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TV Guide s Pavlem Křížem

o českých pohádkách
i ﬁlmech o „básnících“

+ TV program
na celé Vánoce
ČÍSLO 44, ROČ. VIII

29. 11. 2019

Najdete uvnitř

V Táboře má sochu herec Jiří Hrzán
PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Zásadní události na jihu
Čech v roce 2019 ...str. 21 až 44

DECHBEROUCÍ PROMĚNY

Jak se z Huby stal Masaryk
a z Neužila Zátopek
...str. 4
Herec Jiří Hrzán má sochu ve svém rodném městě Táboře. Stojí na opěrné zdi Gymnázia Pierra de Coubertina nad Jordánem. Na slavnostní odhalení přijely i jeho dcery Barbora (vlevo) a Tereza.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

Anifilm zmizí z Třeboně
Uznávaný mezinárodní festival animovaného filmu se přestěhuje do Liberce
JAKUB BARTOŠ
TŘEBOŇ | Každý rok tam kvůli mezinárodnímu festivalu animovaného filmu jezdily tisíce návštěvníků. Teď spojení Třeboně a Anifilmu po 18 ročnících končí. Akce se stěhuje do Liberce.
Třeboň má podle pořadatelů limity.
„Při organizaci na ně realizační tým
dlouhou dobu narážel. Anifilmu a jeho
hostům už nestačila úroveň a kapacita
festivalových prostor, limity byly překročeny i u ubytovacích a gastronomických služeb,“ sdělila za pořadatele Gabriela Zajícová.
Jak potvrdil ředitel festivalu Tomáš
Rychecký, jednání o stěhování odstartoval především projekt Domu animace.

Školičky animace na festivalu lákaly hlavně děti.
FOTO | MAFRA

Ten třeboňské zastupitelstvo odmítlo podpořit přijetím evropské dotace přes 60 milionů korun. „Byl to impulz, na základě
kterého se ozvala další města a regiony
s tím, jestli nechceme festival a projekt
přesunout. Jednání postupně pokračovala
a my pochopili, že na jihu Čech nebude
nabídka tak zajímavá jako jinde. Říkali
jsme, že by bylo vhodné ze strany regionu
navýšit podporu vzhledem k tomu, jaký
přínos akce má. Jihočeský kraj, který nám
dává 180 tisíc, ale navýšení nepřislíbil,“
řekl Rychecký. Rozpočet festivalu je
15 až 16 milionů. Třeboň dává 400 tisíc.
„Je to, jako když se vám odstěhuje dítě
z domu. Vylétne z hnízda, tak to zkrátka
je,“ reagoval starosta Jan Váňa (ODS).
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

REGINA ŘANDOVÁ

Český hlas Angeliny Jolie
či Demi Moore
...str. 6 a 7

SOCIALISTICKÁ AKTA X

„Bolševický čaroděj“ řídil
výzkum senzibilů
...str. 8 a 9
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Medvědi dostali nová jména
Pár dvouletých medvíďat ve výběhu krumlovského
zámku má za sebou křest, při němž dostal nová
jména po slavných Rožmbercích: Vilém a Polyxena.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÝ KRUMLOV | V polovině prázdnin dorazili do medvědária na krumlovském zámku jako Máša a Arno, tradiční
Medvědí Vánoce tu však už budou slavit Polyxena a Vilém.
Medvědář Jan Míša Černý se od začátku netajil tím, že chlupáče narozené
v Rusku brzy přejmenuje. A to také udělal. Pozval kmotry, nechal udělat oficiální křestní listy i upéct velké dorty s novými jmény medvíďat. V polovině minulého týdne nachystal v medvědím výběhu speciální dorty doplněné řádnými
porcemi čerstvého ovoce a zeleniny
a uspořádal jim křest.
„Za posledních třicet let žilo v zámeckém příkopu šestnáct medvědů a v posledních letech se přikláníme k tradičním jménům rožmberské éry, kdy tu začala slavná tradice chovu živých medvědů,“ uvedl krumlovský kastelán Pavel
Slavko s tím, že pro nové přírůstky vybírají jména šlechtických párů. Polyxena
z Pernštejna byla čtvrtou manželkou Viléma z Rožmberka.
Když medvědář pustil medvíďata

k nachystaným dortům, samec jen olízal med na jejich povrchu a dal přednost procházce v rozlehlém výběhu.
Mlsná medvědice zkoušela dobrotu ze
všech stran. Od čerstvých jahod, borůvek a šlehačky až po piškot.
„Mám radost, jako kdybych křtil
vlastní děti. Když sem přijeli, byli poloviční. Teď má medvěd 2,5 metráku
a medvědice 170 kilo,“ popsal Černý.
Medvědí štěstí a medvědí sílu popřáli
mrštným a zvídavým chlupáčům i jejich kmotři. Kopii křestního listu Polyxeny si z Krumlova odvezl majitel známé pražské restaurace a hotelu U Medvídků Jan Göttel.
„S Honzou Černým se známe asi dvacet let a celou dobu přispíváme na stravu zámeckých medvědů. A díky tomu
jsem byl poctěn, že jsem se mohl stát
kmotrem nových medvídků. Viděl jsem
je až teď. Je to úžasný zážitek. Tím, že
jsme se stali kmotry, je to pro mě závazek, že budu medvědy podporovat i nadále,“ svěřil se Göttel.
Kmotry Viléma jsou zase pražští
právníci Milena Hanzalová a Jan Dokoupil, kteří už 25 let kupují krumlov-

Dvouletí medvědi hnědí se do Českého Krumlova dostali poté, co je zabavila Česká inspekce životního prostředí dovozci, který pro jejich import z Ruska neměl potřebná povolení.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
ským chlupáčům okolo 300 až 400 kilogramů medu a osobně jim oblíbenou
sladkou pochoutku vozí.
„Med je základem všeho, dostávají
ho za odměnu. Jako další dobrůtky mají
hroznové víno, jogurty a piškoty,“ vypočítal krumlovský medvědář, který čeká
na rozbor DNA svých nových svěřenců.

Zajímá ho, zda jsou to sourozenci
a z jaké oblasti pocházejí. Přitom se neobává, že míšové nebudou slyšet na nová
jména. „Říkám jim Vili a Poly už dva
měsíce a slyší na to. U medvěda vždycky musíte říct kratší tvar, ne celé jméno,
u šelmy je většinou důležitý hlasový
kontakt,“ zjistil Jan Míša Černý.

INZERCE

Hledáme nové tváře do našeho týmu
ve výrobním závodě Veselí nad Lužnicí:
• MISTRA VÝROBY
• ELEKTRIKÁŘE / ELEKTROMECHANIKA
• ÚDRŽBÁŘE
• ŘIDIČE VZV
• DĚLNÍKA VE VÝROBĚ

Kontaktujte nás: nabor@ppfeurope.com

Jateční 470
391 81 Veselí nad Lužnicí
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Muž, který maloval Jurský park
V Táboře po dlouhých 19 letech udělilo vedení města
čestné občanství. Převzal ho rodák Jan Sovák,
uznávaný výtvarník obrazů s pravěkou tematikou.
LUKÁŠ MAREK
TÁBOR | Když se Jan Sovák dozvěděl,
že by se měl stát čestným občanem města Tábora, nejdříve skromně uvažoval,
zda si něco takového vůbec zaslouží.
Nyní už je držitelem ocenění, které převzal u příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce.
Šestašedesátiletý rodák z jihočeského
města je ve světě velmi uznávaným výtvarníkem. Specializuje se na pravěké ilustrace, dinosaury a podobně. Nejvíce
pravděpodobně proslul jako autor ilustrací sci-fi románu Michaela Crichtona Jurský park, podle kterého vznikl slavný
film Stevena Spielberga. Je však mimo
jiné i výtvarníkem řady televizních a filmových dokumentů vysílaných na Discovery Channels či National Geographic.
V roce 1982 emigroval spolu s manželkou, krasobruslařkou Danielou Jeriovou,
přes švýcarský Curych do Kanady.
Čestné občanství převzal Sovák na
pódiu na Žižkově náměstí od starosty
Tábora Štěpána Pavlíka. „Napadlo mě,
jak si to zasloužím. To byla první otázka, kterou jsem si kladl, jestli jsem udělal dost na to, aby mi byla taková pocta
dána,“ uvedl Sovák. Vzpomínky na dětství v Táboře označil za nejhezčí v životě. „Vybavuji si na svoje takřka každodenní putování po Parkánech do ateliéru Karla Valtra, kam jsem chodil, když

mi nebylo ani šest let. Chodil jsem
k němu až do patnácti,“ vyprávěl.
Jan Sovák bývá označován jako novodobý Zdeněk Burian. V Táboře navštěvoval lidovou školy umění, kde ho vedl právě akademický malíř Karel Valtr. Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, vystudoval obor chovatelství koní na Vysoké škole zemědělské.
Návrat do rodného města si užil. „Je
nádherné být v opět v Táboře po tak dlouhé době. Čestné občanství si dám někam
na hezké místečko. Město se mi pořád
líbí, a kdo ví, třeba tady budu jednou
opět bydlet,“ sdělil malíř.
Čestný titul mu schválilo zastupitelstvo města v dubnu 2019 na návrh exstarosty a radního Jiřího Fišera, který s Janem Sovákem v Táboře vyrůstal. „Město má řadu slavných rodáků. Ale myslím si, že málokdo dosahuje takové světové slávy jako právě Jan Sovák,“ konstatoval starosta Pavlík.
Výtvarník ilustroval například publikace Velcí dinosauři (1994), Svět pravěku (2001), Pravěké obludárium (2009),
Příběh života (2018) a další. Je uměleckým ředitelem filmového studia Maya
či uměleckým ředitelem historické společnosti Calgary Founders Society. Don
Lessem, americký paleontolog a spolupracovník slavného režiséra Stevena
Spielberga, o Janu Sovákovi řekl: „Jan

Výtvarník Jan Sovák, který žije v Kanadě, získal čestné občanství města Tábor, kde se před 66 lety narodil.
FOTO | MARTIN FROUZ
je jeden z nejlepších malířů pravěku, je
absolutně ojedinělý v zachycení a vyjádření děje. Dokáže zachytit útok dinosaura nebo vyjádřit strach zvířete ze šavlozubého tygra, a to vše při zachování vědecké autentičnosti a faktů.“
Sovák je také více než 25 let spolupracovníkem Národního muzea v Praze
a podílel se na jeho nedávné rekonstruk-

ci. Držel odborný dozor nad všemi paleontologickými modely.
V Táboře čestné občanství udělili po
19 letech. V roce 2000 ho získali Václav Rajlich za celoživotní práci s mládeží a za celkový přínos v oblasti profesionální i společenské a Karsten Vinther za
přínosnou činnost v oblasti spolupráce
s městy v jihočeském regionu.

INZERCE

Anifilm se po 18 ročnících
stěhuje z Třeboně
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kromě omezených kapacit šlo podle starosty také o financování. „Pořadatelé požadovali pokrýt 20 procent rozpočtu příspěvkem z regionu, tedy od kraje a města. Město o moc víc dát nemohlo. Na osmitisícovou Třeboň je to vysoká částka.
Zjišťoval jsem ještě, kolik by bylo možné získat od sponzorů, ale nebylo to
dost,“ doplnil Váňa. Vyloučil, že by
měl na stěhování akce vliv nevydařený
projekt Domu animace.
Návštěvníky informace o stěhování
zarmoutila. Jihočeši přitom o akci nemuseli přijít. Pořadatelé se o přemístění bavili třeba s táborskou radnicí, jak potvrdil starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
„Nejdřív to byly opatrné námluvy. Věděli jsme ale, že nevyšel projekt Domu
animace, a pořadatelé chtěli festival dál
rozvíjet. V létě jsme s nimi dělali obhlíd-

ky města a pak o tom diskutovali. Udělali si analýzu, ale nebyli z ní nadšení, protože se přirozeně zvedly náklady. Organizátoři chtěli ještě znát názor Jihočeského kraje. Nevím, jak tohle jednání dopadlo. Nabídka z Liberce byla podle
všeho ale lukrativnější,“ řekl.
Pořadatelé s Jihočeským krajem jednali, ale nakonec uspěli na severu Čech,
kde o festival stál kraj i radnice. „Jsme
nadšeni. Neváhali jsme ani minutu. Ve
hře byla i další města, o to víc si vážíme,
že volba padla na nás,“ uvítal náměstek
libereckého primátora Ivan Langr
(SLK). Město Liberec a kraj se zavázaly
přispívat ročně celkem třemi miliony.
O využití částky 400 tisíc korun, kterou Třeboň přispívala festivalu, bude rozhodovat zastupitelstvo. „O tom, zda budeme ve městě hostit jinou podobnou akci,
je předčasné hovořit,“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová (ODS).

