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Koncern e-Finance, a.s. nabízí dluhopisy zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu Zámku Račice čítající
pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a samotný
Zámek Račice. Celé portfolio investic najdete na našich
stránkách www.e-finance.eu.

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 7 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

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

Skupina e-Finance více jak 20 let investuje do nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Díky tomu disponuje
stabilním portfoliem, zejména nájemních nemovitostí, v hodnotě
přesahující 1 miliardu korun. Portfolio investic najdete na
www.e-finance.eu.

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

ROČNÍ ÚROK

%8
Investice roku 2021

...................................................................................................................................................................................

ZELŇÁK EFI BEER FEST
EFI HOSTINEC 3. 10. - 9. 10.

2022

EFI Hostinec ZELŇÁK Zelný trh 4, 602 00 Brno střed

V EFI Hostinci Zelňák pro Vás chystáme v termínu 3.10. - 9.10. ZELŇÁK EFI BEER FEST, kde
budeme podávat naši EFI Pšenici za vymazlených 35 Kč a budete moct okusit bavorské
speciality, jako např. tradiční preclík, zelňačku s klobásou, curry wurst s hranolkami
nebo vepřové ragú s EFI Pšenicí, kořenovou zeleninou a slaninou s kvasovým chlebem.
Těšíme se na Vás!

EFI Hostinec Zelňák
člen e-Finance Group



zadavatel: Ing. Pavel Šrámek, MBA/ zpracovatel: ImaginePR, s.r.o
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LUKÁŠ MAREK

DASNÝ, ČEŠNOVICE | Ještě aby dobře
dopadlo výběrové řízení a obyvatelé
obcí Dasný a Češnovice mohou oprav-
du věřit, že se toho dožijí. Po dlouhých
letech čekání by měla začít stavba ob-
chvatu těchto obcí nedaleko Budějovic.

Ty leží na hlavním tahu směrem na Pí-
sek či Prachatice, a tak tudy denně proje-
de i více než 20 tisíc vozidel. Průzkum
navíc ukázal, že více než polovina řidi-
čů při průjezdu oběma obcemi překračo-
vala nejvyšší povolenou rychlost.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Radek Mátl potvrdil, že tato akce má
pravomocné stavební povolení. „Na
stavbu délky 8,5 kilometru je vykoupe-
ných přes 90 procent pozemků,“ upřes-
nil dále Mátl.

Na svém twitterovém účtu uvedl, že
předpokládá začátkem roku 2023 zahá-
jení výběrového řízení. Pokud při něm
nenastanou komplikace, začátek prací
na novém úseku silnice první třídy by
mohl být na přelomu let 2023–2024. Ho-
tovo by pak bylo v roce 2026.

„Máme z toho velkou radost a teď už
opravu začínáme věřit, že se to pove-
de,“ reagovala starostka Dasného Lud-
mila Kahounová.

I ona si vzpomněla na události před
šesti lety, kdy už občanům došla trpěli-
vost a dočasně v obci blokovali hlavní
tah tím, že neustále přecházeli přes silni-
ce. I samotní řidiči pro ně tehdy měli
velké pochopení. Vždyť na obchvat tam
čekají přibližně půl století. Navíc v tom-
to úseku se často stávají nehody, po kte-
rých se pak tvoří dlouhé kolony.

„U nás v obci se situace trochu zlepši-
la, pomohly radary na měření rychlosti.
Mnozí pak přece jen zpomalí. Ale třeba
k večeru tudy jezdí hodně řidičů kamio-
nů velmi rychle, klidně i devadesátkou.
Máme obecní úřad blízko silnice, a to se
pak hýbe i podlaha,“ popisuje starostka.

Zásadní pro celou stavbu bude ještě
jedna věc, peníze. Ředitel ŘSD nezapo-
mněl zmínit, že zahájení prací je podmí-
něné právě dostatkem financí. „Výbo-
rem Státního fondu dopravní infrastruk-
tury je na rok 2023 pro ŘSD určených
65,453 miliardy korun. Sice tento rozpo-
čet nekryje úplně všechny naše potřeby,
ale považuji ho za dostačující. Je teď
věcí vlády, jak tento rozpočet naplnit,“
napsal Radek Mátl.

Z tohoto pohledu se zdá, že by nako-
nec peněz mohl být dostatek. Předpoklá-
daná cena stavby je dvě miliardy korun
bez daně, s ohledem na aktuální situaci
na trhu se však ještě může hodně měnit.

Důležité je, že by měl být nový úsek
silnice I/20 mnohem bezpečnější, než je
ten současný. Skoro v celé délce totiž
bude mít v každém směru dva jízdní pru-
hy. Celá 8,5 kilometru dlouhá část za-
čne na okraji Budějovic v Českém Vrb-
ném a skončí před Pištínem. Součástí
jsou i dvě nové mimoúrovňové křižovat-
ky, a to právě ve Vrbném a pak v Češno-
vicích u odbočky na Prachatice, dále tře-
ba 10 malých mostů o délce 360 metrů
a také 1,5 kilometru protihlukových
stěn. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7

ÚSPĚŠNÝ STOLNÍ TENISTA
Michal Vávra hraje už 25 let
v německém klubu ...str. 71

NADÁVKY PO ČESKU
Peprný průvodce vulgarismy
dneška i minulosti ...str. 10 a 11

HOVĚZÍ VERSUS VEPŘOVÉ
Maso pod drobnohledem
kuchaře Huga Hromase ...str. 12

FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ
Hrál pro Masaryka, fandil
Spartě a miloval chůzi ...str. 20

Češnovice na Českobudějovicku si uleví, až vznikne obchvat. Nyní obcí pro-
jede denně i dvacet tisíc vozidel. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Cesta od Českých
Budějovic na Písek bude
rychlejší. Roky vyhlížená
silnice získala všechna
stavební povolení.

Eva
Hecko Perkausová

…str. 8 a 9

Mám dobrodružnou
povahu, i po narození
svého dítěte chci
dál cestovat

Dasný a Češnovice
se dočkají obchvatu
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MARIE KUČEROVÁ

JIŽNÍ ČECHY | Ubylo návštěvníků,
energie jsou stále dražší. Památkáři tak
hledají řešení, jak ušetřit. Zámek v Hlu-
boké nad Vltavou patří mezi nejnavště-
vovanější památky v Jihočeském kraji.
Přesto i tady chybí finance.

„Rozpočet je o něco nižší, než jsme
byli zvyklí. Šetříme tedy na materiálu,
službách i investicích. Nejzásadnější
jsou ale energie. Loni jsme za ně dali mi-
lion korun, letos už to bude přes dva mi-
liony,“ porovnal kastelán Martin Slaba.

Celý zámek vytápí elektřinou a už na
začátku roku museli snižovat teplotu,
v některých částech topení úplně vypnu-
li. To samé mají v plánu i na podzim.
„Jedna zásadní věc k řešení je, zda se
nám vyplatí zimní turistická sezona. Už
13 let máme zimní trasu. I letos si myslí-
me, že díky uspořeným penězům by to

mohlo finančně vycházet bez ztrát. Kdy-
by se ale postupně ukázalo, že lidí chodí
méně a nevyděláváme, museli bychom
ji zredukovat, nebo zrušit,“ uvedl Slaba.

V úsporném režimu funguje také
zámek v Českém Krumlově. „Po letní
sezoně nám začínají velmi tvrdá úspor-
ná opatření. V první řadě jsme zkrátili
dobu svícení veřejného osvětlení do 22.
hodiny. Vypnuli jsme také pět kašen,“
hodnotí kastelán Pavel Slavko.

Další významné opatření, které vede-
ní zámku chystá, je sloučení všech po-
kladen do jednoho místa. S tím souvisí
i seskupování veškerého personálu.
V zimě se zároveň sníží počet prohlídko-
vých okruhů. Zůstanou pouze tři.

Na hrad Rožmberk na Českokrumlov-
sku se návštěvníci v zimě nepodívají vů-
bec. Prohlídky tam zrušili už loni. „Dří-
ve jsme zimní provoz měli. V tuto chví-
li už to pro nás není únosné. Naposledy
otevřeme 31. října,“ potvrdila kastelán-
ka Andrea Čekanová.

O poznání lepší situace je na zámku
v Třeboni. I tam si ale mohli turisté
všimnout drobných změn. „Proti jiným
památkám jsme méně nároční, co se

energie týče. Zimní okruhy vůbec nevy-
tápíme. Protože zámek nestojí na kopci,
nemusíme používat ani slavnostní osví-
cení. Zároveň jsme začali vypínat kašnu
na nádvoří,“ řekl kastelán Vít Pávek.

Nárůst nákladů se ale netýká jen hra-
dů a zámků. Otevírací dobu musí upra-
vit i Alšova jihočeská galerie. Wortne-
rův dům v Českých Budějovicích, kde
sídlí jedna z poboček, byl i v zimě ote-
vřený každý den. Od listopadu si ale bu-
dou muset lidé zvyknout, že v pondělí
se na výstavy nepodívají. Od úterý do
neděle pak bude otevřený jen do půl
páté. „V Bechyni jsme měli provoz za-
měřený převážně na letní sezonu. Od
prvního listopadu bude otevřeno jen od
středy do neděle, a to od devíti do 16.30
hodin. Třetí pobočku máme v Hluboké
nad Vltavou. I tam bude v pondělí zcela
zavřeno,“ přiblížila za galerii Paulina
Skavova. Ve zbylých dnech mohou zá-
jemci přijít od devíti do 16 hodin. To
bude platit až do konce ledna.

Připomněla, že velká část kanceláří
galerie je přímo v areálu zámku na Hlu-
boké, kde je to energeticky nejnáročněj-
ší. K vytápění se využívá elektřina.

Wortnerův dům v Českých Budějovicích, pobočka Alšovy jihočeské galerie, byl i v zimě otevřený denně. Od listopadu
ale bude v pondělí zavřeno. Od úterý do neděle pak bude v provozu jen do půl páté. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Rostoucí ceny energií
nutí památkáře, aby
dělali úsporná opatření.
Přemýšlejí i o zrušení
zimních prohlídek.
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Kancelář: Biskupská 6
Po–Pá: 7.00–15.30
So–Ne: 9.00–13.00

Pohřební služba
Otýlie s.r.o.
Biskupská 6,

České Budějovice

Bezplatná nonstop linka:
800 111 002
Stálá služba:

602 443 478, 602 443 475

zajištuje veškeré
pohřební a kremační

služby.
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V Krumlově vypnuli i kašnu,
galerie v pondělí neotevře
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MICHAL BĚLSKÝ

MILEVSKO | Uplynuly necelé dva
roky, co archeologové a představení
kláštera v Milevsku na Písecku ohlásili
unikátní nález železného hřebu pocháze-
jícího údajně z kříže, na němž byl ukři-
žován Ježíš Kristus. Relikvie byla dlou-
há staletí ukrytá v kostele sv. Jiljí v Mi-
levsku a tým odborníků ohlásil první vý-
sledky analýz předmětů, které se společ-
ně s hřebem v úkrytu podařilo najít.

„Už tehdy jsme věděli, že nám nález
přinese více otázek než odpovědí. Mo-
derní věda naštěstí může některé z nich
zodpovědět. Zaměřili jsme se na dřevě-
né schránky, v nichž byl hřeb s pozlace-
ným křížkem uložený. Ty byly dvě
a obě byly velmi rozdílného stáří,“ při-
pomněl geofyzik Jiří Šindelář, který se
na výzkumu i objevu relikvie podílel.

Zatímco větší modřínová schránka,
která pocházela ze 14. století, byla vyro-
bená poměrně narychlo, dubová se ukrý-
vala uvnitř a její stáří potvrdili vědci na
více než 1 600 let. Spadá tedy do obdo-
bí raného křesťanství a její výjimečnost
potvrzuje i chybějící zdobení a nezvyk-

lý modrý nátěr, který se částečně na
zbytcích dřeva dochoval. „Schránka
byla natřená křiklavě modrým ultramarí-
nem a neměla na sobě drahokamy. Teh-
dy taková tradice nebyla, na přelomu
čtvrtého a pátého století dávaly punc vý-
jimečnosti spíše masivní zlaté plechy
uložené společně s relikvií, což byl i ten-
to případ,“ řekl archeolog Západočeské-
ho muzea Pavel Břicháček, který se po-
dílí na výzkumu milevských nálezů.

Stáří schránky tak odpovídá i legendě
o nalezení svatého Kříže, který v roce
325 objevila ve Svaté zemi matka řím-
ského císaře Konstantina Helena. Pra-
vost samotného hřebu ale není možné
určit ani potvrdit. Už jen fakt, že byl po
staletí uchovávaný s nejvyšší úctou, na-
povídá, že se jednalo o velmi důležitou
relikvii už v době raného středověku.

„Když si uvědomíme, že relikvie po-
chází z doby ustálení a legalizace nábo-
ženství, dostáváme se na samé počátky
evropského křesťanství. Navíc má celý
nález daleko větší přesah než jen jako ar-
cheologický předmět. Budeme na hřeb
hledět jako na nedílnou součást národní
kulturní památky klášter Milevsko,“ při-
pomněl Břicháček.

DOKONČENÍ ZE STRANY 5

V Jihočeském kraji se pak už brzy do-
čkají obchvatu obyvatelé na opačném
konci kraje. Otevřou ho kolem Chýno-
va na Táborsku. „Termín 10. října pro
spuštění provozu platí,“ potvrdila ředi-
telka českobudějovické správy ŘSD
Vladimíra Hrušková. I tam obyvatelé če-
kali na přeložku hlavního tahu z Tábora
na Pelhřimov dlouhé roky.

Zhotovitelem je společnost M-Silni-
ce. A ta samá firma by se měla pustit do
vybudování dalšího obchvatu, tentokrát
Lišova a Štěpánovic na Českobudějovic-
ku. ŘSD na tuto akci obdrželo osm nabí-
dek uchazečů. Nejlevnější podaly právě
M-Silnice za 963,9 milionu korun bez
daně. „Nyní se bude nabídka posuzo-
vat,“ doplnila Hrušková.

Je to nutné, protože nabídnutá částka
je přibližně 75 procent té, kterou ŘSD
očekávalo. Když vše dobře dopadne, za-
čne se v zimě kácet a dělat skrývky orni-
ce na trase budoucí silnice. Důležité je,
že na 9,5 kilometru dlouhý obchvat mi-
nisterstvo v srpnu zamítlo odvolání pro-
ti stavebnímu povolení.

Objev ukázali archeologové v roce
2020. FOTO | MICHAL BĚLSKÝ, MAFRA

Archeologové označili,
z jaké doby je schránka
s hřebem z Ježíšova
kříže z Milevska.

Na jihu Čech
se chystají i další
důležité obchvaty

zpracovatel: ODS, zadavatel: ODS

Dagmar Škodová Parmová
Kandidátka na primátorku Českých Budějovic

Martin Kuba
Váš hejtman

VOLTE
DÁŠU

Silný hejtman
Silná primátorka

INZERCE

Určili stáří schránky
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JOSEF HORA

ČR | Pro modelku a nyní především mo-
derátorku Evu Hecko Perkausovou je
manžel Ivan velkou oporou, a to samo-
zřejmě i v současné době, kdy do naro-
zení jejich prvního dítěte zbývají už
spíš týdny. Přesto si Eva není jistá, jestli
její muž bude přímo u porodu. „Pokud
na jeho přítomnosti v den D budu trvat,
bude tam. Kdyby si měl ale vybrat sám,
vím, že by se radši držel stanou,“ přizná-
vá s tím, že rozhodnutí proto manžel ne-
chá na ní.

S těhotenstvím se člověku mění po-
hled na svět. Co se změnilo u vás?
U mě se toho zatím zase tolik nezměni-
lo, celé těhotenství je mi dobře a vlastně
se cítím jako předtím. Mám vážně štěs-
tí, protože se mi vyhýbaly i nevolnosti
a extrémní chutě. Určitě jsem na sebe
ale víc opatrná, protože teď už nenesu
zodpovědnost nejen za sebe, ale hlavně
za našeho syna. Myslím, že pohled
na svět jako takový se člověku změní
asi až po narození miminka. A na to si
ještě chvíli počkáme.

Ovlivňuje příchodmiminka váš pří-
stup k budování pracovní kariéry?
Vnímám to tak, že všechno se dá
skloubit – jak rodina, tak práce. Vi-
dím to i u kolegyň z redakce
CNN Prima NEWS, které mají malé
děti a zvládají kombinovat mateřské
povinnosti s těmi pracovními. Takže
si myslím, že by to neměl být pro-
blém. Nehledě na to, že fungovat
v roli rodiče a zaměstnance zvládají
i maminky, které mají denní pracov-
ní dobu třeba i delší než osm hodin.
No a když bude někdy potřeba, tak
manžel nebo babička budou
s péčí o malého samo-
zřejmě pomáhat.

Zhruba od prosince
budete muset
na čas opustit mo-
derátorskou židli.
Vydržíte to bez
kamer v pohodě?
Na jednu stranu
se mi bude
po práci v Hlav-
ních zprávách
i po našich di-
vácích stýs-
kat, protože
práce ve stu-

diu za moderátorským pultem mi dodá-
vá určitou dávku adrenalinu, která mě
dobíjí. Co a kdo mě bude dobíjet během
mateřské dovolené, zatím netuším…
(smích) Ne, samozřejmě mám nějakou
představu a ráda se nechám výkonem
našeho miminka překvapit. Dokonce se
na to už moc těším.

Kdy se plánujete vrátit do práce?
Žádný limit návratu jsem si nestanovila,
protože tohle je opravdu něco, co se
nedá odhadnout. Nechci si připouštět
žádné komplikace nebo nesnáze. Takže
když vše dopadne tak, jak má, všechno
„si sedne“ a bude nám to fungovat, chtě-
la bych se na obrazovky vrátit hned, jak
to bude možné.

Láká vás po návratu do televize ně-
jaký jiný formát pořadu, třebamode-
rování diskuze nebo talk show?
Mě moderování Hlavních zpráv baví
a naplňuje tolik, že bych vůbec neměni-
la. Ale třeba pro mě na CNN Prima
NEWS po návratu zpět na obrazovky na-
chystají nějaké překvapení, kdo ví. Kaž-
dopádně já teď o žádné takové změně
nevím.

Bude u porodu manžel?
Můj muž o mě naprosto skvěle pečuje
celé těhotenství. Pokud na jeho přítom-
nosti v „den D“ budu trvat, bude tam.
Kdyby si měl ale vybrat sám, vím, že by
se radši držel stanou. Rozhodnutí nechá-
vá na mě, je mi velkou oporou.

Už za několik týdnůmoderátorka Eva Hecko
Perkausová na čas odejde z televizní obrazovky
a stane se poprvé maminkou. „Zatím sbírám rady
od kamarádek, ale na roli mámy se úplně připravit ani
nedá, takže věřím hlavně na vrozené ženské instinkty,“
říká jedna z hlavních tváří zpravodajství CNN Prima
News, která i po porodu chce zůstat aktivní ve všech
směrech. „Mám dobrodružnou povahu a v dnešní
době je cestování s dětmi téměř běžné,“ plánuje.

FOTO | FTV PRIMA

5plus2
■ ROZHOVOR

Eva Hecko Perkausová
■ Narodila se 25. března 1994.
■ Od 13 let se věnuje modelingu.
■ Jako moderátorka se stala známou díky TopStar
magazínu, poté uváděla hlavní zpravodajskou
relaci FTV Prima spolu s někdejším olympijským
vítězem v desetiboji Romanem Šebrlem.

■ Na novém kanálu CNN Prima NEWS nejprve
provázela společenským magazínem Showtime,
ale i se Šebrlem se vrátila do večerní zpravodajské
relace Hlavní zprávy.

■ Zahrála si ve filmu Modelky s. r. o., v epizodních
rolích se objevila v seriálech Ohnivý kuře,
V.I.P. vraždy a Znamení koně.

■ Na začátku tohoto roku se vdala za podnikatele
Ivana Hecka, s nímž nyní čeká své první dítě.

U porodu sama? Manžel
nechá rozhodnutí na mně
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Myslíte, že vás čeká titulek či fotka
v novinách v duchu „Eva Hecko Per-
kausová týden/měsíc po porodu vy-
padá opět jako modelka“?
Tak to nevím, třeba to nebude žádná slá-
va. (smích) Pro mě je na prvním místě
vždycky zdraví, ale časem se určitě
budu chtít dostat do nějaké fyzické kon-
dice, protože sport a pohyb zbožňuji, je
to součást mého života. Ale takový titu-
lek by mě vlastně docela potěšil.

Co očekáváte odmanžela, až se vrá-
títe z porodnice?
No já tedy hlavně očekávám, že nás v té
porodnici vyzvedne. (smích) Žádná dal-
ší velká očekávání nemám, protože už
teď vím, že mám v Ivanovi maximální
podporu. A ta bude zajisté potřeba i prv-
ní dny a týdny v nové mateřské roli.

Na co se v mateřství nejvíc těšíte
a čeho se naopak docela obáváte?
Obavy mám z toho, že je to pro mě na-
prosto nová zkušenost. Snažím se sbírat
nějaké rady od kamarádek, příbuzných
i zkušených kolegyň, abych byla ales-
poň částečně připravena. Nicméně na
roli mámy se asi úplně připravit nedá.
Věřím, že my ženy máme tuto schop-
nost částečně vrozenou, že vše přijde
přirozeně a instinkty mi napovědí. A na
co se naopak těším? Na malého, na ži-
votní změnu a kolotoč, který nastane.

Máte vysněnou nějakou romantic-
kou představu o určité chvíli či čin-
nosti, při níž budete všichni tři jako
rodina?
Konkrétní představu nemám. Vlastně si
myslím, že s příchodem chlapečka na-
stane každý den nějaká změna, která

způsobí takový ten romantický mo-
ment. Může to být třeba snídaně
ve třech, první slova malého nebo i ro-
dinný výlet. Takže o žádné konkrétní
chvíli se nedá mluvit. Bude jich doufám
mnoho, každý měsíc něco nového a po-
trvá to snad dlouhé roky.

Myslíte, že s malým zvolníte, nebo
budete naopak třeba cestovat
po světě?
Ráda bych zůstala taková, jaká jsem –
aktivní. Mám dobrodružnou povahu,
moc ráda objevuji a poznávám nová
místa. V dnešní době je cestování s dět-

mi téměř běžné. Je to asi o něco nároč-
nější, ale pro nás to bude nová výzva
a zkušenost. Každopádně bych nerada
předbíhala. Nějaké vize sice mám, ale
to, jaká budu nebo nebudu v roli mámy,
ukáže až čas.

Váš nevlastní bratr Vladimír Čapek
zvítězil v soutěži Survivor 2022. Sle-
dovala jste ho?
Sledovala jsem každý díl! Neskutečně
moc jsem mu fandila, protože vím, jak
dlouho si přál být účastníkem této reali-
ty show a kolik let se snažil do soutěže
Survivor dostat. Přání se mu splnilo,

a dokonce odešel jako vítěz. Mám z něj
obrovskou radost, dokázal to!

Comyslíte, šla byste do nějaké tako-
vé show?
Já mám ráda akční výzvy. Byla by to
rozhodně zajímavá zkušenost.

Co třeba StarDance?
Tanec miluji, takže proč ne.

Máte ráda reality show, sledujete
je?
Když mám čas, tak se ráda podívám tře-
ba na Česko Slovensko má talent.

Dva nejbližší parťáci. Jeden v práci, druhý
v soukromí. Partnerem v Hlavních zprá-
vách na CNN Prima News je pro Evu Hecko
Perkausovou někdejší nejlepší desetibojař
světa Roman Šebrle. A spolupráce jim šla-
pe skvěle.

Doma je pro Evu zase oporou její manžel,
podnikatel Ivan Hecko, s nímž čeká první
společné miminko.

FOTO | FTV PRIMA; MICHAL SVÁČEK, MAFRA

39,-
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 2. 10. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Sortiment rostlin nelze nakoupit on-line.

Nakupte
on-line na

bauhaus.cz

VŘES OBECNÝ
Calluna vulgaris
ø 9 cm, výška 10 – 15 cm,
odrůda „Beauty Ladies”,
různé barvy

„ Mám
dobrodružnou

povahu, moc ráda
objevuji a poznávám
nová místa. V dnešní
době je cestování
s dětmi téměř běžně.

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | To, že Češi umí urážlivě a peprně
nadávat, je dobře známo. K nejoblíbe-
nějším českým nadávkám už dlouhá
léta patří slovo „prdel“. „Je to chrám
českého nadávání,“ říkal s oblibou Jan
Werich. „Když dneska řeknete slovo ex-
krement, lidé se pohoršeně otočí. Když
řeknete hovno, ani nemrknou,“ bavil

Werich diváky a následně oslovoval
Voskovce slovy „milý vole“, tedy dal-
ším oblíbeným českým vulgarismem.

Zajímavou historii má nadávka „krá-
va“. Ta prošla složitým vývojem. Na-
dávky obecně měly a mají druhého ura-
zit, zesměšnit a snížit jeho důstojnost,

hodnoty či sociální status. To „kráva“
poměrně dobře plní, nadávka se ovšem
prý rozšířila až v roce 1934.

Původně označovala mladou, neohra-
banou dívku, později i hloupé a líné oso-
by zejména ženského pohlaví, vše se od-
víjelo od vlastností zvířete, které působí
právě neohrabaně a hloupě. Ve středově-
ku se ale nadávka nejspíš nepoužívala,
kráva totiž v minulých staletích byla
symbolem bohatství a hojnosti, třeba
jako je dnes drahé auto.

Další zvíře, konkrétně osel, je spoje-
no s jednou z prvních dochovaných na-
dávek na světě. Nadávky jsou totiž staré
jako lidstvo samo a zakladatel psycho-
analýzy a rodák z Příbora na Moravě
Sigmund Freud o nich říkal: „První člo-
věk, který místo kamene hodil nadáv-
kou, byl tvůrcem civilizace.“

Zda a jak se nadávalo v pravěku, dnes
nevíme, o vulgarismu se ale dochovala
zmínka stará tři tisíce let. Pochází
z Egypta. Jednalo se o stélu, tedy ka-
menný památník, který se vyskytoval
na hřbitovech či obětištích, na němž
bylo napsáno, že kdo poruší určité pravi-
dlo, stihne ho trest ve smyslu kopulace
s oslem. Velmi vzdáleným výrazem
může být dnešní vulgarismus „kozo-
mrd“, ovšem přenesený na osla, kromě
toho iniciátorem kopulace mělo být
v egyptském případě ono zvíře.

Chlap, cizinci a hosti

V českém prostředí se nadávky
rodily zejména ve středově-
ku. Jednou z nejhorších urá-
žek byl výraz „chlap“.

Dnes jej vnímáme spíše
jako pochvalu, před staletí-
mi to ale bylo naopak. Niž-
ší či chudší vrstvy se daly
shrnout jedním slovem
chátra, říkalo se ale přede-
vším chlapstvo, jeden člen pak
chlap. Nejhorší urážka to byla
pro šlechtice, zejména když
ji pronesl třeba král, kte-
rý chtěl právě jme-
novanou nižší
šlechtu po-

trestat či ponížit. Středověkou nadáv-
kou pro nově přistěhovalé byly zase vý-
razy jako „cizinci a hosti“.

Nebo také „Němci“, což vzniklo z ne-
důvěry českého lidu vůči německé
šlechtě. Výrazy se dlouho používaly i
vůči Židům a romskému obyvatelstvu,
obě etnika se totiž bránila asimilaci a
udržovala vlastní zvyklosti.

16. století zrodilo jednu z nejčastěj-
ších a nejpeprnějších nadávek, která vy-
trvala na vrcholu dodnes: „kurva.“ Zna-
čí lehkou ženu, které se v němčině říka-
lo die Hure a z toho mohlo české kurva
vzniknout, dříve tedy hurva.

Původ možná souvisí i s indoevrop-
ským „kur“, latinsky „currere“, tedy bě-

hat, svědčí pro to výrazy jako běhna
či poběhlice. Postupem

času se přidala slova
jako báryně, harapanna

či chýra. Nebo také
kuběna,

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Jihočeský kraj:
Jan Němec
777 250 864
jan.nemec@poradce.nn.cz

Každý čtvrtý dospělý se do 80 let stane závislým na druhých,
a tomá podle prognózmá v Česku přibýt další milion důchodců
k aktuálním dvěma. Kdo nám pomůže, když to nezvládneme
sami, pokud nechceme zatěžovat rodinu a blízké?

„Ačkoliv si na bohatší penzi
s podporou státu spoří už téměř
4,5 milionu Čechů, mnoho z nás
si neuvědomuje, že riziko stá-
ří tkví i ve vrtkavém zdraví. Na-
příklad jen částečná asistence
v domácím prostředí vyjde až na
20 tisíc měsíčně. Za celodenní
péči ve specializovaném zaříze-
ní pak snadno zaplatíme až dvoj-
násobek,“ upozorňujeMichal Ko-
rejs, ředitel produktového vývoje
NN Životní pojišťovny.

Řešení existuje
Může jím být pojištění dlouho-
dobé péče. „V NN máme tu vý-
hodu, že tento produkt již nabí-
zíme. Včasná příprava na stáří
dokáže nám i naší rodině ušetřit
spoustu peněz a starostí. Když se
navíc na pojištění myslí v nižším
věku, kdy je člověk ještě v plném
zdraví, cena zůstává stejná až do
stáří,” vysvětluje Korejs.

Mějte
před
stářím
navrch

5plus2
■ TÉMA

Ty ludařko,
zvyj*baná
zlodějská!

Zakladatel psychoanalýzy
Sigmund Freud prohlásil:
První člověk, který místo
kamene hodil nadávkou,
byl tvůrcem civilizace.

Je libo si pořádně zanadávat? Račte se ponořit
do nejpeprnějších českých vulgarismů.
Současných i dávno zapomenutých. Ale pozor!
Text je přístupný až od 18 let. Hvězdičky zdobí
jen vybrané výrazy související s přirozením. FOTO | Shutterstock
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což z počátku ukazovalo na milenku
kněze, později i ženatého muže, kubě-
nář byl pak kněz, který se stýkal s kubě-
nou – dnes už se slovo nepoužívá.

Původně se v některých oblastech slo-
vem kurvička nazývaly mladé dívky, do-
konce se říkalo: „Narodily se nám dvě
kurvičky.“ Pro narozené dívky se pozdě-
ji vžil i hanlivý výraz „křivochcalky“,
často ho v trudomyslnosti používal člen
rodiny, který toužil po chlapci.

Lump a šelma sedlák

Mezi nejstarší české nadávky patří šel-
ma. Byla přejata ze starogermánského
„schelm“ a v obou jazycích to byl nejdří-
ve výraz pro mor.

V českém prostředí „šelma“ zdomác-
něla, výraz se používal například pro
ďábla, později pro divoká zvířata či mr-
šiny, nebo, hlavně v němčině, pro lum-
pa nejhrubšího zrna, dlouho vydrželo
třeba české „šelma sedlák“.

Mezi starší nadávky patří i „králík“,
pejorativní označení se objevilo ve
14. století v Dalimilově kronice a mířilo
na samotného panovníka, kterého ozna-
čovalo za malého a neschopného.

Nadávky se ve středověku často toči-
ly kolem víry, zbožnost totiž patřila
mezi nejvyšší ctnosti, a tak nadávky v
této oblasti zasahovaly nitro velmi sil-
ně. Vždyť jedno arabské přísloví říká:
„Z jeho nadávek usuzuje na jeho víru.“

Už za Přemyslovců se pohanům nadá-
valo do „modloslužebníků“, tedy lidí,
kteří vyzývají stará slovanská božstva

v čele s Perunem.

Hus kázal i nadával
Nadávky se hojně rozšířily při husit-
ských válkách. Jan Hus jimi při kritice
katolické církve nešetřil a nenáviděné
katolíky nazýval „křivověrci“, čímž roz-
zuřil nejednoho z nich.

Prodejce odpustků častoval výrazem
„balamité“ a „svatokupci“, katolické
učení pak „tráveninou“, tedy snahou pa-
peže a kněží otrávit křesťanskou víru.
Samozřejmě katolíci nadávali také, vý-
raz husité bylo původně pejorativní
označení stoupenců Jana Husa. Dále
jim říkali „husáci, kališníci či obojetní-
ci“, to pro jejich přijímání podobojí.

Hostii se pak obecně říkalo modla,
motýl nebo škvarek.

Když se někdo pořádně naštval
v době baroka, mohl řvát velice ostrá
slova jako: „Zkurvysynu, zvyjebená
kurvo, šejdířko, ludařko, chásko zvyje-
bená zlodějská.“ A jak je to dnes? Podle

několika studií se stal naprostým vítě-
zem výraz „trouba“. Mezi první desítku
se pak vešly nadávky jako blbec, buzna,
buzerant, ču*ák, debil, dement, hajzl,
hovno a idiot. Často používané jsou
také kokot, kráva, kurva, pi*a/pí*a,
prdel, řiť, sračka, svině a šu*at.

Původ nadávek a jejich prvotní význam může překvapit
Dnešní nadávky a vulgarismy nejhrubšího zrna znamenaly původně něco trochu jiného nebo se používaly v jiném kontextu.
Podívejme se po historii několika nejpoužívanějších. Tak například:
■ Mr*at. Dnes má význam pohlavního styku, původně slovo ale znamenalo pohyb, ve smyslu něčím hýbat, vrtět, kývavě pohybovat,
často v malém prostoru.

■ Ču*ák. Slovo je odvozené od jemnějšího čůrat, které původně znamenalo „hlasitě téci“. Odvozená slova dříve zdobila češtinu
v různých regionech. Třeba v pražských divadlech se nosily „ču*áčky“, tedy umělé kadeře na dámské vlásence. Když někdo v Brně
„ču*ákoval“, stál dlouho a bezprizorně na témže místě. V 19. století se v okolí Strakonic nazýval „ču*ák“ sloupek v plotu či ohradě
kolem chalupy, odtud se pak rozšířilo „stojí jako ču*ák“. Na Slovensku „dělati ču*áky“ prý znamenalo veseliti se.

■ Pí*a. Dnes se slovo výhradně používá jako nadávka, okazující k dámskému přirození. Dříve to byl v některých částech českých zemích další
výraz pro sýkorku. Ve staré Praze byla pí*a malý dámský klobouk. Etymologie vysvětluje původ slova z napoleonských válek. Francouzští

vojáci nazývaly české a moravské prostitutky, či přímo jejich vulvu, petit chat (vyslovováno „ptý-ša“),
což v překladu znamená „malá kočka, kočička“. Z toho se pak postupem času stalo české pí*a.

Poznámka pro (ne)slušňáky: V prvním případě vynecháváme písmeno D, v druhém R a ve třetím Č.

INZERCE

Matěj Hádek před tribunálem v te-
levizní minisérii Jan Hus. Sám čes-
ký náboženský reformátor a kaza-
tel ve svých promluvách k lidu ne-
šetřil ostrými výrazy na katolické
kněží i papeže a jejich otravu víry.

Jsi trouba! To je nejčastější nadávka, kterou v současné době používáme.
Hned následuje výraz blbec. FOTO2 x | ARCHIV MAFRA

František Ringo Čech
namaloval obraz
Zvířátka obdivují píču.
Jednu z jeho verzí
vlastní i Národní galerie
v Praze (vlevo).
Kapela Tři sestry má
zase kosočtverec v logu.

FOTO | MAFRA, FACEBOOK

Profesionální přídavné materiály a svářecí technika pro nejnáročnější aplikace

Voestalpine High
Performance Metals CZ s.r.o.

Průmyslová 591/1, Vyškov 682 01
Tel.: +420 515 211 871

• ElEktrotECHnik Pro sErVis sVářECí tECHniky
• APlikAční tECHnik - svařování a robotizace
• obCHodní ZástuPCE - pro prodej svářecí techniky do regionu Čechy

Významný Evropský výrobce svářecí techniky, materiálů pro svařování,
navařování a pájení přijme do svého kolektivu následující pozice:

Více informací naleznete na:
https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/cs/cs/kariera/
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Kupujte BIO
pro naši budoucnost!
Správným krokem, jak podpořit
ekologické zemědělce, kteří přirozeně
pečují o půdu, krajinu a hospodářská
zvířata s maximální ohleduplností, je
nákup jejich bioproduktů. Kromě farem
a farmářských trhů je nakoupíte také
v supermarketech. Vždy ale musí nést
označení logem biolistu nebo
biozebry.
Je-li na vámi vybrané potravině logo
biozebry s nápisem „Produkt
ekologického zemědělství“, můžete
si být jisti, že poslední úpravu tohoto
výrobku – ať už výrobu, zpracování,

či balení – provedl subjekt certifikovaný
českou kontrolní organizací. Která
organizace certifikaci v ČR provedla,
zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na
číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jejž
najdete u loga biozebry.
Pokud výrobek pochází ze zemí
Evropské unie, musí být označen
biolistem, číselným kódem kontrolní
organizace a také informací o původu
surovin. Ten se obvykle uvádí ve
formátu „EU“, nebo „mimo EU“
společně s názvem země, ve které byly
vyprodukovány všechny použité
suroviny.
Více informací o biopotravinách
najdete namyjsmebio.cz.

JOSEF HORA

ČR | Když se na začátku září v pražském
Zemědělskémmuzeu slavnostně vyhlašo-
valy výsledky soutěžeNejlepší biopotravi-
na roku 2022, kuchařským guru akce byl
MichalHugoHromas.Gastronauti už zna-
jí jeho lásku k ohni, na kterém umí připra-
vit mnoho svých pochoutek, ale kromě
toho je i publicista.
Během svých přednášek přibližuje jak

kulinářská tajemství, tak techniku zpraco-
vání potravin, jejich kvalitu a dává rady,
jak si chutně uvařit a najíst. Velmi dobře
rozumí hovězímu masu, zákonitostem
jeho zrání a úprav.

