,5 l

VP KOZEL 11
řezaný

pivo 0,5 l
JUPÍ sirup

pomeranč 0,7 l

JUPÍ sirup
malina 0,7 l

JUPÍ sirup
lesní směs

0,7 l

BIRELL
poloootmavý

000,5 l

INZERCE
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impregnace dřeva
Nechcete donekonečna natírat? Existuje způsob, jak
se tomuto problému vyhnout a šetřit čas i peníze.

Dřevo a výrobky ze dřeva mají u nás dlouhou tradici
a v posledních letech jeho použití zejména v exterié-
ru roste. Používá se především u drobných staveb jako
jsou například pergoly, garážová stání, přístřešky na
dřevo, dětská hřiště, terasy, ploty atd. A zde je důležité
dřevo ochránit před napadením dřevokaznými hou-
bami, plísněmi a hmyzem. Jediným opravdu účinným
způsobem je vakuo-tlaková impregnace dřeva, jelikož
běžné nátěrové hmoty dřevo neochrání. V důsledku
teplotních výkyvů dochází k rozpínání a smršťování
dřeva, při němž v krycím nátěru vznikají praskliny a do-
chází k jeho degradaci. Tlakovou impregnací je účin-
ná látka vtlačena i pod povrch dřeva. Takto ošetřené
dřevo již nemusíte natírat! Ušetříte si tak spoustu času,
starostí a hlavně vašim výrobkům ze dřeva výrazně
prodloužíte životnost. V případě potřeby barevného
odstínu lze dřevo následně natřít barevnou lazurou.

PAVEL KORTUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Pomáhá budě-
jovickému Motoru a neví, kdy se vrátí
do zámoří. Hokejový brankář Jiří Patera
si odbyl premiéru v české extralize.
„Jsem rád, že vidím, že můžu chytat

v nejvyšší soutěži. Měl jsem před sezo-
nou takové myšlenky, jestli na to vůbec
mám. Zda jsem na to připravený. Bě-
hem prvních dvou zápasů jsem si začal
hodně věřit. Sebevědomí a zkušenosti
dělají hrozně moc,“ uvědomuje si
21letý brankář.
Kmenový hráč zámořského celku Ve-

gas Golden Knights popisuje své první
pocity z extraligy. „Hráči mají vyšší ho-
kejové IQ. Jsou zkušení a mnohdy vy-
chytralí, protože soutěž hrají už několik
let. Velkou změnou je pro mě širší klu-
ziště. Na všechno je víc času. Zvykám
si už od léta, kdy jsem s týmem začal tré-
novat. Až se budu vracet do zámoří,
budu mít opačný problém. Musím si
s tím poradit,“ komentuje.
I přes nezvyk na evropský formát klu-

ziště se budějovický gólman snaží po-
máhat spoluhráčům také při rozehráv-
ce. „Snažím se do hry zapojit co nejvíc.
Mám problém s tím, že v Česku není
omezení pro gólmany za brankou. Ne-
jsem zvyklý jezdit do rohů, kam v zámo-
ří jinak vůbec nesmíme. Snažím se na
práci s holí makat,“ hlásí.
Paterův sen je nastoupit v nejprestiž-

nější hokejové soutěži NHL. I startů
v české extralize si však nadějný gól-
man váží.

„Když jsem byl menší a koukal jsem
v televizi na finále extraligy, tak jsem si
přál jednou si ji zachytat. Povedlo se mi
to s Motorem a jsem za to moc rád. Psa-
lo mi hodně kamarádů, kdekdo to sledo-
val. Nesmím se ale uspokojit, a praco-
vat ještě víc,“ burcuje.
Kdy se vrátí do Ameriky, to v tuto

chvíli neví. „Jsme v kontaktu, ale nikdo
neví, kdy začne kemp nebo sezona.
Chystám se 26. října na pohovor na am-
basádu, abych dostal víza. Ale kdy pole-
tím, to netuším. Teď se snažím odvést
maximum pro Motor, abych týmu po-
mohl k co nejvíc bodům,“ tvrdí.
Pod dohledem svého týmu ale talen-

tovaný brankář zůstává. „Psal jsem si
s trenérem gólmanů Mikem Rosatim
před zápasem v Plzni, kdy jsem věděl,
že budu poprvé chytat. Popřál mi hod-
ně štěstí. Prošel si sestřihy a hodnotili
jsme můj výkon. Jsem pod dohledem,
protože řada skautů sleduje všechno,“
uvádí.
Jiří Patera si chválí působení v muž-

stvu pod vedením kouče Václava Pro-
spala. „Má vysoké standardy nároků.
Chce od každého maximum v tréninku
i v zápase. Takhle by to mělo být všude.
On dlouho hrál v zámoří a přenesl si to
i domů. I proto jsou Kanaďané a Ameri-
čani nejlepší hokejisti na světě,“ potvr-
zuje.
Z prvních čtyř zápasů nové extraligo-

vé sezony uhráli Jihočeši jediný bod.
„Máme výborný tým a věřím, že se to
brzy ukáže. Potřebujeme se chytit a za-
čít pravidelně sbírat body,“ burcuje.

Brankář Jiří Patera tvoří v úvodu sezony gólmanskou dvojici Českých Budě-
jovic spolu se zkušeným Markem Čiliakem. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Patera si zvyká
na širší kluziště



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: 72014675

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