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
T eboň
Vrchlického 567, 379 01 Tř

Školu můžete navštívit v kterýkoli pracovní den od 8.00 do 14.00 hod.

Dny otevřených dveří:

• 10. 10. 2019 8.00 - 16.00 hod • 16. 11. 2019 8.00 - 14.00 hod
• 5. 12. 2019 8.00 - 16.00 hod • 10. 1. 2020 8.00 - 16.00 hod

3leté učební obory
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Opravář zemědělských strojů
Ošetřovatel - Táboritská
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič/ka, Malíř/ka skla)
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (skleněná bižuterie)
4leté maturitní obory
Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu) - Táboritská
Obchodní akademie
Modelářství a návrhářství oděvů – Táboritská
Výtvarné zpracování skla – broušení a malba skla
2leté denní nástavbové studium
Podnikání
3leté dálkové nástavbové studium
Podnikání
Kontaktní údaje:
Ředitelství školy a pracoviště Vrchlického ul.:
Tel.: 389 822 150
E-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

Pracoviště Táboritská ul.:
Tel.: 389 822 170
E-mail: peliasova@sostrebon.cz

http://www.sostrebon.cz • www.facebook.com/sostrebon
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Dechberoucí proměny
Přijdou o vlasy, potřebují se naučit správně běhat nebo naopak pořádně
ztloustnout. Aby herci vypadali v rolích slavných osobností co nejvěrohodněji, musí
zkrátka něco obětovat. Týdeník 5plus2 vybral nejpovedenější proměny.
Text: Veronika Strejcová, Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz

TATÍČEK NÁRODA V PODÁNÍ MARTINA HUBY
Slovenský herec Martin Huba inspiroval tvůrce díky své vizáži a talentu hned dvakrát, aby
jej obsadili do role prvního československého prezidenta. Jako Tomáš
Garrigue Masaryk se poprvé objevil v cyklu České století. Už tehdy
ohromil fantastickou podobností, která vynikla díky obarveným
vousům a krátkému sestřihu. Podruhé se jako Masaryk ukázal
ve snímku Hovory s TGM a i tentokrát byla jeho podoba s prezidentem téměř dokonalá.
Přitom sám Huba váhal, zda
tak významnou historickou
postavu před kamerou vůbec
ztvárnit. „Můj herecký egoismus
ale zvítězil, stejně jako lidská zvědavost. Věděl jsem totiž, že
se asi dozvím mnohé, co
jsem nevěděl,“ nechal
se slyšet Huba.

VÁCLAV NEUŽIL JAKO EMIL ZÁTOPEK
To, že si Václav Neužil kvůli roli Emila Zátopka po čas natáčení filmu o legendárním běžci nechal vyholovat hluboké
kouty na hlavě, nebyla ta nejzásadnější část jeho transformace v rámci této role. Na nejrůznějších akcích přitom pak
svůj prazvláštní sestřih často maskoval kšiltovkou. „Na place
to pak ale vypadá skvěle, protože Emil Zátopek měl ustupující vlasy. Díky tomu, že mám v civilu odholené čelo, mi
pak maskérka může dobře přilepit onen ústup a vypadá
to reálně,“ vysvětloval. Zásadnější příprava však probíhala
na atletickém oválu. „Stal jsem se běžcem. Trénuji od ledna
s Honzou Pernicou na Strahově. Musel jsem také zhubnout
asi sedm kilo, abych vypadal jako atlet,“ líčil v průběhu
letní části natáčení Neužil, který podle svých slov běhu
propadl.

VIKTOR DVOŘÁK PODRUHÉ VÁCLAVEM HAVLEM
I bez maskérských triků lze říct, že Viktor Dvořák je typově Václavu Havlovi svým způsobem podobný. Pokud si ale přimyslíte delší kučeravé vlasy, nezbytné znaménko a zásah mistrů maskérů,
je na světě proměna, ze které až mrazí. Dvořák se na svou roli poctivě připravoval, i pokud jde
o samotný Havlův projev. „Četl jsem, díval jsem se na záznamy, ptal jsem se lidí, kteří Václava
Havla zažili. Také jsem doma přes léto ráčkoval,” prozradil. Kvůli roli v části natáčení obětoval
i své vlasy. Ty si přitom musel nejprve nechat dlouho růst, aby přesně odpovídaly podobě Havlových kadeří v dobách jeho disidentských let. V připravovaném snímku se navíc Dvořák jako
Václav Havel neobjeví poprvé. Menší prostor už dostal ve filmu Pražské orgie Ireny Pavláskové.

LUKNÁROVA PLEŠ PO VZORU JANA MASARYKA

AŇA GEISLEROVÁ PRVNÍ VOLBOU PRO OLGU HAVLOVOU

Z nabídky na ztvárnění někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka
ve filmu Toman byl slovenský herec Roman Luknár naprosto nadšený.
„Je pro mě čest ztvárnit někoho, kdo v našem prostoru něco
znamenal,” prohlásil tehdy. Neodradila ho ani nutnost
poměrně radikální změny zevnějšku.
Zpočátku si maskéři vystačili s umělou pleší, ale později herci nakonec
stejně vyholili temeno. Podstatně
drastičtější zásah ale musela podstoupit jeho postava. „Trošku jsem přibral, nějakých pětadvacet kilo, aby
mě nemuseli vycpávat,“ přiznal.

Ve snímku Havel ztvárňuje postavu Olgy Havlové ostřílená Aňa Geislerová. Ta nadchla režiséra Slávka Horáka
nejen svým talentem, ale i vizáží. „Anna Geislerová byla
moje instinktivní první volba
a o nikom jiném jsem ani neuvažoval, jen jsem doufal, že
to se mnou bude chtít dělat.
Přišla mi úplně přesná, povahově i typově, zázemím, chováním, životním postojem,“
popisuje její obsazení režisér
filmu Slávek Horák.

Jubileum! Ceny jako před 10 lety!
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

10 let s CK NIKAL - oslavte to s námi!

8 dní

Včetně
letu!

!
é
v
No

4 990
namísto 19 980 Kč

od

Kč

Vč. letu + snídaní
v 4* a 5* hotelech!

KAPPADOKIE
❚ Poznejte úchvatnou krajinu Kappadokie!

❚ Včetně letu z Prahy!
❚ Osobně vybrané 4 a 5 hvězdičkové hotely!
Cena zájezdu zahrnuje:

Včetně
✔ Zpáteční let z Prahy
letu!
do Antalye
✔ Transfer letiště – hotel – letiště
✔ 7x ubytování v dobrých 4* a 5*
hotelech
✔ 7x snídaně – formou bufetu v hotelu
✔ Česky mluvící NIKAL průvodce
✔ Výletní program
Klimatizovaný a komfortní cestovní
autobus Vás poveze od jednoho cíle
k druhému.

freskami (součást kulturního dědictví UNESCO). Zde příroda popustila uzdu své fantazii, krajina je tvořena skalními
stěnami, tufovými pyramidami a kužely, které jsou proděravěny jako mraveniště. Poté pojedeme do Simeonova údolí,
které je známé také jako „Údolí mnichů“ nebo pod názvem
„Komíny víl“. S úžasem budete pozorovat krajinu tohoto
údolí, která je jedinečná originalitou a dokonalostí svých
tufových kuželů, vysokých přes 10 metrů a rozesetých ve
skupinách i jednotlivě všude kolem. Nakonec si zvenku prohlédneme nejvyšší skalní útvar v Uchisaru. Přes den navštívíme tradiční gobelínku, kde se dozvíme vše od získávání
surovin, hedvábí, bavlny a vlny přes výrobu až po dokončení tkaného produktu. Přenocování v okolí Kappadokie.

4. den: Kappadokie – působivá tufová krajina
Snídaně. Oblast Kappadokie připomíná fantastickou měsíční scénu, kterou zdůrazňují tufové lomy, s vnitřními
jeskynními útvary a různými rezidencemi. Tvůrcem těchto
úžasných scenérií byla sopka, která během opakovaných
1. den: Let do Antalye
výbuchů katapultovala v okolí obrovské množství tufu.
Váš průvodce bude s Vámi již od příjezdu a srdečně Vás Během první poloviny dne navštívíme tuto nádhernou
přivítá v hotelu při osvěžujícím nápoji. Přenocování v okolí scenérii a v druhé polovině dne se můžete zúčastnit voliAntalye.
telného výletu. Přenocování v okolí Kappadokie.
2. den: Klášter Mevlana – Kappadokie
Snídaně. Jízda do města Konya, bývalého hlavního
města raně středověké Seldžucké říše. Navštívíte klášter Mevlana – dnes je muzeem islámského umění
a pokladnicí tureckých uměleckých řemesel. Poté bude
cesta pokračovat do Kappadokie. Přenocování v okolí Kappadokie.

5. den: Kappadokie – Antalya
Snídaně. Opustíme Kappadokii a pojedeme navštívit slavný seldžucký karavanseráj Sultanhanı. Poté bude cesta
pokračovat překrásnou krajinou pohoří Taurus zpět do Antalye, ve které strávíte poslední 3 noci.

6. den: Antalya – vodopád Karpuzkaldran
Snídaně. Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst turec3. den: Göreme
ké riviéry. Ve skrytu mohutných hor se dobře daří bohaté
Snídaně. V Göreme navštívíte jeskynní chrámy zdobené vegetaci. Kromě jiného uvidíte symbol města, „flétnový“
Vaše luxusní hotely jsou víc, než jen ubytování
např. 5* hotel Belek Beach Resort

minaret Yivli Minare. U Kalekapisi, brány do pevnosti, se
nacházejí hodiny na staré věži městského opevnění. Při
procházce městem se nabízejí možnosti nákupů, zejména
šperků a koženého zboží. Poté bude následovat návštěva
vodopádu Karpuzkaldran. Přenocování v okolí Antalye.
7. den: Volný čas nebo možnost fakultativního výletu
Snídaně. Vychutnejte si pohodlí Vašeho hotelu nebo se zúčastněte fakultativního výletu. Přenocování v okolí Antalye.
8. den: Cesta domů
Snídaně. S nezapomenutelnými zážitky nastoupíte do
letadla do Prahy.

Termíny + cena 2020

Ceny za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji
Let z Prahy

Termíny
zájezdu

Běžná
cena

Speciální
cena

03.03. – 10.03.

19 980 Kč

4 990 Kč

10.03. – 17.03.

20 980 Kč

5 990 Kč

17.03. – 24.03.

21 980 Kč

6 990 Kč

24.03. – 31.03.

22 980 Kč

7 990 Kč

31.03. – 07.04.

23 980 Kč

8 990 Kč

07.04. – 14.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

14.04. – 21.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

21.04. – 28.04.

24 980 Kč

9 990 Kč

Možnost také letu z Vídně - zavolejte nám!