Umí Češi v kuchyni pracovat s hově-
zímmasem tak, jak si zaslouží? Přece
jen je rozdíl mezi přípravou guláše
a kvalitního steaku…
Češi si s hovězím samozřejmě dovedou
poradit, rozdíl je jen v tom, že tradičně se
u nás choval spíšemléčný skot, takže kva-
lita hovězího masa byla spíš průměrná.
Zpracovávalo se rychle, proto se prefero-
valy úpravy dušením. Když se podíváte
na českou klasiku, jsou to spíše omáčky
amaso vařené nebo dušené na způsob gu-
láše. Dokonce i roštěná se spíše podusila,
než vyloženě opekla nebo grilovala.
Máme prostě trochu jinou kulturu, pokud
jde o hovězí. Při úpravě dušením a vaře-
nímnemusíte jednotlivé partie až tak rozli-
šovat. U řezníka se tak většinou neobjed-
návaly partie, ale prostě jste si řekli o kus
masa na guláš nebo na ptáčky.

Co se tedy nejen amatérští kuchtíci
zpravidla ještěmusí naučit?
Učíme se, amyslím, že docela dobře, zále-
žitosti okolo zránímasa a jeho úpravy gri-
lováním. Jsou to techniky, se kterými
jsme se prostě nesetkávali. Spíš mám ale
někdypocit, že se námněkdemezi genera-
cemi trochu vytratil vztah k vnitřnostem
nebo k telecímumasu.

Zmínil jste vnitřnosti. Je to ta část sko-
tu, kterou zatím příliš nevyužíváme?
Skot se zpracovávápoměrně důkladně. Po-
řád je to produkce, která se musí zaplatit,
nemůžete jen tak vyhazovat kusy masa.
Větší pozornost by si možná zasloužily
vnitřnosti jako jazyk nebo srdce. Ale často
na to rezignují sami producenti, protože
jim celý kus skotu může zaplatit třeba
dobře zpracovaný a dobře zaplacený hřbet.

Které levnější partienejraději využívá-
te v kuchyni vy?
S radostí připravuji srdce nebo jazyk. Líč-
ka nám kvůli televizní popularitě podraži-
la a v poslední době zdražil trochu i ten ja-
zyk, ale pořád je to krásný čistý sval
za hezké peníze.Ohledněmasa simyslím,
že si docela dobře stojí pupek či žebra.

A co je pro přípravu nejjednodušší?
Samozřejmě vysoký a nízký roštěnec
z dobře vyzrálého kusu připravený jako
steak. I kdyžmá přes kilo, upéct ho na uhlí
je záležitostí pěti minut. A nesmíme zapo-
mínat na starý dobrý tatarák. Naopak nej-
těžší jsou zmiňované vnitřnosti a kusy ná-

ročné na zpracování, a to ať už kvůli kos-
tem nebo šlachám. Obtížné zpracování
ale zase kompenzuje cena, tak to prostě
chodí. S levnou věcí se vždycky člověk
víc nadře. Dobrýmpříkladem je třeba pra-
ní drštěk nebo střev.

U vepřového jsou také nějaké partie,
na které se při vaření zapomíná?
Prase je u nás dobře přečtená kniha, není
jeho část, která by nebyla známá. Máme
bohatou tradici zabijaček. Spíše je mi líto,
že se klasická zabijačka tak trochu vytrácí
a vepřové získalo punc levného a dostup-
ného masa. Je to škoda, protože se dá vy-
mazlit úplně stejně jako hovězí. Měl jsem
například za sucha vyvěšenou kotletu z bí-
lého prasete a musím konstatovat, že už
krásně voněla takzvaně šunkovinou. Její
aroma připomíná sušenou šunku. Při zrání
se postupně vytrácí voda a chuť masa
a tuku je mnohem intenzivnější.

A co drůbež?
Uní bychom seměli zaměřovat na kvalitu
chovu a porážky. Začít respektovat jejich
cenu. Vím, že teď spoustu lidí naštvu, ale
cena například kuřete na běžném trhu vy-
lučuje, aby se drůbež chovala seriózně
a slušně. Raději bychom se měli zaměřit
na kvalitu a dobrou cenou dát prostor pro-
ducentům dělat to pořádně. Potom si mů-
žeme dopřát maso sice ne tak často, jak
jsme navykli, ale rozhodně nesrovnatelně
kvalitnější. Proto také při vaření nejčastěji
sahám po bioprodukci, protože ta vám
dává jistotu o původu masa a hlavně způ-
sobu chovu. Třeba právě u kuřecího je ten
rozdíl naprosto zásadní.

K přípravě kvalitních
pokrmů je třeba znát
nejen nápadité recepty,
ale také ovládat znalosti
o různých druzích masa
a jejich zpracování.
„Větší pozornost by si
zasloužily vnitřnosti jako
jazyk nebo srdce,“ říká
kuchař Michal Hugo
Hromas, autor několika
kulinářských knih.

S levným kusemmasa se
v kuchyni vždy nadřete víc

FOTO | ARCHIV 5plus2

Mrkněte na recepty
z BIO hovězího
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USA | Zatím poslední ostře sledovaný
duel mezi ženou a mužem spolu sehráli
tenisté Martina Navrátilová a Jimmy
Connors 25. září 1992 na venkovním
kurtu hotelu Caesars Palace v Paradise,
v metropolitní oblasti Las Vegas.

Jimmy se tehdy vyjádřil, že zápas
bude „válkou“, Navrátilová opáčila, že
spíše půjde o „bitvu ega“. Média byla
tenkrát velmi korektní a souboj nazýva-
la „bitvou šampionů“, snažila se ne-
používat vžité označení „bitva pohlaví“.

Hrálo se s hybridními pravidly, která
zvýhodňovala Navrátilovou, přesto
40letý Connors zvítězil proti o pět let
mladší soupeřce 7:5, 6:2. A měl kliku.
Později ve své knize The Outsider při-
znal, že si vsadil milion dolarů, že ne-

prohraje více než osm her. Martina ho
porazila v sedmi. Navíc od pořadatelů
inkasoval půlmilionovou prémii za ví-
tězství. A oba tenisté dostali také star-
tovné ve výši 650 tisíc dolarů.

Rozhodně nešlo o první takové zápo-
lení. Už předtím zjara roku 1973 pětapa-
desátiletý Američan Bobby Riggs pobil
jednu z nejslavnějších tenistek historie
Margaret Courtovou 6:2, 6:1. Australan-
ka pak zápas označila za jednu z největ-
ších chyb, které se v kariéře dopustila.

V září téhož roku ji pomstila Billie
Jean Kingová, když v další „bitvě pohla-
ví“ vyzvala Bobbyho Riggse, někdejší
světovou jedničku. Říkali mu šovinistic-
ké prase. Ona zase beze studu hlásala, že
je lesba a muže k ničemu užitečnému ne-
potřebuje. Utkali se v ostře sledované te-
nisové exhibici, muž proti ženě, tradice
proti emancipaci. Na tiskovce před zápa-

sem Riggs prohĺásil: „Ženy patří do po-
stele a kuchyně. Přesně v tomto pořadí.
Ale určitě ne do arény, aby soupeřily
spolu s muži.“ Souboj sledovalo 50 mi-
lionů lidí u televize, návštěva 30 472 di-
váků na stadionu Astrodome v Housto-
nu přepisovala tenisové rekordy.

Po zápase s Kingovou musel Riggs
přiznat: „Podcenil jsem ji. Zasloužila si
vyhrát, bylo to fér.“ Krok v cestě za rov-
noprávnost žen ale kalí dost pochybnos-
tí. Riggs prý dlužil ohromný balík pe-

něz a vsadil proti sobě. Tenisová legen-
da Chris Evertová si myslí: „Věřím, že
to bylo férové. Jenže když Bobbyho zná-
te, tak si nikdy nemůžete být jistí.“

Zajímavostí je, že i americké sestry
Williamsovy coby teenagerky kdysi pro-
hlásily, že porazí každého chlapa od
200. místa v žebříčku ATP. Tak je vzal
za slovo vcelku neznámý tenista Kars-
ten Braasch, tehdy 203. hráč světa.
V Melbourne smetl 17letou Venus 6:2
a 16letou Serenu 6:1. (top, kor)

Jsou uznávanými legendami. Martina Navrátilová a Jimmy Connors se utkali
před třiceti lety v exhibici nazývané „souboj šampionů“. FOTO | ARCHIV MAFRA

Před třiceti lety stanuli proti sobě na tenisovém
kurtu bojovnice za práva leseb Martina Navrátilová
a arogantní rváč Jimmy Connors. V historii šlo o třetí
takové měření sil označované jako „souboj pohlaví“.

Píše se rok 2001. No-
vopečený šéf zvláštní
vyšetřovací jednotky
Holger Munch má za
úkol vyřešit vraždu dvou
jedenáctiletých chlapců.
Nedostatek důkazů ho
přivede na nápad an-
gažovat talentovanou
studentku policejní aka-
demie Miu Krügerovou.
Ani s pomocí její intuice
se však nevyhnou všem
falešným stopám, které
jim zanechává pomatený
vrah posedlý vizuální do-
konalostí. Podaří se na-

konec dopadnout muže, jenž má hrůzné
činy na svědomí?

Krásné a bezstarostné.
Takové jsou manželky
nacistických pohlavárů
známé jako Snoubenky
smrti. Zatímco v Evro-
pě to vře, tyto dámy se
nerušeně scházejí v ber-
línském hotelu Adlon
na sklenku šampaňské-
ho. Brzy však i ony na
vlastní kůži okusí, jak se
prohrává boj o vlastní ži-
vot. Do vyšetřování série
brutálních vražd se pou-
štějí tři lidé: neortodoxní
psychoanalytik, bohatá
dědička a nemilosrdný gesta-
pák. Co když se ale pachatel skrývá jinde,
než si všichni myslí?

SLAVNÉ KRIMINALISTICKÉ DUO JE ZPĚT
Od autora série V lese visí anděl

TEMNÁ DETEKTIVKA
Z PŘEDVEČERA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

www.albatrosmedia.cz

Od autora
bestselleru
Purpurové

řeky

ČTENÍ, NAD KTERÝM SE TAJÍ DECH

ZÁBLESK
HISTORIE

INZERCE

Bitva pohlaví, nebo jen švindl?
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ČR | S končícím létem skliďte na své za-
hradě poslední kousky ovoce, zkontroluj-
te švestky, jablka, hrušky a vinnou révu.
Také ostružiníky ještě plodí. Ze zeleniny
si pochutnáte na červeném i bílém zelí.

Počítejte už s klesajícími teplotami
a podle toho se o zahradu postarejte.
Nejdřív přemístěte dovnitř pokojové rost-
liny, které jste nechali letnit na zahrádce.
V noci teploty razantně klesají, což by
mohl být pro pokojovky šok. Předem se
připravte na ochlazení. Pořiďte si netka-
nou textilii, kterou ochráníte při prvních
mrazících choulostivé rostliny.

Narcisy a další cibuloviny

Společně s ochlazováním přichází také
čas sázení jarních cibulovin, jako jsou

bledule, sněženky, kosatce, okrasné čes-
neky, tulipány, hyacinty, krokusy, lilie
či modřence. Ještě v teplých zářijových
dnech máte možnost vysadit narcisy.
Než začnete s výsadbou, záhon zryjte
a nakypřete. Přidejte kompost a cibulo-
viny navlhčete přípravkem proti tvorbě
hub, pak je teprve vysaďte.
Dbejte ale na do-
statečnou hloub-
ku. Malé cibu-
le sázejte při-
bližně 7 cm
pod zem,
ty větší pak
do 15 cm.
Při mělčím
usazení by
příliš vnímaly
výkyvy teploty,
hlubší by zamezovalo
správné tvorbě květů. Ci-
buloviny se obvykle sáze-

jí do skupin podle druhu. O vzdálenosti
mezi jednotlivými kusy rozhoduje opět
velikost cibule. Těm malým, jaké mají
bledule nebo sněženky, postačí 5 cm,

velké se spokojí s de-
seticentimetrový-

mi odstupy.

Na špenát je stále ještě čas

Na podzim se počasí podobá tomu jarní-
mu a také poskytuje podobné podmínky
pro sázení. Proto je možné například sklí-
zet česnek a krátce poté ho začít znovu sá-
zet, ovšem to až v listopadu. Přes zimu sa-
mozřejmě hrozí silné mrazy, které cibul-
ku zničí. Pokud ji ale zasadíte dostatečně
hluboko, cibulka přežije. Konkrétně čes-

nek sázejte pět až osm centimetrů
pod zem. Jestli si chcete ještě vy-
pěstovat zeleninu na zimu, máte
šanci právě v září. V tuto dobu,
kdy je ještě teplo, vysejte špe-
nát, a to do třícentimetrové
hloubky 15 až 20 cm od sebe.
Už od října čekejte sklizeň.

Trávník a stromy

Vysazujte a přesazujte okrasné stromy
a keře jako jehličnany, vřesy, stáleze-
lené listnáče i rododendrony, ale ne-
zapomeňte na vydatnou zálivku. Ne-
zapomeňte na péči o okrasný tráv-
ník. Ten v září sečte výhradně na
výšku 2 až 3 cm, přihnojte, případně
ošetřete proti plevelu. (re, iDNES.cz)

Potřebujeme: 1 balení křehkého těsta, 250 ml smetany na vaření, 250 g smetanového sýra, 100 g sýra s modrou plísní, 3 velká
vejce, sůl, bílý pepř, 3 až 4 malé hrušky. Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C. Koláčovou formu vymažeme tukem a vylo-
žíme těstem, kousky těsta přesahující okraje odřízneme a přimáčkneme ke kraji. Dno těsta vyložíme pečicím papírem a zatíží-
me suchými fazolemi. Těsto předpečeme asi 10 minut se zátěží, pak odstraníme pečicí papír s fazolemi a pečeme dalších pět
minut bez zátěže. V misce promícháme smetanu s Lučinou a najemno nastrouhaným sýrem s modrou plísní. Přimícháme vej-
ce, podle chuti osolíme a opepříme. Hrušky omyjeme, pokud mají hezkou tenkou slupku, tak je jen nakrájíme na čtvrtky, zbaví-
me jádřince a pokrájíme na tenčí plátky. Předpečené těsto naplníme sýrovou směsí, poklademe plátky hrušek a dáme péct
na 30 až 35 minut. Koláč můžeme podávat teplý i studený nebo vychlazený. Tip na závěr: Dno předpečeného korpusu pokryj-
te opečenými kostičkami slaniny nebo nasekanými vlašskými ořechy. Recept: Ilona Smetanová, foto: Profimedia

ILUSTR. FOTO | SHUTTERSTOCK

V září je potřeba stíhat na zahradě činnosti spojené
jak s přípravou na nadcházející zimní měsíce, tak ty,
které jsou spojené už se zajištěním budoucích sklizní.

5plus2
■ RÁDCE

Využijte sklizeň hrušek k přípravě slaného koláče se sýremRECEPT

Zapracujte na zimní i jarní úrodě

INZERCE



ODČTVRTKADOÚTERÝ
22.9. –27. 9. 2022

28.9. ZAVŘENO

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 26. 10. 2022. Získané body lze uplatnit do 2. 11. 2022. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

Zvířátka z českého
venkova.

75%
sleva
jen za
10 bodů

3,90
6,90� 43%

24,90
39,90 37%

19,90
43,90 54%

16,90
21,90 22%

39,90
69,90 42%

OPLATKA KATKA ENJOY
různé druhy | 40 g
100 g 9,75 Kč

SCHWARZWALDSKÁ
ŠUNKA
krájená,
100 g vyrobeno
ze 128 g masa
100 g

TAVENÝ SÝR BONI
různé druhy
150 g | 100 g 11,27 Kč

RELAX
vybrané
druhy
1 l

PAPRIKA
ČERVENÁ
volná
cena za 1 kg

ilustrační foto

www.csob.cz/vyhodyprovsechny

Máme pro vás
2 000 Kč

Akce platí od 29. 8. do 31. 10. 2022.

Poštovní spořitelna je obchodní značka
Československé obchodní banky, a. s.

Za účet
s ČSOB Smart

INZERCE



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

T ento týden si patrně udělá Vašek
Bláha radost novou kytarou.
Frontman kapely Divokej Bill sla-

ví 24. září narozeniny a stalo se zvykem,
že si k nim nadělí nový kousek do sbírky
kytar. Už jich má doma 45. A kdoví, tře-
ba se mu povede sehnat kytaru z roku
1976, kdy se narodil. Má prý na ni velký
zálusk. Kytaristou chtěl být odjakživa,
ambici zpěváka ale neměl. Otec tří dcer,
motorkář, cestovatel a původně i umělec-
ký truhlář má za sebou Divoký léto s ka-
pelou a teď se všichni chystají znovu do-
bít O2 arenu. Tentokrát na Českém
mejdanu s Impulsem už 15. října.

Divokej Bill je osmičlenná muzikant-
ská parta, která pochází z Úval u Prahy.
Jen pro zajímavost, její název byl prý pů-
vodně provizoriem a figuroval v jedné
z jejích prvních písní. Vznikla v roce
1998 a o dva roky později vydala s vel-
kým úspěchem první desku Propustka
do pekel. Z ní pocházející písnička Plaka-
la se navíc stala jednou z nejpopulárněj-
ších písní roku 2000. A nesmí chybět na
žádném z koncertů kapely. Divokej Bill
se totiž svým stylem dokonale trefil
do vkusu českého publika. Vyplnil pro-
stor mezi keltským punkem inspirova-

ným Třemi sestrami a moravským folklo-
rem, který v rockových úpravách hrává
Čechomor. Je v něm trochu hospodské-
ho šramlu, v němž nesmí chybět housle
a tahací harmonika, stejně jako elektric-
kých a akustických kytar melodického
rocku. Kapela navíc vždycky hrála
s okouzlující energií a dokázala ji přelít
i na své posluchače. A co bylo důležité
a v tehdejších českých poměrech nevída-
né, svou energii dostala i na své desky.

Dnes je Divokej Bill ostřílená kapela
se sedmi alby a více než tuctem hitů, kte-
rým se říká trvalky, protože v rádiích ni-
kdy nezapadly a běžně se hrají dodnes.
Tou první rádiovkou bylo Znamení. Va-
šek Bláha se v několika rozhovorech ne-
chal slyšet, že bylo neuvěřitelné uvědo-
mit si sílu rádia. Přestože měla v té době
kapela stovky odehraných koncertů, Zna-
mení úplně posunulo vnímání Billů u pu-
blika. Zatím poslední takovou trvalkou
bylo Tsunami, které bylo na vrcholu rá-
diových rotací v letech 2018 až 2020.
Obraz valící se katastrofy jako kdyby
předpověděl blížící se vlnu covidu.

Nejlepší cover Karla Kryla

Bláhova kapela má v sobě odjakživa
cosi chlapského tak, jak to slýcháme
v mnoha lidových písních. Často se
v nich objevuje například pro rockovou
hudbu neobvyklé vojenské téma. Třeba
známý Batalion z roku 2009 líčí návrat
poslední jednotky z války očima jedno-
ho z těch, kdo pochodují městem.

A tak, jak je u „Billů“ zvykem, prolí-
ná se v protiválečné skladbě radost z pře-
žití se smutkem a bolestí z toho, co vojá-
ci v bojích prožili. Ale stejně hořkoslad-
ké bývají i jejich milostné písně. Typic-

kým příkladem je například Malování
nebo další známý hit Pocit.

Vašek Bláha je autorem většiny skla-
deb Divokýho Billa, těch bolavých
i těch radostných, jako je hned po Plaka-
la statisticky nejpopulárnější píseň Čme-
lák. Přesto si jeho kapela získala velký
respekt také jednou přejatou písní.

V roce 2014 nahrála s lehce folko-
vě-countryovým nádechem píseň Kara-
vana mraků. Jejich snímek bývá dodnes
považován za vůbec nejlepší coververzi
skladby Karla Kryla – a že pokusů nově
interpretovat Krylovy písně se za posled-
ních třicet let objevilo více než dost.

Poslední kolekci nových písní vydal
Divokej Bill před pěti lety, a proto se
očekává, že je nejvyšší čas, aby skupina
v blízké době vydala nové album. Na-
víc oslaví v příštím roce 25 let. Zrovna
Český mejdan s Impulsem patří mezi ta
ideální prostředí, kde by mohli Bláha
a jeho parta nějakou novinku naživo
představit našlapané hale.

ČR | Orchestr Karla Vlacha funguje od roku 1939,
má za sebou statisíce najetých kilometrů za posluchači
po celém světě. Pravidelně s ním vystupovali Josef
Zíma, Yvetta Simonová či Pavlína Filipovská. A právě
oni před několika dny symbolicky předali žezlo mladší
pěvecké generaci.

Od nastávající sezony se novými tvářemi orchestru
Karla Vlacha stávají Václav Noid Bárta a Tereza Maš-
ková. „Je to velká zodpovědnost po takových veliká-
nech převzít repertoár, ale kolena se nám neroztřásla,“
svorně uvedli oba protagonisté.

„Orchestr Karla Vlacha pro mě znamenal všechno.
Zpívala jsem předtím s orchestrem Zdeňka Bartáka,
ale pak jsem dostala nabídku od Karla Vlacha, což pro
mě bylo něco jako obrovské vítězství. Přijít jako mla-
dá holka do tak výborné kapely nebylo jen tak, ale
zvládla jsem to,“ svěřila se Yvetta Simonová.

„Učila jsem se stále nové písničky, hlavně duety
s Milanem Chladilem. Nás dva dal dohromady Vladi-
mír Dvořák, který v Československém rozhlase tehdy
uváděl pořad Posloucháte orchestr Karla Vlacha a po-
zval si mě tam,“ dodala Simonová a prozradila také, že

zpívání pro ni bylo v životě vším. „Nejlepší v životě
pro mě byla práce. Byla jsem do ní tak ponořená, že
jsem jednou na Vánoce někde vystupovala a zapomně-
la jsem udělat bramborový salát. Musela jsem ho kou-
pit,“ dodala zpěvačka.

Orchestr Karla Vlacha získal kromě čerstvých pě-
veckých posil také novou domovskou scénu. Nově
bude pro zkoušení, tak pro koncerty a veřejné produk-
ce využívat prostory Kongresového centra. Premiéro-
vý jarní galakoncert v novém působišti se chystá
16. dubna 2023. (iDNES.cz)

INZERCE

www.lomax.czPORAZTE INFLACI
AUŠETŘETENAENERGIÍCH

CHRÁNÍMEVÁŠDOMOV

Akce platí do 31.10.2022.

I ŽALUZIE
I VRATA
IDVEŘE
I ROLETY

do
31.1

0.
AKCE

Z Úval do největší arény

Slavný orchestr Karla Vlacha omlazuje

FOTO | MAFRA

„ Až hit Znamení
posunul

vnímání „Billa“ u publika.
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CNN PRIMA NEWS

V olby jsou tady! Už dnes, v pátek
23. září, začnou lidé po celém
Česku volit místní zastupitelstva

a třetinu Senátu. Volební místnosti se
uzavírají v sobotu ve 14 hodin a nedlou-
ho poté začnou z Českého statistického
úřadu proudit první předběžné výsledky
z jednotlivých volebních okrsků. Komu-
nální volby jsou co do orientace ve vý-
sledcích velmi komplikované. Zvlášť
velká výzva je to pro televizní vysílání.
CNN Prima NEWS proto přichystala
zbrusu nové volební studio s pěti mode-
rátory a dechberoucím kontinuálním pří-
sunem informací. Kamera bude studiem
doslova prolétávat a střídat pohledy
na jednotlivé moderátory, kteří budou
zrovna mít ty nejaktuálnější informace.

Rozsáhlé volební studio odstartuje v so-
botu v 11:00. A nabídne velmi zajímavou
podívanou i vzhledem k aktuální energe-
tické krizi, která by mohla zamíchat vo-
lebními preferencemi napříč Českem. Di-
váky přivítá pětice moderátorů ve složení
Terezie Tománková, Petr Suchoň, Marké-
ta Fialová, Petr Převrátil a Natálie Pančo-
chářová, kteří budou po celý den informo-
vat o všem důležitém.

Oblíbená moderátorka politických de-
bat Terezie Tománková si bude do stu-
dia zvát nejen politiky, ale také experty,
se kterými promluví o vývoji hlasování
a možných dopadech nového uspořádá-
ní zastupitelstev na náš život.

Jen pár metrů od Terezie bude Petr Su-
choň u interaktivní obrazovky průběžně
zásobovat diváky analýzami výsledků
a rozebírat možné rozložení sil v jednot-
livých obcích s pomocí Prima tužky.
Opět jen kousek to bude mít kamera
na své cestě po studiu k boční velko-
plošné obrazovce a Markétě Fialové, kte-
rá bude jako už tradičně informovat
o nejaktuálnějších průběžných výsled-
cích.

Start v sobotu v 11 hodin

Chybět nebude ani detailní pohled
na souboje v senátních volbách. Kdo se
bude přibližovat ke druhému kolu a kdo
naopak směřovat k porážce, probere
u další velkoplošné obrazovky moderá-
tor Petr Převrátil. A důležitá je i atmosfé-
ra ve společnosti. Jak volby vnímají lidé
po celém Česku? Co zajímavého se sta-
lo ve volebních místnostech? Sociální
sítě a internet bude přímo ve studiu sle-
dovat Natálie Pančochářová.

V pohotovosti bude samozřejmě i zá-
stup krajských reportérů CNN Prima
NEWS. Ti budou ve volebních štábech
největších politických stran a hnutí a bu-
dou pravidelně živě vstupovat ze všech
krajů po celé České republice. (ms)

Volební studio v novém kabátě star-
tuje už v sobotu v 11:00 na CNN Pri-
ma NEWS.

Jsme sice lékárna na internetu – dokonce ta největší
v ČR, ale i u nás jsou základním kamenem týmu lé-

kárníci. Stejně jako v každé jiné lékárně. Vždyť bez nich
by Lékárna.cz nebyla lékárnou! Sám jsem profesí lé-
kárník a preferuji to odvěké poslání poradit lidem tak
dobře, aby se uzdravili z nemoci nebo si posílili zdraví.
Trápí něco se zdravím i vás? Tak nám klidně napište,
zavolejte nebo využijte chat. Rádi pro každý váš zdra-
votní problém najdeme řešení, prověříme skladbu léků,
které užíváte, vybereme vhodné doplňky stravy nebo
vám sestavíme na míru ideální mix včetně režimových
opatření. Poradenská služba Lékárna.cz je pro kaž-
dého zdarma a navíc nemusíte za námi nikam chodit,
stát ve frontě s nemocnými: naše lékárníky oslovíte
jednoduše mailem nebo přes chat z webu Lékárna.cz.
Dostanete tolik času, kolik budete potřebovat, abyste
dobře porozuměli doporučením. Jsme si jisti tím, co
vám doporučujeme, i tím, že touto individuální péčí
o vás významně předbíháme ostatní lékárny.

GARANCE DOBRÉ RADY
A mám pro vás ještě jeden tip: využijte Garanci dob-
ré rady. Když si totiž koupíte na Lékárna.cz to, co vám
pro zlepšení zdravotního stavu náš lékárník doporučí,
dáváme vám garanci, že se váš stav zlepší. Takže když
doporučený postup„nezabere“, i když jste se léčili pod-
le našich rad, můžete do 30 dnů požádat o vrácení
peněz, které jste na základě naší rady na Lékárna.cz do
24 hodin po poradě utratili za doporučené léčivé pří-
pravky. Tak pevně si stojíme za tím, co přesně pro vaše
zdraví vybereme a radami, které přidáme! Důležitá je
i vaše zpětná vazba o průběhu léčby: lékárník může
přidat další doporučení, nebo vás poslat k lékaři. A taky
je to signál, zda radíme pacientovi srozumitelně, pří-
padně i námět pro inovace léčivých přípravků. Věřte,
že jsme ještě nikomu peníze nevraceli! Přesná pravidla
najdete na www.lekarna.cz.

MODERNÍ LÉKÁRENSTVÍ
Garance dobrých rad je unikátní služba lékárníků v Lé-
kárna.cz, nepodporuje zbytečnou spotřebu léčivých
přípravků, snaží se vést nemocného i k režimovým
opatřením. Rádi pomůžeme každému s jeho cestou
ke zdraví.

DOBRÁ RADA
z lékárny
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PharmDr. Vladimír Finsterle

lékárník a zakladatel Lékárna.cz

TELEVIZNÍ ZÁKULISÍ

Volby živě:
Obří studio
v nové podobě
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PROŽENY,KTERÉ ZÁŘÍ
BUĎTE HŘÍŠNĚ SEXY
Každá žena touží po bujném a zdravém dekoltu,
avšak příroda nebývá ke všem ženám spravedlivá.
Proto je zapotřebí přírodě trochu pomoci.

Proměňte svůj sen o dokonalém poprsí v realitu díky produktu
Decolen Forte. Doplněk stravy z lékárny, jehož přírodní složení
ze semen vinné révy, chmelu otáčivého, sóji a extraktu ze lnu
setého, chrání a podporuje zdraví prsní tkáně. Navícmá pozitivní
vliv na plnost, pevnost a celkové zdraví prsou a pomáhá snížit
negativní účinky hormonální nerovnováhy.

p p j p p
pevnost a celkové zdraví prsou a pomáhá snížit
ky hormonální nerovnováhy.

NÁVALYHORKA? POCENÍ?
POMOC, MENOPAUZA!
Pozorujete na sobě poslední dobou návaly horka, nadměrné poce-
ní, změny nálady, nespavost, zhoršení libida nebo přibírání na váze?
Může za tím být menopauza, které se obává každá žena ve středním
věku. Máme pro vás ověřené řešení, jak s projevy menopauzy zatočit
jednou provždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte Elli MenoOsteo FORTE nabízející
komplex důležitých látek pro ženy v menopauze i po ní. Díky extraktu z jetele lučního
pomáhá udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele otáčivého zase
napomáhá ženám vyrovnat se s návaly horka, pocením, neklidem či podrážděností.
Doplněk stravy obsahuje také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro zdraví
kostí. K dostání v lékárně.

Sérum Vlasové hnojivo představuje koncentrovanou péči
o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat. Jeho složení spojuje
účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do mimořádně koncen-
trované bezoplachové péče. Díky tomu sérum zajišťuje rychlý
a výrazný nástup účinku i při problémech s intenzivním vypa-
dáváním, řídnutím a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové
hnojivo v podobě šamponu či tablet. Kompletní portfolio znač-
ky Vlasové hnojivo najdete v lékárnách a zdravých výživách.

HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK

NOHY JAKO
KONVE?
SKONCUJTE
S OTOKY
KONOPÍM!
Trápí vás
otoky
a pocit
těžkých dolních
končetin? Máte
dojem, že nosíte
na nohou konve a vaše lýtka hyzdí křečové žíly?
Skoncujte s problémy konopím!
Konopné mazání Venosil s chladivým efektem poskytuje okamžitou úlevu a osvěžení
pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti. Venosil obsahuje uni-
kátní kombinaci konopného oleje a jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku, fe-
nykl, řepík, mátu aměsíček. Dlouhodobá péče a jemnámasáž nohouVenosilem přispívá
ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin.

Konopná úleva pro vaše nohy je dostupná v lékárnách a zdravých výživách také ve
formě spreje s aplikací bez nutnosti roztírání.
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dstavuje koncentrovanou péči

ZALIJ VLASY, AŤ HUSTĚ ROSTOU!
Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu
a nadměrně vypadávají? Dopřejte
jim vydatnou zálivku sérem
Vlasové hnojivo!amžitou úlevu a osvěženíí
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115František Filipovský
Po třicítce hrál víc než přesvědčivě studenty, okolo osmdesátky
sršel elánem ve slavných komediích o „básnících“ po boku mladého
Pavla Kříže. František Filipovský, od jehož narození právě dnes
23. září uplynulo 115 let, patří k nezapomenutelným legendám
českého filmu a divadla. Jak se mu hrálo před T. G. Masarykem,
díky čemu získal možnost dabovat Louise de Funèse a komu fandil
v pražském fotbalovém derby? Zavzpomínejte s 5plus2.

Text:mb Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz, Wikipedia

„CO VLASTNĚ UMĚJ?“ VÍTALI
WERICH S VOSKOVCEM
Když Filipovský nastoupil do legendárního Osvo-
bozeného divadla v roce 1932, Jan Werich s Jiřím
Voskovcem jej uvítali bez zbytečných zdvořilostí.
„Co vlastně uměj?“ onikalWerich záměrně přehlíži-
vě o dva roky mladšímu novému kolegovi. Vosko-
vec se k onikání přidal, ale zároveň se na Františka
usmíval, aby ho nevyplašili zase až tak moc. Byla
to prostě taková „mazácká hra“. Na snímku je vlevo
František Filipovský jako velekněz Ratata a Hana
Vítová coby otrokyně Onomatopoe ve hře Osvobo-
zeného divadla Caesar z roku 1932, kdy Filipovský
do zdejšího souboru nastopil. Právě na prknech
Osvobozeného divadla měl Filipovskýmožnost
zahrát si i před zraky prezidenta T. G. Masaryka,
kterého do divadla pozval celý ansámbl. „Nikdo moc
nevěřil, že by pozvání přijal. Jenomže prezidentova
kancelář téměř obratem oznámila, že ano. Když pak
přicházel do speciálně připravené lóže, vyprodaný
sál povstal a vítal ho dlouhým potleskem. Také my
jsme stáli před oponou a tleskali,“ líčil Filipovský
a nezapomněl dodat, že TGM poté nechal do diva-
dla poslat vzkaz, že se mu hra Svět za mřížemi líbila.

Z KOMPARSISTY NESTOREM
NÁRODNÍHO DIVADLA
K uměleckému prostředí měl František
Filipovský blízko už jen proto, že jeho
otec vyučoval zpěv, hru na housle či
klavír a věnoval se také chrámovému
sboru. „Jako malý kluk jsem se neustále
pohyboval kolem kostelních kůrů. Tehdy
to byla vlastně jedna z mála možností,
jak rodiče mohli v dětech rozvíjet hu-
dební nadání. A já zpíval rád,“ vyprávěl
Filipovský v knize Jiřího Tvrzníka Komik
se vrací. Přes dětské loutkové divadélko
tento rodák z východočeské Přelouče
přičichl k hereckému prostředí a se
skutečnými divadelníky si pak poprvé
zahrál před diváky coby sextant par-
dubického gymnázia. Lhostejno, že to
byla jen epizodní rolička, a to ještě jako
záskok za nemocného herce. Ani sám
Filipovský tehdy jistě nesnil o tom, že
v budoucnu nastoupí do Národního di-
vadla a stane se jeho pevnou součástí
po 47 let.

K VITALITĚ ZDRAVOU CHŮZÍ
A KOUŘENÍ NAVZDORY
Ačkoliv se jeho věk již blížil pětaosmdesátce,mnozí ko-
legové obdivovali Filipovského vitalitu. „Že mám recept
na stáří? To je bláhová představa, fyzicky už spoustu
věcí nezvládám,“ reagoval, aby ovšem jedním dechem
dodal, že má asi šťastnou náturu, protože ho to nijak
nedeprimuje a nemoci si nepřipouští. „Zatím to jde a stačí
mi k tomu jen přirozená obliba rychlé chůze. Jiný recept
nemám a příklady vzorné životosprávy, která by zdůvod-
ňovala svěžest mého poměrně vysokého věku, také určitě
nemám. Málokdy se pořádně vyspím, jím nepořádně
a docela bezuzdně kouřím. Z neřestí nevyznávám jen
alkohol,“ uvedl kumštýř, který podle svých slov nikdy
nebyl opilý.

LAKOMEC POZVÁNKOU K DABOVÁNÍ
LOUISE DE FUNÈSE
Že je František Filipovský francouzskému herci Lousi de
Funèsovi podobný nejen fyziognomicky, ale také hlasově,
to ví asi každý. Ovšem impuls k tomu, že právě Filipovský
dostal na počátku 70. let nabídku tohoto skvělého fran-
couzského herce a komika dabovat, vzešel z jiné situace.
„Dabingoví režiséři na to přišli jednoduše – František Fili-
povský na divadle hrál mimo jiné Harpagona v Mollièrově
komedii Lakomec. A právě tuto roli si ztvárnil de Funès
na filmovém plátně ve snímku, který dokonce sám režíro-
val. Podle vzpomínek pamětníků sta-
čilo jen vzájemně porovnat výkony
obou komiků v Lakomci. Našly se to-
tiž celé desítky společných momen-
tů, které oba herci zahráli naprosto
shodně,“ vysvětlila v knize František
Filipovský – Velký herec malých rolí
autorka Jana Divišová.

NA ROLI STUDENTA STARÝ
I MLADÝ ZÁROVEŇ
Při natáčení slavných studentských komedií Škola
základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy
duše (1939) bylo Filipovskému 31, respektive 32 let.
Přesto podobně jako ještě o skoro rok starší Ladislav
Pešek postavy otravných šprtů sehrál naprosto bri-
lantně. Jejich filmový profesor Jaroslav Marvan byl
přitom jen o šest let starší. Je proto paradoxní, že už
v roce 1932 Filipovský neprošel konkurzem na roli
studenta ve snímku Před maturitou s odůvodněním,
že je na roli oktavána už příliš starý.

„KÉŽ JSOU VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ
SPARŤANI,“ PŘÁL SI
Rtuťovitý herec patřil k milovníkům fotbalu, klubem jeho
srdce byla Sparta. „Na zájezdech jsem v hotelích zpravidla
sdílel společný pokoj s Martinem Růžkem. Slávista každým
coulem. To je snad jediné, co mě na něm mrzí, protože
bych si přál, aby všichni lidé, které mám rád, byli sparťa-
ni,“ zasnil se Filipovský, který ale smutnil nad tím, že se
Slavia byla nucena přestěhovat z Letné do Vršovic. „To le-
tenské sousedství mělo v sobě cosi pikantního a umocňo-
valo rivalitu obou věčných soupeřů,“ vysvětloval.

na filmovém plátně ve snímku, který dokonce sám režíro-

obou komiků v Lakomci. Našly se to-
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Pastináková bábovka
s ořechy a rumem

Potřebujeme: 100 g rozinek, 2 lžíce rumu,
280 g pastináku, 5 ks vajec, 250 gmásla,
200 gmoučkového cukru, 1 sáček
vanilkového cukru, 100 g nastrouhaných
vlašských ořechů, 120 g zakysané smetany,
420 g hladkémouky, 1 sáček kypřicího
prášku, sůl, moučkový cukr na posypání,
tuk a hruboumouka na formu.
Postup:Rozinky propláchneme teplou
vodou, nasypeme domisky, přelijeme
rumem a necháme nabobtnat. Pastinák
oloupeme a nastrouháme najemno. Vejce
rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků.
Z bílků připravíme tuhý sníh. Změklémáslo
vyšleháme smoučkovým i vanilkovým
cukrem a žloutky do pěny. Přidáme ořechy,
pastinák a zakysanou smetanu. Do hmoty
lehce vmícháme bílkový sníh a nakonec
do ní zapravímemouku prosátou s kypřicím
práškem a špetkou soli. Bábovkovou formu
vymažeme tukem, vysypememoukou
a naplníme těstem. Pečeme je ve vyhřáté
troubě při 150 °C asi 50minut. Po upečení
necháme bábovku krátce vychladnout
ve formě, pak ji vyklopíme na kovovou
mřížku a necháme vychladnout úplně.
Poté bábovku pocukrujeme.

FOTO | MAFRA
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Elektrické vozíky
a skútry

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

SLEVA 38 %

Snadné složení do rozměru 62x36x78 cm
(kolečkový kufr)

odpružená kola překonají i prahy

výkonný pohon 2x 250W ovládaný joystickem

vyzkoušení ZDARMA

nosnost 100 kg

hmotnost vč. baterií jen 31 kg (26 kg bez)

nový výrobek

dojezd 30km

baterie Li-Ion 2x24V 13Ah (624Wh)

rozměry: d 110 cm, š 62 cm, v 96 cm

sedák: h 45 cm, š 45 cm, výška od země 52 cm

nemusíte do obchodu objednejte si předvedení

SELVO i4500

56 650 Kč
34 990 Kč

Služby na libovolné adrese
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o.,

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

Písek-U Hřebčince
CYKLOŠVEC s.r.o.,U Hřebčince 2509,

tel.: 382 206 450

Písek-Harantova
CYKLOŠVEC,

Harantova 1317, tel.:382 221 175

Strakonice
Milisterfer Jiří - AGROM,

Volyňská 145,
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

Pastináková kaše s uzeným a pečenými jablky
Na4 porce potřebujeme: 600 g pastináku, 250 gmoučných brambor, sůl, 100 gmásla, 150ml
mléka, 600 g uzenéhomasa, 2 lžíce medu, pepř, 2 jablka, 2 lžíce hnědého cukru, 2 lžíce oleje.
Postup: Pastinák i brambory oloupeme a každé zvlášť nakrájíme na kostky. V hrnci přivedeme
k varu osolenou vodu, nasypeme do ní pastinák a vaříme do poloměkka. Přidáme brambory
a společně dovaříme. Scedíme a pak prolisujeme přes jemné síto domísy nebo rozmixujeme.
Přimícháme40 g rozpuštěnéhomásla, teplémléko a osolíme. Uzené nakrájíme na plátky,
potřememedem, posypeme drceným pepřem a necháme odležet. Jablka rozkrojíme podélně
na polovinu a potom nakrájíme na plátky. V pánvi rozehřejeme částmásla (asi 40 g), přisypeme
cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme jablka a zvolna je v karamelu podusíme. V pánvi
nahřejeme olej amaso v něm z obou stran zvolna opečeme.

Vepřová panenka
s pastinákovými frity
Potřebujeme: 600 g vepřové panenky,
2 lžíce olivového oleje, 1 lžičku sušeného
česneku a dvě citronové šťávy, čtvrt lžičky
drcených chilli papriček, sůl. Na frity:
3 velké pastináky, 1 lžičku sladké papriky,
2 lžíce olivového oleje. Na pesto:
50 gmandlí, hrst listové petržele, 2 lžíce
olivového oleje a citronové šťávy.
Postup: Panenku potřeme olejem
rozmíchaným se sušeným česnekem,
citronovou šťávou, chilli a solí. Necháme
odpočinout. Na frity oloupeme pastinák.
Na struhadle nebo nožem ho nakrájíme
na tenké hranolky. Vmíse je smícháme
s paprikou, solí a olejem. Rozprostřeme na
plech vyložený pečicím papírem. Vložíme
do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme asi
15 až 20minut, až budouměkké.
Zahřejeme grilovací pánev. Položíme
na ni připravenou panenku a opékáme ji
ze všech stran, celkem asi osmminut.
Pánev sundáme z ohně amaso na ní nechte
chvilku odpočinout. Připravíme si pesto.
Všechny potřebné suroviny vložíme do
robota s noži a rozmixujeme na hrubou
pastu. Pokud je potřeba, přidáme trochu
vody. Panenku naporcujeme. Servírujeme ji
se zeleninovými frity amandlovým pestem.
Zdroj receptů: Kulinární studio MAFRA

Dá se jíst vařený i syrový
a v kuchyni z něj můžete
připravit skvělou přílohu
k masu stejně jako třeba
bábovku. Čas na sklizeň
pastináku bohatého
mimo jiné na vlákninu
je právě nyní, v září.

Pastinák třikrát jinak
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BYDLENÍ

P ři pořizování domu či bytu je
dnes již běžným požadavkem
mít alespoň malý kousek místa

pro venkovní relaxaci. Jinak řečeno, bal-
kon či terasa je pomyslná místnost na-
víc, se kterou se však předem počítá. Zá-
roveň jde o poměrně unikátní prostor,
který na nás působí při pohledu zvenku
i zevnitř budovy. Měli bychom tak usilo-
vat o to, abychom celkový charakter in-
teriéru i exteriéru funkčně a esteticky
propojili.
Ideální řešení podlahových povrchů

zde představuje kvalitní keramická dlaž-
ba. Ta kroměmožnosti všestranného vy-
užití spojuje i celou řadu dalších výhod.
Je odolná, atraktivní, nenáročná a nabí-
zí nepřeberné množství formátů, stylů
či barev. Velmi elegantním dojmem pů-
sobí například série SHIREEN v oblíbe-
ném designu dřeva. Oproti přírodnímu
materiálu má však mnohem vyšší život-
nost a menší nároky na údržbu. Navíc
dřevěný obklad sám o sobě vyvolává po-
cit tepla a útulna. Skvěle se tak hodí
do prostoru uvnitř i ven.

Odolá i nepřízni počasí

Dalším předpokladem pro dlouhou ži-
votnost venkovní dlažby je vysoká otě-
ruvzdornost. Nejlepší volbou je slinutá
dlažba, která je dostatečně tvrdá, pevná,
otěruvzdorná a zároveň méně nasákavá.
Garancí kvality je totiž i tzv. index na-
sákavosti neboli mrazuvzdornost.
Pro exteriér volíme ideálně slinuté dlaž-
dice s nasákavostí nižší než 0,5 %. Mra-
zuvzdorná dlažba bude spolehlivě odo-
lávat nepřízni počasí, je však třeba věno-

vat zvýšenou pozornost také vlastnímu
bezpečí. Vmístech, kde je přirozená vlh-
kost, je žádoucí též speciální glazura,
která zamezí uklouznutí. Dlaždice s pro-
tiskluzovou úpravou tak umožňují bez-
pečný pohyb při chůzi naboso i v obuvi.
Nejlepším řešením pro terasy a balko-

ny se tak stávají mrazuvzdorné, slinuté,
glazované dlaždice. Kombinaci všech
vyjmenovaných vlastností a krásnou ka-
mennou texturu nabízí například série
BODO nebo URAL od renomovaných
španělských výrobců. Navíc pod sérií
URAL nabízíme i tzv.Modulární =Mul-
tiformátovou dlažbu.

Tato dlažba představuje originální
design díky skladbě různých formátů.
Každé balení obsahuje nakombinované
dlaždice různých velikostí (50x50,
25x50 a 25x25 cm). Výhodou tedy je,
že nemusíte kupovat jednotlivé velikos-
ti a následně je kombinovat. U modulár-
ní dlažby je již máte v patřičném pomě-
ru připraveny v jednom balení. Více in-
formací na www.sapho.cz. (ks)

ADVERTORIAL

www.sapho.cz koupelny, které mají styl

Keramická dlažba je ideální
řešení do interiéru i exteriéru

Dlažba SHIREEN GREY

„ Keramická
dlažba je

odolná, atraktivní,
nenáročná a nabízí
nepřeberné množství
formátů, stylů či barev.
Hodí se do prostoru
uvnitř i ven.

INZERCE

Dlažba URAL MODULAR

Obklady a dlažba BODO
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Zaměstnavatelé na jihu Čech 23. 9. 2022

● Dopady zdražování energií ● Učňové stále chybí
● Robotizace ve výrobě ● Růst mezd
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NELZE NIC PŘEDVÍDAT 28–32
Překotný růst cen energií pozorují s hrůzou
v očích nejen české domácnosti, ale také vý-
znamné společnosti. Zástupci firem v Jiho-
českém kraji současnou situaci popisují jako
nejméně předvídatelné období za dlouhou
historii. Většina z nich je závislá na plynu.

UKRAJINCE ZAMĚSTNAJÍ 36–39
Příliv nové pracovní síly na českém trhu je
nepřímým důsledkem války na Ukrajině.
Dlouhodobě neobsazené pozice, které by
firmy pokryly jen komplikovaně, se mnoh-
dy právě díky ukrajinským uprchlíkům daří
zaplnit. Není to tak ale pravidlem, protože
mnohdy jim chybí potřebná kvalifikace.

ODBORNÍCI DÁL CHYBÍ 40–43
Digitalizací a s ní související automatizací
výroby, známé také jako Průmysl 4.0, se za-
bývají i ve významných jihočeských společ-
nostech. Zástupci firem se ale shodují, že
není spásná.

Foto na obálce: MAFRA
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TEXT: EVA PETROVÁ
FOTO: PETR LUNDÁK, MAFRA

P
řekotný růst cen energií pozoru-
jí s hrůzou v očích nejen české
domácnosti, ale i významné
společnosti. Zástupci firem v Ji-
hočeském kraji současnou situ-

aci popisují jako nejméně předvídatelné
období za dlouhou historii. Většina z
nich je závislá na plynu. Omezení dodá-
vek fosilního paliva z Ruska tak provoz fi-
rem značně komplikuje. Dodavatelé
energií nejsou firmám ochotní podepiso-
vat smlouvy na následují rok. Situace tak
pro ně začíná být opravdu kritická.

I z důvodu uhlíkové stopy je například
společnost Schwan Cosmetics v Českém
Krumlově na plynovém vytápění napros-
to závislá. „Náhradní řešení za energie
nemáme. Museli bychom se po dvaceti
letech vydat úplně jinou cestou,“ říká její
personální ředitel Martin Toman.

Nedostatku plynu se obává i kaplický
ENGEL, který se zaměřuje na strojíren-
skou výrobu. Plyn používá pro vytápění
budov a práškové lakovny. Vedení firmy
se však rozhodlo pro neplánovanou in-

vestici do práškové lakovny, kde namísto
plynu bude vytápět lehkým topným ole-
jem. Jeho ekologická stopa je s plynem
srovnatelná. „Je to nejrychlejší možné ře-
šení situace, když vše půjde podle plánu,
nahradíme jím plyn v lakovně do půl

roku,“ vysvětluje již schválenou investici
personalista Engelu David Dědič. Lehký
topný olej tak zajistí teplo pro práškovou
lakovnu. Výměna topení v budovách je
velmi komplikovaná a finančně náročná,
takže v krátké době nerealizovatelná.

Také národní podnik Budějovický

Budvar se skokového zdražování energií
obává, ačkoliv je na fosilním palivu závis-
lý až sekundárně. „Se zpožděním nás to
ale také doběhne. Elektřinu odebíráme
a na plynu jsou závislí naši zákazníci,“
uvažuje Monika Grešová, personální ředi-
telka národního pivovaru.

ZDRAŽÍ NA PODZIM
Kvůli nevydařené chmelové sezoně pivo-
varské suroviny navíc podraží. Pivovar
plánuje ohlásit úpravu cen na podzim.
Zdražení piva ale není tak jednoduché.
Zákazníci jsou na to hodně citliví. A prá-
vě jejich kupní síla je pro udržení chodu
podniku zásadní.

S tím souhlasí také Pavel Buryánek,
personalista mlékárenského giganta jiho-
české Madety, která se zaměřuje na výro-
bu sýrů, másla či populárního Lipánku.
„Nechceme dosáhnout bodu, kdy zákaz-
níci nebudou navýšené ceny akceptovat.
Už teď vidíme na tržbách, že lidé naráže-
jí na realitu zdražování. Běžné prodeje
klesají,“ analyzuje Buryánek. Madeta už
své výrobky podražila, ale další navýšení
cen do budoucna nemůže s ohledem na
nečitelnou situaci na trhu vyloučit.

VEDENÍ FIRMY
SE ROZHODLO
PRO NEPLÁNOVANOU
INVESTICI DO PRÁŠKOVÉ
LAKOVNY, KDE NAMÍSTO
PLYNU BUDE VYTÁPĚT
LEHKÝM TOPNÝM OLEJEM.

ZASTROPOVAT ZÁSTUPCI FIREM NA DEBATNÍM FÓRU MF DNES, KTERÉ SE ZAČÁTKEM ZÁŘÍ USKUTEČNILO V ČESKOKRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH, SE
SHODLI, ŽE JEDINOU CESTOU K ZASTAVENÍ RŮSTU INFLACE JE CENOVÉ ZASTROPOVÁNÍ ENERGIÍ.

Zástupci významných regionálních firem debatovali s jihočeskou
MF DNES na dalším diskusním panelu v českokrumlovských klášterech.
Největší starost dělá zaměstnavatelům růst cen energií.

Nelze nic předvídat,
říkají zaměstnavatelé
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Pro dodavatele prémiových automobilů
společnosti Milan Král Group by omeze-
ní dodávek plynu znamenalo uzavření la-
kovny. Jelikož ta je ale pro chod podniku
postradatelná, provoz by tím značně neu-
trpěl. Společnost sídlící v Litvínovicích,
která se specializuje na značku Merce-
des, v současné době mnohem více trápí
dodávky samotných vozů.
„Nákladní auta nejsou. Poptávky firem

tak nemůžeme uspokojit,“ popisuje per-
sonální ředitelka skupiny Iveta Králová.
Zájem soukromých osob o prémiové
značky také dosudneklesl. „Jsou pořadní-
ky na auta. Lidé sice podepisují smlouvy,
nevědí ale, kdy auta dostanou a jakou bu-
doumít výbavu. Situace je špatná i u ser-
visu. Vázne dodání náhradních dílů,“ líčí
Králová s tím, že problém je hlavně s glo-
bální dopravou z Číny. Importéři navíc o
dodávkách dostatečně neinformují. I tak
se firma snaží pro své klienty udělatmaxi-
mum.
S problémovou dodávkou surovin se

potýká také výrobce zeleninových a ovoc-
ných směsí Zeelandia. „To je pro nás
hrozba i do budoucna. Omezení výroby
ale zatím nehrozí,“ informuje HR specia-
listka společnosti Petra Přibylová.
Je zřejmé, že zaměstnavatelé právě řeší

srovnatelné problémy jako jejich pracov-
níci. Snaží se najít řešení, která budou co
nejvýhodnější pro zaměstnance. Záro-
veň musejí mít co nejmenší finanční do-
pad pro samotné společnosti. „Snadná
řešení neexistují. To, co se dělo při koro-
navirové krizi, byl oproti dnešku slabý od-
var,“ pokračuje Buryánek za jihočeskou
mlékárnu. „Máme větší část nákupu ener-
gií na burze. Byli jsme zvyklí na to, že
cena energií padá s prázdninovýmiměsí-
ci, protože klesá spotřeba. Stal se opak.
Na to, co platilo dříve, se už nemůžeme
spoléhat,“ říká.

ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ JE
JEDINÝM VÝCHODISKEM
Všichni zástupci firem na debatním fóru
MF DNES, které se začátkem září usku-
tečnilo v českokrumlovských klášterech,
se shodli, že jedinou cestou k zastavení
růstu inflace je cenové zastropování ener-
gií. Jen navyšovánímezd totiž rostoucí ži-
votní náklady nevyřeší, navíc ani samot-
ní zaměstnavatelé nemohou přidávat to-
lik peněz, aby dorovnali inflaci.
„Aktuálně jsme zaměstnancůmnavýši-

li o necelých osm procent mzdy a máme
další benefity. Nejsme ale dál schopni za-
stupovat funkci státu,“ vysvětluje zástup-

kyně vimperského závodu Rohde
& Schwarz Kateřina Koubová.
Podobně smýšlejí i další zaměstnavate-

lé. „Čelíme mzdovým požadavkům za-
městnanců, protože očekávají, že inflaci
pobere zaměstnavatel. To se ale samo-
zřejmě nestane,“ přidává se Monika Gre-
šová z Budvaru s tím, že je potřeba dlou-
hodobé řešení. Pokračování na straně 30

IVETA KRÁLOVÁ Z FIRMY MILAN KRÁL GROUP
ZMÍNILA, ŽE JE TRÁPÍ NEDOSTATEČNÉ
DODÁVKY VOZŮ. ZÁJEM JE PŘITOM VELKÝ.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
DOVÝROBY, TECHNIKY I OBCHODU

SVÁŘEČE | ZÁMEČNÍKY |MONTÉRY
| KONSTRUKTÉRY | PROJEKTANTY |
OBCHODNÍKY | a další

Aktuální pozice naleznete na
https://www.zvvz.cz/kariera.html

www.zvvz.cz kariera@zvvz.cz + 420 737 232 705

→ Stabilní dlouhodobé zaměstnání
→ Náborový příspěvek pro výrobní pozice
→ Program pro studenty a absolventy
→ Zvyšování a doplnění odborné kvalifikace

a další osobní rozvoj
→ Možnost absolvování naší vlastní svářečské školy

a získání svářečského průkazu
→ Rozsáhlá nabídka benefitů, například:

• Program cafeterie
• Příplatek za přesčas ve výši 50%
• Lázeňské relaxační a ozdravné pobyty
• Odměny při životních výročích
• Příspěvek na dojíždění a stravování

ve vlastní závodní jídelně a mnohem víc…

INZERCE
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Pokračování ze strany 29

Také v Madetě se snaží lidem přispět za-
městnaneckými benefity, jakými jsou vý-
hodnější ceny v podnikových prodej-
nách nebo cílené příspěvky na energie.

ENGEL vyplácí v září spolu s příspěvky
prémii za loňský hospodářský výsledek.
„Zaměstnanci dostanou týdenní mzdu
navíc a půltýdenní jako podporu,“ uvádí
David Dědič. Strojírenská firma navíc
svým pracovníkům přispívá na dopravu.

„U vybraných pump jsme pro naše za-
městnance vyjednali slevu. Na jaře jsme
navíc spustili další linku firemní autobu-
sové dopravy,“ dodává.

Podobně postupuje i Milan Král
Group. „Při zdražení pohonných hmot
jsme zavedli individuální příspěvky na
dojíždění. Známe životní situaci našich
zaměstnanců a jsme jim připravení jed-
notlivě pomoci,“ uvádí Iveta Králová
s tím, že plošné benefity firma neposkytu-
je.

Výrobci dekorativní kosmetiky se v loň-
ském hospodářském roce zvýšil zájem
o produkty. Nebyl ale dostatek zaměst-
nanců, kteří by je vyráběli. Podnik proto
přijal asi 120 nových dělníků. V postu-
pech při zdražování nemá zatím vedení
firmy jasno. „Co budeme dělat dál, uvidí-
me až s navyšováním cen. Až přijdou
účty za elektřinu,“ uvažuje Martin To-
man ze Schwan Cosmetics. Snižování
teploty ve výrobních halách k šetření pří-
liš nepřispěje. Hygienická pracovní nor-
ma 18 stupňů Celsia je navíc ošetřená zá-
konem.

K propouštění se neuchyluje žádný ze
zaměstnavatelů a bylo by to podle zástup-
ců firem až to poslední a nejkrajnější řeše-
ní. „Zatím máme práci, a dokud jsme
schopni topit a lakovat, tak fungujeme.
Je samozřejmě potřeba připravit se na va-
riantu, že by se nemohlo topit ve výrobě.
Věříme ale, že výrobu nebude potřeba za-
stavit,“ přemítá zástupce Engelu. Rozva-
zování pracovních poměrů je poslední
možností. „Při současné míře nezaměst-
nanosti k tomu není prostor. Pokud chce
firma růst, zaměstnance si držet bude,“
potvrzuje Dědič. Ostatní zaměstnavatelé
v regionu názor sdílí. Udržení výroby je
jejich hlavním cílem.

V zajímavé pozici je ZVVZ Group se síd-
lem v Milevsku. „Omezení provozu neplá-
nujeme, práce máme dost. Zdražování

energií se promítne do ceny našich výrob-
ků a služeb. Naší výhodou je vlastní tep-
lárna na pevná paliva, kterou máme v are-
álu a která dodává teplo nejen do všech
našich budov, ale také do města Milev-
ska. Jsme tedy významným partnerem
města nejen jako zaměstnavatel, ale také
stabilní dodavatel tepla a teplé užitkové
vody pro obyvatele města. Zde je cena re-
gulovaná dle ERU (energetický regulační
úřad). Pro elektřinu máme na rok 2023
cenu zastropovanou. Plyn prakticky pro
náš provoz nevyužíváme,“ popsala Vero-
nika Kofroňová, HR ředitelka společnosti
ZVVZ Group. Pokračování na straně 32

VERONIKA KOFROŇOVÁ HR ŘEDITELKA ZVVZ
GROUP V MILEVSKU.

ZNÁME ŽIVOTNÍ SITUACI
NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ
A JSME JIM PŘIPRAVENÍ
JEDNOTLIVĚ POMOCI.

Staňte se součástí nemocnice, které na Vás záleží…

NEMOCNICE STRAKONICE, A.S. PŘIJME:

➨ lékaře/lékařky na interní a plicní oddělení
➨ všeobecné sestry na lůžková oddělení

NABÍZÍME:
Ohodnocení: nadprůměrnou mzdu, náborový příspěvek až
250.000 Kč, příspěvek na životní pojištění, úhradu nepovinného
očkování, možnost založení výhodného bankovního účtu a získání
městského bytu i řadu dalších benefitů také pro členy Vaší rodiny

Rozmach: aktivní podporu dalšího vzdělávání v rámci zvyšování
nebo prohlubování kvalifikace

Úspěch: práci v nemocnici, která obsadila 2. místo
v celorepublikové soutěži Nejlepší nemocnice ČR pro rok 2021

Kontaktujte: Bc. Ivana Kačírková, personalni@nemst.cz, tel.: 723 430 161

INZERCE

Nelze nic předvídat...
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Mistr výroby –
od 35 000 Kč
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JIHOČESKÝ KRAJ

Dolní Bukovsko
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Dokončení ze strany 29
Aktuální energetickou krizí se samozřej-
mě zabývají i v Boschi v Českých Budějo-
vicích. „Dopad zdražování energií je vý-
znamný i na naši společnost a intenzivně
se snažíme tyto dopady alespoň částečně
snížit. Určitou výhodou pro nás je, že se
dlouhodobě zaměřujeme na úsporné vy-
užívání surovin a energií a také na udrži-
telné podnikání, které je šetrné k životní-
mu prostředí. Už v roce 2020 se společ-
nost stala celosvětově CO2 neutrální,“
zmínila personální ředitelka společnosti
Robert Bosch Barbora Schelová.

Také společnosti Bosch v Česku, včet-
ně těch největších v Českých Budějovi-
cích a Jihlavě, dlouhodobě snižují spotře-
bu energií. „U elektřiny například tím, že
zlepšují energetickou efektivitu strojních
zařízení a používají inteligentní regulaci
osvětlení a LED světla. Na střechy svých
budov instalují fotovoltaiku. V oblasti vy-
tápění/chlazení budov využívají chytrou
ventilaci, odpadní teplo ze strojů a insta-
lují tepelná čerpadla,“ vyjmenovala Sche-
lová.

Jako dobrý příklad koncepčního přístu-
pu lze podle jejích slov uvést šestipodlaž-
ní budovu vývojového a technologického
centra v Boschi v Českých Budějovicích
nově otevřenou v roce 2019, která je ener-
geticky soběstačná.

Zdražování energií pak samozřejmě
řeší i v Jihostroji ve Velešíně na Česko-

krumlovsku. „Již řadu let realizujeme vý-
razné ekonomické úspory – racionaliza-
ce uspořádání výroby, zateplení všech ob-
jektů, decentralizace vytápění atd. To
nám například umožnilo snížit spotřebu
zemního plynu mezi lety 1994 a 2022 na
sedm procent původní hodnoty (ve fyzic-
kých jednotkách), při současném ná-
růstu tržeb o stovky procent,“ uvedl Hy-
nek Walner, Business Development Ma-
nager Jihostroje.

Spotřebu elektrické energie tam rov-
něž podstatně snížili, a to i při výrazném
rozšíření strojního parku. „Na podzim le-
tošního roku také uvedeme do provozu
vlastní fotovoltaickou elektrárnu, jež
bude pokrývat cca 1/3 naší vnitřní spotře-
by elektrické energie,“ pokračoval Wal-
ner. Omezení provozu podle něj v součas-
né době nehrozí.

Nové benefity nezaváděli. „Ekonomic-
ké i obchodní postavení firmy nám umož-
ňuje, že průměrný výdělek v Jihostroji le-
tos naroste oproti roku 2021 cca o 15 pro-
cent a bude se pohybovat nad 40 tisíci ko-
run měsíčně,“ konstatoval Hynek Wal-
ner.

Situaci v ZVVZ Group popsala Veroni-
ka Kofroňová, HR ředitelka společnosti.
„V naší společnosti působí odborová or-
ganizace, plánujeme samozřejmě kolek-
tivní vyjednávání, které zahájíme v příš-
tích týdnech, v rámci vyjednávání bude-
me řešit všechny parametry související

s odměňováním včetně benefitů –
máme poměrně širokou škálu – týden
dovolené nad zákonnou povinnost
nebo příplatek za práci přesčas 50 pro-
cent, přes příspěvek na dojíždění, pen-
zijní připojištění, příspěvek na lázeňské
a ozdravné pobyty až po systém kafeté-
rie ZVVZ Benefity Café,“ vyjmenovala
Kofroňová.

Kolektivní vyjednávání na letošní pod-
zim podle ní nebude snadné. „Nachází-
me se v období, kdy se na denní, možná
hodinové bázi řeší ceny energií, mluví se
o energetické krizi, dokonce kolapsu
energetického trhu, další kritické faktory
jsou válka na Ukrajině, a to vše na pozadí
covidové pandemie, hrozící další pod-
zimní vlny. Všichni jsou již velmi unave-
ní. Odborníci a odbornice z oblasti psy-
chologie, leadershipu i ekonomie se pro-
to shodují, že z tohoto mixu vyjdou jako
vítězové jen firmy, ve kterých se jejich za-
městnanci cítí v bezpečí,“ zdůraznila HR
ředitelka ZVVZ Group.

„Dovolila bych si v této souvislosti
upozornit na skutečnost, o které se příliš
nehovoří – trendem posledních let je, že
soukromá sféra v oblasti odměňování vý-
razně zaostává za tou státní, přitom je to
soukromá sféra, která vytváří ve společ-
nosti tzv. přidanou hodnotu. A ‚dohá-
nět‘ nárůsty platů ve státní sféře není
pro soukromé podniky vůbec snadné,
navíc se zátěží dopadů pandemie uply-
nulých 2,5 roku a energetickou krizí, kte-
rou procházíme,“ upozornila Veronika
Kofroňová.

Pro soukromé firmy není jednoduché
v rámci všech rostoucích vstupů a inflace
adekvátně dohánět pravidelné navyšová-
ní platů ve veřejném sektoru. „To považu-
ji za důležité téma, které by se mělo začít
zodpovědně a otevřeně komunikovat,
aby se stále více neprohluboval rozdíl
mezi těmi, kteří reálně produkují pro-
středky, a těmi, ktěří tyto prostředky „spo-
třebovávají“, byť službou pro tu první
skupinu. Je to jednoduchá matematika,
která nám zatím vychází pouze proto, že
žijeme částečně ve virtuálním financová-
ní. A není asi ani překvapením, že pro
uchazeče na trhu práce takový poměr
není příliš motivační pro to, aby hledali
uplatnění právě v soukromém sektoru,
kde tolik scházejí. Musí být v zájmu celé
společnosti dívat se směrem k udržitelné
budoucnosti i na trhu práce,“ konstatova-
la Kofroňová na závěr.

MARTIN TOMAN ZE
SCHWAN COSMETICS
V ČESKÉM KRUMLOVĚ JE
PRAVIDELNÝM
ÚČASTNÍKEM DISKUSNÍHO
FÓRA MF DNES. NAOPAK
PETRA PŘIBYLOVÁ ZE
ZEELANDIE DORAZILA
POPRVÉ.

Nelze nic předvídat,
říkají zaměstnavatelé



Práci ve výrobě bez víkendových
a nočních směn.
Práci v menším přátelském kolektivu
ve stabilní potravinářské společnosti.
Mzdu 24000 - 31 000 Kč.

Nabízíme:

Zvol si dobrou práci a ozvi se nám:
prace@zeelandia.cz 381 791 824

Zvol si dobrou práci
v Malšicích u Tábora

ve společnosti Zeelandia spol. s r.o.

Chcešv d t víc?

Inzerce
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BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
Jsme národní pivovar. Jsme odpovědní
správci pivovarské moudrosti a dovednos-
ti. Šíříme slávu a radost z poctivého české-
ho piva. Celkový výstav piva v roce 2021
dosáhl 1,809 milionu hektolitrů. Vyvážíme
naše produkty do více než 70 zemí světa.
Počet zaměstnanců je přes šest stovek. Pi-
vovar pravidelně investuje do své moderni-
zace a rozvoje. Nová je například stáčecí
linka na plechovky.

ENGEL STROJÍRENSKÁ
Strojírenská firma se zabývá výrobou
součástí vstřikolisů na plasty. Jde o výrobu
ocelových konstrukcí s moderní práškovou
lakovnou, výrobu elektrorozvaděčů a páso-
vých dopravníků. Působí v Kaplici na Česko-
krumlovsku.

JIHOSTROJ
Firma, jež je 103 let stálicí na českém prů-
myslovém nebi se světovým dosahem.
Vlastní vývoj a výroba hydraulických čerpa-
del a motorů, čerpadel a regulačních systé-
mů leteckých motorů a vrtulí si nalezla ces-
tu již do 42 zemí na všech kontinentech
světa kromě Antarktidy, kde (zatím) žádný
průmysl není, i když náš výrobek, omezo-
vač otáček vrtule na nejrychlejším turbovr-
tulovém letadle na světě TBM 930 ledový
kontinent přeletěl. To je však jen zlomek
toho, co Jihostroj vyvíjí, vyrábí a dodává.

MADETA
Madeta je největší mlékárnou v České re-
publice a v letošním roce slaví 120 let od
svého založení. Za rok ve svých čtyřech vý-
robních závodech zpracuje téměř 400 milio-
nů litrů mléka a jejich brány opouští více
než 250 druhů výrobků. Výrobní závody
jsou v Českém Krumlově, Plané nad Lužnicí,
Jindřichově Hradci a Pelhřimově. V Jesenici
u Prahy provozuje Madeta centrální sklad a
v Českých Budějovicích sídlí její generální
ředitelství. V pracovním poměru Madeta za-
městnává 1 400 pracovníků.

MILAN KRÁL GROUP
Psal se rok 1992, když se Milan Král rozhodl
založit svou firmu se solárii. Již o rok poz-
ději se mu podařilo získat licenci na výhrad-
ní prodej vozů Mercedes-Benz v jižních Če-
chách. Po jeho boku stojí od začátku podni-
kání manželka Iveta Králová. A spokojení
zákazníci udávají směr jejich firmy již 30
let. Společnost Milan Král se již 30 let zabý-
vá prodejem a servisem vozů Merce-
des-Benz. Manželé Královi se stejně jako
na začátku těší na každý den, kdy se setka-
jí se svými zákazníky. Ti, stejně jako zaměst-
nanci, dle jejich slov tvoří součást jejich vel-
ké rodiny, o niž se s radostí starají.

ROBERT BOSCH
Věnuje se výrobě a vývoji komponentů do
aut. Hlavní část produkce tvoří DNOX, tedy
zařízení pro redukci emisí oxidu dusíku ve
výfukových plynech. Výroba i vývoj se na-
chází v Českých Budějovicích.

ROHDE & SCHWARZ
Firma Rohde & Schwarz je nezávislá rodin-
ná společnost, jejíž historie sahá až do roku
1933, kdy byla v Mnichově založena. Za
svou 88letou historii se společnost stala
specialistou v oblasti měřicí techniky a radi-
ových komunikací. Rohde & Schwarz půso-
bí ve více než 70 zemích světa a zaměstná-
vá více než 13 tisíc zaměstnanců. Vimper-
ský závod byl založen v roce 2001 a od té
doby je neustále rozvíjen. V současnosti za-
městnává přes 900 zaměstnanců. Závod
vyrábí v rámci koncernu širokou škálu pro-
duktů, které jsou špičkou v oboru pozemní,
námořní i letecké komunikace, radiomoni-
toringu, v systémech pro zpracování obra-
zu i zvuku a zejména v oblasti měřicí techni-
ky.

SCHWAN COSMETICS CR
Společnost Schwan Cosmetics CR se zabý-
vá především výrobou dřevěných kosme-
tických tužek na oční linky a konturovací
linky na rty. Závod má v Českém Krumlově.
Na jihu Čech společnost působí od roku
2001 a patří do skupiny výrobce dekorativ-
ní kosmetiky Schwan-STABILO Cosmetics
GmbH & Co. KG se sídlem v německém He-
roldsbergu. Areál v Krumlově opouští kaž-
doročně více než 100 milionů kusů výrob-
ků.

ZEELANDIA
Naším oborem je pekařina a cukrařina po
celém světě. Zákazníkům nabízíme inova-
tivní výrobky vycházející z našich celosvě-
tových zkušeností, nových surovin, nejmo-
dernějších postupů a marketingových kon-
ceptů. Zeelandia byla založena roku 1900
H. J. Doelemanem, nejmladším synem ho-

landského pekaře, a sídlí v Zierikzee (Nizo-
zemsko) až dosud. Po celém světě zaměst-
nává přes 3 000 zaměstnanců, působí ve
více než 30 zemích a prodává do cca 100
zemí světa. Na český trh vstoupila Zeelan-
dia v roce 2000, a to připojením společnos-
ti Lactoprot Bohemia ke skupině. Inovace
je základem naší strategie. Reagujeme na
potřeby zákazníků i měnící se potřeby spo-
třebitelů. Dbáme na kvalitu našich výrob-
ků, jejich bezpečnost, dodržujeme normy a
postupy, výrobky podrobujeme přísné kon-
trole. Důkazem naší snahy jsou systémy ří-
zení kvality, které jsme v naší společnosti
zavedli a dodržujeme. Naším cílem je být
skutečným partnerem pekařů a cukrářů. Po-
chopit jejich potřeby, podílet se na jejich
činnosti, pomoci jim dodávat vysoce kvalit-
ní výrobky, zvýšit jejich produktivitu a rozší-
řit sortiment výrobků. Věříme, že úspěch
našich zákazníků je také naším úspěchem.
Dnešní odlišné uvažování přináší zítřejší
úspěch.

ZVVZ GROUP
Holding ZVVZ GROUP je přední česká stro-
jírenská skupina s dlouholetou historií a roz-
lehlým výrobním závodem. Holdingovou
společností skupiny je ZVVZ GROUP, a. s.,
která zajišťuje obslužné funkce a sdružuje
obchodní a technické kapacity skupiny.
Hlavní výkonné společnosti skupiny jsou
ZVVZ-Enven Engineering, a. s. (odlučování
a filtrace, čištění spalin, pneumatická do-
prava, montáže a servis) a ZVVZ MACHINE-
RY, a. s. (výroba ventilátorů, sil a cisteren,
klapek a uzávěrů na zakázku dle vlastní do-
kumentace nebo dokumentace zákazníků,
dodávky vzduchotechnického potrubí a tlu-
mičů pro lehké provozy). Do Skupiny dále
patří společnosti EVECO, ELWO a ZVVZ
Energo. Organizační složka je na Sloven-
sku, dceřiné společnosti v Polsku, Kazach-
stánu a Ukrajině. Aktuálně holding zaměst-
nává téměř 600 zaměstnanců. Centrála je
v jihočeském Milevsku, další kanceláře v
Praze.

PŘEHLED FIREM ZAPOJENÝCH DO FÓRAMF DNES



30 let v tom
jedeme spolu.
Děkujeme
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TEXT: EVA PETROVÁ
FOTO: PETR LUNDÁK, MAFRA

P
říliv nové pracovní síly na čes-
kém trhu je nepřímým důsled-
kem války na Ukrajině. Dlouho-
době neobsazené pozice, které
by firmy pokryly jen kompliko-

vaně, se mnohdy právě díky ukrajinským
uprchlíkům daří zaplnit. Není to tak ale
pravidlem, protože mnohdy chybí po-
třebná kvalifikace. Na některé pozice
jsou zase potřeba především muži
a z Ukrajiny přicházely především ženy
s dětmi.

Jihočeské Madetě se po několika měsí-
cích podařilo posílit směny ve dvou stře-
discích. „Tím, že na trh práce přišlo nové

penzum lidí, objevila se příležitost pra-
covní pozice zaplnit,“ konstatuje Pavel
Buryánek, personální ředitel Madety. Ně-
kolik Ukrajinců funguje v mlékárně už
řadu let. „Když začala válka, trochu jsme
se báli, aby se část zaměstnanců naopak
nerozhodla odejít zpět na Ukrajinu. Ně-
které profese jsou pro nás docela zásad-
ní. Obzvlášť ty zastoupené muži. Nako-
nec se naše obavy nenaplnily,“ komentu-
je Buryánek s tím, že do své domoviny od-
jeli dva pracovníci. Lidé s ukrajinskou
státní příslušností nyní tvoří pět procent
všech zaměstnanců.

V českokrumlovské pobočce Schwan
Cosmetics CR pracují čtyři desítky Ukra-
jinců. „Lidem, kteří zůstali, jsme nabídli,
ať jdou do zaměstnaneckého kmene.

Ten je pro nás prioritní. Měli jsme zájem,
aby tam zůstali pracovití lidé,“ popisuje
Martin Toman, personální ředitel.