Vaše doplňkové služby na přání:
• Balíček výletů a požitků:
3 990 Kč
• 7 x večeře formou bufetu v hotelu
+ všechny vstupy v rámci okružní cesty dle programu
• Příplatek za jednolůžkový pokoj
od 3 290 Kč
• Komplexní pojištění vč. storna zájezdu
od 490 Kč

Klášter Mevlana

• Případné městské nebo hotelové poplatky hradí klient na hotelu
Fakultativní výlety během 4. a 7. dne si můžete zarezervovat na
místě.

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 220 901 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 19 5PL 112
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Někdy slyším v televizi svůj hlas,
Jejím hlasem mluví hollywoodské krásky Angelina
Jolie či Demi Moore, ovšem tvář herečky a dabérky
Reginy Řandové mají čeští diváci spojenou
především s rolí Jolanky ze slavné rodinné komedie
Bota jménem Melichar. „Pořád se mi ještě stává, že
za mnou někdo přijde a řekne, že jeho osmileté dítě
se na Botu rádo dívá. To je přeci fajn,“ říká držitelka
prestižní dabérské Ceny Františka Filipovského.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Mezi nejčastěji obsazované české
dabérky patří Regina Řandová už dlouhé roky, přesto ji ta nejnáročnější práce
potkala teprve před pár lety při dabování Angeliny Jolie ve snímku Zloba –
Královna černé magie. „Americká produkce vyslala supervizorku, která na
český dabing dohlížela. Každý vzdech,
každá věta, každý výkřik se musel dělat třikrát čtyřikrát,“ líčí peripetie. Vedle filmů a seriálů však hlas Reginy Řandové
zní také z některých reklam.

Stává se vám, že se občas zaslechnete v televizi a překvapí vás to, protože
si už ani nevybavujete, že jste danou
věc natáčela?
Dokonce se mi stává, že sama sebe slyším
a vůbec si neuvědomuju, že jsem to já.
Hlas je totiž mnohdy zkreslený, takže
vám to dojde až po nějaké chvíli. Filmy se
v televizích totiž neustále opakují a často
se také předabovávají, takže snadno ztratíte přehled. Například film s Angelinou Jolie Lara Croft – Tomb Raider jsem dabovala třikrát v průběhu pěti let.
Může se herec díky dabingu zdokonalit v cizím jazyce? Ulpí některé fráze
v paměti nebo se zlepší slovní zásoba?
Naštěstí jsem jako dítě chodila na jazykovou základní školu, takže jsem se učila anglicky a německy, a musím říct, že mi to hodně pomáhá. Navíc si díky práci
cizí jazyky neustále oživuju. Nikdy jsem
z toho nevypadla,
což je hlavní důvod, proč lidé zapomínají, co se naučili ve škole.
Díky dabingu
jsem
pořád
schopná
se

dobře domluvit, což jsem si znovu uvědomila, když jsem byla letos na poměrně
dlouhé cestě po jižní polokouli.
Například seriál Spravedlnost v krvi,
který běží každý všední den na Primě,
dabujete už desátou sezonu. Jako laik
bych hádala, že se svou postavou už
jste musela za tu dobu strávit ohromné množství času. Jak je to ale reálně
časově náročná záležitost?
Většinou to bývá tak, že v jednom roce se
dabuje jedna řada. Pokud se k nám tedy
s nějakým zpožděním nedostane víc řad
najednou. Reálně je to práce na nějakých
pár měsíců, protože díly k nám do Česka
chodí postupně podle toho, jak se v zahraničí natáčejí. Konkrétně tenhle seriál točím dva tři měsíce jednou za čtrnáct dní,
a to třeba pět dílů dohromady.
Dnes už dabingoví herci netočí společně se svými kolegy, jako tomu bylo
dříve, ale jste ve studiu osamocení.
Není vám při práci trochu smutno?
Ano, dříve jsme to dělali tak, že se celý díl
nebo film točil postupně podle reálného
času v ději, a podle toho jste přišel na
řadu. Teď už je to spočítané tak, že si ve
studiu berou čas jenom na vás a vaši postavu. Smutnější to určitě je, protože s kolegy se potkáváme jenom, když se míjíme
ve dveřích. Dřív to byla větší zábava a taková větší společenská událost. Ale tak to
je, člověk si na změny musí zvykat. Už
v tomhle režimu jedeme řadu let.
Za svůj výkon ve snímku Zloba - Královna černé magie jste dostala Cenu
Františka Filipovského. Nechala jste
se slyšet, že šlo o nejnáročnější práci
ve vaší dabingové kariéře. Čím bylo
tohle natáčení jiné?
U amerických filmů, které sem jdou z velkých produkcí, jako je Disney a tak dále,
se tady z jejich strany na dabing dohlíží.
V tomhle případě sem produkce vyslala
svou supervizorku, která má na starosti
zdejší region, a ta seděla u celého natáče-

ní, vše kontrolovala a popřípadě nám dávala své připomínky. První díl jsme točili natřikrát. Nebrala jsem žádnou jinou práci,
protože víc už jsem nemohla. Každý
vzdech, každá věta, každý výkřik se musel dělat třikrát čtyřikrát. Určitě to byl jeden z nejtěžších dabingů, které jsem dělala. Letos jsme už natočili pokračování, takže jsem opět hlasem Angeliny Jolie. I tentokrát ale předem můj hlas museli poslat
produkci ke schválení.
V posledních letech máte opět na hereckém kontě řadu televizních seriálů. Berete to jako určitou protiváhu
k dabingu?
Určitě. Vždycky říkám, že si tím trošku
bystřím mozek zase jiným způsobem.
V dabingu musíte být pořád ve střehu, protože jedete spatra, bez zkoušek a je to
o maximálním soustředění. Při natáčení
oproti tomu máte čas, při učení textů trénujete paměť… Je to příjemná, jak říkáte,
protiváha.
Navíc nejste při práci tak osamocená
jako v tmavém studiu se sluchátky.
To ano. Na druhou stranu občas v uvozovkách narážím na jiné věci. Já sama jsem
zvyklá pracovat strašně rychle, protože dabing rychlý je. Zato klasické natáčení, to
je jiná. Než natočíme jeden obraz seriálu,
mám nadabovaný pomalu celý film.
(smích)
Zmínila jste, že máte za sebou dalekou cestu. Byla to pracovní záležitost,
nebo dovolená?
Říkám tomu pracovní dovolená, protože jsem dostala nabídku od rodiny našich velmi blízkých přátel, jestli bych
s nimi nejela na cestu po jižní polokouli. Potřebovali k sobě parťáka, který by
jim byl schopný pomoct s dětmi. Na rozhodnutí jsem měla krátkou dobu, navíc
jsem v té době točila seriál Krejzovi, ale
nakonec mi produkce vyšla vstříc. Poskládali jsme to tak, že jsem mohla na téměř šest týdnů odcestovat.

Regina Řandová

Narodila se 21. září 1967 v Praze.
Vystudovala Pražskou
konzervatoř.
■ Od čtyř let chodila na klasický
balet, později zpívala ve sboru
a docházela na dramatický
kroužek.
■ Coby dospívající zazářila
ve slavné komedii Bota jménem
Melichar či v seriálu My všichni
školou povinní. Objevila se také
v několika televizních filmech.
■ Později se ovšem začala věnovat
především dabingu, v němž
propůjčuje hlas například Demi
Moore či Angelině Jolie.
■ V posledních letech hraje opět
v seriálech (Krejzovi, Ohnivý
kuře, První republika atd.).
■
■

FOTO | HERMINAPRESS
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přitom ale nepoznám, že jsem to já
Bylo to jen tak tak. V den, kdy jsem odlétala, jsem ještě do dvanácti hodin točila
a ve čtyři už jsem seděla v letadle. Byla to
skvělá cesta, a navíc se mnou letěl i můj
syn. Viděli jsme úžasná místa jako Singapur, Sydney, pak jsme se přemístili k Velkému bariérovému útesu, na Nový Zéland,
nakonec na Bora Bora. Myslím, že mám
nacestováno na hodně dlouho dopředu.

Regina Řandová jako Jolanka
ve filmu Bota jménem Melichar režiséra Zdeňka Trošky. FOTO | ČSFD.cz

ci a v ní byla zapíchnutá stříbrná kozačka,
takže bot bylo v mé sbírce opravdu dost.
Jenže když k nám občas na chalupu přijedou nějaké děti a řeknou: Teto, ukážeš mi,
prosím, ty svoje stříbrné hromnice? Tak
občas, když vidím, jak těm malým holčičkám svítí oči, jeden pár sundám a věnuju
jim ho. Takže musím říct, že sbírka už se
tenčí. Hromnice mi docházejí! (smích)

Vraťme se ještě k vaší práci. Už se stalo, že by se některý váš rozhovor obešel bez zmínky o vaší nejslavnější roli
ve filmu Bota jménem Melichar?'
Ne. To se nestalo. (smích)
Proto by mě zajímalo, jestli máte tenhle film ještě vůbec ráda.
Mám. Zrovna nedávno jsem se dívala na
svou filmografii na ČSFD a říkala jsem si,
podívej, kolik nejrůznějších projektů máš
za sebou, s kolika zajímavými a úžasnými
lidmi ses před kamerou potkala, a přes to
všechno je tenhle film vždycky pro všechny na prvním místě. Pořád budu Jolanka
z Boty jménem Melichar. Vlastně mě to
ale těší, protože je to krásný film. Pořád se
mi ještě stává, že za mnou někdo přijde
INZERCE

a řekne, že jeho osmileté dítě se na „Botu“
rádo dívá. To je přeci fajn.
Ještě pořád máte doma sbírku stříbrných hromnic? Prý je už roky dostáváte darem.
Popravdě z té své sbírky už trochu ubírám. Když jsem měla třicátiny, čtyřicátiny, padesátiny, tak jsem pokaždé dostávala hromnice. Nebo jsem třeba dostala kyti-

Máte vystudovanou konzervatoř,
kam jste se sice dostala až na druhý
pokus, ale nastoupila jste rovnou do
druháku. Byla to i ve vašem případě
hodně divoká léta, jak vzpomínají
mnozí jiní herci?
Byla to divoká léta, ale tím, že nejsem z herecké rodiny a neměla jsem bohémství vyloženě v krvi, tak jsem mu tak úplně nepropadla. Do školy jsem vlastně chodila straš-

ně ráda. Když se tam dostanete na druhý
pokus, tak si toho logicky vážíte. Samozřejmě, když šli všichni za školu, tak jsem
šla také. Nebyla jsem žádný šprt. Ale je
pravda, že jsem si říkala, jestli to není trochu přes čáru. Navíc mě i ty obyčejné
předměty, jako byla angličtina nebo čeština, na které právě ti bohémové necítili potřebu chodit, bavily.
Během školy už jste celkem běžně točila. Nebylo někdy na hraně skloubit
natáčení se studiem?
Taková situace nastala, když jsem napodruhé udělala zkoušky na konzervatoř.
V té době jsem studovala na gymnáziu
a bylo nutné, abych tam úspěšně dokončila první ročník. V té době jsem ale už točila Botu jménem Melichar a měla jsem individuální plán. Na všech předmětech
jsem chyběla, nebavila mě fyzika, matika,
chemie a vypadalo to, že vůbec neprojdu.
Rodiče kvůli tomu museli do školy a nakonec jsem musela dělat opravné zkoušky.
Tehdy jsem měla opravdu strach, protože
jsem věděla, že jestli to nezvládnu, můžu
na konzervatoř zapomenout. To se naštěstí nestalo, takže se mi splnil sen.
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„Bolševický čaroděj“ řídil v Praze
Byl to takový český
projekt Akta X. Desítky
vědců i senzibilů
zkoumaly od 60. let
fenomény jasnovidectví
či proutkaření.
Schopnost myšlenkou
ovládat tajemné energie
se měla stát i zbraní ve
studené válce. Proutkaři
dokonce pomáhali při
důlních pracích.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Dnes už to ví jen málokdo, ale byli to
českoslovenští vědci, kteří pro paranormální aktivity jako předvídání budoucnosti,
proutkaření, telepatii či využívání „mentální energie“ v roce 1967 celosvětově zavedli označení psychotronika. Československo bylo tehdy jedním ze světových center
výzkumu těchto vědou neprobádaných fenoménů, které se měly stát i trumfem při
měření sil mezi Východem a Západem.
Bádání v oblasti paranormálna se tehdy
v Československu věnovaly desítky vědců a několik výzkumných pracovišť. Asi
nejvýznamnější byla PEL, tedy Psychoenergetická laboratoř, která patřila pod
Vysokou školu chemicko-technologickou
a sídlila v jednom z oprýskaných domů
ztracených v uličkách pražské Letné.