Ukrajinským ženám práci nenabízí Ze-
elandia. Její zaměstnanci totiž vykonáva-
jí fyzicky značně náročnou práci. „Pra-
covníci manipulují s pytli, které váží i 25
kilogramů. Tato práce je ženám ze záko-
na zakázaná. Neměli jsme jim tak co na-
bídnout. Ženské pozice máme obsazené.
Mužské zájemce o pracovní poměr jsme
téměř neměli,“ popisuje personální ve-
doucí Zeelandie Petra Přibylová. Proble-
matická by podle ní byla také jazyková
bariéra. „Popisky etiket na výrobcích
jsou v češtině nebo angličtině. Zaškolová-
ní ukrajinsky mluvících by se nám nevy-
platilo,“ vysvětluje. Pokračování na str. 38

Německá společnost Achilles CZ s.r.o.
se sídlem v Plané 81 u Č. Budějovic
s dostupností MHD č. 19 hledá do

ruční výroby luxusních
obalů ženy a muže
strojníky do HPP
s možností okamžitého
nástupu.

Nevyučené zaškolíme.
CV zasílejte na obchod@achilles.cz.
Prohlídka závodu dle individuální domluvy
je možná. Původní specializace v oblasti
polygrafie je výraznou výhodou.

Kategorie pracovníků / ic 50+
je u nás vítána.

Váleční uprchlíci si postupně nacházejí práci v Česku, ale musí si například udělat různé
certifikáty a zkoušky. Třeba na sváření to trvá jen několik týdnů a mohou začít.

Ukrajince umí zaměstnat,
ale chybí jim kvalifikace

INZERCE
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Pokračování ze strany 36

Problémy s pracovní silou v národním pi-
vovaruBudějovický Budvar navázání spo-
lupráce s Ukrajinci nevyřešilo. „Co se
týče zaměstnání,máme jednotky pracov-
níků z Ukrajiny. Z nich se dvě ženy vrací
do své domoviny. Tam to není o počtu,
spíše o kvalifikační struktuře. Ta kvalifiko-
vaná síla zkrátka nepřišla. Vyčkáváme, co
bude dál,“ uvádíMonika Grešová z Budě-
jovického Budvaru.
Stejný svízel řeší i ostatní zaměstnava-

telé. Problematické je uznávání formální-
ho vzdělání z ciziny. Uchazeči o práci
v Česku si tak často musejí dodělávat
zkoušky a rekvalifikace. „Nejsou to seřizo-
vači ani technologové – pracovní pozice,
které potřebujeme,“ vysvětluje Martin
Toman ze Schwan Cosmetics CR v Čes-
kém Krumlově. Ne vždy je však potřeba
certifikace.
„Většina věcí, které se dělají na elektru,

nejsou pod proudem. Zaškolování proto
není nutné. Nyní máme rekvalifikanty na
svařování. Tam si ten certifikát mohou
udělat v řádu několika týdnů,“ říká David
Dědič z kaplického Engelu s tím, že kapa-
city rekvalifikace teď zaplňují právěUkra-
jinci. Za měsíc se na svářeče vyškolí tři
muži.
Posouvat se na kariérním žebříčku je

možné. „Máme i řadu zaměstnanců, kte-
ří původně nastoupili na nekvalifikované
pozice a nyní jsou z nich seřizovači,“ sdílí
zkušenost z prostředíMadety Pavel Bury-
ánek, tamní personální ředitel. „Byli to
pánové s technickým vzděláním. Dostali
příležitost, zapracovali se amůžou fungo-
vat. Jeden z prvních Ukrajinců, který k
nám přišel, nyní dělá mistra střediska,“

pokračuje s tím, že situaci zjednodušuje
mistrova mateřština. Díky své státní pří-
slušnosti se s dalšími Ukrajinci na praco-
višti lépe domluví.
Cizinci se druží také ve společnosti Mi-

lan Král Group. Dodavatel prémiových
aut si pochvaluje především spolehlivost
a pracovitost Ukrajinců. „Většina z nich
je kvalifikovaná. Co neuměli, to se rychle
doučili. Velmi chtějí pracovat. Tím, že
jsme zaměření na výkonové složky, tak
oni vědí, že když budou opravdu dělat
osm hodin a nepoflakovat se, vydělají si
velké peníze,“ chválí personální ředitelka
Iveta Králová. Šest ze sedmi ukrajinských
automechaniků zaměstnávali už před vál-
kou.

KDO SE VRÁTÍ A KDO ZŮSTANE?
Oslovení zástupci jihočeských zaměstna-
vatelů se shodují na tom, že vedle kvalifi-
kace je důležitá především dlouhodo-
bost. Firmy jsou ochotné investovat do
zaučení nových pracovníků čas a pro-
středky. To se jim alemusí vrátit. „Certifi-
kacemechaniků trvá několik let. Je to slo-
žitý proces. Není možné, abychom přijali
někoho, kdo za pár měsíců odejde a nic
nám nepřinese,“ vysvětluje Králová a do-
dává, že nějaký čas Ukrajincům trvá
i osvojení si základů českého jazyka.
Z vimperského závodu Rohde &

Schwarz odešla zhruba polovina nabra-
nýchUkrajinců. „Ženy, jejichž rodina zů-
stala za hranicemi, se většinou vrátily
domů. Bohužel nám tomnohé z nich ani
nestihly oznámit,“ sdílí aktuální zkuše-
nost firmy její zástupkyně z personální-
ho oddělení Kateřina Koubová.
Pravděpodobnost návratu pracovníků

zpátky naUkrajinu se podle zaměstnava-

telů snižuje, pokud rodiny najdou v Čes-
ké republice dobré zázemí. „Pokud bude
člověk bydlet dva roky v hostelu nebo
penzionu, předpoklad návratu naUkraji-
nu je veliký. Když získá byt, bude se sna-
žit tady zůstat,“ přemítá Martin Toman
ze Schwan Cosmetics.
Většina firem proto poskytujemožnost

ubytování. Například strojírenská firma
ENGEL pro cizince pronajala prostory
v Českém Krumlově nebo u Kaplice. „Po-
řádmáme plný Malý pivovar. Prostory ji-

nak nevyužíváme, takže Ukrajinci tam
můžou i nadále zůstat bydlet. Od státu
dostávámena ubytování příspěvek,“ uvá-
dí Monika Grešová z Budvaru. Dodává
ale, že právě Malý pivovar je jedinou bu-
dovou s plynovým topením. Státní pří-
spěvek tak provozní náklady s rostoucí-
mi cenami energií těžko pokryje.
„A to nemluvíme o školách. Protože ty

rodiny potřebují. Co by tu bez nich děla-
ly?“ přidává se zástupce jihočeskémlékár-
ny Pavel Buryánek. „Několik měsíců to
zvládaly v nějakém provizorním režimu,
ale se zářím je potřeba, aby děti normál-
ně fungovaly a vzdělávaly se. Z dostup-
ných informací nemám pocit, že by se
úplně dařilo začleňovat je do společnos-
ti, aby byli schopní fungovat tu dlouhodo-
bě,“ hodnotí Buryánek.
Situace je nejistá především kvůli povo-

lení k pobytu. Zaměstnavatelé cizinců kri-
tizují nedostatečnou komunikaci ze stra-
ny oboru azylové a migrační politiky mi-
nisterstva vnitra. „Většina lidí dostala
víza na strpění. Ta jsou platná na rok. Ne-
víme, co se stane dál. Budou je prodlužo-
vat? Nevím, jak probíhá administrace
toho, jestli jsou někde evidovaní nebo re-
gistrovaní. Nevíme, co se stane 24. února
2023,“ vyjádřil Toman obavy mnohých
zaměstnavatelů.

MONIKA GREŠOVÁ JE PERSONÁLNÍ
ŘEDITELKOU V NÁRODNÍM PODNIKU
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR.

VĚTŠINA LIDÍ DOSTALA
VÍZA NA STRPĚNÍ. TA JSOU
PLATNÁ NA ROK. NEVÍME,
CO SE STANE DÁL. BUDOU
JE PRODLUŽOVAT? NEVÍM,
JAK FUNGUJE
ADMINISTRACE, JESTLI
JSOU NĚKDE EVIDOVANÍ
NEBO REGISTROVANÍ.

Ukrajince umí zaměstnat,
ale chybí jim kvalifikace
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Situaci ve společnosti ZVVZ Group se
sídlem v Milevsku přiblížila Veronika
Kofroňová, personální ředitelka. „Naše
provozy vyžadují těžkou práci, která je
primárně opravdu objektivně z důvodu
fyzické náročnosti vhodnější pro muže –
zaměstnáváme ve výrobě svářeče, zámeč-
níky, klempíře, obráběče CNC, operátory

NC, montéry. Na jaře jsme byli aktivní,
oslovili jsme město Milevsko, koordináto-
ra pro umisťování uprchlíků i Jihočeskou
hospodářskou komoru s nabídkou práce
v těchto profesích. Demografická sklad-
ba uprchlíků není pro nás příznivá, a tak
se nám nepodařilo v tomto uspět,“ říká

Kofroňová. „Navíc z hlediska agenturní-
ho zaměstnávání se bohužel situace také
zkomplikovala z důvodu branné povinno-
sti mužů na Ukrajině. Pracuje u nás delší
dobu několik zahraničních agenturních
zaměstnanců a máme s nimi výbornou
zkušenost. Po odborné stránce pracují
kvalitně a lidsky s nimi vycházíme také
výborně,“ doplňuje personální ředitelka
ZVVZ Group.

Ještě před začátkem války na Ukrajině
pak v českobudějovickém Boschi zaměst-
návali početnou skupinu Ukrajinců, přes
100 lidí.

„Dalších cca 50 válečných ukrajin-
ských uprchlíků jsme zaměstnali, jakmi-
le začala válka. Zkušenosti s Ukrajinský-
mi kolegy máme velmi dobré, jsou spo-
lehliví a pracovití, jazykovou bariéru po-
měrně rychle překonávají. Díky nim
jsme mohli pomoci krizovému centru
pro uprchlíky, a když nás vedení krajské-
ho úřadu požádalo na jaře o pomoc na-
šich ukrajinských kolegů s překlady a asis-
tencí, na několik měsíců jsme je uvolnili
a platili z našich prostředků,“ upozorňu-
je Barbora Schelová, personální ředitelka
společnosti Robert Bosch.

Podobné zkušenosti mají také ve vele-
šínském Jihostroji. „Ukrajinské kolegy

jsme přijímali již před rozpoutáním kon-
fliktu, dělali jsme to vlastním osobním
náborem na Ukrajině, do hlavního pra-
covního poměru – kmenového stavu.
Zkušenosti s nimi jsou solidní, přišlo
k nám i několik jejich blízkých, kteří
uprchli ze zasažených regionů,“ konsta-
tuje Hynek Walner, ředitel pro strategii
a marketing Jihostroje.

DAVID DĚDIČ JE VEDOUCÍM STŘEDISKA HR
V KAPLICKÉM ENGELU.

Firma s tradicí
i perspektivou
Firma uvítá nové zaměstnance a nabízí
vysoce kvalifikované zaměstnání
v rámci sociálního programu i možnost
získání bydlení.

Společnost Jihostroj brzy vstoupí do 104. roku své existence.
Od počátku působili ve firmě vzdělaní a schopní lidé, ať již
za období První republiky, kdy byl klíčový přínos inženýra An-
tonína Železného, jenž z lokálního malého podniku vytvořil mo-
derní a dobře fungující firmu, nebo v období po světové válce,
kdy společnost zažila významný rozvoj v oboru letecké výroby,
a zavedení nového výrobního programu – výroba hydraulických
čerpadel a motorů.
Od 1. ledna 1989 používá firma jen zkrácenou verzi názvu, tedy
Jihostroj. Úspěšně prošla restrukturalizací v devadesátých le-
tech, a úspěšně se etablovala na globálních trzích s výrobky
vlastního výzkumu a vývoje.
Letecká divize je preferovaným a úspěšným dodavatelem před-
ních světových leteckých firem. Velešínský podnik jim dodává
zejména systémy palivové regulace motorů, řízení dodávek pa-
liva pro pomocné energetické jednotky (APU), regulace vrtulí
a přístroje drakového palivového systému.
Divize hydrauliky, jež ročně vyrábí přes čtvrt milionu zubových
čerpadel, dodává své výrobky na nejvýznamnější světové prů-
myslové trhy.
Společnost, jež zůstala v českém vlastnictví, napomáhá tech-
nickému vzdělávání na školách všech stupňů. Podporuje život
města. Kompletně revitalizovala celý areál a výrazně snížila

vlastní energetickou náročnostt, včetně vlastní fotovoltaické
elektrárny. Značné prostředky vynakládá podnik na investice
do nejmodernějších výrobních zařízení, včetně pokročilé úrov-
ně robotizace.
Jihostroj bude nadále úspěšně podnikat na světovém trhu a zá-
roveň významně přispívat k rozvoji Velešína i celého regionu.

JIHOSTROJ (1919 - 2022)

DALŠÍCH 50 VÁLEČNÝCH
UPRCHLÍKŮ JSME
ZAMĚSTNALI, JAKMILE
ZAČALA VÁLKA.
ZKUŠENOSTI
S UKRAJINSKÝMI KOLEGY
MÁME VELMI DOBRÉ, JSOU
SPOLEHLIVÍ A PRACOVITÍ.

INZERCE
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TEXT: EVA PETROVÁ
FOTO: PETR LUNDÁK, MAFRA

P
ředmětem diskuse zástupců vý-
znamných jihočeských firem
na debatním fóru MF DNES
v českokrumlovských klášte-
rech byl také Průmysl 4.0 a

s ním spojená robotizace a modernizace
výrobních procesů.
Převratný průmyslový posun podle zá-

stupců regionálních společností ale ještě
nenastal. „Robotizace je určitě logickým
krokem ke zjednodušení lidské práce.
Není to však bezbolestný trend,“ hodnotí
personální ředitel Madety Pavel Buryá-
nek.
Jihočeská mlékárna v posledních le-

tech investovala právě do automatizace
části výroby. „Žádný automat nefunguje
bez problémů. Často se nám stává, že člo-
věk vedle robota saturuje výpadky stroje.
Pokud se kvůli robotizaci zvyšuje potře-
ba elektrikářů a seřizovačů, je to na zváže-
nou. Servisní smlouvy dodavatelských fi-
rem opravy nepokryjí. Je potřeba školit
vlastní personál, aby se zvládl o drobné
zásahy postarat sám,“ říká Buryánek s
tím, že s novými stroji roste spotřeba
energií.
Výrobce ovocných a zeleninových smě-

sí Zeelandia nemá ve svých postupech

pro automatizovanou technologii velký
prostor. „Kde bylo možné nahradit lid-
skou práci automatizací, tam už je. Jde-
me spíše cestou drobných investic,“ vy-
světluje za společnost Petra Přibylová.
„Roboti k nám asi nedorazí. Autome-

chanik robot by byl ale skvělý,“ směje se
Iveta Králová z Milan Král Group. Doda-
vatel prémiových vozů značky Mercedes

se snaží především o digitalizaci. „Jsme
dost svázaní předpisy. U interních pro-
gramů se pokoušíme práci zefektivnit,
ale to ovlivní jednotky lidí,“ popisuje Krá-
lová.
To, že automatizace může být dobrým

pomocníkem, poznali v Rohde &
Schwarz. Samoobslužné stroje našly
v podniku využití při opakujících se čin-
nostech. „Používáme robotické ruce a po-
dobně. Zaměstnanci se tak mohou posu-

nout od jednotvárných činností výše,“
kvituje Kateřina Koubová z vimperského
závodu.
Avšak ne vždy je takový posun mož-

ný. Na to naráží například Budějovický
Budvar. „Ta část lidí, která přestala dě-
lat nekvalifikovanou práci, se pak nere-
kvalifikuje na vysoce technologickou
činnost,“ upozorňuje zástupkyně pivo-
varu.
Nedostatek kvalifikovaného personálu

řeší většina zaměstnavatelů v regionu.
O získání odborníků do svých týmů se fir-
my snaží různými způsoby. Někteří lákají
na finanční prémie. „Už rok máme zave-
dený náborový příspěvek. Odměnu získá
stávající zaměstnanec, když doporučí ně-
koho, kdo u nás vydrží déle než rok. S
osobnímdoporučenímmáme velmi dob-
ré zkušenosti. Pro všechny nově příchozí
máme 30 tisíc korun,“ říká Kateřina Kou-
bová z Rohde & Schwarz. Podle ní zvlášt-
ní příspěvek nezpůsobuje vetší objem zá-
jemců o práci. Ten je stabilní. „Aktuálně
se hlásí více pendlerů, kteří dojížděli do
Německa. Mnozí jako důvod uvádějí ná-
růst cen pohonných hmot nebo energií.
Z naší zkušenosti se ale nejedná o úplně
stabilní pracovníky. I když jim říkáme, že
naše mzdy jsou nižší než v Německu, se
vším počítají. Po zaškolení ale odchází
opět do Německa,“ vysvětluje.

DISKUSNÍ FÓRUM ÚČASTNÍCI DEBATNÍHO FÓRA Z ŘAD
VÝZNAMNÝCH JIHOČESKÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ SE SEŠLI
V KLÁŠTERECH V ČESKÉM KRUMLOVĚ.

POUŽÍVÁME ROBOTICKÉ
RUCE A PODOBNĚ.
ZAMĚSTNANCI SE TAK
MOHOU POSUNOUT
OD JEDNOTVÁRNÝCH
ČINNOSTÍ VÝŠE.

Digitalizací a s ní související automatizací výroby, známé také jako Průmysl 4.0, se zabývají i ve
významných jihočeských společnostech. Zástupci firem se ale shodují, že rozhodně není spásná.

Odborníci firmám dál chybí,
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Madeta momentálně nejvíce stojí o řidi-
če, o které je však nouze všude. „Aktuální
bonus za doporučení nového řidiče je
70 tisíc korun. U většiny pozic máme ně-
jakou kombinaci, kde za doporučení na-
bízíme odměnu,“ říká Buryánek s tím, že
nábory pořádají spíše nárazově. Zaměst-
nanci totiž v mlékárně zůstávají poměr-
ně dlouho.

BONUSY ZA DOPORUČENÍ FUNGUJÍ
VELMI DOBŘE
Bonus za dobré doporučení nabízí i sku-
pinaMilana Krále. „Prémii dáváme za do-
poručení nového mechanika. Odměna
se vyplácí ve dvou splátkách. Je to dobrá
motivace,“ popisuje personální ředitelka
Iveta Králová. Podobným způsobem po-
stupuje také firma ENGEL. „Doporučení
se námosvědčují. Zaměstnanec, který no-
vého člověka doporučil, pak získává 30 ti-
síc korun ve třech splátkách. Příchozí u
nás zůstávají a jsou spolehliví,“ pochvalu-
je si David Dědič, personální ředitel stro-
jírenského podniku.
Náborový příspěvek v Kaplici nově pří-

chozím nenabízejí. „Způsobilo by to pře-
tahování se s konkurencí o pracovní sílu.
Touhle cestou jít nechceme,“ objasňuje
Dědič.

ZNAČKA FIRMY STÁLE LÁKÁ
Svou roli hrají při náborech etablovaná
jména společností. „U přijímacích poho-
vorů stále slyšíme, že lidé chtějí pracovat
přímo v Budvaru. Značka pořád táhne.
Funguje to hlavně při obsazování kvalifi-
kovaných pozic. Pro výrobní dělníky při
rozhodování hraje prim finanční ohod-
nocení,“ konstatuje Monika Grešová
z národního podniku Budějovický
Budvar. Jméno značky funguje také Ma-
detě. „Máme stodvacetiletou tradici.
U náboru nám to pomáhá s kvalifikova-
nými i administrativními pozicemi,“ po-
pisuje Pavel Buryánek, personální ředi-
tel Madety.
Naopak hledání pracovníků na úřadu

práce je podle zaměstnavatelů spíše ztrá-
ta času. Proto je pro zaujetí potenciál-
ních zaměstnanců důležitá reklamní
kampaň. Pokračování na straně 42

KATEŘINA KOUBOVÁ Z ROHDE & SCHWARZ,
ZÁVOD VIMPERK.

INZERCE

robotizace je nenahradí
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Pokračování ze strany 41

Náborové kampaně většina společností
šíří především skrze sociální sítě. „Pre-
zentace na sociálních sítích je moderní.
Dnes to prakticky jinak nejde. Většinu
lidí oslovujeme skrze internet v jakékoliv
formě. Člověka, který ale příliš nepracuje
s počítačem, na internetu nalákáte těžko,
proto vsázíme i na náborový příspěvek,“
uvádí Martin Toman ze Schwan Cosme-
tics v Českém Krumlově.
Sociální média využívá také ENGEL.

Ta ale nejsou jedinou platformou pro
propagaci podniku. „Ačkoliv jsme na sí-
tích velmi aktivní, snažíme se jít i jinou
cestou. Využíváme billboardy, protože
chceme zůstat na očích,“ vysvětluje Da-
vid Dědič.

JE POTŘEBA SOUSTŘEDIT SE
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Aby si velkopodniky do budoucna zajisti-
ly kvalifikované pracovníky, soustředí se
na dnešní studenty. Spolupráce se střed-
ními a vysokými školami je pro většinu

z regionálních firem samozřejmá. „Snaží-
me se podporovat školy a z nich potom
těžit. Rozsáhlou spolupráci jsme naváza-
li se Západočeskou univerzitou v Plzni
nebo s pražským ČVUT,“ zmiňuje Kateři-
na Koubová z Rohde & Schwarz.
Odborné pracovníky pro strojírenskou

výrobu si vychovává ENGEL. „Intenzivně
pracujeme se střední školou ve Velešíně.
Učni jsou týden ve škole a týden u nás na
praxi. Dnes máme asi 60 studentů. Jsou
to ale vlny a těžko se s tím kalkuluje. Vlo-
ni byly tři třídy IT, letos je 27 elektrikářů,“
počítá Dědič. Hlad je především po
elektrokonstruktérech, proto podnik spo-
lupracuje i s českobudějovickou střední
průmyslovou školou. „Tam je to složitěj-
ší. Přes 80 procent čtvrťáků po maturitě
pokračuje na vysokou školu,“ dodává.
Firmy nacházejí shodu v otázce potře-

by komunikace se základními školami.
Děti se o budoucnosti začínají rozhodo-
vat kolem sedmé třídy. S výrobním pro-
středím přicházejí do styku prostřednic-
tvím exkurzí. Vidí, že prostory v továr-
nách jsou dnes čisté a bez hluku.

PAVEL BURYÁNEK PERSONÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI MADETA.

INZERCE
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„Další cestou mohou být dny otevřených
dveří. Vidíme, že to má smysl. Začíná to
tím, že děti chodí přes léto na brigády,“
hodnotí Kateřina Koubová z vimperské-
ho závodu. Důležitá je proto pro zaměst-
navatele i práce s rodiči. „Ti ovlivňují je-
jich životní směr. Musí chápat, že řemes-
la budou mít práci vždycky a jsou v nich
velké peníze,“ apeluje Iveta Králová z Mi-
lan Král Group.

BUDUJÍ CENTRUM INOVACÍ
Zaměstnavatelé se pak ještě vrátili zpát-
ky k robotizaci a Veronika Kofroňová zmí-
nila, jak to vypadá ve společnosti ZVVZ
Group. „Působíme v oblasti těžkého stro-
jírenství a zakázkové výroby, kde jsou
možnosti robotizace omezené. Nicméně
i v této oblasti se zaměřujeme na naši bu-
doucnost, budujeme centrum inovací,
naše vývojové oddělení pracuje na venti-
látoru nové generace, chceme investovat
do vývoje nových produktů – to patří
mezi naše strategické projekty,“ upozor-
nila personální ředitelka.

Na Průmysl 4.0 se hodně soustředí

v českobudějovickém Boschi. „Všechny
pobočky Bosch mají strategie pro digitál-
ní transformaci, které obsahují nové in-
formační systémy výroby a lepší využívá-
ní dat při plánování a vývoji, včetně prv-

ků umělé inteligence. Robotizace může
nastoupit, až když máte toto zvládnuté.
Dobrým příkladem je vizuální kontrola
výrobků, což je velmi zatěžující rutinní a
monotónní činnost. která je pro naše za-
městnance vyčerpávající. Nahradili jsme
ji automatickou kontrolou pomocí běžné-
ho hardwaru, softwaru a podpory umělé
inteligence,“ vysvětlila Barbora Schelo-
vá, personální ředitelka ve společnosti
Robert Bosch.

V nejnovějším projektu funguje česko-
budějovická pobočka jako pilotní part-
ner koncernu Bosch pro projekt digitali-
zace výrobních a logistických systémů,
včetně zavedení S/4HANA, což je nová
verze informačního podnikového systé-
mu SAP.

A robotizaci se věnují rovněž v Jihostro-
ji ve Velešíně na Českokrumlovsku.
„I vzhledem k naší výrobě, která není vel-
kosériová, s robotizací soustavně postu-
pujeme a jsme v našem oboru výrazně
nadprůměrní, budeme v tom nadále po-
kračovat,“ potvrdil Hynek Walner, ředitel
pro strategii a marketing.

TECHNIKA ABY DĚTI CHTĚLY STUDOVAT
TECHNICKÉ OBORY, JE TŘEBA V NICH VZBUDIT
ZÁJEM UŽ V DĚTSTVÍ.

robotizace je nenahradí
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Kontakty na inzerci MAFRA
jižní Čechy

Leština František
Email: frantisek.lestina@mafra.cz; tel.: 601 390 129
region Českobudějovicko

Morávková Pavlína
Email: pavlina.moravkova@mafra.cz; tel.: 724 517 959
region Českokrumlovsko a Prachaticko a Strakonicko

Petříková Zuzana
Email: zuzana.petrikova@mafra.cz; tel.: 734 517 324
region Českobudějovicko a Táborsko a Písecko a Strakonicko

Dominika Machová
Email: dominika.machova@mafra.cz; tel.: 734 517 134
region Táborsko a Jindřichohradecko a Písecko
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Všechny nabízené obory denní formy studia lze na naší
škole studovat dle stanoveného individuálního plánu. Vý-
uka probíhá v menších třídních kolektivech. Pedagogové
se tak mohou věnovat jednotlivým studentům např. v rám-
ci podpůrných opatření a IVP.
Neustále se pedagogové snaží podněcovat zájmy studentů
a připravit je tak na jejich profesní dráhu.
V naší škole panuje rodinná atmosféra se snahou o efek-
tivní výuku všech oborů.

Denní forma studia pro absolventy základních
škol a absolventy středních odborných učilišť:

Gymnázium čtyřleté studium zakončené maturitní zkouš-
kou, skladba předmětů je všeobecně zaměřena, individuální
přístup ke studentům, možnost studovat dle IVP. Studium je
skvělou přípravou na vysokoškolské studium

Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou. Zaměření si student vybírá od třetího ročníku.
Toto studium má tato zaměření:

Cestovní ruch, toto studium je zaměřeno na zvládnutí od-
borných kompetencí a dovedností z oblasti domácího i za-
hraničního cestovního ruchu. Absolvent zvládá profesionální
přístup k řešení problémů v oblasti cestoního ruchu.

Veřejná správa a právo, toto studium je dalším prestiž-
ním zaměřením. Absolvent zvládá specializované činnosti
právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy,
obecních úřadech, na úřadech obcí s rozšířenou působnos-
tí, ale také na soudech a v advokátních kancelářích. U tohoto
oboru je rozšířena výuka předmětů právo a administrativa.

Provoz diplomatických služeb, jedná se o velice zajímavé
zaměření, které představuje určitou prestiž. Absolvent vy-

konává specializované obslužné a organizační činnosti na
zastupitelských úřadech, úřadech EU a na úřadech státní
správy. Výuka je rozšířena o předměty diplomatický proto-
kol, rétorika a třetí cizí jazyk.

Počítačová grafika, studium je zaměřeno na aplikaci dnes
čím dál více využívaného oboru IT a je vhodné pro zájemce,
kteří rádi pracují s výpočetní technikou.

Kominík, tříleté denní studium. Absolvent zvládá odborné
dovednosti, například kominické práce, technické kreslení
a výpočty. Teoretické vyučování probíhá ve škole, odborný
výcvik na smluvně zajištěných pracovištích. Studium je za-
končeno záverečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Podnikání dvouleté nástavbové studium zakončené matu-
ritní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých
učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii vý-
učního listu z tříletého oboru. Probíhá výuka všeobecných
i odborných, zvláště ekonomických předmětů.

Dálková forma studia v rámci dalšího vzdělávání
dospělých: výuka probíhá zásadně o sobotách.

Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou jednotlivá zaměření:

Cestovní ruch výuka dle shora uvedených informací.

Veřejná správa a právo dle shora uvedených informací

Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium zakončené
maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříle-
tých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii
výučního listu z tříletého oboru.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor lze studovat
formou čtyřletého dálkového studia nebo zkráceného 2 le-
tého dálkového studia. Uchazeč o zkrácené studium musí
předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
U čtyřletého studia probíhá výuka všeobecně-vzdělávacích
předmětů a odborných pedagogických předmětů.
U dvouletého studia probíha výuka odborných pedago-
gických předmětů. Studium je vždy zakončeno maturitní
zkouškou.

Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2023/2024:
Aktuální novinka: přijetí ke studiu pro školní rok 2023/2024

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat u všech oborů pouze bude-li zájem o studium vyšší, než je stanovený počet žáků pro příjetí ke studiu.

Pozor novinka - studenti denního studia mají možnost získat prospěchové stipendium!

Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
Kontakty:www.beanstankov.cz,
bastlova@bean.cz, tel. 773 971 313

Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy
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Americký spisovatel Jack London: Zapomeò sám na sebe, potom si tì...
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SILNÝ PARTNER
V NELEHKÉ DOBĚ

ENGEL strojírenská v Kaplici v současné době zaměstnává více než 1 100 lidí
a specializuje se na výrobu klíčových komponentů pro vstřikovací lisy jako jsou
kovové dílce, elektrorozvaděče, dopravníková a automatizační technika, ohrazení
a podesty ke strojům. Zároveň se pod střechou závodu nachází konstrukční
kanceláře a oddělení softwarového vývoje.

ENGEL si svých pracovníků váží, proto nabízí řadu bonusů a benefitů, organizuje
charitativní akce, vánoční večírky, dny dětí, grilovačky pro zaměstnance
a v neposlední řadě úzce spolupracuje se středními školami, kdy jsou studenti
a učni vzděláváni v našem vlastním učňovském středisku a za svou praxi získávají
stipendium.

www.pracevengelu.cz
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Z a povinné ručení v dnešní době zaplatíme jen ně-
kolik tisíc ročně, přesto nás může ochránit před
milionovými výdaji. Co když ho ale nemáme?

Co se může stát a na kolik to může vyjít? Pojďme si
uvést jeden příběh za všechny, ve kterém Garanční
fond ČKP pomohl spolujezdkyni z nepojištěného auto-
mobilu.
V automobilu, který řídíte, nezodpovídáte jen

za sebe, ale také za své spolujezdce. A pan Jiří M.
o tom nyní ví své. Do práce jezdil autem, a protože
ve vedlejším domě bydlela i kolegyně Dana H., vozil
pravidelně i ji. Cestou si popovídali a často vyřešili pra-
covní záležitosti, takto spolu cestovali už dva roky. Na-
mrzlá vozovka v prosinci 2019 jim však oběma změni-
la život. Jiří nezvládl řízení, automobil havaroval a je-
jich jízda skočila bočním nárazem do stromu. Tam ale
seděla Dana. Následky? Dana utrpěla těžké poranění
míchy s následným ochrnutím celého těla. Jiří vyvázl
jen s lehkým zraněním, téměř bez následků, ale ne tak
úplně. Zjistilo se, že na svém soukromém autě, se kte-
rým jezdil do práce, neměl sjednané povinné ručení.
A problém byl na světě.

Stovky nehod zaviní nepojištění řidiči

Z povinného ručení se neplatí jen „plechy“, ale velká
část těchto financí míří na zdravotní výlohy. „Dana již
není schopna žít sama. Já dala v práci výpověď a spo-
lečně s naší maminkou se o ni staráme,“ popisuje ná-
sledky nehody Dany sestra Kamila. Daně náleží bolest-
né, odškodné za ztížení společenského uplatnění a na-

dále jí je vyplácena renta a příspěvek na výpomoc v do-
mácnosti. Hrazeny jsou i léky, pobyt v nemocnici či re-
habilitačních zařízeních apod. To vše je standardně
kryto povinným ručením viníka nehody. „Problém ale
byl v tom, že řidič automobilu neměl sjednané povinné
ručení,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, ředitel úseku
likvidace pojistných událostí z České kanceláře pojisti-
telů, a dále popisuje vývoj celého příběhu: „Do dnešní-
ho dne se celková částka na odškodném vyšplhala
na téměř 14 milionů korun. Tuto částku za nepojištěné-
ho řidiče vyplatila a rentu stále vyplácí Česká kancelář

pojistitelů ze svého garančního fondu. Dlužnou částku
na Jiřím nyní vymáháme.“
Takový případ bohužel není ojedinělý. Česká kance-

lář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200 autonehod, kte-
ré zaviní nepojištěný řidič. I když se z valné části jedná
jen o poškozený automobil, i v těchto případech může
částka vystoupat na desítky tisíc. Česká kancelář pojisti-
telů je zde od toho, aby poškozený nemusel škodu na ne-
pojištěném viníkovi vymáhat sám a škodu poškozené-
mu vyplatí. Nemluvě o případech jako je tento, kdy už
jde o zdraví a milionové částky. ADVERTORIAL

Atentát na R. Heydricha

a druhé stanné právo na území tzv.
protektorátu Čechy a Morava. Edice
historických dokumentů, svazek 4
Vojtěch Šustek (ed.)

Čtvrtý svazek
komentované
edice více než
500 německo-
jazyčných doku-
mentů (opatře-
ných doslov-
ným českým
překladem) při-
náší další, v po-

řadí šestou obsahovou část edice:
„VI. Represe proti spolupracovníkům pa-
rašutistů z řad domácího odboje, proti je-
jich příbuzným a také proti dalším Če-
chům, kteří byli v důsledku tzv. heydri-
chiády zavražděni.“ Dokumenty datova-
né od 3. června 1942 do 3. září 1942 obsa-
hují například hlášení o popravách vyko-
návaných na základě rozsudků tzv. stan-
ných soudů Praha a Brno. Knihu je mož-
né objednat v Archivu hl. m. Prahy, v je-
hož podatelně je možné si ji také koupit.

1080 stran, vydavatel: AHMP

Podnik s nejistým koncem

Andrea Procházková
Knižní rozho-
vor novinářky
AndreyProcház-
kové (1995)
a bývalého poli-
tika a univerzit-
ního vyučující-
ho Petra Pithar-
ta (1941) o naší
cestě ke svobo-
dě a především

o tom, co se v politice a ve společnosti
událo od roku 1989 až po současnost.
Jak vypadalo zákulisí sametové revolu-
ce? Co se za 30 let polistopadového vý-
voje povedlo, a co naopak ne? Jaký vliv
mají čeští prezidenti na společnost?
A proč se naše světy najednou nepotká-
vají? Nad těmito a dalšími otázky disku-
tují dvě generace vzdálené od sebe více
než padesát let. Kniha má obecně sloužit
jako průvodce v době, kdy jedna událost
střídá druhou ve stále rychlejším tempu,
přesto však někteří politici a společen-
ské fenomény stále zůstávají.

560 stran, nakladatelství ACADEMIA

Sedmihlas

Rebecca Kauffmanová
Sedm sourozen-
ců a dvě událos-
ti, které otřesou
jejich světem.
Nečekaná, záhad-
ná smrt matky a
šokující těhoten-
ství jednéznezle-
tilých sester je
budou pronásle-
dovat celý život

– jako jednotlivce i jako rodinu. V příbě-
zích vyprávěnýchv různých časových rovi-
nách od počátku 20. století po 50. léta líčí
každý ze sourozenců svou vlastní verzi
vzpomínek. Postupem času se jejich osudy
rozcházejí – někdo se stará o stárnoucího
otce, někdo propadne závislosti či se dá na
akademickou dráhu, jiný odchází do vál-
ky, další ovdoví... Zároveň se sourozenci
stávají rodiči další generace dětí. Sed-
mihlas je příběh o rodině, ztrátě a zotavení,
složitých vztazích mezi sourozenci i neče-
kaných silách, které je nutí jít vlastní ces-
tou, aby je nakonec přivedly zpátky domů.

240 stran, nakladatelství JOTA

Lady Hamiltonová

Alexandre Dumas
Jednoho lednové-
ho dne roku
1815 vstupuje do
domku u Calais
kněz, aby posky-
tl rozhřešení star-
ší nemocné ženě,
v jejíchž rysech
lze rozeznat sto-
py dřívější krásy.
Místo zpovědi

žena prohlásí, že je Emma Lyonnová,
5. ladyHamiltonová, a předá knězi rukopis,
v němž líčí své životní osudy a vyznává se
ze svých pochybení, ba dokonce zločinů.
Daleko dřív, než Dumas napsal tento ro-
mán, vyřkl následující slova: „Ach, krásná a
osudová Emmo Lyonnová! Který autor se
odváží sepsat drama vašeho života? Který
básník se odváží vylíčit vaši rozmařilost,
vaše výstřednosti a vášně? Důvěrnice nea-
polské královny! Milenko Nelsonova! Kte-
rý soudceakterýkat seodváží sestavit výčet
vašichobětí?“Odeset letpozději sepakprá-
věDumas sám chopí své vlastní výzvy…

552 stran, nakladatelství LEDA

Kolegové havarovali nepojištěným
automobilem. Kdo zaplatil škodu?

Rodinný příběh i svědectví o teroru

INZERCE
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ČR | Prostřeno! bude v Olomouckém
kraji, kde se o 60 tisíc a další tisíce v di-
vácké volbě utkají samé ženy. V pondě-
lí se k plotně postaví Renata (50 let).
Není v Prostřeno! novou tváří, už štěstí
jednou zkoušela. Stejně tak její bratr. A
přišlo repete. Renata se s bratrem vsadi-
la o slivovici, že si vyvaří víc bodů než
on. Udělá kančí kýtu na víně a harle-
kýn. Ačkoliv původně chce o své před-
chozí zkušenosti před soupeřkami poml-
čet, nakonec jim to tajit nebude.

V úterý pozve hosty rozvedená
máma tří dospělých dětí Lenka (50).
Překvapí miniaturním bydlením. Vsadí
na vepřový závitek plněný anglickou
slaninou a nivou s pečenou zeleninou.

Ve středu uvaří Zuzana (57). Vdaná
máma tří dětí a babička pěti vnoučat při-
praví kapouna na červeném víně s rata-
touille. Kuchyně to bude moc odvážná,
Renata se musí doládovat šunkofleky a
neobměkčí ji ani zábava na hradě.

Čtvrteční soutěžní menu připraví stu-
dentka Lucie (23). Od partnera dostala
jasné instrukce – když vyhraje, koupí si

les. Lucie naservíruje pečené ražniči s
domácími bramborami a číský dort na-
konec. Splete si někdo číský dort s čín-
ským dortem?

Páteční vaření si vezme na starosti
rozvedená máma pěti dětí Irena (47).
Nachystá hovězí po burgundsku. Také
Irena už jednou v Prostřeno! zkoušela
štěstí. Jak se jí bude dařit podruhé? Če-
kají ji nervy se sporákem, který stávku-
je zrovna v hostitelský den.

Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin. (kot)

Předkrm: Domácí tatarák z uzeného
lososa s topinkou

Ingredience: 500 g uzeného lososa, šťá-
va z 1 citronu, 3 šalotky, pár kapek dob-
ré sójové omáčky (nemusí být), jemně

nasekaný kopr, 3 ML olivového oleje,
čerstvě mletý pepř, sůl. Postup: Lososa
a šalotku nasekáme najemno. Přidává-
me po kapkách šťávu z citronu a podle
chuti sójovou omáčku. Dochutíme solí,
koprem a čerstvě mletým pepřem. Za-
kápneme olejem a necháme uležet. Po-
dáváme s opečenou bagetkou.

Dezert číský dort
Ingredience: 350 g máslových suše-
nek, 100 g másla, 500 g tvarohu (kost-
ka), 1 vanilkový cukr, 75 g cukru mouč-
ka, šťáva z půlky citronu. Postup: Roze-
meleme 250 g sušenek a smícháme je s
rozpuštěným máslem. Napěchujeme
hmotu na dno formy a dáme na chvíli
do chladu. V misce smícháme tvaroh,

cukr, vanilkový cukr a šťávu z citronu.
Pokud máme tvaroh moc tuhý, přidáme
krapet něčeho na zjemnění (smetanu, jo-
gurt či trošku mléka). Nalijeme tvaroho-
vou hmotu na vychladlou sušenkovou
drť, uhladíme a dozdobíme zbylými
100 g sušenek (můžeme je nadrtit nebo
nalámat a poskládat podle fantazie). Na-
konec necháme uležet v chladnu nejlé-
pe do druhého dne.

Zleva Lucie Szarzecová, Renata Seidlová, vzadu Irena Moničová, Zuzana
Knopfová a Lenka Kubíčková nad poklicemi s výhrou. FOTO | FTV PRIMA

Více na www.jobdnes.cz/detail/JZ1T7W

AURES Holdings
a.s.

Více na www.jobdnes.cz/detail/FMYH6S

Drážní úřad

Výroba, průmysl

Více na www.jobdnes.cz

Zemědělství, lesnictví

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník péče o vozy - Olomouc. Čištění
exteriéru/interiéru vozů, péče o čistotu prodejní plochy,
péče o čistotu vozů na prodejní ploše, drobné převozy aut.
ŘP sk.B, ochotu pracovat krátký/dlouhý týden, ochotu
pracovat ve venkovních prostorách. E-mail:
anna.bruckova@aaaauto.cz

Ra / Od Ra oddělení železničních celostátních a
regionálních drah – územní odbor Plzeň. Bakalářský nebo
magisterský studijní program technického, dopravního
nebo právního zaměření, dobré organizační schopnosti,
bezúhonnost. Zašlete motivační dopis a Váš životopis na
e-mail: nemeckova@ducr.cz

45 000 - 50 000 Kč / měsíc

33 000 - 35 000 Kč / měsíc

25 000 - 31 000 Kč / měsíc

Inženýr mechanické údržby. Vhodné i pro…

MISTR – pouze jedna směna!

Seřizovač linek

Obsluha CNC (Frýdek Místek): pozice do kmene

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

16 200 - 19 700 Kč / měsíc

19 700 - 22 990 Kč / měsíc

Technik BOZP s angličtinou (40-50.000 KČ)

Ekolog pro výrobní společnost (30-50.000 Kč)

Včelaři pouze OZP

Chovatel/ka zvířat

Sázka o slivku
Soutěžní Prostřeno! na Olomoucku a samé ženy

Všechny naše nemovitosti najdete na Reality.iDNES.cz

Prodej bytu 2+kk
Praha 4, Chodov

720 112 910 info@redema.cz

Vybavený nábytkem, po rekonstrukci

5 399 000 Kč (cena k jednání)

43 m2 plocha, 6 m2 lodžie, 3 m2 sklep

INZERCE



TV program týdeníku 5plus2 sobota 24. září 2022

ČT1
7.30 Daleko, hluboko, vysoko 8.00 O ševci
Matějovi 9.10 Úsměvy Jana Třísky 9.50 Toulky
Českem budoucnosti 10.20 Případy sestry
Bonifácie 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metro-
pole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Slunečnice 13.45 Hádání s Hadovkou
14.25 Vodník v pivovaře 15.10 Zlý dům 16.20
Hercule Poirot XI 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama

21.20 Dobrou zprávu já přináším
vám – Václav Neckář

22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.35 Maigret a rozkoše noci
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
J. Dannoová, P. Polet,
S. Beauvois, J.-L. Foulquier.
Režie J. Pinheiro

0.00 Místo činu – Drážďany
Level X. Krimiseriál (N, 2020)

1.30 Sama doma
3.00 Na forbíně TM
3.45 Banánové rybičky
4.15 Bydlení je hra
4.35 Zahrada je hra
5.00 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
5.30 Z metropole

Nova
7.55 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi.
Komedie (USA, 2000) 10.00 Koření 11.00
Volejte Novu 11.35 Rady ptáka Loskutáka
12.30 Tipy ptáka Loskutáka 12.45 Příběh
rytíře 15.40 Zkus mě rozesmát 18.10
Comeback 18.50 Comeback 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Na lovu: Hvězdný speciál
21.45 Gladiátor

Historické drama (USA/VB,
2000)

0.50 Očista 3: Volební rok
Akční sci-fi horor (USA/Jap.,
2016)

2.45 Volejte Novu
3.20 Císařovy nové šaty

Prima
6.10 M.A.S.H (228) 6.40 M.A.S.H (229) 7.10
Cyklosalon.tv 7.40 Fotr na tripu 8.20
Autosalon.tv 9.25 Česko Slovensko má talent
11.00 Volby 2022: Česko volí! 11.05 Můj muž
to dokáže 12.25 Osudové léto v Algarve 14.20
Volby 2022: Průběžné výsledky a komentáře
14.30 Pumpaři od Zlaté podkovy. Krimifilm
(ČR, 1978) 16.15 Volby 2022: Průběžné
výsledky a komentáře 16.30 Kouzelný dům.
Psychologické drama (ČR, 1939) 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime
20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Temný Kraj II (5)

Šílení 1/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů

23.15 Vysoká hra patriotů
Thriller (USA, 1992). Hrají
H. Ford, A. Archerová, R. Harris,
P. Bergin, J. E. Jones. Režie
P. Noyce

1.45 Inspektor Rebus
Rakvičky. Krimiseriál (VB, 2006).
Hrají K. Stott, C. Priceová,
J. Blacková, W. Ruane,
S. Smallová. Režie M. Evans

3.20 Záhady Emmy Fieldingové:
Trpčí než smrt
Krimifilm (USA, 2019). Hrají
C. Thorne-Smithová, J. Tupper,
M. Valley, C. March, C. Richterová.
Režie K. Fair

5.15 Rozpal to, šéfe!

Joj Family
5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.40
Policisté v akci 9.40 Delukse II (8/8) 10.45
Profesionálové II (21, 22) 12.40 Semena zmaru
14.40Žena za pultem (3/12) 15.50V sedmémnebi
17.50 Nové bydlení – design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 1890 (5) 21.45 Ženy v ofsajdu 23.35
Sněhové pusinky, komedie (N, 2009)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (4, 5)
10.45 Re-play 11.20 Re-play: Tutorial 11.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (13) 12.50
Simpsonovi XV (13-16) 14.45 Cesta kolem světa za
80 dní 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(14) 18.15 Simpsonovi XVI (19) 18.45 Simpsonovi
XVI (20) 19.15 Simpsonovi XVI (21) 19.45
Simpsonovi XVII (1) 20.15 Rambo III 22.10 Hitman
0.15 Simpsonovi XVI (19)

Nova Cinema
7.15 Teleshopping 7.45 Dr. House V (7) 8.40 Dr.
House V (8) 9.35 Spiklenci, komedie (USA, 1996)
11.50 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR, 2012) 14.10
Croodsovi, animovaný film (USA, 2013) 15.55 My
Little Pony: Nová generace, animovaný film
(Irs./USA/Kan., 2021) 17.45 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2.
část, sci-fi thriller (USA, 2015) 22.35 Vlk z Wall
Street, životopisný film (USA, 2013)

Prima Max
6.00 Námořní vyšetřovací služba XII (16, 17) 7.55
Transformers 3 11.00 Krokodýl Dundee, dobro-
družná komedie (Austr., 1986) 13.05 Jedna za
všechny, komedie (USA, 2014) 15.25 Iluzionista,
romantické drama (USA/ČR, 2006) 17.45 Andílek
na nervy, komedie (ČR, 2015) 20.00Chyťmě, když
to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada, 2002)
22.55 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor (USA,
2008) 0.50 Hitman, akční thriller (USA/Fr., 2007)

TELEVIZNÍ SHOW

SOBOTA

5.25 Krimi 5.50 Noviny 6.20 Krimi
6.45 Noviny 7.25 Skutečné příběhy 8.25 Policisté
v akci 9.25 Policisté v akci 10.25 Profesionálové II
(23, 24) 12.20 30 případů majora Zemana (5, 6)
15.05 Ženy v ofsajdu 16.50Na chalupě 17.50Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Druhý dech (2) 23.55
Temné tajemství, dobrodružný film (N, 2011)

NEDĚLE

6.30 Delukse II (8) 7.25 Soudní síň –
nové případy 10.05 První oddělení 11.05 Policisté
v akci 12.05 Soudní síň – nové případy 14.55
Ochránci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní síň
18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Semena zmaru 22.05 30 případů majora
Zemana (6) 23.35 První oddělení 0.30 Ochránci

PONDĚLÍ

9.50 Soudní síň – nové případy 11.00
První oddělení 12.05Policisté vakci 13.05Soudní síň –
nové případy 15.25 Ochránci 16.10 Policisté v akci
17.05 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Temné tajemství 22.20 Aféry
23.05 Aféry 23.55 První oddělení 0.40Ochránci

ÚTERÝ

10.55 První oddělení 11.50 Policisté
v akci 12.50 Soudní síň – nové případy 15.20
Ochránci 16.10 Policisté v akci 17.10 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Druhýdech(2)21.50Ženazapultem(4)23.00První
oddělení 23.55Ochránci 0.40Divocí koně II (42)

STŘEDA

9.25 Soudní síň – nové případy 10.45
První oddělení 11.45Policisté v akci 12.50Soudní síň –
cz 14.55Ochránci 15.55Policisté v akci 16.55 Soudní
síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20Cenamedu 21.55 30případůmajora Zemana
(7) 23.30 První oddělení 0.25Ochránci

ČTVRTEK

9.15 Soudní síň – nové případy 10.25
První oddělení 11.30Policisté v akci 12.30Soudní síň –
nové případy 15.05 Ochránci 16.00 Policisté v akci
17.00 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Miliarda 22.25 1890 (5) 23.50
První oddělení 0.35Ochránci

PÁTEK

Relax
7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá

Valentýna 89.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Teleshopping
23.20 Luxus store

SOBOTA

5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00
Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Barvy
lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře
lásky 20.55 Dvě tváře lásky 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 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 TopRelax 14.55Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky20.55Dvě tváře lásky21.55Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

9.20 Ostře sledovaný vlak 9.45
Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 TopRelax 14.55Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky20.55Dvě tváře lásky21.55Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 24. září 2022

ČT1
7.30 Daleko, hluboko, vysoko 8.00 O ševci
Matějovi 9.10 Úsměvy Jana Třísky 9.50 Toulky
Českem budoucnosti 10.20 Případy sestry
Bonifácie 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metro-
pole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Slunečnice 13.45 Hádání s Hadovkou
14.25 Vodník v pivovaře 15.10 Zlý dům 16.20
Hercule Poirot XI 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody

Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama

21.20 Dobrou zprávu já přináším
vám – Václav Neckář

22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.35 Maigret a rozkoše noci
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
J. Dannoová, P. Polet,
S. Beauvois, J.-L. Foulquier.
Režie J. Pinheiro

0.00 Místo činu – Drážďany
Level X. Krimiseriál (N, 2020)

1.30 Sama doma
3.00 Na forbíně TM
3.45 Banánové rybičky
4.15 Bydlení je hra
4.35 Zahrada je hra
5.00 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
5.30 Z metropole

Nova
7.55 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi.
Komedie (USA, 2000) 10.00 Koření 11.00
Volejte Novu 11.35 Rady ptáka Loskutáka
12.30 Tipy ptáka Loskutáka 12.45 Příběh
rytíře 15.40 Zkus mě rozesmát 18.10
Comeback 18.50 Comeback 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Na lovu: Hvězdný speciál
21.45 Gladiátor

Historické drama (USA/VB,
2000)

0.50 Očista 3: Volební rok
Akční sci-fi horor (USA/Jap.,
2016)

2.45 Volejte Novu
3.20 Císařovy nové šaty

Prima
6.10 M.A.S.H (228) 6.40 M.A.S.H (229) 7.10
Cyklosalon.tv 7.40 Fotr na tripu 8.20
Autosalon.tv 9.25 Česko Slovensko má talent
11.00 Volby 2022: Česko volí! 11.05 Můj muž
to dokáže 12.25 Osudové léto v Algarve 14.20
Volby 2022: Průběžné výsledky a komentáře
14.30 Pumpaři od Zlaté podkovy. Krimifilm
(ČR, 1978) 16.15 Volby 2022: Průběžné
výsledky a komentáře 16.30 Kouzelný dům.
Psychologické drama (ČR, 1939) 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime
20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Temný Kraj II (5)

Šílení 1/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů

23.15 Vysoká hra patriotů
Thriller (USA, 1992). Hrají
H. Ford, A. Archerová, R. Harris,
P. Bergin, J. E. Jones. Režie
P. Noyce

1.45 Inspektor Rebus
Rakvičky. Krimiseriál (VB, 2006).
Hrají K. Stott, C. Priceová,
J. Blacková, W. Ruane,
S. Smallová. Režie M. Evans

3.20 Záhady Emmy Fieldingové:
Trpčí než smrt
Krimifilm (USA, 2019). Hrají
C. Thorne-Smithová, J. Tupper,
M. Valley, C. March, C. Richterová.
Režie K. Fair

5.15 Rozpal to, šéfe!

Joj Family
5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.40
Policisté v akci 9.40 Delukse II (8/8) 10.45
Profesionálové II (21, 22) 12.40 Semena zmaru
14.40Žena za pultem (3/12) 15.50V sedmémnebi
17.50 Nové bydlení – design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 1890 (5) 21.45 Ženy v ofsajdu 23.35
Sněhové pusinky, komedie (N, 2009)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (4, 5)
10.45 Re-play 11.20 Re-play: Tutorial 11.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (13) 12.50
Simpsonovi XV (13-16) 14.45 Cesta kolem světa za
80 dní 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(14) 18.15 Simpsonovi XVI (19) 18.45 Simpsonovi
XVI (20) 19.15 Simpsonovi XVI (21) 19.45
Simpsonovi XVII (1) 20.15 Rambo III 22.10 Hitman
0.15 Simpsonovi XVI (19)

Nova Cinema
7.15 Teleshopping 7.45 Dr. House V (7) 8.40 Dr.
House V (8) 9.35 Spiklenci, komedie (USA, 1996)
11.50 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR, 2012) 14.10
Croodsovi, animovaný film (USA, 2013) 15.55 My
Little Pony: Nová generace, animovaný film
(Irs./USA/Kan., 2021) 17.45 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2.
část, sci-fi thriller (USA, 2015) 22.35 Vlk z Wall
Street, životopisný film (USA, 2013)

Prima Max
6.00 Námořní vyšetřovací služba XII (16, 17) 7.55
Transformers 3 11.00 Krokodýl Dundee, dobro-
družná komedie (Austr., 1986) 13.05 Jedna za
všechny, komedie (USA, 2014) 15.25 Iluzionista,
romantické drama (USA/ČR, 2006) 17.45 Andílek
na nervy, komedie (ČR, 2015) 20.00Chyťmě, když
to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada, 2002)
22.55 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor (USA,
2008) 0.50 Hitman, akční thriller (USA/Fr., 2007)

TELEVIZNÍ SHOW

SOBOTA

5.25 Krimi 5.50 Noviny 6.20 Krimi
6.45 Noviny 7.25 Skutečné příběhy 8.25 Policisté
v akci 9.25 Policisté v akci 10.25 Profesionálové II
(23, 24) 12.20 30 případů majora Zemana (5, 6)
15.05 Ženy v ofsajdu 16.50Na chalupě 17.50Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Druhý dech (2) 23.55
Temné tajemství, dobrodružný film (N, 2011)

NEDĚLE

6.30 Delukse II (8) 7.25 Soudní síň –
nové případy 10.05 První oddělení 11.05 Policisté
v akci 12.05 Soudní síň – nové případy 14.55
Ochránci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní síň
18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Semena zmaru 22.05 30 případů majora
Zemana (6) 23.35 První oddělení 0.30 Ochránci

PONDĚLÍ

9.50 Soudní síň – nové případy 11.00
První oddělení 12.05Policisté vakci 13.05Soudní síň –
nové případy 15.25 Ochránci 16.10 Policisté v akci
17.05 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Temné tajemství 22.20 Aféry
23.05 Aféry 23.55 První oddělení 0.40Ochránci

ÚTERÝ

10.55 První oddělení 11.50 Policisté
v akci 12.50 Soudní síň – nové případy 15.20
Ochránci 16.10 Policisté v akci 17.10 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Druhýdech(2)21.50Ženazapultem(4)23.00První
oddělení 23.55Ochránci 0.40Divocí koně II (42)

STŘEDA

9.25 Soudní síň – nové případy 10.45
První oddělení 11.45Policisté v akci 12.50Soudní síň –
cz 14.55Ochránci 15.55Policisté v akci 16.55 Soudní
síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20Cenamedu 21.55 30případůmajora Zemana
(7) 23.30 První oddělení 0.25Ochránci

ČTVRTEK

9.15 Soudní síň – nové případy 10.25
První oddělení 11.30Policisté v akci 12.30Soudní síň –
nové případy 15.05 Ochránci 16.00 Policisté v akci
17.00 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Miliarda 22.25 1890 (5) 23.50
První oddělení 0.35Ochránci

PÁTEK

Relax
7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá

Valentýna 89.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Teleshopping
23.20 Luxus store

SOBOTA

5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00
Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Barvy
lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře
lásky 20.55 Dvě tváře lásky 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 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ

9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ

9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 TopRelax 14.55Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky20.55Dvě tváře lásky21.55Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA

9.20 Ostře sledovaný vlak 9.45
Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK

9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 TopRelax 14.55Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky20.55Dvě tváře lásky21.55Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK

M. Gibson si nepamatuje, zda zabil svou
ženu, Ch. Hunnam zjišťuje, jaká je pravda...

ÚTERÝ | 20:15
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neděle 25. září 2022

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Zlý dům.

Krimifilm (ČR, 1971) 7.30 Hádání
s Hadovkou. Pohádka (ČR, 1987) 8.10
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (4/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Jak přišli kováři k měchu
14.05 O bílém jadýrku
15.10 Démantový déšť
16.00 Byl jednou jeden dům (4/5)
17.30 Dynastie Nováků (13/13)
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 Pozadí událostí
21.30 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hra bez pravidel
23.35 Případy detektiva Murdocha XV
0.25 Detektiv Endeavour Morse IV
1.55 13. komnata Sáry Struhařové
2.25 Sváteční slovo katolického kněze

Marka Hlávky

Nova
6.25 Scooby-Doo:

Záhady, s. r. o. (16, 17)
7.15 Sněhurka

Pohádka (N, 2009)
8.25 Jsem číslo čtyři

Sci-fi film (USA, 2011)
10.35 MasterChef Česko VI (7)
12.05 MasterChef Česko VI (8)
13.30 Anton Špelec, ostrostřelec

Komedie (ČR, 1932)
15.15 Byl jednou jeden polda 3:

Major Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)

17.05 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Policie Modrava IV (4)
21.30 Kriminálka Anděl IV (4)
22.50 Střepiny
23.20 Charlieho andílci: Na plný pecky

Akční film (USA, 2003)
1.20 Na lovu: Hvězdný speciál
2.25 Specialisté (108)
3.15 Babicovy dobroty
3.45 Sněhurka

Pohádka (N, 2009)

Prima
6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
6.35 M.A.S.H (229, 230)
7.35 M.A.S.H (231, 232)
8.35 M.A.S.H (233)
9.10 Prima Svět
9.40 Prima Česko
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.40 Libovky Pepy Libického
12.55 Vychytávky Ládi Hrušky
13.35 Vychytávky Extra
13.55 Pálava (5)
15.20 Temný Kraj II (5)
16.35 Andílek na nervy

Komedie (ČR, 2015)
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Špunti na vodě

Komedie (ČR, 2017)
22.15 Pumpaři od Zlaté podkovy

Krimifilm (ČR, 1978)
0.05 Mafiánovi

Krimikomedie (USA/Fr., 2013)
2.25 Osudové léto v Algarve

Romantický film (N, 2019)

Nova Cinema
5.50 Něco jako komedie 7.45 Teleshopping 8.25
Croodsovi 10.15 Serenity 12.35 Navždy a daleko
15.15 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 17.45 Hadí
doupě, mysteriózní drama (VB, 2017) 20.00 Král
Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002) 21.50
D-Tox, thriller (USA/N, 2002) 23.40 After: Polibek,
romantické drama (USA, 2019)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.05 Umění je cool 7.05
Pevnost Boyard (5) 9.15 Pevnost Boyard (6) 11.25
Autosalon.tv (38) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (14-20) 15.25 Smrtící erupce 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (15) 18.15
Simpsonovi XVII (2) 18.45 Simpsonovi XVII (3)
19.15 Simpsonovi XVII (4) 19.45 Simpsonovi XVII
(5) 20.15 Transformers: Zánik 23.35 Rambo III

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.30 Námořní vyšetřovací služba XII
(17, 18) 8.25 Podivuhodný svět slečny Potterové
10.20 Kouzelný dům 12.35 Iluzionista 14.55
Grandhotel Budapešť 17.05 Chyť mě, když to
dokážeš 20.00 Krokodýl Dundee 2, dobrodružná
komedie (Austr./USA, 1988) 22.20 Čistá práce,
akční krimidrama (VB/USA/Austr., 2008) 0.40
Kriminál, thriller (USA, 1989)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II 9.55

Kluci v akci 10.25 Panoptikum města
pražského (4/10) 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 Hercule Poirot
15.20 Počesku
15.30 Kde bydlely princezny
15.50 Na krok od nebe II
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 Zahradnictví
22.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.20 Hercule Poirot XI
23.55 Komisař Moulin
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Rajské zahrady
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.50 Ulice (4331)
9.50 Specialisté (179)
10.50 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí II (20)
13.45 Dr. House V (9)
14.40 Dr. House V (10)
15.40 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4332)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (9)
21.45 Souboj na talíři II
22.45 Víkend
23.35 Dr. House V (9)
0.30 Dr. House V (10)
1.25 Souboj na talíři II
2.05 Víkend
2.40 Na lovu II
3.45 Pojišťovna štěstí II (20)

Prima
6.15 M.A.S.H (235)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (236)
8.50 M.A.S.H (237)
9.20 Pálava (6)
10.30 Walker, Texas Ranger V (26)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (2)
12.30 Komisař Rex IV (8)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX

(13)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (52)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(13)
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (2)

Nova Cinema
5.20Něco jako komedie 6.50 Zamilovaný profesor
2: Klumpovi 9.25 Dr. House V (9, 10) 11.40 Příběh
rytíře 14.15 Zkus mě rozesmát 16.30 Král Škorpion
18.15 Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner
a tančící drak 20.00 Rychlí a zběsilí, akční film
(USA, 2009) 22.00 Čarodějky: Pověst z Nové
Anglie 23.55 Očista 3: Volební rok

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VII (19, 20) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (16) 13.20 Simpsonovi
XVI (3-6) 15.10 Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 18.15
Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 K.O.MICI 21.10
MAGIC SHOW 21.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XIII (4) 22.45 Re-play: Tutorial 23.15
Simpsonovi XVII (10) 23.45 Simpsonovi XVII (11, 12)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.25 M.A.S.H
6.55 Námořní vyšetřovací služba XII (19, 20) 8.50
Černobyl 11.25 Policajtka 13.40 Skutečné vraždy:
Záhada staréhodomu 15.25Moje sestřeniceRachel
17.40 Poslední prázdniny 20.00 Podivné dědictví,
dobrodružná komedie (It./Fr., 1972) 22.45 Smrtící
oteplení, akční sci-fi film (USA, 2008) 0.40 Ronin,
akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Případy sestry

Bonifácie 9.45 Deštník 10.00
168 hodin 10.40 Hercule Poirot 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 Počesku
14.10 Hra bez pravidel
15.40 Na krok od nebe II
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 Případy 1. oddělení III (4/13)
21.10 Reportéři ČT
21.55 Legendy kriminalistiky 3
22.24 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
22.25 Místo činu – Drážďany
0.05 AZ-kvíz
0.30 Sváteční slovo katolického kněze

Marka Hlávky

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4330)
9.45 Policie Modrava IV (4)
10.55 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí II (19)
13.45 Dr. House V (7)
14.45 Dr. House V (8)
15.40 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4331)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (179)
21.20 Specialisté (109)
22.25 Kriminálka Las Vegas VII (15)
23.20 Dr. House V (7)
0.15 Dr. House V (8)
1.10 Kriminálka Las Vegas VII (15)
1.55 Comeback
2.20 Střepiny
2.45 Na lovu II

Prima
6.15 M.A.S.H (232)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (233)
8.45 M.A.S.H (234)
9.05 M.A.S.H (235)
9.40 Receptář prima nápadů
10.30 Walker, Texas Ranger V (25)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (1)
12.30 Komisař Rex IV (7)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX (12)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Pálava (6)
21.30 Vinaři II (7)
22.45 Na Pavláska
23.55 Ano, šéfe!
1.10 Policie v akci
2.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(12)
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (1)

Nova Cinema
6.40 Spiklenci 8.55 Teleshopping 9.25 Císařovy
nové šaty 10.40 Hadí doupě 12.55 Teleshopping
13.25 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi 15.25 Jsem
číslo čtyři 17.30 Příběh rytíře, dobrodružný film
(USA, 2001) 20.00 Charlieho andílci: Na plný
pecky, akční film (USA, 2003) 22.00 Mé druhé já,
thriller (USA, 2007) 0.25 D-Tox

Prima cool
8.05 Top Gear XXIV (1, 6) 10.25 Hvězdná brána VII
(17, 18) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(15) 13.20 Simpsonovi XV (21, 22) 14.20 Simp-
sonovi XVI (1, 2) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20)
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (16) 18.15
Simpsonovi XVII (6-9) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 21.55Námořní vyšetřovací služba L. A. XIII
(3) 22.50 Re-play 23.25 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10
M.A.S.H 7.35Námořní vyšetřovací služba XII (18, 19)
9.25 Maminčin seznam 11.40 Periskop nahoru
a dolů! 13.40Grandhotel Budapešť 15.45 Skutečné
vraždy: Záhada starého domu 17.40 Krokodýl
Dundee 2 20.00 Poslední prázdniny, komedie
(USA/ČR, 2006) 22.20 Ronin, akční thriller
(VB/Fr./USA, 1998) 0.50 Transformers: Zánik

pondělí 26. září 2022

úterý 27. září 2022

neděle 25. září 2022

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Zlý dům.

Krimifilm (ČR, 1971) 7.30 Hádání
s Hadovkou. Pohádka (ČR, 1987) 8.10
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (4/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Jak přišli kováři k měchu
14.05 O bílém jadýrku
15.10 Démantový déšť
16.00 Byl jednou jeden dům (4/5)
17.30 Dynastie Nováků (13/13)
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 Pozadí událostí
21.30 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hra bez pravidel
23.35 Případy detektiva Murdocha XV
0.25 Detektiv Endeavour Morse IV
1.55 13. komnata Sáry Struhařové
2.25 Sváteční slovo katolického kněze

Marka Hlávky

Nova
6.25 Scooby-Doo:

Záhady, s. r. o. (16, 17)
7.15 Sněhurka

Pohádka (N, 2009)
8.25 Jsem číslo čtyři

Sci-fi film (USA, 2011)
10.35 MasterChef Česko VI (7)
12.05 MasterChef Česko VI (8)
13.30 Anton Špelec, ostrostřelec

Komedie (ČR, 1932)
15.15 Byl jednou jeden polda 3:

Major Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)

17.05 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Policie Modrava IV (4)
21.30 Kriminálka Anděl IV (4)
22.50 Střepiny
23.20 Charlieho andílci: Na plný pecky

Akční film (USA, 2003)
1.20 Na lovu: Hvězdný speciál
2.25 Specialisté (108)
3.15 Babicovy dobroty
3.45 Sněhurka

Pohádka (N, 2009)

Prima
6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
6.35 M.A.S.H (229, 230)
7.35 M.A.S.H (231, 232)
8.35 M.A.S.H (233)
9.10 Prima Svět
9.40 Prima Česko
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.50 Receptář prima nápadů
12.40 Libovky Pepy Libického
12.55 Vychytávky Ládi Hrušky
13.35 Vychytávky Extra
13.55 Pálava (5)
15.20 Temný Kraj II (5)
16.35 Andílek na nervy

Komedie (ČR, 2015)
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Špunti na vodě

Komedie (ČR, 2017)
22.15 Pumpaři od Zlaté podkovy

Krimifilm (ČR, 1978)
0.05 Mafiánovi

Krimikomedie (USA/Fr., 2013)
2.25 Osudové léto v Algarve

Romantický film (N, 2019)

Nova Cinema
5.50 Něco jako komedie 7.45 Teleshopping 8.25
Croodsovi 10.15 Serenity 12.35 Navždy a daleko
15.15 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 17.45 Hadí
doupě, mysteriózní drama (VB, 2017) 20.00 Král
Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002) 21.50
D-Tox, thriller (USA/N, 2002) 23.40 After: Polibek,
romantické drama (USA, 2019)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.05 Umění je cool 7.05
Pevnost Boyard (5) 9.15 Pevnost Boyard (6) 11.25
Autosalon.tv (38) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (14-20) 15.25 Smrtící erupce 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (15) 18.15
Simpsonovi XVII (2) 18.45 Simpsonovi XVII (3)
19.15 Simpsonovi XVII (4) 19.45 Simpsonovi XVII
(5) 20.15 Transformers: Zánik 23.35 Rambo III

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.30 Námořní vyšetřovací služba XII
(17, 18) 8.25 Podivuhodný svět slečny Potterové
10.20 Kouzelný dům 12.35 Iluzionista 14.55
Grandhotel Budapešť 17.05 Chyť mě, když to
dokážeš 20.00 Krokodýl Dundee 2, dobrodružná
komedie (Austr./USA, 1988) 22.20 Čistá práce,
akční krimidrama (VB/USA/Austr., 2008) 0.40
Kriminál, thriller (USA, 1989)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II 9.55

Kluci v akci 10.25 Panoptikum města
pražského (4/10) 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 Hercule Poirot
15.20 Počesku
15.30 Kde bydlely princezny
15.50 Na krok od nebe II
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 Zahradnictví
22.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.20 Hercule Poirot XI
23.55 Komisař Moulin
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Rajské zahrady
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55 Snídaně
8.30 Novashopping
8.50 Ulice (4331)
9.50 Specialisté (179)
10.50 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí II (20)
13.45 Dr. House V (9)
14.40 Dr. House V (10)
15.40 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4332)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (9)
21.45 Souboj na talíři II
22.45 Víkend
23.35 Dr. House V (9)
0.30 Dr. House V (10)
1.25 Souboj na talíři II
2.05 Víkend
2.40 Na lovu II
3.45 Pojišťovna štěstí II (20)

Prima
6.15 M.A.S.H (235)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (236)
8.50 M.A.S.H (237)
9.20 Pálava (6)
10.30 Walker, Texas Ranger V (26)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (2)
12.30 Komisař Rex IV (8)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX

(13)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (52)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(13)
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (2)

Nova Cinema
5.20Něco jako komedie 6.50 Zamilovaný profesor
2: Klumpovi 9.25 Dr. House V (9, 10) 11.40 Příběh
rytíře 14.15 Zkus mě rozesmát 16.30 Král Škorpion
18.15 Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner
a tančící drak 20.00 Rychlí a zběsilí, akční film
(USA, 2009) 22.00 Čarodějky: Pověst z Nové
Anglie 23.55 Očista 3: Volební rok

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VII (19, 20) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (16) 13.20 Simpsonovi
XVI (3-6) 15.10 Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 18.15
Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 K.O.MICI 21.10
MAGIC SHOW 21.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XIII (4) 22.45 Re-play: Tutorial 23.15
Simpsonovi XVII (10) 23.45 Simpsonovi XVII (11, 12)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.25 M.A.S.H
6.55 Námořní vyšetřovací služba XII (19, 20) 8.50
Černobyl 11.25 Policajtka 13.40 Skutečné vraždy:
Záhada staréhodomu 15.25Moje sestřeniceRachel
17.40 Poslední prázdniny 20.00 Podivné dědictví,
dobrodružná komedie (It./Fr., 1972) 22.45 Smrtící
oteplení, akční sci-fi film (USA, 2008) 0.40 Ronin,
akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Případy sestry

Bonifácie 9.45 Deštník 10.00
168 hodin 10.40 Hercule Poirot 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 Počesku
14.10 Hra bez pravidel
15.40 Na krok od nebe II
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 Případy 1. oddělení III (4/13)
21.10 Reportéři ČT
21.55 Legendy kriminalistiky 3
22.24 Výsledky losování Šťastných 10

a Extra Renty
22.25 Místo činu – Drážďany
0.05 AZ-kvíz
0.30 Sváteční slovo katolického kněze

Marka Hlávky

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4330)
9.45 Policie Modrava IV (4)
10.55 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí II (19)
13.45 Dr. House V (7)
14.45 Dr. House V (8)
15.40 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4331)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Specialisté (179)
21.20 Specialisté (109)
22.25 Kriminálka Las Vegas VII (15)
23.20 Dr. House V (7)
0.15 Dr. House V (8)
1.10 Kriminálka Las Vegas VII (15)
1.55 Comeback
2.20 Střepiny
2.45 Na lovu II

Prima
6.15 M.A.S.H (232)
7.00 Nový den
8.10 M.A.S.H (233)
8.45 M.A.S.H (234)
9.05 M.A.S.H (235)
9.40 Receptář prima nápadů
10.30 Walker, Texas Ranger V (25)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (1)
12.30 Komisař Rex IV (7)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX (12)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Pálava (6)
21.30 Vinaři II (7)
22.45 Na Pavláska
23.55 Ano, šéfe!
1.10 Policie v akci
2.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(12)
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (1)

Nova Cinema
6.40 Spiklenci 8.55 Teleshopping 9.25 Císařovy
nové šaty 10.40 Hadí doupě 12.55 Teleshopping
13.25 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi 15.25 Jsem
číslo čtyři 17.30 Příběh rytíře, dobrodružný film
(USA, 2001) 20.00 Charlieho andílci: Na plný
pecky, akční film (USA, 2003) 22.00 Mé druhé já,
thriller (USA, 2007) 0.25 D-Tox

Prima cool
8.05 Top Gear XXIV (1, 6) 10.25 Hvězdná brána VII
(17, 18) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(15) 13.20 Simpsonovi XV (21, 22) 14.20 Simp-
sonovi XVI (1, 2) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20)
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (16) 18.15
Simpsonovi XVII (6-9) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 21.55Námořní vyšetřovací služba L. A. XIII
(3) 22.50 Re-play 23.25 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10
M.A.S.H 7.35Námořní vyšetřovací služba XII (18, 19)
9.25 Maminčin seznam 11.40 Periskop nahoru
a dolů! 13.40Grandhotel Budapešť 15.45 Skutečné
vraždy: Záhada starého domu 17.40 Krokodýl
Dundee 2 20.00 Poslední prázdniny, komedie
(USA/ČR, 2006) 22.20 Ronin, akční thriller
(VB/Fr./USA, 1998) 0.50 Transformers: Zánik

pondělí 26. září 2022

úterý 27. září 2022



středa 28. září 2022

ČT1
6.00 Kacafírek 7.05 Vodník v pivovaře

7.45 Slunečnice 8.25 Dynastie
Nováků (13/13) 9.20 Zabil jsem
Einsteina, pánové 10.55 Fišpánská
jablíčka 11.55 O podezíravém králi

13.20 Čarodějné námluvy
Pohádka (ČR, 1997)

14.35 To neznáte Hadimršku
Komedie (ČR, 1931)

16.10 Čerte, drž se svého kopyta!
Pohádka (ČR, 1998)

17.20 Jezerní královna
Pohádka (ČR/N, 1998)

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (30/39)
21.40 13. komnata Tomáše Linky
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Já, Mattoni
23.10 Maigret a rozkoše noci

Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1992)
0.35 Kde bydlely princezny
0.55 AZ-kvíz
1.25 Na forbíně TM
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.25 Banánové rybičky

Nova
5.55 Mrkáček Bill

Animovaný film
(Austr./USA, 2015)

7.30 Duch v lahvi
Pohádka (N, 2021)

8.45 Méďa Béďa
Komedie (N. Zél./USA, 2010)

10.10 Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)

11.50 Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)

13.45 Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)

15.50 Sabrina
Komedie (USA, 1995)

18.25 Ulice (4333)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (10)
21.45 Love Island II (8)
22.55 Love Island II (9)
0.10 Temnota přichází

Thriller (USA, 2016)
1.55 Škola základ života

Komedie (ČR, 1938)
3.45 Duch v láhvi

Pohádka (N, 2021)
4.45 Novashopping

Prima
6.00 Sherlock Koumes

Animovaný film
(USA, 2018)

7.20 Zoo (52)
8.40 Tajemná zahrada

Rodinný film (VB, 2020)
10.40 Pytlákova schovanka

Filmová komedie
(ČR, 1949)

13.10 Jak ztratit kluka v 10 dnech
Romantická komedie (USA,
2003)

15.35 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)

17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Hořký svět (5)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.05 U pokladny stál...