Ministr „mentální energie“
Srdcem i hlavou laboratoře byl bývalý ministr školství František Kahuda. Člen
KSČ, poslanec, matematik a fyzik, který
působil v čele ministerstva v letech 1954
až 1963, se věnoval také přírodním vě-

dám a výchově mládeže. Po
politické dráze se vrhl na výzkum. A ne ledajaký.
Profesora Kahudu zaujal
tehdy populární objev, že
rychlost myšlení se dá měřit.
Nastudoval veškerou dostupnou literaturu a syntézou
mnoha poznatků nakonec
přišel s odvážným tvrzením.
To spočívalo v tom, že učení, zejména u dětí, ovlivňují
vědě dosud neznámé, neverbální mentální faktory, které
je nutné podrobit výzkumu.
Tak vznikla jeho teorie
„mentální energie“, která byla chápána
jako neznámá síla s netušenými možnostmi. Ministerstvo školství spustilo projekt

Biogenerátor, který znepokojil americké špiony
Velkou, leč utajovanou senzací byl v československém výzkumu psychotroniky vývoj takzvaných
biogenerátorů. Stál za ním někdejší vedoucí jednoho textilního závodu Robert Pavlita, jehož
tajným pracovištěm se staly Pyšely u Prahy. Pavlita tvrdil, že lidskou bioenergii, která se vyvolá
například soustředěním, lze akumulovat a následně vyslat tam, kam je zapotřebí. Takový tok
energie jednoho člověka dokáže podle Pavlity zesílit či snížit klíčivost semen, ale také na půl
metru zabít mouchu. Co by tedy mohly udělat tisíce lidí... Dále tvrdil, že každý člověk zanechává
specifickou biostopu jedinečnou jako otisk prstu, kterou jeho přístroje dokážou na 100 metrů
lokalizovat. Jenže Pavlita mluvil hodně, často a všude a stalo se to, co nikdo nečekal. Dozvěděly
se o něm americké tajné služby, a propukla panika. Američané dostali strach, že Čechoslováci
vyvinou přelomovou zbraň a okamžitě spustili podobný projekt Stargate, v překladu Hvězdná
brána. Jejich úvahy se ubíraly směrem, že když Čechoslováci zabijí pohledem mouchu, tak USA
rovnou kozu. Jenže to mělo háček - ani v Československu, ani v USA nebyla při výzkumu zabita
silou myšlenky ani moucha, natož koza. Také StB byla na vážkách, na jednu stranu si vedle
Pavlitovy laboratoře postavila svou vlastní, kde pokusy ověřovala, na druhou mu příliš nevěřila.
Nakonec do Československa zavítala tajná delegace z Moskvy a sovětští fyzikové celý výzkum
ukončili s tím, že Pavlita je buď podvodník, nebo bláznivý snílek – nákladné a přesné testy
totiž fungování biogenerátorů nepotvrdily.

První snímek je z dlouho utajovaného
armádního filmu Na hranici skutečnosti z roku 1967. Znázorňuje člověka, který soustředěním přenáši bioenergii na
kondenzátor, nabije ho a tato síla je pak
schopná na půl metru zabít mouchu.
Druhý obrázek znázorňuje fungování
telepatie. Armáda tuto schopnost chtěla využívat a s pomocí bioenergie přenášet myšlenkové pochody, což znázorňuje zlatá matička. Na fotografii je
František Kahuda, šéf výzkumného
projektu.
ZDROJ | REPRO FILM, WIKIPEDIA

zvaný „Mentální energie a její využití
v praxi“ a byla založena zmíněná laboratoř
PEL. Kolem ní se vytvořily další skupiny
a podskupiny fyziků a matematiků, lékařů,
geologů či senzibilů, pracujících na dílčích
výzkumech. Tehdy se dostavily první výsledky Kahudova bádání – byly to údajné
částice mentální energie, které nazval
„mentiony“. „Jsou podobné elektronům
v atomech,“ popsal základní stavební kameny neznámé síly a zbytek života věnoval získávání důkazů jejich existence.

Souboj psychotroniků
Kahuda pracoval s obrovským nasazením. „Byl strašně nadšený. Vyhledával
lidi s určitými schopnostmi a zval je do laboratoře,“ vzpomíná Vlastimil Bažant,
předseda České psychoenergetické společnosti (ČEPES), což je nástupce v roce
1991 zaniklé laboratoře PEL.

Ale nepředbíhejme. František Kahuda
měl, stejně jako dnes, mnoho kritiků, kteří
házeli jeho výzkumu klacky pod nohy.
Shazovali jej tak, až chování kolegů často
hraničilo se šikanou. Tehdy také dostal
přezdívku „bolševický kouzelník“.
Doba ovšem psychotronice fandila.
Kromě Československa se jí zabývaly
mnohé jiné státy včetně USA a SSSR.
„Důvodem byla atmosféra studené války.
Skrz železnou oponu pronikaly různé divoké zprávy o tom, že jedna či druhá strana dělá pokroky v psychotronickém výzkumu a nikdo nechtěl zůstat pozadu,“ vysvětluje Leoš Kyša, spisovatel, publicista
a zároveň člen skupiny skeptiků zvané Sisyfos. „Jen si to představte, co by to znamenalo, kdyby nepřítel našel způsob, jak
pomocí psychotronicky nadaných jedinců
lokalizovat jaderné ponorky nebo se dostat do hlavy nositelům největších tajemství,“ dodává.
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výzkum paranormálních jevů

„

„

zaslepeném experimentu selhali,“ oponuje člen Sisyfa Leoš Kyša.

Vedoucí výzkumu
Laboratoř plná štěnic StB
paranormálních jevů
Největšího rozmachu dosáhlo studium psyFrantišek Kahuda chtěl začlenit
chotroniky v 80. letech, kdy vzniklo někopsychotroniky do socialistického
lik dalších tajných pracovišť, například ve
Pyšelích, kde Robert Pavlihospodářství. Vlastimil Bažant středočeských
ta vyráběl takzvané biogenerátory. Tedy

přístroje údajně schopné kumulovat lidskou bioenergii a následně ji využít, například k růstu květin, ale i zabíjení živočichů.
Jenže postupně se od celého odvětví výzkumu psychotroniky začaly odklánět důležité
instituce, důkazem bylo i to, že Kahudovi
zakázaly publikovat některé jeho práce.
Když v roce 1987 František Kahuda náhle zemřel, přebral opratě PELu Valdemar
Grešík, dnes jeden z nejznámějších výrobců léčivých čajů v Česku. „Důkazů, že psychotronika funguje, jsem zažil mnoho, ať už
šlo o diagnostiku lidského či zvířecího organismu, či měřitelné biologické procesy u klíčících semen rostlin při působení senzibila
v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,“ tvrdí bylinkář.
„Program měl určitě význam, počítalo
se s dalšími výzkumy, PEL byl bohužel na
začátku 90. let zrušena, a pokud vím, od té
doby se v Česku, na rozdíl od zahraničí,
žádný seriózní výzkum neprovádí,“ dodává Grešík. Laboratoř měla ještě jeden důležitý úkol. Poskytovala určitou ochranu
svým členům, které sledovala StB. „Když
byla PEL na Letné zlikvidovaná, vysypalo
se z ní spoustu štěnic, určených k odposlechu,“ uzavírá Bažant, který zde také několik let působil.

Skrz železnou oponu
pronikaly zprávy o tom, že
jedna či druhá strana dělá pokroky
v psychotronickém výzkumu a nikdo
nechtěl zůstat pozadu. Leoš Kyša
Právě skeptici v čele se Sisyfem v existenci Kahudovy „mentální energie“ nevěří,
podle nich ji není možné dokázat.

Senzibilové v uhelné pánvi
Kolem PELu se soustředilo stále víc lidí
a laboratoř potřebovala finance na pokusy
i na nové vědce. „Kahuda chtěl začlenit
psychotroniky do socialistického hospodářství. Podařilo se to v těžebním průmyslu,“ pokračuje Vlastimil Bažant s tím, že
PEL podepsal několik smluv, například se
Severočeskými doly, kam vyslal své telestetiky čili proutkaře. Ti prý zjišťovali,

kde jsou zásoby uhlí, kudy vedou staré
chodby nebo jaká jsou rizika propadů,
čímž se podíleli na bezpečnosti práce.
„Tam si také mohl své nápady a teorie
ověřovat,“ míní Bažant s tím, že v archivu
ČEPES jsou dodnes smlouvy dokazující
práci proutkařů v socialistickém těžkém
průmyslu. „Výzkum proutkařství probíhal v 80. letech také kriticky a bylo prokázáno, že na domnělých schopnostech
proutkařů nic není. Ostatně Český klub
skeptiků Sisyfos v rámci Paranormální výzvy nabízí odměnu přes tři miliony korun
lidem za důkaz, že proutkařství funguje.
Ti, co to tvrdí, zatím pokaždé ve dvojitě

„Proutkaři“ čekají,
jestli jim stát dá šanci

Když byla v roce 1991 zrušena laboratoř
PEL (Psychoenergetická laboratoř),
mnoho vědců chtělo v práci na zkoumání
paranormálních jevů pokračovat. Byla
proto založena Česká psychoenergetická
společnost ČEPES, ta ale rozsáhlý výzkum,
podobný tomu z 60. až 80. let, neprovádí.
Společnost je ale aktivní třeba ve výchově
a bádání na poli telestézie, tedy
proutkařství. „Čekáme, zda nám
Ministerstvo zemědělství vydá povolení,
abychom mohli mít autorizované osoby
pro zkoušky z proutkařské profese,“
popisuje předseda Vlastimil Bažant.