Komedie (ČR, 1939)
3.20 Moje sestřenice Rachel

Romantické drama (USA/VB,
2017)

Nova Cinema
5.00 Serenity6.50 Jsem číslo čtyři, sci-fi film (USA,
2011) 9.20 Dr. House V (11, 12) 11.05 Jak se krotí
krokodýli 14.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
16.30 Anton Špelec, ostrostřelec 18.05 Navždy
mladý 20.00Gladiátor, historické drama (USA/VB,
2000) 23.05 Velcí bratři, komedie (USA/N, 2008)
1.00 Král Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002)

Prima cool
9.20TopGearXXV(1) 10.25HvězdnábránaVII (21, 22)
12.25Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 13.20
Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná brána VIII
(1, 2) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18)
18.15 Simpsonovi XVII (14-17) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Fotr na tripu 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XIII (5) 23.10 Cyklosalon.tv 23.40
Simpsonovi XVII (14) 0.10 Simpsonovi XVII (15)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.35 Námořní
vyšetřovací služba XII (20, 21) 8.30 Jedna za všechny
10.50 Kouzelný dům 13.05 Moje sestřenice Rachel
15.25 Je prostě báječná, komedie (USA, 2014) 17.15
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 20.00 Vražda v Orient expresu, detektivní
film (USA, 2017) 22.25 Ve službě, thriller (USA,
2019) 0.20 Smrtící oteplení

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

10.00 13. komnata Tomáše Linky
10.25 Toulavá kamera 10.55 Objektiv
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
15.15 Zázračné bylinky
15.40 Jak se žije v řádu a misii podle

Drahomíry Vihanové
15.55 Úsměvy Jana Třísky
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikumměstapražského (5/10)
21.10 Všechnopárty
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Dobrodružství Sherlocka Holmese
23.50 AZ-kvíz
0.20 Manéž Bolka Polívky

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4334)
9.40 Pan profesor II (5)
10.50 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí II (22)
13.40 Dr. House V (13)
14.35 Dr. House V (14)
15.25 Výměna manželek V
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4335)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Rychle a zběsile 5

Akční film (USA, 2011)
23.00 After: Přiznání

Romantické drama (USA, 2020)
1.05 Dr. House V (13)
2.00 Dr. House V (14)
2.40 Na lovu II
3.55 Pojišťovna štěstí II (22)
5.00 Novashopping

Prima
6.15 M.A.S.H (239)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (240)
8.45 M.A.S.H (241)
9.15 Zoo (53)
10.30 Walker, Texas Ranger VI (1)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (4)
12.30 Komisař Rex IV (10)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX

(15)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Můj muž to dokáže
21.35 Mordparta II (6)
22.55 Ano, šéfe!
0.10 Policie v akci
1.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(15)
2.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (4)
3.05 Komisař Rex IV (10)

Nova Cinema
5.20 Sněhurka 6.20 Navždy mladý 8.50 Dr. House
V (13, 14) 10.30 Duch v lahvi 12.20 Méďa Béďa
13.45 Sabrina 16.15 Já to tedy beru, šéfe...! 18.10
Školka pro seniory, komedie (USA, 2019) 20.00
Mimi šéf, animovaný film (USA, 2017) 21.50
Bojovník, drama (USA, 2015) 0.15 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka, komedie (ČR, 2012)

Prima cool
6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial 8.10 Top
Gear XXIV (5) 9.25 Top Gear XXV (3) 10.30
Hvězdná brána VIII (3, 4) 12.25Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (19) 13.20 Simpsonovi XVI (15-18)
15.10HvězdnábránaVIII (5, 6) 17.15Námořní vyšet-
řovací služba L. A. VI (20) 18.15 Simpsonovi XVII
(22) 18.45 Simpsonovi XVIII (1-3) 20.15RobinHood
22.30 Vosy útočí 0.25 Simpsonovi XVII (22)

Prima Max
5.00 Lovci prokletých pokladů (2) 6.00 Nad
krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10 M.A.S.H
7.45 Námořní vyšetřovací služba XII (22, 23) 9.40
Grandhotel Budapešť 11.40 Iluzionista 13.50 Circle:
Uzavřený kruh 16.10 McDonaldová a Dodds 18.10
Ledově ostří 20.00 Špunti na vodě, komedie (ČR,
2017) 21.50 Vražedné blesky, katastrofický film
(Kan., 2015) 23.35 Parfém: Příběh vraha

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 10.25 Kde bydle-
ly princezny 10.45 Psí život 11.05
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 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (4/13)
15.30 Logika
15.45 Na krok od nebe II
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 Inspektor Max (4/11)
21.10 Toulky Českem budoucnosti
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Detektiv Endeavour Morse IV
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.50 Ulice (4332)
9.45 Ulice (4333)
10.40 Specialisté (109)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí II (21)
13.45 Dr. House V (11)
14.40 Dr. House V (12)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4334)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Pan profesor II (5)
21.30 Comeback
22.05 Comeback
22.40 Život ve hvězdách
23.15 Dr. House V (11)
0.10 Dr. House V (12)
1.05 Pan profesor II (5)
1.55 Život ve hvězdách
2.25 Na lovu II

Prima
6.15 M.A.S.H (237)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (238)
8.50 M.A.S.H (239)
9.20 Hořký svět (5)
10.30 Walker, Texas Ranger V (27)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (3)
12.30 Komisař Rex IV (9)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX

(14)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (53)
21.35 Inkognito
22.40 Inkognito
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(14)
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (3)

Nova Cinema
6.25 Mrkáček Bill 8.40 Hadí doupě 10.55 Anton
Špelec, ostrostřelec 13.05 Duch v lahvi 14.20 Paul
a škola života 16.35 Charlieho andílci: Na plný
pecky 18.35 Výbuch bude v pět, rodinný film (ČR,
1984) 20.00Okresní přebor: Poslední zápas Pepika
Hnátka, komedie (ČR, 2012) 22.15 Chuligán, drama
(VB, 2009) 0.05 Temnota přichází

Prima cool
7.40 Re-play 8.05 Top Gear XXIV (4) 9.20 Top
Gear XXV (2) 10.25 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18) 13.20
Simpsonovi XVI (11-14) 15.10 Hvězdná brána VIII
(3, 4) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (19)
18.15 Simpsonovi XVII (18-21) 20.15 Partička XXL
22.00 Rambo: Do pekla a zpět 23.50 Simpsonovi
XVII (18) 0.20 Simpsonovi XVII (19)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.15 Námořní
vyšetřovací služba XII (21, 22) 8.15 Děti moje 10.40
Chyť mě, když to dokážeš 13.30 Je prostě báječná
15.25 Circle: Uzavřený kruh, sci-fi drama (USA,
2017) 17.40Vražda vOrient expresu, detektivní film
(USA, 2017) 20.00 Holka na zabití, krimikomedie
(ČR, 1975) 22.20 Parfém: Příběh vraha, krimidrama
(USA/Fr./N/Šp., 2006)

čtvrtek 29. září 2022

pátek 30. září 2022

středa 28. září 2022

ČT1
6.00 Kacafírek 7.05 Vodník v pivovaře

7.45 Slunečnice 8.25 Dynastie
Nováků (13/13) 9.20 Zabil jsem
Einsteina, pánové 10.55 Fišpánská
jablíčka 11.55 O podezíravém králi

13.20 Čarodějné námluvy
Pohádka (ČR, 1997)

14.35 To neznáte Hadimršku
Komedie (ČR, 1931)

16.10 Čerte, drž se svého kopyta!
Pohádka (ČR, 1998)

17.20 Jezerní královna
Pohádka (ČR/N, 1998)

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (30/39)
21.40 13. komnata Tomáše Linky
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Já, Mattoni
23.10 Maigret a rozkoše noci

Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1992)
0.35 Kde bydlely princezny
0.55 AZ-kvíz
1.25 Na forbíně TM
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.25 Banánové rybičky

Nova
5.55 Mrkáček Bill

Animovaný film
(Austr./USA, 2015)

7.30 Duch v lahvi
Pohádka (N, 2021)

8.45 Méďa Béďa
Komedie (N. Zél./USA, 2010)

10.10 Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)

11.50 Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)

13.45 Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)

15.50 Sabrina
Komedie (USA, 1995)

18.25 Ulice (4333)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko VI (10)
21.45 Love Island II (8)
22.55 Love Island II (9)
0.10 Temnota přichází

Thriller (USA, 2016)
1.55 Škola základ života

Komedie (ČR, 1938)
3.45 Duch v láhvi

Pohádka (N, 2021)
4.45 Novashopping

Prima
6.00 Sherlock Koumes

Animovaný film
(USA, 2018)

7.20 Zoo (52)
8.40 Tajemná zahrada

Rodinný film (VB, 2020)
10.40 Pytlákova schovanka

Filmová komedie
(ČR, 1949)

13.10 Jak ztratit kluka v 10 dnech
Romantická komedie (USA,
2003)

15.35 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)

17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Hořký svět (5)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.05 U pokladny stál...

Komedie (ČR, 1939)
3.20 Moje sestřenice Rachel

Romantické drama (USA/VB,
2017)

Nova Cinema
5.00 Serenity6.50 Jsem číslo čtyři, sci-fi film (USA,
2011) 9.20 Dr. House V (11, 12) 11.05 Jak se krotí
krokodýli 14.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
16.30 Anton Špelec, ostrostřelec 18.05 Navždy
mladý 20.00Gladiátor, historické drama (USA/VB,
2000) 23.05 Velcí bratři, komedie (USA/N, 2008)
1.00 Král Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002)

Prima cool
9.20TopGearXXV(1) 10.25HvězdnábránaVII (21, 22)
12.25Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 13.20
Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná brána VIII
(1, 2) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18)
18.15 Simpsonovi XVII (14-17) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Fotr na tripu 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XIII (5) 23.10 Cyklosalon.tv 23.40
Simpsonovi XVII (14) 0.10 Simpsonovi XVII (15)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.35 Námořní
vyšetřovací služba XII (20, 21) 8.30 Jedna za všechny
10.50 Kouzelný dům 13.05 Moje sestřenice Rachel
15.25 Je prostě báječná, komedie (USA, 2014) 17.15
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 20.00 Vražda v Orient expresu, detektivní
film (USA, 2017) 22.25 Ve službě, thriller (USA,
2019) 0.20 Smrtící oteplení

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

10.00 13. komnata Tomáše Linky
10.25 Toulavá kamera 10.55 Objektiv
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
15.15 Zázračné bylinky
15.40 Jak se žije v řádu a misii podle

Drahomíry Vihanové
15.55 Úsměvy Jana Třísky
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikumměstapražského (5/10)
21.10 Všechnopárty
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Dobrodružství Sherlocka Holmese
23.50 AZ-kvíz
0.20 Manéž Bolka Polívky

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.45 Ulice (4334)
9.40 Pan profesor II (5)
10.50 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Pojišťovna štěstí II (22)
13.40 Dr. House V (13)
14.35 Dr. House V (14)
15.25 Výměna manželek V
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4335)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Rychle a zběsile 5

Akční film (USA, 2011)
23.00 After: Přiznání

Romantické drama (USA, 2020)
1.05 Dr. House V (13)
2.00 Dr. House V (14)
2.40 Na lovu II
3.55 Pojišťovna štěstí II (22)
5.00 Novashopping

Prima
6.15 M.A.S.H (239)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (240)
8.45 M.A.S.H (241)
9.15 Zoo (53)
10.30 Walker, Texas Ranger VI (1)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (4)
12.30 Komisař Rex IV (10)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX

(15)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Můj muž to dokáže
21.35 Mordparta II (6)
22.55 Ano, šéfe!
0.10 Policie v akci
1.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(15)
2.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (4)
3.05 Komisař Rex IV (10)

Nova Cinema
5.20 Sněhurka 6.20 Navždy mladý 8.50 Dr. House
V (13, 14) 10.30 Duch v lahvi 12.20 Méďa Béďa
13.45 Sabrina 16.15 Já to tedy beru, šéfe...! 18.10
Školka pro seniory, komedie (USA, 2019) 20.00
Mimi šéf, animovaný film (USA, 2017) 21.50
Bojovník, drama (USA, 2015) 0.15 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka, komedie (ČR, 2012)

Prima cool
6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial 8.10 Top
Gear XXIV (5) 9.25 Top Gear XXV (3) 10.30
Hvězdná brána VIII (3, 4) 12.25Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (19) 13.20 Simpsonovi XVI (15-18)
15.10HvězdnábránaVIII (5, 6) 17.15Námořní vyšet-
řovací služba L. A. VI (20) 18.15 Simpsonovi XVII
(22) 18.45 Simpsonovi XVIII (1-3) 20.15RobinHood
22.30 Vosy útočí 0.25 Simpsonovi XVII (22)

Prima Max
5.00 Lovci prokletých pokladů (2) 6.00 Nad
krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10 M.A.S.H
7.45 Námořní vyšetřovací služba XII (22, 23) 9.40
Grandhotel Budapešť 11.40 Iluzionista 13.50 Circle:
Uzavřený kruh 16.10 McDonaldová a Dodds 18.10
Ledově ostří 20.00 Špunti na vodě, komedie (ČR,
2017) 21.50 Vražedné blesky, katastrofický film
(Kan., 2015) 23.35 Parfém: Příběh vraha

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe II

9.55 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 10.25 Kde bydle-
ly princezny 10.45 Psí život 11.05
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 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (4/13)
15.30 Logika
15.45 Na krok od nebe II
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 Inspektor Max (4/11)
21.10 Toulky Českem budoucnosti
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Detektiv Endeavour Morse IV
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55 Snídaně
8.25 Novashopping
8.50 Ulice (4332)
9.45 Ulice (4333)
10.40 Specialisté (109)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Pojišťovna štěstí II (21)
13.45 Dr. House V (11)
14.40 Dr. House V (12)
15.35 Výměna manželek
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Na lovu II
18.25 Ulice (4334)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Pan profesor II (5)
21.30 Comeback
22.05 Comeback
22.40 Život ve hvězdách
23.15 Dr. House V (11)
0.10 Dr. House V (12)
1.05 Pan profesor II (5)
1.55 Život ve hvězdách
2.25 Na lovu II

Prima
6.15 M.A.S.H (237)
7.00 Nový den
8.15 M.A.S.H (238)
8.50 M.A.S.H (239)
9.20 Hořký svět (5)
10.30 Walker, Texas Ranger V (27)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (3)
12.30 Komisař Rex IV (9)
13.35 Námořní vyšetřovací služba IX

(14)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Zoo (53)
21.35 Inkognito
22.40 Inkognito
23.55 Ano, šéfe!
1.05 Policie v akci
2.05 Námořní vyšetřovací služba IX

(14)
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně

IV (3)

Nova Cinema
6.25 Mrkáček Bill 8.40 Hadí doupě 10.55 Anton
Špelec, ostrostřelec 13.05 Duch v lahvi 14.20 Paul
a škola života 16.35 Charlieho andílci: Na plný
pecky 18.35 Výbuch bude v pět, rodinný film (ČR,
1984) 20.00Okresní přebor: Poslední zápas Pepika
Hnátka, komedie (ČR, 2012) 22.15 Chuligán, drama
(VB, 2009) 0.05 Temnota přichází

Prima cool
7.40 Re-play 8.05 Top Gear XXIV (4) 9.20 Top
Gear XXV (2) 10.25 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18) 13.20
Simpsonovi XVI (11-14) 15.10 Hvězdná brána VIII
(3, 4) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (19)
18.15 Simpsonovi XVII (18-21) 20.15 Partička XXL
22.00 Rambo: Do pekla a zpět 23.50 Simpsonovi
XVII (18) 0.20 Simpsonovi XVII (19)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.15 Námořní
vyšetřovací služba XII (21, 22) 8.15 Děti moje 10.40
Chyť mě, když to dokážeš 13.30 Je prostě báječná
15.25 Circle: Uzavřený kruh, sci-fi drama (USA,
2017) 17.40Vražda vOrient expresu, detektivní film
(USA, 2017) 20.00 Holka na zabití, krimikomedie
(ČR, 1975) 22.20 Parfém: Příběh vraha, krimidrama
(USA/Fr./N/Šp., 2006)

čtvrtek 29. září 2022

pátek 30. září 2022



Už přes 127 500 lidí potvrzuje: tato metoda zastavuje plešatění za 48h!

odle nejnovější zprávy plešatost postihuje až
74% všech mužů a dokonce i 58% žen starších
35 let. Bez ohledu na pohlaví a věk představu-
je příčinu komplexů a ztráty sebevědomí, což

ovlivňuje jak soukromý, tak pracovní život. Švédský
specialista každoročně přijímá ve své soukromé tricho-
logické ordinaci stovky pacientů – jak žen, tak mužů,
kteří si stěžují na:

Sám také mnoho let bojoval s genetickým plešatěním. Pra-
vě proto si dal za cíl vyvinout metodu, která bude kom-
plexně řešit všechny problémy spojené s vypadáváním
vlasů a špatnou kondici pokožky na hlavě. Spolu se svým
výzkumným týmem vytvořil nutričně-bioregenerativní
vzorec, který neinvazivním a 100procentně přirozeným
způsobem stimuluje pokožku hlavy na nanobuněčné úrov-
ni a inhibuje stárnutí vlasových folikulů.

P

Máte problém s plešatěním a ustupující vlasovou linií?

Získejte zpět silné a husté

Známý po celém světě prostředek proti vypadávaní vlasů je již dostupný také v České republice!
Zbavte se neúčinných doplňků stravy, kondicionérů a šamponů z televizních reklam.
Díky 100% přírodnímu, výživnému, bioregenerativnímu vzorci, který odstraňuje
veškeré trichologické problémy je už nebudete potřebovat. Hned po 2 dnech
používání trvale zastavíte plešatění, a po 21 dnech se budete těšit ze silných
a hustých vlasů bez ustupující vlasové linie, bez mezer mezi vlasy a lupů.

Získejte zpět silné a husté

Známý po celém světě prostředek proti vypadávaní vlasů je již dostupný také v České republice! 

vlasy zavlasy za 2121 dní!dní!

Moje více než patnáctiletá odborná praxe mě nauči-
la jedné věci – pokud se chcete jednou provždy zbavit
plešatosti, budete potřebovat vytrvalost, důslednost
a čas. Realita je bohužel krutá: pro rychle získání
hustých a silných vlasů nestačí populární šampony
a kosmetiky z televizních reklam. Transplantace vlasů
je však riskantní a nezaručuje požadované výsled-
ky – až 75% transplantací se nepovede. Moje metoda
nevyžaduje žádné zákroky ani značné inanční nákla-
dy. Rostlinné aktivní látky okamžitě zastavují proces
vypadávaní vlasů a urychlují jejich růst. Staré vlasové
cibulky jsou silnější a lépe zakořeněny, a nové vlasy ro-
stou 8krát rychleji než před zahájením kúry. Až 9/10
mých pacientu si všimlo růstu nových vlasů hned po
48 hodinách od zahájení kúry.

specialista v oboru trichologie,
tvůrce metody

Vlasy hustší až o 78%

Účinky viditelné už po 1. použití
Inovativní vzorec obsahuje kombinací koncentrovaných
rostlinných extraktů, které spolu s biotinem a vitamíny vy-
tvářejí antidotum proti plešatosti. Bioaktivní látky intenzivně
regenerují pokožku hlavy a obnovují kmenové buňky vlaso-
vých folikulů. Díky tomu jsou vlasové cibulky vyživený a lépe
zakořeněny, a vlasy přestávají vypadávat. Přípravek stimulu-
je pokožku hlavy k produkci nových vlasů a zrychluje jejich

růst až o 250%. Plešaté skvrny, místa s řídkými vlasy a us-
tupující linie vlasu se vyplňují novými vlasy, a hustota vlasů
se zvyšuje v průměru po 2 dnech od zahájení kúry.Při pravi-
delném používání vzorce, je proces stárnutí vlasových
folikulů dokonce 8krát pomalejší, díky čemuž se doba
růstu vlasů prodlužuje a riziko opakované plešatosti je
tak vyloučeno. Vzorec vyživuje, zvlhčuje pokožku hlavy a
obnovuje její fyziologickou rovnováhu, a tím eliminuje pro-
blémy, jako jsou: lupy, seboroická dermatitida, svědění, záně-
ty a nadměrné maštění vlasů. Po kúře Vaše vlasy budou silné,
husté a lesklé a přestanou vypadávat.

VŠICHNI SE MĚ PTAJÍ,
ZDA NOSÍM PARUKU

Vždycky jsem měla řídké a lámavé vla-
sy, doslova pár pramenů. Když mi ty
moje pochybné kvality vlasy po těho-
tenství začaly navíc vypadávat, úpl-
ně jsem se zhroutila. Styděla jsem se
a skrývala jsem plešatějící hlavu pod

čepicí nebo šátkem. Jednou se mě dokonce zvě-
davá sousedka zeptala, zda náhodou nejsem ne-
mocná. Ale vlastně byla to ona, od koho jsem se
dozvěděla o tomto přípravku. Hned po 2 dnech
používání jsem si všimla, že na kartáči zůstává
mnohem méně vlasů. Po 3 týdnech kúry se moje
vlasy staly husté, silné a narostly o několik centi-
metrů. Nikdy předtím jsem se necítila tak atraktivní
a žensky, a známí mě na ulici vůbec nepoznávají.

Alena S, (42 l.), Kladno

Bioregenerativní nutriční vzorec
jako jediný na trhu přináší až
působivých výsledků:6

zahuštění vlasů už
po 2 dnech používání1
3násobné zrychlení
regenerace vlasových cibulek2
zlepšení stavu vlasů a ochrana
proti roztřepeným konečkům3
zastavení vypadávaní
vlasů až o 97%4
až 8násobné zpomalení
stárnutí vlasových folikulů5
trvalé odstranění lupů
a svědění6

Bujné vlasy bez ohledu na geny
Až 98,7% účinnosti přípravku byla potvrzená největšími
výzkumnými centry v Evropě. Klinické studie prováděné
Evropským trichologickým centrem v Bruselu na skupině
550 dobrovolníků obou pohlaví ve věku 31-81 let ukázaly,
že hned v prvních dnech používání se vypadávání í vlasů
3krát snížilo. Po 21 dnech používání přípravku vlasy na-
rostly v průměru o 4,5 cm (zatímco normálně vlas vyroste

zhruba 1 cm za měsíc). Díky velmi vyspělému biotech-
nologickému procesu výroby zaručuje vzorec okamžité
a trvalé výsledky, a přitom účinky přetrvávají ještě dlouho
po ukončení kúry.

Nezáleží na tom, zda jste si všiml prvních známek plešatos-
ti, nebo jste téměř úplně ztratil vlasy. Příčina problému je
také irelevantní. Inovativní nutriční vzorec posiluje vlasy,
vyživuje pokožku hlavy, stimuluje růst nových vlasů a in-
hibuje stárnutí vlasových folikulů, čímž zabraňuje vypadá-
vaní vlasů v budoucnosti. Navíc odstraňuje veškeré kožní
problémy, a tím eliminuje lupy a reguluje práci mazových
žláz. V České republice byl nutriční vzorec uveden
na trh na začátku roku 2019 a lze jej objednat pouze
telefonicky. Stačí jen zavolat na uvedené telefonní číslo.

Přípravek bojuje proti
plešatosti na

3 ÚROVNÍCH
Zastavuje vypadávání
vlasůÚ1
Podporuje opětovný růst
vlasůÚ2
Regeneruje vlasy
a pokožku hlavyÚ3

JAKO BYCH BYL O 20 LET MLADŠÍ!

Lubomír, (63 l.), Plzeň

Moje vlasová linie ustupovala velmi rych-
le, nevěděl jsem, jak plešatění zastavit. Bál
jsem se, že ztratím všechny vlasy. Tricho-
log řekl, že se jedná o androgenní alopecii,
která postihuje většinu mužů a je téměř
nemožné ji vyléčit. Vyzkoušel jsem různé
přípravky, ale vlasy stále vypadávaly. Na-
štěstí jsem se dozvěděl o tom vzorci. Bě-
hem pouhých 3-4 dnů používání se na mé
hlavě objevily nové vlasy. Kúru jsem už
dokončil a moje vlasová linie se posunula
opět do čela! Doporučil jsem přípravek sy-
novi, který také začal plešatět.

Nabídka platí do 26.09.2022

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
(cena za 1 min. hovoru podle sazby operátora)

Pokud chcete získat originální
přípravek pro silné a husté
vlasyZDARMA.

Pouze pro

prvních

100 lidí!

Poče
t bal
ení

ome
zen!

ZAVOLEJTE UŽ TEĎ!

296 849 661

INZERCE

plešaté skvrny

ustupující vlasovou linii a řídké vlasy

zůstatek mnoha vlasů na kartáči

lupy a svědění

křehké a lámavé vlasy

nadměrné maštění vlasů



Inzerce

AlenaVitásková
Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu

(v létech 2011-2017), zakladatelka Institutu Aleny Vitáskové z.s.
ochrana lidských práv a svobod, expertka v plynárenství a energetice,
zakladatelka platformy„Energie není luxusní zboží“, spisovatelka,
kandidátka na prezidentku ČR.

Působila jste v energetice, zabýváte se
vymahatelnosti lidských práv a svobod,
píšete knihy. Co je pro vás v posledním
období prioritou?
Vždy jsem upřednostňovala veřejný zájem,
před mým osobním. Můj osobní zájem je psa-
ní knih, aby se knihy čtenářům líbily. Psaní ě
prostě baví. V říjnu bude vycházet v nakla
telství Olympia další moje kniha s příznačn
názvem pro tuto dobu„PREZIDENT“. Je k po
vení, ale i zamyšlení.

Skutečnou prioritou v této době je pro
urychlené řešení energetické krize, k
může mít fatální dopad na život v naší ze
V plynárenství, v energetice pracuji od sv
sedmnácti let, kdy jsem začala pracovat v
ravských plynárnách. Bez nadsázky mohu s
lit, že se po téměř padesáti létech práce v
nárenství v tomto oboru dost dobře vyzn
Nejedu na vlně populismu, ale reálného vid
a možné nápravy selhání energetického t
V tomto smyslu jsem požádala pana prezid
ta Miloše Zemana, aby v zájmu občanů a fi
naší země zaujal stanovisko. Obsah ote
ného dopisu ze dne 10. 9. 2022 naleznete
www.institut-av.eu

V čem podle vás energetický trh selhal?
Vy snad nedostáváte účty za elektřinu a plyn?
Mnohonásobné zvýšení cen energií, (podo-
týkám, že máme jedny z nejvyšších cen) ničí
nejen naše rodinné rozpočty, uvádí lidi do
energetické bídy. Devastující dopad mají ceny
energií na podnikatelský sektor, kdy živnostníci,
drobní, ale i velcí podnikatelé bankrotují. Roz-
počty měst a obcí vysokými cenami energií ne-
budu stačit na pokrytí dalších nákladů nutných
k chodu veřejné správy.

Když se vám zvýší cena za energie pěti i více
násobně, tak to prostě musí mít devastující do-
pad na hospodářství. Roztáčí se„smrtící“ spirála
inflace, kterou nepamatujeme. Odhaduji, že le-
tos může dosáhnout inflace třiceti procentech.
Evropská energetická politika šla špatným smě-
rem a toto je výsledek.

Je to důsledek války na Ukrajině. Jaké
kroky bychom měli udělat?
Konflikt na Ukrajině, jen urychlil proces ener-
getické krize, která je důsledkem špatné ev-
ropské energetické politiky, jak jsem již uvedla.
Pokud se nepojmenuje pravdivě příčina krize,

tak jen těžce se dají odstraňovat důsledky. Mu-
síme přehodnotit energetickou politiku. Burza
se stala spekulativním obchodem s elektřinou
a plynem, emisní povolenky již dávno ztratily
na původním významu a jsou jen finančními
operacemi a obohacení spekulantů, ideologie
zelené energie přinesly jen chaos v energetice.
Vidíte, nyní se opět používá k topení, výrobě
energií vše, co hoří. Od uhlí, lehkých topných
olejů, mazutů. Zákonodárci a vláda musí při-
jmout urychleně kroky, nikoliv se stále vy-
mlouvat na Brusel. Nyní jde o naše bytí, přežití.

Co byste tedy navrhla?
Prioritou zůstává okamžité řešení energetické
krize. Zastavení růstu cen energií, jejich snížení
na přijatelnou výši, regulace nejen cen paliv,
ale i dalších životně nutných potřeb, zdanění
nadměrných zisků a zastavení činnosti růz-
ných „překupníků“, kteří na této krizi vytváří
nebývalé zisky bez jakékoliv přidané hodnoty.

Zní to jednoduše, ale je to reálné?
Nenavrhuji nereálné kroky. Vláda Petra Fialy,
pozdě ale přece jen zahájila kroky k nápravě,
jak premiér sdělil médiím tento týden. Tento
problém se měl začít řešit počátkem letošního
roku, jak jsem původně navrhovala. Každým

se dostáváme do horší a horší situace.

věřím, že nespokojenost, obavy občanů
tot a bankroty firem nepřerostou v ob-
é nepokoje vedoucí k chaosu a převzetí
ve státě neznámými strukturami.

pokojený život občanů je zmého pohle-
vyšší hodnota.

Alena Vitásková
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ČR | Herečka Kristýna Kociánová (37)
porodila. Dítě má s hereckým kolegou
Ondřejem Malým (56), který kvůli své
nové lásce opustil loni po devatenácti
letech manželství herečku Pavlu Tomi-
covou (60).

„Díky za zprávu, všichni jsme v po-
řádku,“ odepsala Kristýna Kociánová
na dotaz Super.cz, jak se daří jí a dítěti,
které má s Ondřejem Malým. „Prosím,
nezlobte se, víc se nebudeme vyjadřo-
vat. Děkuji za respektování a přeji vše
dobré,“ dodala herečka, která porodila
už začátkem září. Jméno ani pohlaví po-

tomka neprozradila. Herec Ondřej
Malý kvůli mladší kolegyni opustil v
roce 2021 po devatenácti letech manžel-
ku, herečku Pavlu Tomicovou, která po
rozpadu vztahu výrazně zhubla. Svěřila
se s tím, že má dole přes 35 kilogramů.

Herečku Kristýnu Kociánovou znají
diváci například ze seriálů Přístav či Or-
dinace v růžové zahradě, kde ztvárnila
sestřičku Mirku. Zahrála si také moderá-
torku Sabinu v seriálu Krejzovi nebo he-

rečku Eriku ve Slunečné.
Pavla Tomicová má s manželem On-

dřejem Malým dceru Anežku (22).
Z prvního manželství má ještě syna
Adama (30). Manželé Tomicová a
Malý si spolu zahráli ve filmech Mrtvej
brouk, Vánoční hvězda, Hany, Padesát-
ka, Bezva ženská na krku, Léto s gentle-
manem, Vlastníci nebo Deníček moder-
ního fotra a také v seriálech Ulice a Čet-
níci z Luhačovic. (sub)

PŘÍMÝ PŘENOSNANÁMĚSTÍ V BRNĚ,
PLZNI, ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH,OSTRAVĚ, LIBERCI,

UHERSKÉMHRADIŠTI a dalšíchměstech

NENÁSILNÁN

REVOLUCE !

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

v souladu s čl. 23 Listiny základních práv a svobod jež je součástí ústa
vního pořádku České republiky dle čl. 3 Ústavy České republiky.

www.naprvnimmiste.cz
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Kristýna Kociánová a Ondřej Malý (na snímku vlevo) v divadelním zpracová-
ní komedie Zdeňka Podskalského Světáci z roku 2011. Uprostřed herecký
manželský pár Pavla Tomicová a Ondřej Malý v roce 2020. Vpravo Malého
nová partnerka Kristýna Kociánová. FOTO | MAFRA, ČTK, PROFIMEDIA

INZERCE

ČR | Agáta Hanychová (37 let) je po
čtyřměsíčním vztahu s podnikatelem Ja-
romírem Soukupem (53) podle informa-
cí bulváru těhotná. Bývalá modelka, mo-
derátorka, herečka a podnikatelka má
syna a dceru z předchozích vztahů, me-
diální magnát má z bývalého manžel-
ství také dva potomky.

„Jsem těhotná,“ potvrdila Blesku
Agáta Hanychová s tím, že nechce svůj
stav nijak více rozebírat ani dále komen-
tovat. O těhotenství influencerky speku-
lovali její sledující na Instagramu už del-
ší dobu, upozorňovali na viditelně vy-
pouklé bříško i zvětšená prsa a jemnější
výraz bývalé modelky. Divákům pořa-
du Agáta Jaromíra Soukupa neuniklo
ani oslovení partnerky „mámo“, které
podnikatel během natáčení použil.

Agáta Hanychová má syna Kryšpí-
na (11 roků), jehož otcem je bývalý
hráč amerického fotbalu Miroslav Dopi-

ta. V roce 2013 si vzala herce, moderáto-
ra a hudebníka Jakuba Prachaře, se kte-
rým má dceru Miu (5). V září 2020 bylo
jejich manželství rozvedeno.

Jaromír Soukup má dvě dospělé děti
z předchozího manželství s ekonomkou
Monikou Drdlíkovou. Syn Lukáš (28)
je manažerem, žije v americkém Berke-
ley, dcera Natálie (21) je stejně jako
sestra Hanychové Kordula (17) aktivní
milovnicí dostihového a jezdeckého
sportu. (sub)

Devatenáct let rozdílu
je mezi mladší Kristýnou
Kociánovou a starším
Ondřejem Malým. Herci
se stali mileneckým
párem amají spolu dítě.

Jsem těhotná, potvrdila
Hanychová. Se Soukupem

Kociánová porodila. Malý kvůli
ní opustil manželku Tomicovou



JOSEF HORA

ČR | V době, kdy ceny energií už měsíce
stoupají tempem, které by před několika
lety snad nikoho nenapadlo ani ve zlém
snu, roste zájem Čechů o tepelná čerpa-
dla. Tento alternativní zdroj se nejvíce
hodí do nové výstavby, tedy do zateple-
ných domů. U pasivních domů s minimál-
ní tepelnou ztrátou pak čerpadla objekt ne-
jen vytápí, ale hlavně obstarávají ohřev
vody. Do starší zástavby s litinovými ra-
diátory se použít dají také, kvůli velkým
tepelným ztrátám se ovšem efektivita vytá-
pění snižuje, proto se v těchto případech
používá čerpadlo výkonnější a tedy draž-
ší. Z pohledu ekonomické návratnosti ne-
jsou tepelná čerpadla vhodná ani k vytápě-
ní víkendových chat a chalup.

Jak vlastně tepelné čerpadlo funguje?
Zjednodušeně lze říci, že jako obrácená led-
nice. Přístroje umí odebrat teplo z okolní-
ho prostředí, tedy ze vzduchu, vody nebo
země. Toto teplo se v uzavřeném okruhu
předá chladivu, které putuje do výparníku,
kde se díky odpaření stane z kapalného

chladiva plyn. Ten je nasátý kompreso-
rem. Tam se plyn stlačí, čímž se zahřeje
a odchází do výměníku, kde nahromaděné
teplo předává do topného systému, tedy
do domu, kde se pak zahřeje podlahové vy-
tápění nebo se ohřeje voda. Když chladivo
teplo odevzdá, jeho vlastní teplota klesne,
tím pádem kondenzuje (z plynu se stane
opět kapalina), směřuje zase do výparníku
a celý proces se opakuje.

Obejdete se i bez vrtu

V nabídce jsou v současnosti tři základní
druhy tepelných čerpadel – vzduch/voda,
země/voda a nakonec voda/voda. Nejčas-
tějším typem je vzduch/voda, kdy si čerpa-
dlo bere teplo z okolního vzduchu a to pak
posílá do domu. Například kolem Prahy
je těchto čerpadel drtivá většina, důvodem
je vysoká hustota zástavby. Jeho cena se
pohybuje od 90 do 250 tisíc korun.

Právě nižší pořizovací náklady jsou je-
jich výhodou, ovšem svým provozem ne-
patří k čerpadlům nejekonomičtějším. Zá-
roveň vám u nich může vadit vyšší hluč-

nost venkovní jednotky. Pozitivem však
je, že není třeba podzemní vrt či plošný ko-
lektor, které se realizují v typu země/voda.
Ten stojí kolem 200 až 350 tisíc korun.

Zde je vyšší cena dána nutností vybudo-
vat v zemi buď hlubinný vrt (a ten navíc
nejde vybudovat úplně všude), případně
postavit plošný kolektor, tedy soustavu
„potrubí“ několik desítek centimetrů pod
zemí, což vyžaduje větší pozemek. Výho-
dou je, že jde o velmi úsporné a účinné za-
řízení, které se hodí do novostaveb ještě
bez hotové zahrady.

Třetí systém voda/voda se v Česku in-
staluje výjimečně. Pořídíte jej také za zhru-
ba 200 až 350 tisíc korun a je vhodný u sta-
veb s přístupem k vodě. Energii může čer-
pat i ze studny, jezera či rybníka, kde je
ovšem třeba určitý minimální průtok.

Důležitou součástí těchto zařízení je již
zmiňované chladivo. Nejčastěji jím je ně-
kolik kilogramů syntetické chemické lát-
ky, která koluje mezi jednotlivými sou-
částmi čerpadla.

Chladivem jsou většinou fluorované uh-
lovodíky a jejich směsi – tedy skleníkové
plyny, jež mají velký potenciál globálního
oteplování. Existují i přírodní chladiva, na-
příklad CO2, taková tepelná čerpadla se
stále vyvíjejí.