INZERCE

Každá půjčka od

Za pevný úrok

právě teď a pouze do konce týdne

| 800 449 999
Toto je reprezentativní příklad půjčky ve výši 300 000 Kč s úrokovou sazbou 4,99 % p.a., RPSN 5,73 %, dobou splácení 84 měsíců, měsíční splátkou
ve výši 4 325 Kč, výší poslední splátky 4 248 Kč a jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky ve výši 6 000 Kč. Celkově zaplatíte 363 223 Kč.
Tato akce je časově omezena. Více informací najdete v pravidlech akce Black Friday na www.zonky.cz/black-friday.
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Chybí nám noblesa i vlastenectví
Ačkoliv Stanislava Jachnická hraje v divadlech či
v populárním seriálu Ulice, diváci znají spíš její hlas.
To je zkrátka osud úspěšných dabérů. V létě se ale
díky divadlu proměnila ve slavnou mecenášku umění
Medu Mládkovou. „Je to drobná osůbka s velkým
elánem. Jsem na ni hrdá,“ skládá Jachnická poklonu.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Několik měsíců Stanislava Jachnická zářila v alternaci s Tatianou Dykovou
v roli sběratelky umění Medy Mládkové.
Mecenášky, která ani po desítkách let
v exilu neztratila zájem a touhu po rodné
vlasti. „Myslím, že dnešní mladí lidé nemají ten silný vlastenecký pocit. Jeden
známý mi řekl, že se cítí být spíš než Čechem kosmopolitou,“ říká Stanislava
Jachnická v rozhovoru pro 5plus2.
Máte za sebou derniéru hry Meda, kde
jste ztvárnila slavnou českou mecenášku Medu Mládkovou. Jak se díváte
na ženu, která Česku odkázala svou
vzácnou sbírku umění?
Sleduji ji s velkou radostí, protože díky
tomu teď můžeme obdivovat ucelenou sbírku děl českých autorů, kteří nebyli podporováni komunistickým režimem a u kterých
ona cítila potenciál a koupila je. Jsem hrdá
na paní Medu, drobnou osůbku s velkým
elánem. Češku, která dokázala dát dohromady tak velkou sbírku, na kterou se teď
do Prahy jezdí dívat lidé z celého světa.
Musela jste se do její postavy vžít, tak
byste mi možná mohla odpovědět,
jaký má podle vás tato dáma, coby
stoletá vlastenka, vztah k Česku?
Paní Meda si v exilu v sobě udržovala velké vlastenectví a touhu po domově. Obklopovala se českým uměním. Do svého bytu
ve Washingtonu zvala české umělce. Nejen výtvarníky, ale i spisovatele, novináře.
Založila nakladatelství Edition Sokolová
(podle rodného příjmení Medy Mládkové,
pozn. red.), kde vydala například sbírku
Toyen, básně Ivana Blatného. Nevynechala žádnou příležitost, aby mohla ve světě
svou rodnou zemi a české umělce představit. Myslím, že dnešní mladí lidé nemají
ten silný vlastenecký pocit. Jeden známý

Stanislava Jachnická

mi řekl, že se cítí být spíš než Čechem kosmopolitou. A co dnešní lidé už nemají
a paní Mládková ano? Například noblesu
a étos první republiky.
Co vy a umění, tedy kromě herectví?
Ráda si zajdu na operu na výstavu nebo na
balet. Dříve jsem se aktivně věnovala výrazovému tanci. Tančila jsem ve Vysokoškolském uměleckém souboru UK. A různé formy tance mě v rekreační formě provázejí dodnes.
Známá jste ale hlavně díky svému
krásnému hlasu, který propůjčujete
dabingu. Jak často dnes dabujete?
Dabuji tak dvakrát do týdne. Poslední velká role byla v seriálu Drápy na HBO. Dabovala jsem korpulentní sexy černošku,
majitelku nehtového studia, které se nedaří žít pokojný život, protože se vlivem různých okolností vždy spojí s nějakým zločinem. Je to natočeno s nadhledem a humorem, takže i práce na tom byla zábavná.
Musí dabérka nějak pečovat o svůj
hlas podobně jako třeba zpěvačky?
Musíte si dávat pozor na nachlazení, překřiknutí.
Prý vám v tomto ohledu pomáhá kryokomora.
Pomáhá. Při překrvených hlasivkách
nebo při náznaku virózy dám tři návštěvy
a vše je v pořádku.
Před několika lety se řešila krize českého dabingu. Herci dostávali špatně zaplaceno, šlo o to rychle film nadabovat. Kdysi prý bylo nějaké studio dokonce schopno namluvit film někde
„ve sklepě“ komplet za tři tisíce korun. Co si o tom myslíte?
Za tři tisíce si to možná v dřívějších dobách sám nadaboval, ozvučil i narežíroval majitel videopůjčovny. Dneska nadabování filmu podléhá přísnějším kritériím. Na velké role se dělají castingy.
A než jde film či seriál do vysílání, tak

Narodila se 18. srpna 1965 v Praze.
Vystudovala střední ekonomickou školu a herectví na DAMU.
■ Působila v řadě divadel, například ve Východočeském divadle v Pardubicích
či v pražském Rokoko, v Řeznické či ABC.
■ Z televize je známá hlavně její postava z nekonečného seriálu Ulice, účinkovala ale také
v Policii Modrava, Atentátu či ve Svatbách v Benátkách.
■ Diváci však znají především její hlas, je vynikající a často obsazovanou dabérkou.
Její asi nejslavnější dabérskou rolí je postava poněkud střeštěné Phobe ze slavného
komediálního seriálu Přátelé, kterou ztvárnila Lisa Kudrow.
■
■

ho pro většinu kanálů či televizí zhlédne
komise, která ho zkontroluje a občas i vrátí k předabování některých pasáží.
Pamatujete si svou první dabingovou
roli?
Začínala jsem na DAMU, kde jsme měli
dabingový kurz s paní Olgou Walló. Dabovala jsme poloutonulou dívku, která
vzdychala, plivala vodu a řekla: „Děkuji.“
Herci dříve měli při práci v dabingu
více času na přípravu, mohli si dopředu přečíst texty. Je to velký rozdíl
oproti dnešku?
Záleží na přístupu. Já třeba přijdu do studia, a protože už nějaký ten pátek dabuji,
tak nepotřebuji text předem. Zběžně ho
prohlédnu až těsně před natáčením, přečtu
si nahlas obtížná slova jako třeba názvy německých ulic a poté, co mi režisér řekne
stručný obsah filmu a charakter mojí postavy, jsem schopná bez větší přípravy dabovat.

Ale nebylo to tak vždycky. V začátcích
jsem chodila do studia dřív a vždy si roli
přečetla a podtrhala předem. I dnes, pokud jde o těžký film, je možné si nechat
poslat text předem a připravit se na dabing
doma. V některých studiích se ale čte text
z obrazovky nebo z notebooku.
Co nejhoršího se vám ve spojení s dabingem přihodilo?
Pro mě je absolutně nejhorší, když přijdu
o hlas. Vždycky doufám, že mikrofon
bude milosrdný a něco ze mě zachytí, ale
to nevyjde pokaždé. A pokud se dabing
nedá přehodit na jiný den, protože jde třeba druhý den do vysílání, musí holt za vás
někdo zaskočit.
Nevím, zda se mohu ptát, ale zajímá
mě, jakou odměnu dostane herec-dabér za to, že namluví jeden díl seriálu?
Záleží na mnoha faktorech, od kterých se
odměna odvíjí. Hlavní je délka dílu a počet replik, vět. Od 200 do třeba 1500 korun. Pokud dabujete film do kina,
tak je odměna vyšší než do televize
a je posuzována opět počtem
replik.
Vnímáte některé role v dabingu jako prestižnější
než jiné?
Samozřejmě, že si vážíte
a těšíte se na dabing seriálu, který má světovou popularitu. Já například
dodnes nepřestávám
být vděčná, že jsem
byla obsazena do seriálu Přátelé.

FOTO |
HERMINAPRESS
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V SSOŠ a Gymnáziu BEAN se nemyslí jen
na školní povinnosti, ale škola se snaží
také dbát na mimoškolní aktivity svých
studentů. „Naši studenti se mohou zúčastnit například různých výletů a exkurzí,“ říká
v rozhovoru ředitelka Ing. Marie Bastlová.

Ať již přemýšlíte, kam dát studovat
Vašeho potomka, až skončí základní školu, nebo byste si sami chtěli
rozšířit vzdělání, je tu pro Vás SSOŠ
a Gymnázium BEAN. Vzdělávání
se věnuje již 24 let a nabízí denní,
dálkové i pomaturitní studium.
Škola s rodinnou atmosférou

Ve škole BEAN se pedagogové snaží o individuální
přístup ke každému žákovi. „Naše škola má takřka
rodinnou atmosféru, a aby se zde našim žákům líbilo, používáme zábavné a efektivní učební metody.
Umožňujeme také sestavení individuálního studijního plánu, takže si každý může zorganizovat studium
tak, jak mu to nejlépe vyhovuje,“ říká ředitelka školy
Ing. Marie Bastlová.
Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků, což je
v dnešní době již nezbytnost. Samozřejmostí je také
Wi-Fi připojení pro studenty v celém areálu, dobrá
dopravní dostupnost či stravování ve školní jídelně.
V neposlední řadě je dbáno na moderní vybavení
a zázemí školy.

denní studium s maturitou

Mezi 4leté denní obory zakončené maturitou patří
Gymnázium, jehož studenti jsou důsledně připravováni ke studiu na vysokých či vyšších odborných školách. Jedním z prestižních oborů Obchodní akademie
je Provoz diplomatických služeb. Dalšími čtyřletými
obory jsou Cestovní ruch nebo Počítačová grafika,
vhodná pro zájemce, kteří rádi pracují s dnes stále
používanější výpočetní technikou. Novinkou je obor

Veřejná správa a právo, který lze nyní studovat také
dálkově.

studujte dálkově

Dálkově lze studovat tyto obory – Veřejná správa
a právo, Provoz diplomatických služeb, Cestovní ruch
a Podnikání (3letá nástavba). Novým oborem je Předškolní a mimoškolní pedagogika, která je vyučována
buď ve čtyřleté, nebo zkrácené dvouleté verzi, vždy
o sobotách – stejně jako veškeré obory dálkového studia. Absolventům tříletých výučních oborů je určeno
jednoleté zkrácené studium oboru kominík, který je
na trhu práce velmi žádaný a nabízí dobré uplatnění.
Pokud máte zájem spíš jen o rekvalifikační kurz, můžete si vybrat z oborů elektrotechnik, prodavač, truhlář
či malíř. Délka studia je 1 rok a je možno jej zakončit
závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Přijďte se Podívat sami

Dny otevřených dveří probíhají každé pondělí od 14
do 17h či o sobotách od 9 do 14 hodin. „Navštívit
nás můžete kdykoliv po telefonické domluvě na tel.
773 971 313,“ doplňujee Ing. Bastlová.

kontakt
Soukromá Střední
odborná škola
a Gymnázium
BEAN s. r. o.
Trnkova 125
345 61 Staňkov
tel: +420 379 482 146
6
e-mail: stankov@bean.cz
www.obchodniakade
emie.cz

konzulta
PlzeŇ - sta
Konzultační středisko Plze

Každoročně naši studenti navštěvují místa
spojená s naší historií a kulturou. V letošním školním roce jsme navštívili výstavu
na Pražském hradě k stoletému výročí
vzniku naší republiky. Kromě divadelního
představení Tartuffe v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které naši studenti shlédli
v březnu, se stalo tradicí v adventní čas
navštívit nějaké z významných evropských
míst, po Vídni, Norimberku a dalších známých místech jsme se v loňském listopadu
vydali do Rothenburgu ob der Tauber.

Studenti se účastní okresních, krajských
a dokonce i celostátních soutěží. V loňském roce naše studentky postoupily
do celoročního kola soutěže v recitaci
a dramatice středních škol Memoriálu
Rosti Čtvrtlíka v Děčíně. V letošním roce se
studenti účastnili okresních kol olympiád
v německém i anglickém jazyce a zeměpisu. V anglickém jazyce naše studentka
dosáhla čtvrtého místa v silné konkurenci
krajského kola olympiády. Velmi úspěšní
byli naši studenti v krajském kole Ars Poetika – Puškinův památník, kde po loňském
druhém místě letos obsadili místo nejen
třetí, ale dokonce i první, a postupují tak
do národního kola v Praze.

V současné době mnoho našich studentů
po ukončení studia dále pokračuje ve studiu na vysokých školách, popř. na vyšších
odborných školách. Ale i ti, kteří se rozhodnou nepokračovat dále ve vzdělávání,
mají dnes na trhu práce široké uplatnění.
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Šlitrův fanda
byl i Werich
Skladatel, klavírní virtuos, zpěvák, herec
a výtvarník Jiří Šlitr. Známý parťák Jiřího Suchého a
zakladatel divadla Semafor zemřel před 50 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Na svátek sv. Štěpána roku 1969
vyhasl život Jiřího Šlitra. S mladou milenkou se patrně nešťastnou náhodou
otrávili svítiplynem. Několik věcí se o
Jiřím Šlitrovi tolik neví. Například, že
chtěl na Broadwayi v Americe prodat
svůj muzikál, že vystudoval práva nebo
že byl vášnivým lyžařem.
A také malířem. Kreslil vše, co mu
přišlo pod ruku. New York, Wericha i
své mladé přítelkyně. Tatínek z něho
chtěl mít ale vzdělaného a váženého
právníka. „Byl takový poslušný syn, na
přání rodičů práva vystudoval, pak přišel za tatínkem, odevzdal mu diplom a
oznámil, že s právy právě skončil,“ vy-

Erotická kresba Jiřího Šlitra.
Dole jeho obrázek New Yorku.

práví Daniela Kramerová, kurátorky výstavy Šlitr Šlitr Šlitr, která právě
dnes představí známé i nikdy nevystavené obrazy
českého umělce v pražské
Ville Pellé. Kvůli diplomu a hře na klavír se Šlitrovi často říkalo Doktor
Klavír, na nástroj hrál
opravdu výjimečně a už
během studia měl brigádu, která v dnešní době zanikla. „Hrou a improvizací na klavír doprovázel v
Praze různé filmové projekce, třeba i němé filmy,“ říká kurátorka.

Se skicákem
chtěl dobýt svět
Kromě hudby to byla malba, která Šlitra provázela celý život. „Jak hudbou,
tak výtvarným uměním chtěl doslova
dobýt svět. Všude chodil se skicákem a
co ho zajímalo, si kreslil. Obrázky posílal známým a přátelům jako dárky, ale
také ilustroval knihy, například Nerudovy Povídky malostranské, nebo dětské
časopisy.“
Další celoživotní umělcovou láskou
bylo cestování. Dávalo mu pocit tolik
potřebné svobody. V roce 1958 vystupoval na světové výstavě Expo v Bruselu.
„Právě v Bruselu uspořádal svou první
zahraniční výtvarnou výstavu. Později
vystavoval i v USA a Kanadě, kde byl
zase na Expu 1967,“
podotýká
Kramerová. A právě v tomto roce

Jiří Šlitr byl umělcem, ale i skvělým lyžařem (vlevo).
Ve svém ateliéru pracoval na řadě kreseb (nahoře).
Zvládal i karikatury, svědčí o tom třeba
obrázky herce Jana Wericha (vlevo dole)
či Jiřího Suchého (vpravo dole), parťáka z divadla
Semafor.
FOTO | KAREL ENGLICH, JIŘÍ ŠLITR, MAFRA

se rozhodl uspět i
na největší divadelní a umělecké scéně, na newyorské
Broadwayi, bulváru plném divadel a
muzikálů.

Dobře placená procházka
Po Expu v Montréalu, kde československá výprava zaujala představením Kinoautomat, při němž si diváci sami vybírali ze dvou možností, jak bude příběh
pokračovat a podle jejich rozhodnutí
byla puštěna připravená varianta, vyrazil Šlitr do New Yorku. „Měl pocit, že
jeho a Suchého muzikál Dobře placená
procházka bude mít úspěch nejen doma,
ale i ve světě. Nechal ho otitulkovat do
angličtiny, na Broadwayi pořádal pro
americké producenty promítání
a všude ho velice pěkně přijímali. Ale tím to skončilo,
Američany nezajímal muzikál z
pro ně neznámé země kdesi
v Evropě,“ vypráví kurátorka. Pro ambiciózního
umělce to tehdy bylo obrovské zklamání. Kromě umění byl Jiří Šlitr velkým sportovcem.
Miloval zejména sníh a lyže.
„Tím, že se narodil v Zálesní
Lhotě v Podkrkonoší, odmalič-

ka lyžoval. A velmi dobře, takže se stal
členem závodního oddílu Armádního tělovýchovného klubu,“ podotýká kurátorka s tím, že mladý umělec později jezdil i do švýcarských Alp.

Smutek Jana Wericha
„Také strašně rád jezdil autem, a to rychle, proto si pořizoval s oblibou vozy ze
západní Evropy,“ dodává.
Z jeho častých cest vznikly ilustrované cestovní deníky. Ty, ale i mnohé, často erotické, obrazy, vystavuje Villa Pellé až do 15. února příštího roku.
K vidění bude i karikatura Jana Wericha, který po Šlitrově smrti napsal velmi krásný dopis: „A já sám mám od
něho obrázek, který jsem dostal poštou
loni k Vánocům. Bylo to den po tom,
kdy jsem se dozvěděl, že Šlitr umřel.
Otevíral jsem vánoční poštu a mezi ní
jsem našel od Šlitra obrázek takového
vousatého pána v buřince, vousy mu
jdou až na podlahu, sedí na kanapíčku,
a pod tím bylo napsáno a stále je napsáno: Všecko nejlepší, pane Wérich (s
dlouhým é). Šlitr. A tu už byl... to už
tady nebyl, když jsem tohle otvíral.
Bylo mně moc smutno, protože jsem
byl na Šlitra fanda, když hrál, tak jsem
se mu vždycky smál, tomu jeho nehybnému obličeji.“

Z VAŠÍ LÉKÁRNY PRO VÁS

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Husté složení,
hustý výsledek

Nejste spokojeni se stavem svých vlasů?
Znepokojuje vás jejich nadměrné vypadávání
nebo řídnutí? Neklesejte na mysli, máme řešení.
Vsaďte na inovativní přípravek Vlasové hnojivo,
který obsahuje unikátní kombinaci látek potřebných
pro správný růst a kvalitu vlasových buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku a síry, jež je známá jako
minerál krásy, Vlasové hnojivo rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání vlasů, podporuje jejich růst
a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku stravy najdete
vysoké dávky aminokyselin, vitaminů a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.

Dejte STOP rýmě!

Zase vás s příchodem chladného počasí přepadla rýma? Trápí vás
Za
ob
obavy
z dlouhodobého užívání běžných nosních sprejů a mořské
vo vám nezabírají? Pak na nic nečekejte, vsaďte na sílu léčivých
vody
ro
rostlin
a zastavte rýmu hned teď!

Vy
Vyzkoušejte
účinný RymaSTOP® Dr. Weiss, vyráběný podle původní švýca
carské receptury, obsahující unikátní kombinaci 10 standardizovaných bylinný
ných extraktů HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou.
vo Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou úlevu od ucpaného
nosu,
no šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních
účinných
látek je možnost přípravek využívat dlouhodobě a bez obav z veúč
dlejších
nežádoucích účinků. Veškeré přírodní látky jsou navíc v bezpečných
dle
ko
koncentracích,
a proto nepředstavují riziko alergické reakce!

Vlasové
hnojivo
je nově
k dostání
také ve formě
šamponu
pro omezení
vypadávání
a podporu
růstu vlasů.

VYZRAJTE
NA OSLABENOU IMUNITU

Pro
unavené
oči

Pokud jsou vaše oči stále častěji unavené od televize
či monitoru počítače je vhodné začít doplňovat potřebné
látky, které jsou důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným
očím s Ocutein® Brillant
Lutein 25 mg, doplňkem
stravy z prémiové řady
Da Vinci Academi a s maximálním množstvím
luteinu a vitaminem A
pro maximální a dlouhodobý účinek. Jako
jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné
látky, jako je zinek, jenž
přispívá k udržení normálního zraku, a selen a měď,
které přispívají k ochraně
buněk před oxidačním
poškozením. K dostání
v lékárně.

Vlasové hnojivo pomůže navrátit vašim vlasům
přirozenou hustotu
ustotu a kvalitu.

+
Nyní dárek pro vás:
Oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
zdarma

BETAGLUKANY A LAKTOFERIN SPOJILY SVÉ SÍLY
Dětská imunita je v tomto období velmi
citlivá. Stačí malé prochladnutí či pobyt ‚
v dětském kolektivu a nejen vaši nejmenší,í,
ě.
ale i celá rodina může skončit na hromadě.
Jak tedy imunitu účinně posílit?
Vyzkoušejte novinku Imunit®
JACK HLÍVÁK sirup s beJA
tag
taglukany a laktoferinem.
Základem sirupu je unikátníí
Zá
kombinace betaglukanů a lakko
toferinu, kdy betaglukany majíí
tof
pozitivní vliv na lidský orgapo
niz
nizmus
a laktoferin je součástí přirozené imunity. Složeníí
doplňku
stravy je obohaceno
do
také
tak o selen, který přispívá k posílení obranyschopnosti. Sirup
má příjemnou višňovou chuť
i snadnou formu užívání. Je takk
vhodný i pro děti od 1 roku.

NOVINKA
z lékárny
ve formě
sirupu
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Z otloukánka se stal muž válek.
Historie ho zná jako
britského buldoka, který
jako jediný dokázal
v Evropě vzdorovat
Hitlerovi. Začátky
Winstona Churchilla,
od jehož narození uplyne
145 let, jsou ale příběhem
podceňovaného mladíka.

ZÁBLESK
HISTORIE
LONDÝN | Je to paradox, ale jeden z největších evropských státníků, Winston
Churchill, byl v mládí považován za… nepříliš chytrého. Jako dítě na tom nebyl ani
po fyzické stránce nejlépe, navíc koktal
a jeho školní prospěch byl nevalný. „Je zapomnětlivý, nedbalý a lajdácký,“ napsal
jeho matce jistý učitel ve škole Harrow,
kde mladík v osmi letech studoval.

Mladý
Winston
Churchill na snímku z roku 1895.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG

INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.
Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu
(obvyklý výdělek 40-80 tis. Kč/měsíc), služební auto a další benefity.
Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

POŘIĎTE SI
NOVOU PALUBNÍ
JEDNOTKU VČAS

P
ek
Přivýděle
s
cky hodí
se vždycky
Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní dob
ba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost
Co vás čeká?
azníků
Oslovování nových záka
ajícími
Spolupráce s těmi stáva
Poskytování půjček

Od 1. 12. 2019

Výběry splátek

povinnost nových palubních jednotek
+420 243 243 243
www.mytocz.eu

Zjistěte více na
kariera
ra.provident.cz
a na telefonu
844 744 644
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Kariéru začal Churchill ostudou
Kvůli své tělesné slabosti se stával terčem různých tyranů. Říká se ale, že tato
zkušenost ho vychovala k tomu, postavit
se v době své slávy všem mocným nepřátelům.
Churchillovi, který se narodil 30. listopadu 1874, se začalo dařit až se vstupem
na vojenskou akademii. Dostal se na ni
sice až napotřetí, ale posléze se zapojil do
koloniálních válek britského impéria.
Nejdříve na Kubě, poté v Indii a také
v Súdánu. Zatímco jeho spolubojovníci postupně utrpěli různá zranění nebo dokonce
zahynuli, Churchillovi se nikdy nic nestalo. Když nakonec padl v Africe do zajetí,
podařilo se mu prchnout a přes noc se
z něj stal doma v Británii národní hrdina.
Jenže to největší vojenské fiasko ho teprve čekalo.

„Nářez“ od Turků, ale pak
hradba proti Hitlerovi
Britové si mladého hrdinu zvolili do parlamentu, ve vládě získal vysoké posty a během 1. světové války měl na povel boj
s rozpadající se Osmanskou říší. Churchill měl dobýt Istanbul. Jenže se mu to

nepodařilo, Turci ho v roce 1915 zastavili
v bitvě o Gallipoli, kde zemřelo 200 tisíc
Britů. Poražený muž se s ostudou vrátil
domů a nic nenasvědčovalo, že se z něj za
čtvrt století stane státník, který odolá nacistické třetí říši.
Churchill Adolfa Hitlera a německý nacionalismus z duše nesnášel. Ještě před
podpisem mnichovské dohody v roce
1938 hlásal, že by se SSSR, Británie
a Francie měly na obranu Československa spojit, dokonce požadoval mobilizaci
loďstva – to mu ale parlament nepovolil.
Churchill dál neúnavně bojoval proti pacifistické politice, která ustupovala agresorům, za což se počátkem 2. světové války
dostal do křesla ministerského předsedy
Velké Británie.
Přestože byl jedním z klíčových zachránců Evropy před nacismem, byl během války také obviněn z válečných zločinů. Když
Japonci obsadili v roce 1943 Barmu, Bengálsko ovládané Brity postihl hladomor.
Churchill ale potraviny posílal hlavně na
bojiště, což mělo za následek smrt více než
dvou milionů lidí. S koncem války byl
v Evropě oslavován jako hrdina, v Indii ale
(jos)
platil za válečného zločince.