SPOČÍTALI JSME

Tepelné čerpadlo dokáže za rok ušetřit
zhruba 50 až 60 procent nákladů oproti
elektrokotli a kolem 30 procent
ve srovnání s kotlem plynovým.
Návratnost se odvíjí od roční spotřeby.
U rodinných domů se obvykle pohybuje
od pěti do osmi let, lze se dostat i na tři
roky. S vyšší cenou elektřiny v roce 2022
se návratnost nákladů tepelného čerpadla
zrychlila, další urychlení mohou zajistit
dotace, které se pohybují v desítkách
tisíc, ale i přes sto tisíc korun.
Vysoké ceny elektřiny a plynu se vláda
rozhodla vyřešit jejich zastropováním,
u elektřiny stanovila 6 korun za kWh,
u plynu pak 3 koruny za kWh. Najít
a vyhlásit strop se snaží také
představitelé Evropské unie, kteří mluví
o částce u elektřiny 4,5 koruny za kWh.
Česká vláda chce domácnostem ulevit
i tzv. úsporným tarifem, což je příspěvek
na energie. V případě elektřiny, když
ještěmáte tepelné čerpadlo, jde
o dva tisíce korun v roce 2022.
Kdo elektřinu používá jen na svícení, nebo
má ještě elektrický bojler, měl by letos
od státu dostat 3,5 tisíce korun.

ENERGIE

Tepelná čerpadla stojí 90 tisíc
i čtvrt milionu. Komu se vyplatí?

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Alternativní zdroje vytápění mohou být pro majitele
domů nyní spásou. Třeba tepelná čerpadla mají
velké výhody, ovšem některá jsou vykoupená vyšší
pořizovací cenou či nutností vybudovat hlubinný vrt.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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J ak je možné, že tepelná čerpadla
generují dostatek tepelné energie,
když spotřebují pouze minimální

podíl elektrické energie? Trik je jedno-
duchý: Odebírají energii z prostředí ko-
lem nás (vzduch, země, voda) a přenáše-
jí ji do obytného prostoru.

Způsob fungování tepelného čerpadla
je často přirovnáván k obrácené chlad-
ničce. Chladnička čerpá teplo z vnitřní-
ho prostoru ven a díky tomu je uvnitř

zima. V případě tepelného čerpadla je
naopak teplo předáváno z okolního pro-
středí prostřednictvím výměníku a pra-

covní látky, která se odpařuje. Tyto páry
chladiva obsahující získané teplo se
poté pomocí kompresoru stlačí, kompre-
sí dojde k nárůstu tlaku a teploty. Toto
teplo o vyšší teplotní hladině se pak po-
mocí dalšího výměníku (kondenzátoru)
přenese do otopné soustavy. Celý pro-
ces se v tomto uzavřeném cyklu stále
opakuje. Jak zajistit efektivní provoz te-
pelného čerpadla? Aby se čerpadlo
opravdu vyplatilo a splnilo požadavky
na ekologický a udržitelný zdroj ener-
gie, je třeba zvážit následující body:

1. TOPNÝ VÝKON

Topný výkon je udávaný v kilowattech
(kW) a obecně platí, že je třeba zabránit
nadměrnému dimenzování tepelného čer-
padla na extrémně nízké venkovní teplo-
ty, aby byla zajištěna dobrá účinnost
a hospodárnost. V tomto období vám po-
může záložní zdroj tepla, zpravidla se

jedná o integrovaný elektrický kotel
ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla.

2. VÝSTUPNÍ TEPLOTA
OTOPNÉ VODY
Hodnota výstupní teploty je důležitá
pro zjištění, zda je tepelné čerpadlo
vhodné pro váš dům. Ideální je 35 °C.
K tomu je zapotřebí zateplení, dostateč-
ná otopná plocha radiátorů nebo podla-
hového vytápění. Pokud teplota na vý-
stupu výrazně převyšuje 55 °C, sezonní
topný faktor a účinnost prudce klesají.

3. SEZONNÍ TOPNÝ
FAKTOR (SCOP)
SCOP na rozdíl od běžného topného fak-
toru (COP) vyjadřuje lépe celoroční
efektivitu provozu. SCOP vyjadřuje po-
měr celkově získané energie (tepla)
vůči energii pomocné (elektrické). Platí
tedy, že čím vyšší SCOP, tím efektivněj-
ší provoz TČ. „Pro zjištění, zda se vám
tepelné čerpadlo vyplatí, doporučujeme
kontaktovat odbornou firmu, která vám
vše spočítá a vysvětlí,“ radí expert Bu-
derus (www.buderus.cz). (PR)

V této době, kdy ceny energií stále stoupají, jsou tepelná
čerpadla Buderus optimální alternativou ke konvenčním
způsobům vytápění a přípravě teplé vody.

„ Pro zjištění,
zda se vám

tepelné čerpadlo vyplatí,
kontaktujte odborníky.

Nemáte tepelné čerpadlo?

J aký je v současné době rozdíl
mezi vytápěním elektřinou
a plynem? U obojího jdou ceny

nahoru.
Je potřeba si uvědomit, že v Evropě je
mnoho plynových elektráren, které vyrá-
bějí elektřinu z plynu, a pokud se do ceny
započítávají i náklady na přenos a trans-
formaci, tak vždy by 1 kWh elektřiny
měl být dražší než 1 kWh zemního ply-
nu. Tedy topení plynem vychází cenové
lépe. Ale dnes v podstatě neexistuje no-
vostavba, kde by bylo možné vytápět jen
elektřinou, protože legislativa to praktic-
ky zakazuje. Používají se tepelná čerpa-
dla, což jsou vlastně stroje s elektrickým
pohonem. U nich se v období velkých
mrazů, kdy tepelné čerpadlo již nezvládá
objekt vytopit, zapojuje bivalentní zdroj,
což je obvykle elektrický přímotop. Ale
je to jen na omezenou dobu. Každopádně
tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kWh elektři-
ny průměrně 3 až 3,5 kWh tepla.

Čím tedy ideálně topit?
Ideální je biomasa, která je obnovitelná.
A samozřejmě, že ideální je být i napoje-
ný na centrální rozvod tepla, neboť cen-
trálně se dá vytápět ekonomicky. Zář-
ným příkladem je vesnice Kněžice, kde
po mnoho let budují centrální kotelnu
a napojují na ni jednotlivé rodinné domy.
Zároveň mají v kotelně i vlastní výrobu

elektřiny. Obdobná situace je v Třebíči,
kde byly přestavěny centrální kotelny na
biomasu a také se v nich vyrábí i elektři-
na. Bohužel toto nelze udělat vždy, pak
se musí volit jiné řešení. Ideální je, po-
kud se nemusí vytápět vůbec, nebo jen
když jsou venku velmi nízké teploty.

To však je možné pouze u rodinných
domů, které jsou skutečně pasivní.

A čím ohřívat teplou vodu?
Ideálně solárními panely.

Kdo bydlí v rodinném domě, změna
vytápění možná je. Místo drahého
plynu si pořídím například tepelné
čerpadlo nebo kotel na pelety.
Ale jak je to v bytech?
V mnoha starších bytech jsou stále so-
pouchy (komíny), takže teoreticky by
v nich šlo topit jakýmkoliv palivem.
Lze si však instalovat tepelné čerpadlo
pro teplovzdušné vytápění. Ostatně ně-
které domácnosti jej již mají a například

v Chorvatsku je najdete ve velké části
přímořských domů, neboť se toto tepel-
né čerpadlo v létě používá na chlazení.

Bude podle vás nadále elektřina
a plyn zdražovat?
Bohužel křišťálovou kouli nemám, tak-
že netuším. Nicméně nikdy není nic tak
horké, jak se to uvaří. Proto doporučuji
lidem, aby narychlo neměnili kotle za te-
pelná čerpadla, ale vše v klidu zvážili
a nechali uplynout nějaký čas. Pak bude
patrné, jak se ceny energií ustálí, a tudíž
co a jak bude výhodné. To v současné
turbulentní době nikdo nemůže se záru-
kou dopředu říct. Důležité je zejména
šetřit energií, a to nejen kvůli jejím stá-
vajícím enormním cenám, ale i kvůli
tomu, že tím se šetří životní prostředí.

Pomůže zastropování ceny plynu
a elektřiny, takže se lidé nyní vyso-
kého cenového nárůstu bát nemusí?
V době, kdy bude platit zastropování,
máme jako spotřebitelé garanci státu
maximální ceny energie. To je vynikají-
cí. Zvolené řešení se sice nemusí všem
líbit, ale je organizačně nejjednodušší.

KAMILA HUDEČKOVÁ

Elektřina i plyn zdražují.
Spousta domácností
je ale využívá a nemají
je zatím jak nahradit.
Co mají lidé dělat a jak
se situace bude vyvíjet
dál? Na to se snaží
odpovědět předseda
Asociace energetických
specialistů Roman Šubrt.

Roman Šubrt, předseda Asociace
energetických specialistů.

5plus2
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Ideální je biomasa
a centrální vytápění
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ČR | Za největšího žrouta elektrického
proudu v domácnostech lze ze spotřebičů
obvykle považovat ledničku a mrazák.
Energii spotřebovávají nonstop, na vrub
domácího účtu se tak propíší až čtvrtinou
nákladů. Někdy si ovšem za jejich vyso-

kou spotřebu můžeme částečně sami. Důle-
žité je totiž myslet na jejich vhodné umístě-
ní. Postavit chladničku ke zdi, na kterou
oknem půl dne svítí slunce, nebo bezpro-
středně blízko troubě a sporáku, to vše
vede ke zbytečnému zvyšování jejího vý-
konu a tím i spotřebě elektřiny.

Vinu nese i nastavená teplota. Pro běž-
ný provoz postačí v chladničce průměrná

teplota +5 °C a v mrazničce -18 °C, stu-
peň dolů znamená navýšení spotřeby
o šest procent. Námraza, byť jen pár mili-
metrů, způsobí její zdvojnásobení.

Mnoho moderních praček je dnes vyba-
veno i sušičkou, ovšem vězte, že odpadnu-
tí věšení mokrého prádla na šňůru zkrátka
něco stojí. Podle americké Rady pro obra-
nu přírodních zdrojů jsou nejrůznější su-
šičky hned po lednici dokonce druhým
největším žroutem energie. Vysoušením
prádla v sušičce jej navíc až třikrát rychle-
ji opotřebujete, jak prokázaly laboratorní
testy. Také samotné praní lze přizpůsobit

snaze ušetřit. Většina prádla totiž nevyža-
duje praní při teplotě 60 °C, jak mnozí
z nás automaticky nastavujeme. V podsta-
tě stejného výsledku dosáhnete i na teplotu
o dvacet stupňů nižší, což dokáže ušetřit až
čtvrtinu nákladů za jeden prací cyklus.

Při praní pozor ještě na jeden faktor.
Zkrácené, takzvané intenzivní programy
zpravidla znamenají, že se pračka snaží,
co to jde, a nedostatek času nahrazuje vel-
kým množstvím energie. Proto úsporněj-
ší, navzdory laické úvaze, u praček zname-
ná spíš delší program.

Zbytečná „pohotovost“

Dalším velkým žroutem je spotřební elek-
tronika. Tady je dobré mít na paměti, že
všechny starší spotřebiče mají v pohotovos-
ti (tedy v polozapnutém režimu, kdy čekají
na povel ovladače) poměrně velkou, a tu-
díž nezanedbatelnou spotřebu, na rozdíl
od modernějších televizí, DVD přehrávačů
a dalších zařízení. Bez ohledu na stáří spo-
třebiče však platí jedna dobrá zásada – co-
koli, co se nepoužívá, je vhodné vytáhnout
ze zásuvky. Přehrávače, které slouží na sle-
dování víkendového filmu, určitě nemusí
být v pohotovosti 24 hodin denně. (re, šit)

5plus2
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Účty na energie vám nezvyšují jen rostoucí náklady
za teplo, ale také to, jaké domácí spotřebiče
máte a zda je umíte využívat energeticky šetrně.

Domácí „černé díry“ na elektřinu

INZERCE
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TOMÁŠ PLECHÁČ

ČR | Tři roky žila na Ukrajině, po začát-
ku ruské invaze tam ubytovávala běžen-
ce a pomoc Ukrajincům prchajícím
před válkou je také její profesní náplní.

Kristýna Baše pracuje jako koordiná-
torka pro práci s uprchlíky ve vrchlab-
ské Diakonii Českobratrské církve evan-
gelické – středisku Světlo.

Před pár dny jste se vrátila ze slo-
vensko-ukrajinské hranice. Co jste
tam dělala?
Byla jsem v Košicích za svým manže-
lem, který pracuje v ukrajinském Užho-
rodu. Pracuje na projektu pomoci vnitř-
ně vysídleným uprchlíkům, kterých je
na Ukrajině zhruba osm milionů. Koši-
ce jsou hodinu od hranic a Ukrajinců
tam je samozřejmě mnohem víc než
v českých městech. Bavila jsem se tam
s lidmi, kteří dělají stejnou práci jako já,
a sondovala, jak to tam funguje.

Zaujalo vás něco?
Košice nejsou úplně bohaté, zato velice
multikulturní město, kde lidé mluví běž-
ně maďarsky i ukrajinsky. Pracovní na-
bídky jsou omezené a hlavně tam je vel-
ký problém sehnat bydlení. Do Košic se
přesunulo velké množství uprchlíků ze
západní části Ukrajiny, kteří tam jezdili
za prací už před válkou. Zároveň jde o
místo, kde působí řada zahraničních hu-
manitárních pracovníků.

Se situací třeba ve Vrchlabí se to asi
nedá moc srovnávat...
Je to jiné v tom, že tady zůstali hlavně
uprchlíci z východu Ukrajiny. Běženci
ze západní části země se z velké části
vrátili na Ukrajinu nebo odjeli do jiných
měst. Na východě jsou velká města jako
Charkov, Doněck, Mariupol. Začleňová-
ní lidí odsud a jejich zvykání na život ve
Vrchlabí, které má 12 tisíc obyvatel, je
dost těžké. Jsou zvyklí na městský ži-
vot, infrastrukturu a vybavenost, ale pří-
mo ve Vrchlabí je problém sehnat bydle-
ní. Do některých míst, kde jsou uprchlí-
ci ubytovaní, jezdí autobus jen třikrát
nebo čtyřikrát denně.

A jak je to s novými uprchlíky?
Lidé samozřejmě migrují za prací a
hlavně za bydlením. Dá se říct, že teď
už noví uprchlíci nepřicházejí ve vel-
kém množství jako na jaře, protože ne-
mají kam. Řádově to jsou desítky lidí.
Ubytovací kapacity ve Vrchlabí už ne-
jsou. Otázkou je, co se stane před zi-

mou, kdy hrozí, že lidé na Ukrajině ne-
budou mít čím topit. Je možné, že bu-
dou přicházet do Čech opět ve větších
počtech.

Jak jsou na tom běženci, kteří do
Česka přišli v první migrační vlně
před půl rokem? Už se plně začlenili
a uplatní se samostatně?
Je velký rozdíl mezi uprchlíky, kteří
bydlí v soukromí nebo u někoho částeč-
ně doma, a mezi těmi, kteří žijí v ubytov-
nách a zotavovnách. Práce s první skupi-
nou je jiná v tom, že se tito lidé díky
svým ubytovatelům u nás velmi rychle
zorientovali. Někteří z nich si našli rych-
le práci a celkově jejich začleňování pro-
bíhá snadněji. S uprchlíky z ubytoven je
to složitější, do velké míry jsou izolová-
ni a práce s nimi je mnohem těžší. Od
jara pořádáme na vrchlabské Střelnici a
v ubytovnách intenzivní kurzy češtiny
pro uprchlíky. Ti, kteří na ně chodí od
začátku, jsou po půl roce schopni se ob-
stojně domluvit česky.

S čím se na vás uprchlíci dnes obra-
cejí nejvíc?
Spousta z nich stále žije ve státních zota-
vovnách na horách, kde jim před zimou
skončí ubytování, a teď řeší, co s nimi
bude dál. Část z nich si tady už našla za-
městnání, děti chodí do školy a nechtějí
se stěhovat jinam. Ve Vrchlabí však už
nejsou volné ubytovací kapacity, navíc
do toho přichází energetická krize. Mys-
lím si, že to nemá jednoduché řešení a
že nás to jako Diakonii přesahuje. Bude
se to muset řešit na úrovni samosprávy,
kraje a možná i celostátně. Dalším vel-
kým problémem je získání zaměstnání.
Ve své práci se setkávám s mnoha vzdě-
lanými lidmi, kteří tady mohou vykoná-
vat jen málo kvalifikovanou práci. Po-
tom vznášejí dotazy související se škol-
ní docházkou, se zdravotní péčí a jedná-
ním s úřady.

Ze začátku jste jako koordinátorka
pro práci s uprchlíky řešila praktic-
ké záležitosti. V čem hlavně spočívá
vaše pomoc dnes?
Mým úkolem je podávat v maximální
možné míře podporu Ukrajincům a
správně je informovat, protože řada z
nich ani neví, kde má ověřené informa-
ce hledat. Protože jsem na Ukrajině
sama tři roky žila, myslím, že už trochu
znám ukrajinskou kulturu a mentalitu.
Vím také, jaké předsudky řada Čechů –
aniž bych se jich chtěla dotknout – má.
Snažím se ukazovat Ukrajinu takovou,
jakou ji většina Čechů nezná. Považuji
za velmi důležité přibližovat ukrajin-
skou kulturu s její rozmanitostí a praco-
vat s předsudky a strachem. Právě
strach z neznámého způsobuje v naší
společnosti řadu nedorozumění. Nemá
cenu pořádat aktivity separovaně pro
Ukrajince, ale je opravdu důležité zapo-
jit je mezi nás. Může to pro nás být vel-
mi obohacující. Další věc, kterou jsme
až do války tolik nereflektovali, je, že tu
máme celkem širokou ukrajinskou dia-
sporu, skupinu Ukrajinců, kteří tu žijí
už delší dobu. Spolupráce s nimi se uká-
zala jako klíčová.

Válka na Ukrajině a migrační vlna už
nejsou vmédiích hlavní téma. Nako-
lik se to projevilo v ochotě lidí po-
máhat?
Samozřejmě už to není takové jako na
začátku, ale to se dalo očekávat. Tím, že
se o uprchlících už tolik nemluví, nezna-
mená, že problém zmizel. Nezmizel.
Uprchlíci budou pořád potřebovat naši
pomoc, zvlášť v době, kdy jdou ceny
všeho nahoru. Přestože částečně opadlo
i zapojení dobrovolníků, pořád je hodně
lidí, kterým konflikt na Ukrajině není
lhostejný a kteří chtějí pomáhat.

Jak dnesmohou obyčejní lidé uprch-
líkům pomoci nejvíc?

Každý může pomoci známému Ukrajin-
ci, který žije vedle něj. Oni nechtějí se-
dět se založenýma rukama a čekat na hu-
manitární pomoc. Ale aby mohli fungo-
vat, potřebují získat práci a žít samostat-
ně. Ukrajinci jsou šikovní a pracovití, ja-
zyk se dá vždy doučit, je důležité nebát
se je zaměstnat. Když někdo může Ukra-
jince ubytovat, to je také skvělá věc,
přes zimu to bude pro řadu z nich hodně
náročné. Uvědomuju si, že doba je složi-
tá pro všechny, ale myslím si, že se dá
pomáhat i jinak než finančně. Je potřeba
mít otevřenou mysl a srdce. Pomoc je i
to, když s nimi budeme mluvit, usměje-
me se na ně a přijmeme je. Stigmatizace
a eskalace špatné nálady jsou cesty do
pekel. Ukrajinci tady s námi budou žít
dál a měli bychom to přijmout. I kdyby
válka v dohledné době skončila, Ukraji-
na je tak zničená, že se nedá očekávat,
že by se tam uprchlíci hromadně vraceli.
Řada z nich tady bude chtít zůstat, proto-
že to pro ně je možnost začít znova.

Část české společnosti se proti uprch-
líkům obrátila a solidaritu vystřídala
nevraživost. Jak to vnímáte?
Díky své práci se většinou potkávám s
lidmi, kteří takové názory nemají. Jed-
na věc je, co lidé píšou na sociálních sí-
tích, druhá, co vám řeknou do očí. Ne-
chci, aby to znělo pateticky, ale jsem
přesvědčená o tom, že Ukrajinci jsou hr-
dinové. Nikdo nepředpokládal, jak sta-
tečně se ruské invazi postaví. Kdoví, co
by se stalo, kdyby se Rusům na konci
února takhle hrdinně nepostavili. Měli
bychom si to pořád uvědomovat.

Z čeho podle vás rostoucí nenávist
pramení?
Určitě je to strach z neznáma, pak také
záleží na tom, jaké noviny čtete a jaké
informace si vybíráte. Nesmíme zapo-
menout na to, že ruská propaganda stále
jede na plné obrátky. Vedle skutečné
války se zároveň odehrává ta informač-
ní. Velký vliv má současná ekonomická
situace. Dlouhou dobu jsme si žili vel-
mi dobře, a tak v momentě, kdy se vám
už tak nedaří, začnete hledat viníka.

S ukrajinskými uprchlíky jste v kaž-
dodenním kontaktu. Jaký osobní pří-
běh vám utkvěl v paměti?
Těch příběhů byla spousta. Reálně po-
tkávám lidi, o nichž jsme četli v novi-
nách, kteří proseděli v bombardovaném
Mariupolu několik dní ve sklepě a nevě-
děli, jestli je Rusové nezastřelí, když se
vydají na útěk humanitárním korido-
rem. Obecně mě fascinuje, jak jsou
Ukrajinci stateční a hrdí. Všimla jsem si
toho, už když jsem žila na Ukrajině. Ně-
komu možná může připadat, že jsou po-
výšení, ale není to tak. Pocházejí z mno-
hem drsnějších podmínek, mají za se-
bou pohnutou historii a jsou zvyklí na le-
dacos. Navíc se velmi dlouho nemohli
spolehnout na stát, ale jen sami na sebe.

Koordinátorka Kristýna Baše pracuje s uprchlíky denně. Říká, že každý může
pomoci známému Ukrajinci, který žije vedle něj. FOTO | ANTONÍN KAŠPAR

Kristýna Baše mluví
o začleňování běženců
v Krkonoších, o špatných
náladách a o pomoci,
která bude ještě potřeba.

Uprchlíci nás stále potřebují
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Britský panovník
Karel III. v roce 2010
coby korunní princ
přiletěl do Kunovic
a strávil dvě hodiny
v Hostětíně. Zajímal se
o ekologické projekty,
zkusil místní pálenku a
odmítl gumáky do bláta.

JANA FUKSOVÁ

ČR |Když v předvečer návštěvy britské-
ho korunního prince Charlese přijela do
Ekologického institutu Veronica
v Hostětíně část jeho doprovodu, byl
dům plný lidí. Bylo 21. března 2010.
„Řekli nám, že máme v domě příliš

teplo, že princ tady ve vestě a saku nevy-
drží. Tak jsme větrali,“ připomněla je-
den z momentů spojených s významnou
osobností ředitelka institutu Yvonna
Gaillyová. „A pak jsme to s oblibou glo-
sovali, že běžné interiérové teploty
v Česku nejsou normální a nemá je ani
Jeho královská Výsost.“
Pro dvousethlavou bělokarpatskou

obec to tehdy byla návštěva století, kte-
rá se postarala o její zviditelnění i zájem
turistů. Nyní, po smrti královny Alžbě-
ty II. a Charlesově usednutí na britský
trůn, dostává další rozměr.
„Ten zážitek byl nezapomenutelný

a teď je umocněný tím, že jsem vlastně
měl tu čest potkat se s Jeho Výsostí,“
svěřil se Stanislav Mišák, který v pozici
tehdejšího hejtmana Zlínského kraje ví-
tal Charlese při příletu na kunovické le-
tiště a následně ho doprovázel
i v Hostětíně. „Uchvátilo mne, jak byl
skromný, řekl bych až normální. Doká-
zal vytvořit atmosféru, že se vedle něj
člověk cítil jako rovný s rovným.“

Přípravy? Uklidit chodníky
a napéct vdolečky
Hostětín si následník trůnu tehdy nevy-
bral náhodou a nešlo jen o formální stát-
nickou návštěvu. Stejně jako zbytek krá-
lovské rodiny se i on zajímal a stále zají-
má o ekologii, životní prostředí, ochra-
nu klimatu a udržitelný rozvoj. A malá
obec nedaleko Slavičína se mohla po-
chlubit několika takovými projekty.
Kroky budoucího krále vedly do míst-

ní výtopny na biomasu, která obec záso-
buje teplem. Podíval se i na kořenovou
čistírnu odpadních vod nebo do moštár-
ny a sušírny ovoce.
Kromě toho v ulicích už tehdy svítila

energeticky úsporná světla, střechy
domů pokrývaly solární kolektory nebo
fotovoltaické elektrárny a postaven byl
i energeticky pasivní dům, ve kterém
stále sídlí institut Veronica.
Před návštěvou bylo potřeba uklidit

chodníky, napéct vdolečky nebo připra-
vit trasu. Počítalo se s tím, že po obci se
skupina bude přesunovat pěšky.
„Program byl sice náročnější na pří-

pravu z hlediska bezpečnosti nebo dodr-

žení časových limitů, ale návštěva to
byla nesmírně příjemná,“ shrnul Robert
Janota, který jako starosta prince Charle-
se vítal. „Samozřejmě jsem mu nabídl
naši slivovici. Trošku se otřepal, ale
chutnala mu. Nebyl ani nijak rezervova-
ný, podával si ruku i s lidmi z obce, byl
bezprostřední, ale zároveň aristokrat,“
popsal Janota.

Žijete jako já, jen mi schází
sušírna ovoce, říkal
Charles v obci potvrdil, že s ekologický-
mi projekty má zkušenosti a ve svých
sídlech používá kořenovou čistírnu i vy-
tápění na biomasu. „Žijete jako já. Jedi-
né, co mi schází, je sušírna ovoce,“ pro-
hlásil při prohlídce.
Na jarmarku na návsi pak obcházel

stánky bělokarpatských řemeslníků
a pěstitelů, u každého se zastavil. „Ťukl
si s námi slivovicí, prohodili jsme pár
slov,“ poznamenal tehdy bednář Radek
Frýzelka. „Líbilo se mi, že se u každého
krámku zastavil, zajímal se o naše výrob-
ky. Není to žádný naškrobený panák, na-
opak příjemný a vstřícný člověk.“
Prince Charlese ale přece jen něco pře-

kvapilo. „O všechno se hodně zajímal,
poslouchal, když mu zemědělci vysvětlo-

vali, že se snaží zachránit původní ovoc-
né odrůdy,“ upozornil Mišák. „Nejvíc ho
ale fascinovala hromada pecek ze šves-
tek ve výtopně a chtěl vědět, kde jich to-
lik vzali. A to tam přitom byly jen pecky
z průmyslových pálenic.“

Místní si také vybavují humornou si-
tuaci, kdy se skupina měla vydat po pol-
ní cestě ke kořenové čistírně. Bylo po
dešti a pro vzácnou návštěvu i další do-
provod byly kvůli blátu připravené gu-
máky. On je ale s noblesou odmítl s tím,
že má kvalitní obuv. Jeho doprovod se
pak musel zachovat stejně a nesl to tro-
chu s nelibostí.
„Na cestě na něj pak čeká člověk pře-

vlečený za žábu s anglicky psanou tabu-
lí děkující mu za angažmá při záchraně

obojživelníků v deštném pralese. Princ
se nejprve mírně lekne, pak se ale srdeč-
ně rozesměje,“ popsal tehdy atmosféru
redaktor MF DNES.

Hostětín v centru zájmu

Největší boom už sice pominul, ale zá-
jem turistů o místa, která nastupující
britský král Karel III. před dvanácti lety
navštívil, stále trvá. „Určitě to napomoh-
lo zvýšené turistice,“ poukázal Janota.
„A začaly k nám také následně jezdit i
další osobnosti, třeba velvyslanec Spoje-
ných států Andrew Schapiro.“
Pro ekologický institut měla návštěva

tehdejšího prince z Walesu ještě větší
význam. „Když si na to vzpomenu
dnes, cítím dojetí. Sledovali jsme dráhu
prince Charlese dlouhé roky předtím a
samozřejmě i potom, známe jeho vy-
stoupení z klimatických summitů. Když
přijel do Hostětína, ukázala jsem mu
náš letáček z roku 1991, na kterém byl
jeho citát o tom, jak je ochrana klimatu
naléhavá, a že měla přijít už o deset let
dřív,“ vysvětlila Gaillyová.
„Jeho návštěva pro nás a pro to, co dě-

láme, znamenala opravdu hodně, proto-
že v té době se o těchto tématech ještě
tolik nemluvilo.“

„ Samozřejmě
jsem mu

nabídl naši slivovici.
Trošku se otřepal, ale
chutnala mu. Nebyl nijak
rezervovaný, podával si
ruku i s lidmi z obce.

Na návštěvu prince Charlese lidé v Hostětíně (foto vlevo) dodnes vzpo-
mínají. Po smrti královny Alžběty II. je dnes novým britským králem
Karlem III. Pohřeb královny v pondělí sledovaly miliony lidí po celém
světě (snímky vpravo nahoře a dole). FOTO | ARCHIV MAFRA, ČTK

Nový král kdysi chutnal
na Slovácku slivovici
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Měsíčník Harper’s Bazaar si můžete předplatit
na www.jenprocasopisy.cz/HB
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JAN PEŠEK

ČR | Brože, náhrdelníky, náušnice. Ci-
tem pro výběr šperků byla královna Alž-
běta II. pověstná. Dědictví, které po její
smrti zůstalo, čítá i sadu z českých graná-
tů. Královna si ji přivezla z návštěvy
Brna v roce 1996 a s broží se dokonce ne-
chala zvěčnit. Autorem soupravy je tur-
novský šperkař Jiří Urban.
„Brno chtělo královně darovat něco

českého, a tak si vzpomněli na granáty.
Jelikož jsem návrhář českých granátů
a založil jsem i firmu, tak nás navštívili.
Dohodli jsme se a vyšlo to,“ vzpomíná
dnes Urban, kterého proslavily repliky
korunovačních klenotů.
Soupravu tvoří náhrdelník, náramek,

brož a náušnice. Inspirací byla sada šper-
ků Ulriky von Levetzow, která vlastnila
nejcennější šperky z českých granátů.

Drahé kameny jsou vybroušeny do tvaru
routy, tedy kosočtverce, o průměru
6,8 až 7 milimetrů. Celkem na soupravu
padlo 1280 českých granátů.
Královna si celou sadu převzala při ná-

vštěvě Brna v roce 1996. Předání přihlí-
žel i tehdejší prezident Václav Havel.
„Byl to jediný dar, který si královna od-
vezla na klíně. Brnu za něj pak poslala
svůj portrét,“ zmiňuje umělec. A nezů-
stalo jen u předání. „Vydala knihu broží,
ve které je snímek, kde má naši brož při-
pnutou,“ uzavírá Jiří Urban.

PAVLA CINKÁNOVÁ

LIBEREC | Před třemi lety překonala
plavkyně Markéta Pechová jako první
handicapovaná žena kanál La Manche.
Nyní do svého příběhu přidává další ka-
pitolu, kterou napsala minulý týden
v Římě. Na mistrovství Evropy v dálko-
vém plavání totiž obsadila na tříkilomet-
rové trati 12. příčku mezi plavkyněmi
bez handicapu.
Do závodu přitom liberecká plavky-

ně vstupovala s mnohem skromnějším
cílem. „Chtěla jsem se vejít do padesáté-
ho místa, protože na předchozím šam-
pionátu jsem skončila okolo dvacáté
příčky. Teď jsem přeci jen o něco starší
a závod na tři kilometry je na mě docela
krátký a rychlý,“ vysvětluje Pechová
své skromné předzávodní ambice.

Raději dlouhé závody

Netají se tím, že i vzhledem ke svému
handicapumámnohem raději dlouhé zá-
vody, kde plave sama a nemusí se ohlí-
žet na soupeřky.
Dosažený výsledek předčil veškerá

očekávání také proto, že na šampionátu
soutěžily především bývalé elitní závod-
nice, které se i po ukončení kariéry stále

aktivně připravují. „Konkurence v naší
kategorii mezi 40 až 45 lety byla poměr-
ně velká, jedná se o skvělé plavkyně.
Navíc například Italky či Němky mají o
mnoho lepší zázemí pro přípravu i
závod samotný,“ podotýká liberecká
plavkyně, která si většinu svých cest a
soustředění financuje sama.
Mistrovství Evropy bylo proMarkétu

Pechovou jen zastávkou na dlouhé ces-
tě za dalším snem. V následujících le-
tech plánuje překonat Gibraltarskou úži-
nu mezi Evropou a Afrikou, čímž by se
opět stala první handicapovanou plavky-
ní, které se to povedlo.
V příštím roce se také chystá na mis-

trovství světa v dálkovém plavání v Ja-
ponsku, kde bude opět soupeřit se zdra-
vými závodnicemi. „Tyhle závody mě
baví hlavně proto, že se plave v otevře-
ných vodách. Mám tomnohem radši než
bazén, ve kterém se pořádají všechny
soutěže pro handicapované. Bohužel i
včetně paralympiády, kterámě z toho dů-
vodu neláká,“ dodává Pechová.

Někdy je to náročné

Plavkyně se již několik let připravuje
v plaveckém oddílu Slavia Liberec pod
vedením trenéra Petra Kořínka a přizná-
vá, že často není snadné skloubit za-
městnání s tréninkem.
„Někdy je to náročné, ale pracuji

v Krajské nemocnici Liberec, kde jsou
skvělí. Mám flexibilní pracovní dobu,
což mi umožňuje trénovat téměř každý
den,“ vysvětluje.

A kdy přijde čas na ukončení aktivní
plavecké kariéry? „Teď mi je 43 a skon-
čit bych chtěla ve 45 letech, protože je
to fyzicky i časově opravdu náročné. Ur-
čitě budu ale plavat dál, rozhodně to ne-
bude tak, že skončím úplně, protože
vodu miluju,“ říká usměvavá plavkyně.
O svém největším úspěchu – překoná-

ní slavného kanálu La Manche – sepsa-
la loni Markéta Pechová knihu Jednou
nohou přes kanál.

Na šampionátu v Římě obsadila
Markéta Pechová

na tříkilometrové trati 12. místo
(snímek vlevo dole). Plavkyně se

již několik let připravuje
v plaveckém oddílu Slavia Liberec

pod vedením trenéra Petra
Kořínka. FOTO | 2x ARCHIV M. PECHOVÉ

Sadu granátových šperků (vlevo) si
Alžběta II. převzala při návštěvě Brna.
Rozpočet na jejich výrobu činil čtvrt
milionu korun. FOTO | 2x ARCHIV MAFRA

Z Českého ráje až ke královně
V pozůstalosti po nedávno zemřelé britské panovnici Alžbětě II. jsou i šperky vyrobené v Turnově

Markéta Pechová slaví
další úspěch. Na
mistrovství Evropy
v dálkovém plavání
obsadila přemožitelka
kanálu La Manche
dvanácté místo mezi
závodnicemi bez
handicapu.

„ Byl to jediný
dar, který

si královna odvezla
na klíně.

Liberecká plavkyně bez nohy
uspěla v klání mezi zdravými
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MARTIN VOKÁČ

ČR | Rodina Degerme prodala historic-
ký a památkově chráněný areál zámku
ve Světlé nad Sázavou majiteli hotelů,
vinařství a řady dalších nemovitostí Jiří-
mu Marianovi. „Svou misi na zámku
jsme dokončili,“ zhodnotila již bývalá
zámecká paní Helena Degerme.
Rodina s ukrajinskými kořeny se ma-

jitelem dominanty pětitisícové Světlé
stala v roce 2013. Od města ho v tu
dobu koupila za zhruba 17 milionů ko-
run. Od té doby zanedbaný areál, který
dlouhá desetiletí sloužil pro potřeby
střední zemědělské školy, postupně ob-
novovala a renovovala.
„Byla to láska na první pohled. Oka-

mžitě, když jsem zámek viděla, jsem se
do něj zamilovala. Naším cílem byla
jeho záchrana, což se podařilo. Taková
ta špinavá stavební práce. Nyní už je to
spíše o jeho provozu, marketingu a PR
a to není moc práce pro nás,“ popsala
Helena Degerme.
Na prodej byl zámek od loňského

roku. Dokončit obchod se podařilo před
dvěma týdny, kdy zámecká paní předa-
la majitelům poslední klíče a definitiv-
ně Světlou opustila. „Máme i jiné aktivi-
ty, jimž se musíme věnovat, mnohé jsou
v zahraničí,“ naznačila.
Novýmmajitelem památky se stal vi-

nař a hoteliér Jiří Marian s rodinou.
VMikulově vlastní vinařství a čtyřhvěz-
dičkový hotel Galant. Před devíti lety
za jejich rekonstrukci a zřízení neobvyk-
lého propojení obou provozů energiemi
obdržel takzvaného ekologického Osca-
ra. Kromě Mikulova Marian vlastní ho-
tel i v Lednici. Vedle dalších aktivit je
předsedou představenstva Garážového
parku Strašnice či společníkem ve fir-
mě s cyklistickými potřebami Cyklocen-
trum, která má pobočku i v Havlíčkově
Brodě. Ve Světlé nad Sázavou bude mít
hoteliér Marian na co navazovat. Rodi-
na Degerme ze zámku vytvořila perlu
města a oblíbený turistický cíl.
Památka nabízí několik expozic a pro-

hlídkových okruhů včetně speciálních
pro děti, ubytování v zámeckých apart-
mánech, na nádvoří byla zřízena kavár-
na. Na zámku se konají společenské
akce, návštěvníci mají možnost si za-
hrát únikové hry. Veškeré prostory jsou
zrekonstruované, a to i včetně jedinečné
oranžerie. „Myslím, že jsme vytvořili
poměrně solidní značku. Tu teď předá-

váme dál,“ konstatovala Helena Deger-
me. Do oprav zámku za jejího působení
putovaly desítky milionů korun.