Pryč s pyžamy a jachta jako nejlepší hračka
aneb Co jste o Churchillovi nevěděli
Byl zásadový, a to i v maličkostech.
„Nikdy v životě jsem neoblékl pyžamo,“
prohlásil kupříkladu.
■ Jako ministr vnitra si na vlastním těle
zkoušel rákosky určené pro tresty
ve věznicích.
■ Co mu udělalo největší radost, když se
v roce 1911 stal ministrem námořnictví?
Admiralitní jachta Enchantress.
„Nejlepší hračka, jakou jsem kdy měl!“
■ Bylo-li to možné, trávil dopoledne
v posteli: telefonoval tam, diktoval,
přijímal návštěvy.
■ Když na něho roku 1912 ultrakonzervativci
ve sněmovně křičeli, že je krysa, zamával jim bílým kapesníkem. Vyprovokoval je
k pokusu o fyzické napadení.
■ Ve funkci ministra vnitra měl moc měnit rozsudky smrti na doživotní tresty.
Ze 43 případů to udělal jedenadvacetkrát.
■ Hluboce obdivoval Johanku z Arku a Napoleona.
■ Byl to Churchill, kdo nominoval Edvarda Beneše na Nobelovu cenu míru. Nobelovský
výbor se však rozhodl vítěze pro první válečný rok 1939 nevyhlašovat.
■ S americkým prezidentem Rooseveltem si v šesti válečných letech vyměnil přes tisíc
osobních dopisů.
Zdroj: Lukáš Hron (Víkend DNES)
■
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Miliardy
ŽIVÝCH
BAKTERRIÍ
JEN
PŘÍRODDNÍ
INGREDDIENNCE

OVVOCE
V DŽEMU
D

S UNIKÁÁTNNÍ
PROBIOTICCKOU
KULTURROU

URČITĚ OCHUTNEJTE NAŠE DALŠÍ SKVĚLÉ PŘÍCHUTĚ
POCTIVÝCH SELSKÝCH JOGURTŮ.
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Sladké vánoční „minihříchy“.
Vanilkové rohlíčky nebo
pracny jsou vánoční
klasikou, ovšem proč
nezkusit rodinu
překvapit i méně
obvyklými druhy
cukroví. Třeba těmi,
které ochutíte likérem.
5plus2
■ V KUCHYNI

Perníkové minimuffinky
Na asi 50 kusů potřebujeme: 150 g medu, 75 g třtinového cukru, 75 g másla, 3 lžíce
mléka, 2 lžičky perníkového koření, 2 vejce, 250 g mouky, 1 lžičku prášku do pečiva,
1 lžíci kakaového prášku, 50 g nastrouhané čokolády, pečicí papír na plech,
barevné papírové formičky na pralinky, moučkový cukr na posyp.
Postup: Do hrnce dáme med, třtinový cukr, máslo
a mléko a za stálého míchání zahříváme, dokud se cukr nerozpustí.
Přidáme perníkové koření a hmotu necháme vychladnout.
Do vychladlé hmoty vmícháme vejce a k medovému základu přidáme
mouku promíchanou s pečicím práškem, kakaem a čokoládou. Troubu
předehřejeme na 180 °C. Na plech položíme pečicí papír. Vložíme vždy
dva papírové košíčky do sebe a postavíme na plech. Naplníme je těstem,
na jeden cca 1/2 lžičky těsta. Pečeme asi 15 minut. Po vychladnutí posypeme
moučkovým cukrem. Zdroj receptů: ONA DNES, Moravskoslezské cukrovary

Kakaovo-kokosové cukroví ze strojku
Potřebujeme: 350 g hladké mouky, 50 g kakaa, 1/2 sáčku prášku do pečiva, 200 g cukru
moučka, 1 vanilkový cukr, 140 g strouhaného kokosu, 100 g strouhaných vlašských ořechů,
250 g másla, 1 velké vejce, rybízovou marmeládu, 200 g čokolády na vaření, 1 lžíce
ztuženého tuku. Postup: Mouku prosejeme s kakaem a práškem do pečiva,
promícháme s cukrem moučkou, vanilkovým cukrem, kokosem, ořechy.
Přimícháme pokrájené máslo a vejce a zpracujeme na těsto, které zabalíme
do fólie a necháme alespoň 2 hodiny odležet. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím
papírem, pomocí mlýnku na maso s nástavcem na cukroví tvoříme z těsta ploché tyčinky, které
pečeme ve vyhřáté troubě asi 8 až 10 minut. Vychladlé uložíme a asi týden před Vánoci naplníme
a ozdobíme. Tyčinky slepíme k sobě vrstvou marmelády a pak namáčíme konce slepených tyčinek
do čokolády promíchané se ztuženým tukem rozehřáté nad vodní lázní. Uložíme do chladu.
FOTO | SHUTTERSTOCK
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MOKRÉÉÉ
DÁRKY
Rozdávej smích vánočními
balíčky na www.koupejse.cz

nový SERIÁL od 22. 11.

DŮCHOD OD A DO Z

JAKÉ DALŠÍ DÁVKY MŮŽETE K PENZI ČERPAT?
www.lidovenoviny.cz/senior
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S oříšky, kokosem i likérem
Ledovky

Amarettové trubičky

Potřebujeme - těsto:
500 g hladké mouky,
300 g másla, 200 g cukru
moučka, 140 g mletých
ořechů, 2 vejce.
Krém: 500 ml mléka,
120 g másla, 100 g cukru
moučka, 30 g hladké
mouky, 20 g cukru
hnědého, 2 žloutky.
Poleva: 140 g cukru
moučka, 2 lžíce rumu, šťávu
ze 2 citrónů, vlašské ořechy, mandle na zdobení.
Postup: Mouku prosejeme, přidáme cukr, ořechy, máslo, vejce a vypracujeme
tuhé těsto. Dáme alespoň na hodinu uležet do lednice. Poté vyválíme plát,
ze kterého vykrajujeme kolečka. Pečeme při 160 °C do růžova asi 10 minut.
Z mléka si odlijeme trochu do hrníčku, zbytek dáme vařit s cukrem. Mouku
smícháme se žloutky a s druhou částí mléka a mícháme tak dlouho, dokud nám
nevznikne hladká kašička. Jak se nám mléko začne vařit, vlijeme do něj
rozmíchanou mouku a chvíli povaříme. Poté stáhneme z ohně a dáme
vychladnout. Než nám hmota vychladne, utřeme si máslo s moučkovým
cukrem. Do této směsi pak opatrně vmícháme vychladlou hmotu. Když máme
upečeno a připravený krém, všechna kolečka krémem slepíme a necháme v
lednici do druhého dne ztuhnout. Další den si připravíme polevu z moučkového
cukru, rumu a citrónové šťávy a slepená kolečka polevou potřeme. Ještě než
poleva zaschne, můžeme kolečka ozdobit vlašskými ořechy či mandlemi.

Potřebujeme: 180 g hladké mouky, 80 g cukru, 1 lžíci kakaa, 1/2 lžičky kypřicího
prášku do pečiva, špetku soli, 70 g másla, 50 g hořké čokolády, 1 vejce, 20 ml
likéru Amaretto, 1 lžíci hrubě mletých mandlí. Na náplň: 150 g marcipánu, 1 bílek,
20 ml likéru Amaretto, 50 g mletých mandlí, 2 lžíce piškotových drobečků.
Postup: V míse smícháme mouku, cukr, kakao, prášek do pečiva a sůl. Přidáme
změklé máslo, rozpuštěnou čokoládu, vejce a likér a vypracujeme tužší vláčné těsto.
Zapracujeme do něj mandle, zabalíme ho do fólie a uložíme v chladu. Marcipán
propracujeme s bílkem a likérem, přidáme mandle s drobečky a prohněteme.
Odleželé těsto rozválíme mezi dvěma fóliemi na plát silný asi milimetr a nakrájíme ho na pruhy široké 6 cm.
Z marcipánové hmoty utvoříme válečky silné jako malíček a dlouhé 6 cm a jeden položíme na kraj pruhu těsta.
Marcipán lehce potřeme vodou a obalíme ho těstem. Pruh těsta překrojíme a stejným způsobem zabalíme i zbylé
válečky. Trubičky rozložíme na plech s papírem na pečení a zprudka pečeme dozlatova při 190 °C.
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Včelí úlky
Potřebujeme - těsto: 160 g rozemletých piškotů,
100 g cukru moučka, 60 g másla, po dvou lžících medu,
kakaa, rumu, cukr moučka na obalení. Krém: 70 g cukru
moučka, 50 g másla, 1 bílek, 1 žloutek. A celé piškoty.
Postup: Z rozemletých piškotů, hnědého cukru, másla, medu,
kakaa a rumu připravíme těsto. Z něj tvoříme kuličky, které
obalíme v moučkovém cukru, vložíme do formičky a prstem
vytlačíme tvar. Jehlou na špízy uděláme v úlku otvor. Na krém smícháme bílek s moučkovým cukrem, zahřejeme
ve vodní lázni a necháme zchladit. Máslo utřeme se žloutkem. Obě směsi o stejné teplotě spojíme a lžičkou
plníme do otvoru v každém úlku. Nakonec uzavřeme piškotem, aby krém nevytekl.
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Vlhkost je vstupenkou pro plísně
Podceňovat plísně ve svém domově je hazard se
zdravím. Jejich spory mohou vyvolat alergie, ale také
astmatické záchvaty. Problémy způsobuje i prach.

P

rostředí, ve kterém žijeme, naše
zdraví ovlivňuje víc, než si myslíme. Například černá vlhká zeď či
stěna skříně stojící v rohu ukazuje na jeden
z velmi častých problémů v domácnostech
– plíseň. Zvláště ty viditelné – na zdech či
předmětech – jsou vždy zdraví nebezpečné. Mohou vyvolávat alergie, astmatické
záchvaty a u oslabených osob například po
chemoterapiích by některé druhy mohly
zapříčinit i těžké poškození zdraví.
Z plísní se totiž uvolňují spory, které se
pohybují vzduchem podobně jako prach.
Čím déle člověk v takto zamořeném prostředí pobývá, tím se riziko, že se u něj
alergie projeví, zvyšuje. Dvojnásob to platí u dětí a jinak zdravotně oslabených lidí.
Nechcete-li mít v bytě plíseň, je potřeba
pravidelně krátce větrat a udržovat v bytech a domech nižší relativní vlhkost – ko-

lem 30 až 50 procent. Pokud víte, že je nějaké místo ve vaší domácnosti náchylnější k tvorbě plísní, je důležité zajistit cirkulaci vzduchu a zabránit tak srážení vody.
Když u postiženého místa stojí velký kus
nábytku, nechte mezi ním a zdí odstup
nejméně dva až pět centimetrů.
Teplota v obytných prostorách by se
měla pohybovat v rozmezí od 20 do
24 stupňů, v ložnici ještě o pár stupňů
méně. Dlouhodoběji by teplota nikde neměla klesnout pod 16 stupňů, pak vzniká
nebezpečí kondenzace vody a podpory
tvorby plísní.

Na prach bez koštěte
Nemalý problém může způsobit i prach.
I když není na první pohled vidět, poletuje
všude kolem. Domácí prach je pestrou smě-

Usazování prachu v domácnosti se zabránit nedá, proto je nutné ho odstraňovat
alespoň jednou týdně. Dělejte to vždy vlhkým hadříkem, který prach na rozdíl od
prachovky nerozvíří. Totéž platí o vytírání země. Po použití je nejlépe hadry vyprat, nikdy je nevyklepávejte uvnitř místnosti. Důležité je také vysávání kvalitními vysavači. Zametání koštětem se vyhněte, protože způsobuje víření prachu.
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Pomohou speciální filtry

sicí látek a množství alergenů. I když se
v každé domácnosti jejich složení trochu
liší, nejčastějším alergenem, který si doma
pěstujeme téměř všichni, jsou roztoči. Žijí
v prachu, a to nejen v bytech, ale i na pracovištích. Roztoči jsou nejčastější příčinou celoroční alergické rýmy. Milují teplo, vlhko
a živí se odpadlými kožními šupinami.