Nejdražší rekreační objekt

Jiří Marian o svých budoucích zámě-
rech dosud neinformoval. Podle Deger-
me však s největší pravděpodobností
bude chtít na dosavadní směrování zám-
ku navázat. Možná se více zaměří na
ubytování a prohlídkové okruhy cílící
na historii objektu, a nikoliv tolik na mu-
zejní expozice. Podmínky prodeje ne-
movitosti ani jedna ze stran nekomento-
vala. V původním inzerátu, který zveřej-
nilo jen pár specializovaných nadnárod-
ních realitních kanceláří, se objevovala
cifra 110 milionů korun. Časopis For-
bes dokonce světelský zámek označil
za nejdražší prodávaný rekreační objekt
v Česku. Zda je zmíněná částka skuteč-
nou prodejní cenou, však není jisté.

Zámek zaujímá zastavěnou plochu
přibližně pěti a půl tisíce metrů čtvereč-
ních, stojí na pozemku o ploše přes 13 ti-
síc metrů čtverečních. K zámku přiléhá
část parku se zahradou a s kašnou. Myl-
ně však Forbes uvedl, že rodina Deger-
me k zámku zakoupila anglický park
s kaskádou rybníků a můstků. Ten dlou-
hodobě patří městu a tak to i zůstane.

Na radnici změnu čekali

Jak přiznal světelský místostarosta Jo-
sef Hnik, radnice změnumajitele očeká-
vala. V hodnocení však zůstává opatr-
ný. „Mluví se o tom už skoro dva roky.
Dokud to nebude zapsané v katastru, ne-
uvěřím tomu,“ řekl.
V katastru nemovitostí však změna

majitele nebude na první pohled patrná.
Transakce byla podle Heleny Degerme
učiněna formou prodeje cenných papírů
ve společnosti Zámek Světlá, s. r. o.

Zápis v katastru by tak měl zůstat, změ-
nil se však majitel této společnosti.
Pro město je zámek velice cenný. Na

základě dohody s vlastníkem v něm fun-
guje Muzeum Světelska, konají se kul-
turní akce a v Rytířském sálu svatby.
„S paní Degerme jsme v tomto ohle-

du měli nastavené velice dobré vztahy.
Pokud je zámek skutečně prodán, bude-
me se o to snažit stejně tak s novýmma-
jitelem,“ vzkázal místostarosta.
Světelský zámek vyrostl na zákla-

dech původní tvrze ze 14. století. Ta
byla za éry rodu Trčků z Lípy v 16. sto-
letí přestavěna v renesanční lovecký zá-
meček. Svou současnou podobu má
areál od roku 1873. Na počátku 20. sto-
letí se na zámku usídlila Pozemková
banka. Brzy nato se zámek stal majet-
kem továrníka Richarda Morawetze.
Ten v roce 1938 na zámku zřídil uprch-
lické centrum pro německé odpůrce
Adolfa Hitlera. Brzy však musel zámek
opustit. Za války využívala zámek ně-
mecká posádka. Po válce byl zámek
zkonfiskován a chvíli sloužil českoslo-
venské armádě. V roce 1949 začaly zá-
mecké prostory sloužit pro střední země-
dělskou školu. Ta zde nakonec zůstala
až do roku 2011.

Zámek má také oranžerii, která je po rekonstrukci přístupná od sezony
2021. Do skleníku se vstupuje z nádvoří. FOTO | JIŘÍ BÁRTA

Hoteliér Jiří Marian bude mít na co navazovat. Helena Degerme (na snímku) ze světelského zámku vytvořila perlu
města a oblíbený turistický cíl. FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Po devíti letechmění
opravená památka
majitele. Tím se stal
nedávno Jiří Marian,
který kromě vinařství
vlastní hotely a další
nemovitosti.

Vinař a hoteliér si koupil zámek

„ Byla to láska
na první

pohled. Když jsem
zámek uviděla, okamžitě
jsem se do něj
zamilovala. Naším cílem
byla jeho záchrana.
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Jedlé, nebo jedovaté?
Hub je teď plný les.
S jejich určováním
pomáhá lidem
Vít Balner, odborník
v mykologické poradně.

LENKA CARBOLOVÁ

ČR | Houby konečně rostou. Jaké druhy
teď lze najít a na jaké si dávat pozor,
o tom jsme si povídali s Vítem Balne-
rem z ostravské mykologické poradny.
„Lidé nám občas nosí k určení i houby
uvařené nebo zavařené,“ říká.

Mají lidé o vaše rady zájem, nebo se
spoléhají na internet?
V případě hub si myslím, že stále nad in-
ternetem vedeme. Určování podle inter-
netových stránek není spolehlivé. Omyl
může být i fatální, o zdravotních problé-
mech ani nemluvě. Naštěstí je při Ost-
ravském muzeu v provozu houbařská
poradna, kde společně s Michalem Gra-
cou lidem radíme.

Máme za sebou poměrně teplé léto.
Jaké houby lidé nosili?
Z velkých hub to byl vatovec obrovský,
tu a tam přinesli hřib koloděj či křeme-
náče osikového, ale nejvíce přicházeli
s pečárkami čili žampiony.

I pečárky mohou být jedovaté?
Bohužel ano. Existuje několik jedova-
tých druhů, jako například pečárka zá-
pašná. I když je jen mírně jedovatá, ne-
měli bychom ji podceňovat. Roste prá-
vě teď a je společně s jedlou pečárkou
polní, lidově zvanou žampion, nejběž-
nější pečárkou v našem okolí. Doporu-
čuji každému, kdo si není určením jist,
konzultovat nález se zkušeným houba-
řem nebo přijít k nám. Při určení se opí-
ráme o dva základní znaky. Prvním je
barevná reakce dužniny. Jedovatá pečár-
ka po poranění rychle žloutne. Postačí ji
poranit na klobouku nehtem. Pokud
vryp zežloutne a v řádu minut žlutá zmi-
zí, je jedovatá. Jedlé pečárky nežlout-
nou, případně žloutnou zvolna a barva
zůstává.

A druhý rozlišovací znak?
Tím je vůně, respektive zápach. Jedova-
té kousky páchnou po karbolu. Tento
pach je někdy velmi silný, ale jindy
sotva znatelný a je třeba se jej naučit roz-
poznávat. Můžeme si pomoci rozkroje-
ním plodnice, kdy se pach zvýrazní.

Kde tento jedovatý druh roste?

Prakticky všude. Nejčastěji se s ním se-
tkáváme v městských trávnících, kolem
cest i v zahradách, často ve velkém
množství. Není divu, že jich v poradně
vídáme plné koše. Takoví houbaři od
nás s úsměvem neodcházejí. Pokud by
jich snědli více, pravděpodobně by
skončili v nemocnici.

Mohou i jedlé houby způsobit zdra-
votní obtíže?
Mohou. Houby jsou obecně těžce stravi-
telné, a navíc plodnice, které sbíráme,
mohou být druhotně znehodnocené,
tedy zapařené, staré či nemocné. Až na
několik výjimek je proto konzumujeme
tepelně upravené. Některé dokonce mu-
síme zpracovávat delší dobu. Hlavně
druhy obsahující v syrovém stavu jedo-
vaté látky. Například modráky, jako
jsou hřib koloděj nebo kovář, musíme
vařit až půl hodiny, aby byly jedlé.

Na které jedovaté houby si dát teď
na podzim pozor?

Především na smrtelně jedovatou mu-
chomůrku zelenou, která může připomí-
nat některé jedlé druhy. Nezkušení hou-
baři ji zaměňují za pečárky, za zeleně
zbarvené holubinky a velké bedly. Mu-
chomůrka zelená se dá od všech těchto
hub při troše pozornosti odlišit.

Můžete poradit, jakmuchomůrku ze-
lenou poznat?
Nejdůležitějším znakem je volná cípatá
pochva, která obaluje spodní část třeně.
Je ovšem třeba plodnici opatrně vyjmout
z půdy celou, abychom o tento znak ne-
přišli. Pochvu nemá žádná ze jmenova-
ných jedlých hub. Dále lupeny jsou umu-
chomůrky trvale bílé, zatímco u pečárek
se barví zráním růžově a nakonec černo-
hnědě. V horní třetině třeně má mucho-
můrka prsten, který mají i pečárky, ale
už ne holubinky. Bedly, které se často
s muchomůrkami pletou, pak mají šupi-
natý klobouk často beze stopy po zelené
barvě. Muchomůrka ho má hladký, ob-
vykle zelený, ovšemmůže být i bílý, hně-

dý a vzácně žlutý. Proto je nejdůležitěj-
ším poznávacím znakem pochva.

Znamená to, že i k vám do poradny
je třeba nosit houby celé?
Samozřejmě. Utržené a poškozené plod-
nice mnohdy nelze spolehlivě rozpoznat.
Stává se, že nám lidé přinesou i houby
uvařené, usmažené nebo zavařené. Ale
takové se opravdu určovat nedají.

Babičky říkávaly, choďte na houby
s nožíkem a vždy je uřízněte, aby
v lese zůstaly. Opravdu to platí?
To se říká, ale lepší je plodnice vyjímat
celé, už kvůli rozlišování jedlých hub
od nejedlých. Ohleduplné je zahrabat
vzniklou jamku okolní půdou, abychom
zabránili vysychání podhoubí. A jestli
chceme, aby houby v lese dále zůstaly,
buďme skromní. Nemusíme přece posbí-
rat vše, co najdeme. Je dobré si uvědo-
mit, že to, co si beru pro sebe, beru vlast-
ně někomu jinému, tedy zvířatům či ji-
nému houbaři. Odnášejme jen to, co
jsme schopní pro radost zpracovat.

A jak je to s čištěním hub přímo
v lese?
Je dobré nosit je domů čisté. To zname-
ná, že plodnice zbavíme nečistot a pře-
krojením zjistíme, nejsou-li napadeny
hmyzem. Pokud ano, ponecháme je na
místě. Plodnice mají v přírodě svůj vý-
znam, jsou důležité pro udržení a rozši-
řování hub. Navíc je logické ponechat
v lese vše, co nutně nepotřebuji.

Houby je lepší sbírat celé, radí Vít
Balner. Utržené a poškozené plod-
nice mnohdy nelze spolehlivě roz-
poznat. A buďme skromní, nemusí-
me sebrat úplně všechno, co najde-
me. FOTO | MAREK PODHORA

Lidé z Ostravy si mohou zajít do mykologické poradny, kde jim s určováním
hub pomůže Vít Balner. FOTO | A. HORSINKA

Lidé do poradny občas
nosí i uvařené houby

„ Pozor na
smrtelně

jedovatou muchomůrku
zelenou. Nezkušení
houbaři ji zaměňují za
pečárky, za zeleně
zbarvené holubinky
a za velké bedly.
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STANISLAV KUČERA

PRAHA/OLOMOUC | Když se vrátila
z newyorského US Open, kde vypadla
v prvním kole, od tenisu se oprostila.
Doma v Olomouci. „Měla jsem naroze-
niny, dostala jsem gramofonové desky,
tak mám doma koncerty,“ přibližuje te-
nistka Karolína Muchová.
Brzy se ale znovu vrhla do ostré pří-

pravy, kterou nyní směřuje k turnaji
WTA vOstravě. Výtečně obsazený pod-
nik kategorie WTA 500 začne v severo-
moravské metropoli 3. října, startovní
pole láká třeba na světovou jedničku
Światekovou, dvojku Kontaveitovou či
vítězku loňského US Open Raducanuo-
vou. Z Češek v hlavní soutěži figurují
Karolína Plíšková a Barbora Krejčíko-
vá, divoké karty obdržely Tereza Mar-
tincová a právě Muchová.
„Jsem za ni strašně ráda, znamená

pro mě velkou pomoc, protože se svým
žebříčkem se teď dostanu na málo turna-
jů. Zkusím ji co nejlíp zúročit,“ připo-
mněla Muchová, že se aktuálně nachází
až na 235. pozici pořadí WTA. Letos
odehrála jen dvanáct duelů, místo uka-
zování svého talentu častěji marodila.

V čem je pro vás aktuální období nej-
náročnější?
Když už něco natrénujeme a cítím, že se
dostávám zpátky ke své hře, tak se mi
něco stane, což mi určitě nedodává moc
sebedůvěry. Je to smutné, ale takový je
sport. Ve své krátké kariéře jsem toho
zažila docela dost, mám v sobě bojov-
nost a věřím, že se to obrátí a že už mě
patálie pronásledovat nebudou.

Co vám říká trenér Kotyza?
Jako tým cítíme, že určitě máme na víc,
ale bereme to, jak to je. Bojujeme dál,
nic jiného nám ani nezbývá. Kdyby-
chom byli negativní, tak se z toho dostá-
vá ještě hůř.

Kdy se vrhnete do tréninku?
Začnu na turnaji v Tallinu (kategorie
WTA 125 od 26. září) a pak budu hrát
Ostravu, hlavní přípravu na tyhle turna-
je jsem odstartovala v pondělí.

Půjde spíš o herní, nebo psychickou
přípravu?
Jde to jedno s druhým. Když se daří, tak
je všechno lepší. Letos jsem měla hlav-
ně zdravotní patálie, moc jsem toho ne-

nahrála. I teď v Americe se mi zase
něco přihodilo (zánět zápěstí) a ani
jsem moc netrénovala. Takže je důleži-
té, abych hrála a trénovala. A určitě mi
chybí zápasy. Teď je zdravotně vše OK.

Už máte i další turnajový plán?
Do konce roku možná pojedu ještě na
pár menších akcí, chráněný žebříček si
nechávám na začátek příští sezony,
abych mohla odehrát přípravný turnaj
před Australian Open, samotný grand-

slam a potom větší tisícovky. Teď už
stejně moc turnajů není, jen nějaké pě-
tistovky a stopětadvacítky, na kterých
bych možná zkusila kvalifikace.

Kdyby vám ale ani chráněný žebří-
ček, který vás dostane ještě na čtyři
akce, nepomohl, můžete spadnout
mimo okruh WTA.
Nad tím popravdě ani nepřemýšlím.
Z každého turnaje, který si budumoct za-
hrát, se budu snažit vytěžit maximum.

ŠVÝCARSKO/USA | Newyorský US
Open se stal konečnou stanicí tenisové
suverénky Sereny Williamsové. Po po-
rážce ve třetím kole oznámila rozlučku
s kariérou. „Jestli se někdy vrátím? Ne-
myslím si, ale nikdy neříkej nikdy,“ řek-
la Serena po prohře.
Třesoucím se hlasem a v slzách děko-

vala všem, kteří se podíleli na její boha-
té kariéře ověnčené třiadvaceti grandsla-
movými tituly ve dvouhře a čtrnácti ve
čtyřhře. „Byla to neuvěřitelná jízda, nej-
úžasnější dobrodružství mého života.
Největší uznání patří mým rodičům, kte-
ří tu pro mě byli celou dobu. Za to jsem
jim nesmírně vděčná,“ soukala ze sebe
americká tenistka. Nezapomněla ani na
starší sestru Venus: „Kdyby nebylo

tebe, nikdy bych tu nestála. Nikdy bych
nebyla Serenou.“ Čtyřicetiletá tenistka
loučení avizovala předem v osobní zpo-
vědi pro časopis Vogue. Přiznala, že za
jejím rozhodnutím stojí z velké části ro-
dinné důvody. S manželem Alexisem

Ohanianem se pokouší o druhé dítě. Se-
rena Williamsová si během kariéry vy-
dělala na odměnách téměř 95 milionů
dolarů. To je více než dvakrát tolik opro-
ti druhé v pořadí její sestře Venus.
Z tenistů mají vyšší prize money pou-

ze Djokovič, Nadal a Federer. A právě
jednačtyřicetiletý Roger Federer ozná-
mil, že po Laver Cupu, který je tento tý-
den, ukončí kariéru. Během ní získal cel-
kem 103 titulů, z toho dvacetkrát vyhrál
na grandslamech. S osmi triumfy je re-
kordmanemWimbledonu.
„Naše cesty si byly tak podobné. Byl

jsi inspirací pro miliony lidí včetně mě
a nikdy na to nezapomeneme,“ napsala
čtyřicetiletá Serena Williamsová, která
se s tenisem rozloučila před dvěma týd-
ny na US Open. „Skončil jsi tak, jak si
vždycky hrál – dokonale. Tleskám ti a
jsem zvědavá, co tě čeká v budoucnosti.
Díky, že jsi byl takový, jaký jsi byl. A ví-
tej v klubu důchodců,“ přidala vítězka
23 grandslamů.
„Rogere, vždycky jsi pro mě byl

ohromnou inspirací. Tvoje elegance, pů-
vab a vytříbená hra. Gratuluji ke skvělé
kariéře. Tenis bez tebe už nikdy nebude
stejný,“ přidala se na Twitteru i dvojná-
sobná wimbledonská vítězka Petra Kvi-
tová. (mkou, čtk)

Karolína Muchová na kurtu. FOTO | ROMAN VONDROUŠ, MAFRA

Vlevo SerenaWilliamsová posílá srdce svým fanouškům po posledním zápa-
se. Vpravo Roger Federer zdraví diváky ve Wimbledonu. FOTO | AP

Česká tenistka Karolína Muchová vypráví
před turnajem v Ostravě o vůli prolomit patálie.
Na posledním grandslamu roku vypadla v prvním kole.

Skončili s tenisovou
kariérou. Nejprve Serena
Williamsová, před pár
dny i Roger Federer.

Optimistická Karolína Muchová
tvrdí: „Mám v sobě bojovnost“

Vítej v klubu důchodců, napsala Serena
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MICHAEL HAVLEN

BEDŘICHOV | Od září se „rozběhly“
registrace na 56. ročník Jizerské 50. Zá-
vodníci si tak mohou začít vybírat
z tras, které jsou určené pro hobby i zku-
šené běžkaře.

První vlna registrací nabízí startovné
za nejvýhodnější cenu až do 31. října.
Nejlevnější startovné na hlavní závod
vyjde na 2120 Kč. Online registrace
bude možné provádět do 29. ledna
2023. Na místě bude možnost registra-
ce s ohledem na kapacitu závodů.

Pár novinek

Pořadatelé přichystali na příští ročník
lyžařské legendy několik novinek. Tou
největší je jeden závodní den navíc.
Bedřichovský areál ožije už ve čtvrtek
9. února 2023. Ten si užijí především
milovníci volné techniky. Mohou se tě-
šit na Bedřichovskou 30 a nově také na
Jizerskou 17.

Páteční dopoledne bude tradičně pat-
řit dětem, zbytek dne přinese divácky

velmi lákavý program. Nejdříve na tra-
su vyrazí štafety a nejvíce adrenalinu
přinese podvečer, kdy se na nasvíce-
ném stadionu v Bedřichově představí
světová běžecká špička v atraktivním
sprintu. Rychlého závodu se v minulos-

ti zúčastnily hvězdy běžeckého lyžová-
ní, jako například olympijský vítěz Pet-
ter Northug nebo Švéd s českými koře-
ny Max Novak.

První víkendový den přinese dva
kratší, ale velmi oblíbené závody: Jizer-

skou 25 a 10. Vyvrcholení svátku kla-
sického lyžování bude běžkaře čekat
tradičně v neděli, kdy se tisíce a tisíce
hobby běžců a stovky profesionálů
sejdou na trati královského závodu na
50 kilometrů.

Bedřichovský areál ožije už ve čtvrtek 9. února 2023. V neděli se pak pojede hlavní závod. FOTO | OTA BARTOVSKÝ

INZERCE

Padesátka chystá nový závod
Již nyní se zájemci mohou začít hlásit do populárního masového lyžařského závodu - Jizerské 50
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PAVEL KORTUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Náramný start
reprezentační kariéry zažila Lucia Ko-
dríková. Při své první akci v roli kondič-
ní trenérky hokejového národního celku
žen slavila s týmem historický úspěch
v podobně třetího místa na nedávno
skončeném světovém šampionátu.

Trenérka z budějovického Staca
týmu v gymu Dominika Kodrase si mis-
trovství užila po všech stránkách. „Bylo
to velmi intenzivní. Skvělý výsledek
byl až jako navazující úspěch. Hlavně
se sešla parta lidí, která držela při
sobě,“ myslí si 34letá koučka.

České hokejistky vyhrály všechna
utkání v základní skupině a ve čtvrtfiná-
le konečně zlomily prokletí zápasů o se-
mifinále, do něhož se zatím nikdy nedo-
staly. Finky tentokrát zdolaly po pro-
dloužení. Díky tomu se posunuly z vý-
konnostní skupiny B do elitního áčka.

„Zápas od zápasu bylo cítit, že se lidé
v týmu sehrávají. Důležitou roli hrála
nová kanadská trenérka Carla MacLeo-
dová, která přinesla nový pozitivní pří-

stup. Zakládá si na tom, že každé selhá-
ní poskytuje příležitost vyhodnotit situa-
ci a zdokonalit se,“ uvádí.

Právě odlišný přístup Kanaďanky
měl podle Kodríkové velký vliv. „Muse-
la se nejdříve vypořádat s naší českou
náturou a místo vzájemného obviňová-
ní a stěžování si nastolila týmovou
soudržnost, důvěru a zdravé sebevědo-
mí. Trenérka se i po inkasované brance
usmívala a opakovala holkám, ať dál
hrají svou hru,“ zdůrazňuje.

Češky nepoložil ani desetibrankový
debakl od USA v semifinále. Duel o tře-
tí místo proti Švýcarkám česká repre-
zentace zvládla a získala historický
bronz. „Působily jsme jako velká rodi-
na. Všechno si přirozeně sedlo. Před
hráčkami smekám, protože všechny stu-
dují nebo pracují a k tomu sportují na
nejvyšší úrovni. Mistrovství pro ně byla
příležitost ukázat, že jsou a musí být bra-
né jako profesionálky. Povedlo se jim
navíc zviditelnit ženský a český hokej
a za to si zaslouží nejen velký obdiv, ale
i patřičné ohodnocení a serióznější pří-
stup,“ má jasno.

K ženskému národnímu celku se Lu-
cia Kodríková dostala díky tomu, že šéf
a zakladatel Staca teamu Dominik Kod-
ras působí na stejné pozici u mužského
týmu. Když se u žen měnilo obsazení
trenérů, manažerka Tereza Sadilová

oslovila Kodrase a on doporučil svoji
spolupracovnici. „Rozhodování trvalo
asi půl sekundy,“ usměje se.

Sama si myslí, že je lepší, když se
o hokejistky stará kondiční trenér stejné-
ho pohlaví. „I když si ze začátku k sobě
hledáme cestu, dlouhodobě je to správ-
ná volba. Některé věci dokážu jako
žena snáz vnímat. Z ženských kolektivů
má mnoho trenérů strach. Je tam důleži-
té, aby se mluvilo, jednalo na rovinu
a nic se nezametlo pod koberec,“ míní.

Angažmá u národního týmu vnímá
jako čest i velkou zodpovědnost. „Chci
holky posunout ještě dál. U reprezenta-
ce je specifické, že hráčky přes rok vidí-
me zřídka. Na srazu už nemůžeme řešit
resty, ale snažíme se, aby se nezranily
a byly připravené na daný trénink či
zápas,“ popisuje.

V českobudějovickém Staca gymu
Kodríková trénuje rok a půl. Předtím
žila dvanáct let ve Francii. Vystudova-
ná právnička tam učila na vysoké škole.
„Chtěla jsem spojit sport a učení. Zača-
la jsem s trenérstvím a byl to zřejmě
dobrý tah,“ uzavírá.

Lucia Kodríková s bronzovou me-
dailí. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

obcaneprobudejovice.cz

TVOŘÍME MODERNÍ
A ÚSPĚŠNÉ MĚSTO

Mgr. Juraj Thoma
kandidát na primátora

INZERCE

Přístup trenérky měl velký vliv
České hokejistky získaly bronz na mistrovství světa. Jako kondiční trenérka u celku byla Lucia Kodríková
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte

10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PO
ŘI
ĎT

E
SI
CO

OP
MOBI

A NA

JTE
LEVN

ĚJI

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01082022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

NAKUPUJTE

VOLEJTE
ZDARMA 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

NABÍDKA
SRPEN–ZÁŘÍ 2022

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

nyní na

MOBI
L AOBI

JUPÍ sirup
lesní směs

0,7 l

JUPÍ sirup
Aloe Vera

0,7 l

BIRELL
červený
pomeranč

0,5 l

BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l

BIRELL
bezový květ

0,5 l

KLÁŠTORNÁÁÁ
KALCIA
perlivá
1,5 l

PILSNER
URQUEEELLL

světlý llležákkk
000,,,555 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá, 1,5 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l

SEMTEX
High, 0,5 l

BIRELL
pppomelo & grep

0,5 l

BIRELL
citrón & máááta

0,5 l

BIRELL
malina
0,5 l

BBBIIIRRREEELLLLLL
hrozno
0,5 l

KOFOLA
Originál, 2 l

JUPÍ sirup
pomeranč

0,7 l

RADEGAST
Rázná 10

světlé výčepní
0,5 l

VP KOZEL 1111
medium, 0,5 l

JUPÍK
Aqua
malina
0,5 l

JUPÍK
Aqua
jahoda
0,5 l

SEMTEX
Cactus, 0,5 l

BIRELL
malina

& limetka
0,5 l

VP KOZEL
černý, 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní

0,5 l

INZERCE
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PAVEL KORTUS

ČESKÉBUDĚJOVICE | Úspěšnější stol-
ní tenista na jihu Čech v posledních ně-
kolika desítkách let nebyl a v nejbližší
době asi ani nebude. Michal Vávra je
dlouholetou krajskou jedničkou. Už té-
měř 30 let působí v zahraničí a dál zdat-
ně trápí mladé nástupce. „Chuť pořád
mám. Jsem zvyklý si držet co nejvyšší
výkonnost,“ potvrzuje 49letý hráč.

Ping-pong je oblíbená společenská zá-
bava. Stačí stůl, síťka, pálka, míček
a může se jít hrát. I z toho mnozí usuzu-
jí, že tento sport je pouhé „pinkání“.
Omyl. Na jakékoliv soutěžní úrovni je
důležitý trénink, píle a psychická odol-
nost, rozhodují detaily. A čím jdete výš,
tím víc je to znát. Vávra ví, o čem mlu-
ví. Byť začínal přesně, jak zní úvodní po-
pis. „Věnoval jsem se fotbalu a o prázd-
ninách jezdil k babičce. Tam byl stůl,
kde se hrálo. Přidal jsem se ke klukům,
vzal pálku a šlo mi to. Navíc strýc hrá-
val pinec ve Škodovce, tak jsem pak po
prázdninách začal pravidelně,“ říká.

Tehdy bylo Vávrovi deset let, což je
na začátek se stolním tenisem docela
pozdě. Dnes se uvádí, že základy a úde-
ry se dají naučit do 12 let, pak už je to
složité. „První dva roky to bylo takové
přešlapování na místě. Klub nevěděl,
jestli budu dobrý. Po dvou letech si mě
všiml Karel Štícha a začal se mnou víc
trénovat,“ potvrzuje.

Raketový start kariéry nečekejte. Vá-
vra vždy byl a zůstává dodnes poctivým
dříčem, který na tréninku ani v zápase
nenechá soupeři balonek zadarmo. I pro-

to ještě v 15 hrával nejvyšší okresní sou-
těž, ale postupně začal zapisovat starty
i v kraji a divizi. „Po roce 1989 odešla
řada hráčů do ciziny, včetně třeba Fran-
tiška Böhma s Jiřím Řežábem. Uvolnilo
se místo, a tak jsem naskočil do druhé
ligy a pak i do první,“ vypráví.

V tehdy druhé nejvyšší soutěži na-
stoupil jen na několik utkání. Základ
tehdejšího týmu Škody České Budějovi-
ce tvořily známé osobnosti jihočeského
ping-pongu – František Truhlář, Daniel
Hlaváček a Arnošt Pražák, které doplňo-
vali právě Vávra s Ladislavem Tomán-
kem. Vávra rok poté po sestupu pomohl
celku k návratu do první ligy, ale už se
v ní znovu neobjevil. V 19 letech dostal
možnost angažmá v zahraničí. „Měl
jsem ve druhé lize za sezonu tři prohry
a stejně jsem si vše platil sám. Oddíl mi
dával peníze jen na startovné. Tak jsem
zkusil něco nového,“ objasňuje.

Následovníky nevidí

Oslovil ho německý klub TSV Har-
gesheim/Rüdesheim, kde strávil čtyři
roky. Proklouzl s ním i do třetí bundesli-
gy, které se však celek z malého města
zalekl. Český legionář na poslední chví-
li hledal jiný klub a ozvalo se Nassau,
se kterým Vávra spojil další čtvrtstoletí
kariéry. „Máme dobrý vztah s místním
šéfem. Je mu 88 let, pořád se o klub sta-
rá a chceme to společně dotáhnout. Řeší-
me pokračování vždy sezonu po sezo-
ně, nikdy jsem nepodepsal dlouhodo-
bou smlouvu,“ přibližuje. Kolik jich bu-
dějovický rodák v Německu ještě přidá

a jestli dovrší tři dekády v zahraničí, to
sám neví. „To by znamenalo, že bych
musel odehrát tu nadcházející a ještě tu
další. Nevím, myslím si, že ta nejbližší
bude moje poslední. Ale to už říkám pět
let,“ usměje se.

Až na návrat jednou dojde,
s ping-pongem Michal Vávra určitě ne-
skončí. Aktuálně by ho lákala nejvyšší
soutěž, která se v Jihočeském kraji hra-
je, tedy první liga na budějovickém Pe-
dagogu. „Rád bych se vrátil a první ligu
si zahrál. Věřím, že herně bych na to
měl. Otázka je, jestli fyzicky. Jsem
zvyklý na jiný systém. V Česku se hraje
sobota–neděle, zpravidla až čtyři dvou-
hry každý den a čtyřhra k tomu. V Ně-
mecku mám srovnatelně těžké zápasy,
ale za den jenom dva. A tělo už se ozý-
vá,“ přiznává.

Ikona jihočeského stolního tenisu ještě
nevzdává ani posunutí vlastního rekordu
v počtu vyhraných krajských přeborů ve
dvouhře, tedy nejprestižnějšího turnaje
v kraji za celý rok. Vávra jich má ve sbír-
ce 14. „Jeden z bratří Pacnerů z Pelhřimo-
va jich má osm. Ale ani nevím, který
z nich. Až budu v důchodu, tak si to
všechno projdu. Poprvé jsem finále pře-
boru hrál v roce 1993, to jsem prohrál
s Petrem Staňkem. O dva roky později
jsem byl poprvé první, když jsem zdolal
Dana Hlaváčka,“ pátrá v paměti.

Patří mu i další unikát, kdy přebor vy-
hrál šestkrát za sebou. A jistě by celko-
vý počet byl i vyšší, kdyby se mu povin-
nosti v klubu nekryly s termíny turnaje
mezi lety 2004 až 2010. „V té době
jsem skoro neprohrával, sedm let mě ni-
kdo neporazil. Tak si myslím, že ten pat-
náctý titul bych přidal,“ odhaduje.

Vávrova dominance byla tehdy patr-
ná. Dvacet let se živil stolním tenisem,
jako jediný hráč v kraji. Měl díky tomu
víc natrénováno a také ho zdobilo vel-
ké, ale zdravé sebevědomí.

I když kariéru ještě končit nehodlá, je-
den sportovní sen už se mu asi nesplní.
„Chtěl jsem si zahrát českou extraligu,
nejvyšší soutěž. Ale z jihu Čech se tam
dostává těžko, nebylo to reálné, tak
jsem odešel do Německa. Nabídky jsem
měl. Ještě ve 45 letech mě chtěli v Che-
bu na pozici trojky, ale to už jsem cho-
dil do práce. Dříve mě oslovily Litomě-
řice, ale musel bych být mladší,“ tvrdí.

Byť už ho další ligoví hráči v kraji za-
čínají porážet, stále si drží vysokou vý-
konnost. Kdo by však měl podobně do-
minovat v dalších letech, to si netroufá
odhadovat. „Nikoho takového teď moc
nevidím. Chybí silná generace, schází
zápal dětí i jejich rodičů. Uškodil i co-
vid. Třeba Jakub Slapnička nebo Petr
Hodina jsou moc šikovní, ale už hrají
mimo kraj,“ pokračuje.

ZELNÉ SPECIALITY • ČERSTVÉ ROUDENSKÉ ZELÍ
PŘÍMO OD VÝROBCE (hlávkové, krouhané, kyselé)

Po celý den bohatý kulturní program
Kyvadlová doprava z Českých Budějovic zdarma

Vstupné 100 Kč • Děti 6 -15 let 50 Kč • Do 6 let zdarma • Parkování zDarma

facebook.com/SpolekPratelVidova • www.vidov.cz

VE VIDOVĚ U ČESKÝCH
BUDĚJOVIC

1. října 2022
od 10.00 hod.

ObecVidov

www.ps-patrol.cz

OCHRANA MAJETKU A OSOB, CHRÁNÌNÁ DÍLNA

PS PATROL s.r.o.

telefon: +420 606 594 766
email: info@ps-patrol.cz

PØIJMEME ZAMÌSTNANCE
VRÁTNÝ, STRÁŽNÝ,

OPERÁTOR

I ve 49 letech Michal Vávra stačí mladším hráčům. V kariéře dál pokračuje
v Německu, ale zvažuje už i návrat do Česka. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Michal Vávra vládl stolnímu tenisu na jihu Čech
dlouhé desítky let. V německém klubu přitom působí
už 25 let v řadě. Pak by se rád vrátil do Česka.

INZERCE

Úspěchy si
projde, až bude
v důchodu



V posledních dvou letech se počet makléřů ve
společnosti AGbydleni.cz více než zdvojnásobil.
Stejně tak i počet aktivních zakázek a počet reali-
zovaných prodejů i pronájmů. Každá pobočkamá
nově i svoji asistentku a ve Stříbře a v Rokycanech
byly zrekonstruovány a otevřeny nové prostory.

Dá se říci, že kromě poboček velkých realitních
sítí, nenajdete v celém Plzeňském kraji v sou-
časné době většího zprostředkovatele na trhu
s nemovitostmi, než je společnosti AGbydleni.cz.
,,Filosofií naší firmy je pokora, flexibilita, odpověd-
nost a zejména profesionalita. A stále více se nám

potvrzuje, že tyto požadavky a předpoklady nesou
úspěch ve vracejících se klientech a kladných refe-
rencích dnes již nejen v Plzeňském, ale i v Karlovar-

ském a Středočeském kraji“, říká Roman Hnojský,
majitel a jednatel firmy Agbydleni.cz.

Kromě standardních služeb zajistí AGbydleni.cz
zpracování odhadů obvyklých a tržních cen (po-
zůstalostní řízení, individuální prodej), správu ne-
movitostí, pronájmů a zejména bezplatné realitní
poradenství jak na pobočkách, po telefonické
dohodě, tak i prostřednictvím webových stránek,
kde je dostupné nonstop poradenství online. Po-
kud budete mít zájem o zprostředkování prodeje
či pronájmu nemovitosti, samozřejmostí je pře-
dání specialisty pro danou lokalitu. Tento servis

a služba se staly velmi oblíbenými. ,,V poslední
době je zájem i o zajištění kvalitního a prověřeného
nájemce do bytu či rodinného domu se zajištěním
legislativy a převodu energií u investičních nemo-
vitostí, koupených prostřednictvím Agbydleni.cz,
nebo při výběru přes chatbota zcela zdarma a to
i opakovaně“, tvrdí Roman Hnojský.

Firma AGbydleni.cz nabízí i další možnosti spo-
lupráce, včetně možné správy celých činžovních
domů, multifunkčních objektů. Nabízí také inves-
tičně realitní poradenství nebo zastupování ku-
pujícího při výběru a jednání s jinou realitní kan-
celáří nebo soukromým vlastníkem. ,,Zpracování
energetického průkazu nemovitosti, legalizace ne-
legálních staveb nebo zajištění geodetických služeb
je dnes již velmi častou záležitostí, mnohdy si ani
vlastníci před prodejem nemovitosti neuvědomují,
že by měli něco v nepořádku. A pokud by na to ne-
byli upozorněni odborníky, mohli by do budoucna
skončit u soudu nebo by museli kupujícímu poskyt-
nout výraznou slevu z kupní ceny, a nebo v případě
PENB riskovat pokutu 50.000 Kč“, vysvětluje Ro-
man Hnojský. Investice
do služeb realitní kance-
láře zejména při prodeji
nebo nákupu nemovitos-
ti začíná být nutností, vy-
užití služeb AGbydleni.cz
s.r.o. je garancí a jistotou.

Investice do služeb realitní kanceláře zejména při prodeji nebo
nákupu nemovitosti začíná být nutností, využití služeb

AGbydleni.cz s.r.o. je garancí a jistotou

Inzerce

Stojíte před zásadním rozhodnutím,
zda v této hektické době prodat

nebo pronajímat svoji nemovitost,
máte obavy o své peníze, majetek,
jste časově zaneprázdněni neboVás
děsí složitá administrativa, stále se
zpřísňující legislativa nebomáte his-
toricky špatnou zkušenost s realitními
kancelářemi? Zajímavou alternativou
v dnes se měnícím realitním trhu se
zdá být společnost AGbydleni.cz s.r.o.,
založená v roce 2015, v současné době
působící na 3 pobočkách v Plzeňském
kraji (Plzeň, Stříbro a Rokycany).

Přijměte pozvání na bezplatné poradenství u kávy
• zprostředkování prodeje i pronájmu Vaší nemovitosti specialistou na danou

lokalitu „na klíč“
• odhady k pozůstalostnímu notářskému řízení (nemovitosti z celé ČR)
• tržní odhady před prodejem
• tržní odhady k pojištění (nastavení výše pojistky)
• správu nemovitostí
• legalizaci nelegálních staveb, dělení pozemků

nebo třeba projednáme Vaší novou kariéru….

pobočka Stříbro (Po-Čt 9h-16h) pobočka Plzeň (St 9h-16h) pobočka Rokycany (Po-Čt 9h-16h)

Mánesova 447 Částkova 73 Míru 231

tel. 777 311 150 tel. 733 525 748 tel. 604 242 494

email: info@agbydleni.cz email: asistentka@agbydleni.cz email: rokycany@agbydleni.cz

www.agbydleni.cz slevový kód na odhady: 0712 (* uveďte při komunikaci )