Sáčky ve vysavači je ale dobré nevyměňovat až tehdy, když jsou přeplněné, a už vůbec je nepoužívat opakovaně. Ideální je
mít doma buď vysavač se speciálním filtrem, který filtruje ze vzduchu i malé částečky, jako jsou roztoči, nebo vysavač,
jenž koberec při čištění namáčí. Odborníci
doporučují centrální vysavač, který veškeré vysávané nečistoty odvádí bez víření dosud nevysátého prachu ihned mimo obytné místnosti. Kvalitu vzduchu v obytných
místnostech můžete zlepšit i používáním
čističky vzduchu. KAMILA HUDEČKOVÁ
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si plíseň plete se sanytrem, což je vysrážený minerál.
Ten poznáme tak, že po setření je z něho suchý, většinou bílý prášek, který neškodí, kdežto plísně při snaze
o setření se mažou, jakoby byly mastné.
I nepatrné plísně při svém růstu, vystřelují do ovzduší
miliony až miliardy spór (semínek), které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, záněty. Horší však
je, že plísně při svém růstu uvolňují mykotoxiny. Ty
napadají především buňky jater, ledvin, plic a nervů,

Alergie
a ekzémy
z plísní
Málo větráme, utěsňujeme domovy a šetříme
za topení. Pak se může stát, že místo odpočinku
večer kýcháme, pálí nás oči, nos máme zacpaný,
či naopak se nám zpustí rýma. Občas bolí hlava,
nebo nás škrábe v krku a někdy se na pokožce objeví i vyrážka a ráno jsme celí polámaní.
Tak, kde je chyba? Zapátrejme i doma.
Plísně rostou na místech pro ně příznivých a kolikrát
stačí nedostatečné větrání, vysoká vlhkost, místo
s tepelným mostem, nebo tam kde zatéká, popřípadě vzlíná spodní voda. Tyto problémy je dobré řešit
především stavebními úpravami. Ale co když to hned
nejde?
Plíseň pozná skoro každý od drobných flíčků po semišové ornamenty na stěnách, za skříněmi, závěsy,
na hranici zdi a koberce. Většinou ji i cítíme. Někdo

endokrinní žlázy a imunitní systém. Proto bychom
s plísněmi neměli kamarádit.
Pro likvidaci je důležité, jaký prostředek použijeme.
Stále více se prosazuje takzvaná chytrá houba – Pythium oligandrum, která je účinnou pomocí. Dlouhodobé praktické testování prokázalo, že použití chytré
houby lidem neškodí, protože nemá žádné vedlejší
účinky.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který napadá a vysává původce nežádoucích plísní. Takový
mikrobiologický upír, jenž svou aktivitou dokáže vymýtit plísně a jejich podhoubí rostoucí v omítkách
i ve zdivu. Chytrá houba v přípravku BioRepel působí,
dokud protivníka zcela nevysaje. Tento způsob likvidace plísní nedává možnost vzniku odolnějších druhů
ani rezistenci (genetické mutaci). Po zlikvidování plísní má chytrá houba výhodu, že se uloží do klidového
stádia a číhá na nové plísně.„Pokud by náhodou takto
ošetřenou zeď olízal pejsek nebo malé dítě, není pro

ně chytrá houba škodlivá “ konstatuje výzkumný pracovník Radim Klimeš.
Aplikace BioRepelu je jednoduchá. Do lahvičky se
sprejem, kde je již přípravek dolijeme 450ml vody protřepeme. 2/3 přípravku nastříkáme na postižené místo a necháme 20 minut působit. Pak narostlou plíseň
omyjeme vodou a po zavadnutí nebo zaschnutí zdi
cca 1 hodina nastříkáme zbytek přípravku na ošetřované místo. BioRepel je vhodné použít i jako prevenci
běžným přidáním do malířské barvy, nebo nastříkáním rozprašovačem na již vymalovanou zeď. BioRepel
můžeme používat i v místnostech, kde aktivně bydlíme a nemusíme ani odcházet nebo dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet.

Na chřipku antibiotika,
očkování stačí jednou
za pár let a bolest je
nebezpečné znamení.
Podobné mýty se drží
v povědomí mnoha lidí
navzdory tomu, že větší
či menší chřipková
epidemie pravidelně
udeří každý rok.

Očkovat proti chřipce
je potřeba každý rok
FOTO | SHUTTERSTOCK

Bolesti provázející chřipku se mohou
objevit také jako reakce na
nedostatečný příjem tekutin.
To je důvod, proč lékaři zdůrazňují,
že je během nemoci nutné pitný
režim výrazně posilovat.
■ Proč kromě klidu na lůžku pomáhá také
zvýšený příjem vitamínu C? Je důležitý
pro reakce imunitního systému.
■

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | O tom, že nejlepší prevencí chřipky
je očkování, netřeba pochybovat. Řada
lidí se ale domnívá, že očkování, které
podstoupili loni, přeci musí mít dostatečnou účinnost i následující rok. Ovšem
opak je pravdou, přičemž důvod je prostý. „Toto onemocnění se vyskytuje téměř
každý rok v podobě jiných virových subtypů. Původní loňská vakcína tak na nové
viry již nepůsobí dostatečně, nebo dokonce vůbec. Složení vakcín se proto musí
před každou sezonou upravovat,“ vysvětluje lékař Aleš Ducháček z ambulance
SYNLAB.

Tipy na boj s chřipkou

Velkým omylem je také vyžadovat po
lékaři předepsání antibiotik. Ta na chřipku
nemohou zabírat, neboť onemocnění má
virový původ, zatímco antibiotika mohou
pomoci pouze proti nemocím bakteriálního původu. Pokud už chřipkou dotyčný
onemocní, nezbývá mu než dodržovat nezbytný klid na lůžku, posílit pitný režim
a nasadit léky působící na příznaky chřip-

ky. To znamená přípravky proti kašli, na
srážení teploty a také proti bolestem.
Vzhledem k tomu, že v některých případech může chřipka vyvolat těžký zápal plic
a vzácněji také zánět srdečního svalu nebo
zánět mozku, míváme zvýšené obavy, pokud její průběh provází intenzivnější příznaky. „Jedním z nejvýraznějších příznaků
chřipky jsou bolesti – hlavy, svalů a klou-

bů. Ty způsobují pocit slabosti, únavy a vyčerpání,“ říká praktický lékař Michal Lazák. Bolesti se přitom není třeba přehnaně
obávat. Jde totiž o důsledek imunitní reakce, kdy se v těle uvolňují látky, které organismu pomáhají bojovat s infekcí. Ve své
podstatě je tak bolest dobrým znamením
toho, že tělo funguje správně tak, aby si se
zákeřnou chřipkou mohlo poradit.
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Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá
k dlouhodobé ochraně, nutnost
přeočkování nebyla stanovena!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz
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— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.
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Oslavy mrkví,
„lehkých“ žen
i trpaslíků
Kalendář je plný svátků
mezinárodních či
světových dnů.
Kdybychom je měli ctít,
byly by to hodně
absurdní mejdany.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pokud milujete oslavy, při pohledu
na výčet mezinárodních a světových
dnů musíte skákat radostí. Jen minimum dat v kalendáři nenabízí oficiální
důvod si připít. Své mezinárodní dny
má už i mrkev, vítr nebo třeba trpaslíci.

Den pí
Matematici po celém
světě mohou 14. března oslavovat Den pí,
který je připomínkou
Archimédovy konstanty známé jako Ludolfovo
číslo.
Ostatně jaký jiný
den by v případě
Ludolfova čísla
(přibližně 3,14)
mohl přicházet
v úvahu? V
americkém zápisu data se totiž jako první
uvádí měsíc a
až poté den.

Pěkně chroupat
Pokud máte doma králíka nebo
třeba osla, nezapomeňte ho
4. dubna dostatečně zásobit mrkví,
a pokud nejste odpůrce zeleniny, dopřejte si ji i vy sami. Právě toto datum
totiž patří Mezinárodnímu dni mrkve,
který oslavuje blahodárné účinky této
kořenové zeleniny. Vznikl teprve v roce
2003 a populární je zejména ve Francii,
Velké Británii, Austrálii nebo Japonsku.
Tam se její milovníci 4. dubna odívají do
oranžové, popíjejí mrkvové drinky a
chroupají jednu mrkev za druhou.

Nejdřív děti, pak nevěstky
Někdy jdou za sebou svátky v zarážejícím pořadí. Tak například dobře známý
Mezinárodní den dětí, který připadá na
1. červen, střídá hned 2. června Mezinárodní den prostitutek. Prvopočátek
jeho tradice sahá do roku 1975, kdy ve
francouzském Lyonu více než stovka
prostitutek po několik dní protestně okupovala tamní kostel. Cílem sexuálních
pracovnic bylo upozornit na nelidské a
nevyhovující podmínky, ve kterých provozují nejstarší řemeslo.

Světový den větru
O pár dní později můžete za tónů písně
Vítr od Lucie Vondráčkové popřát vše
nejlepší právě větrnému živlu. Už deset
let je 15. červen Světovým dnem větru.
Vznikl z iniciativy Evropského sdružení pro větrnou energii a Světové rady

FOTO | PETR TOPIČ,
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pro větrnou energii a má být svátkem
všech, kteří se zajímají o vítr jako o obnovitelný zdroj energie.

„Mekáč“ budí vášně
Jste-li odpůrci rychlého občerstvení,
mohl by vás zaujmout Mezinárodní den
akcí proti McDonald’s. Ten je součástí
Světového dne výživy, který vyhlašuje
pravidelně OSN a připadá na 16. říjen.
Populární americký řetězec se do Česka
dostal v roce 1992, kdy 20. března ve
Vodičkově ulici v Praze otevřeli první
pobočku. Na místo přišlo 11 tisíc lidí, jejichž frontu pomocí zátarasů musela koordinovat policie. Už o šest let později
muži zákona naopak restauraci bránili
před davem agresivních demonstrantů
při takzvané Local Street Party. Tehdy
se protestovalo proti „zlému kapitalismu“, ale současný mezinárodní den zaměřuje pozornost čistě na oblast výživy.

Znáte nanologii?
21. červen je jak prvním letním dnem,
tak Mezinárodním dnem trpaslíků. Zapomeňte ale na pohádkové a fantasy postavičky. Řeč je o těch zahradních, kteří
mají velmi dlouhou historickou tradici
a zabývá se jimi i regulérní vědní obor
zvaný nanologie. Mezinárodní den trpaslíků vyhlásila v roce 2002 Fronta za
osvobození trpaslíků. Cíl je jediný –
učit toleranci v zahradní architektuře.
A zkrátka nepřijdou ani zvířata. Želvy, tygři, bahňáci nebo vrabci. Ti všichni mají v kalendáři svůj den. Některé
druhy by dokonce mohly slavit hned několikrát v roce. Tak například rorýsů by
se určitě mohl týkat Světový den divoké
přírody, který připadá na 3. března, ale
také Mezinárodní den zvířat 4. října,
dále Mezinárodní den ptactva 1. dubna
a 7. června mají dokonce svůj vlastní
Světový den rorýsů.
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ZhODnOcení
úSPOr s výnosem

8,3% ročně

Investujte
od 25 000 Kč
Investujte do firemních
dluhopisů. Prostředky z emise
použijeme do výstavby
moderního datového centra
a související infrastruktury

Zajištěný projekt
Datové centrum stavíme
ve vlastní nemovitosti
se schválenou dotací od EU

Úrokový výnos
8,3%
8
3%
Dluhopisy mají
splatnost 3 roky a úrok
je vyplácen 1x ročně

Informace
f
Emisní podmínky
a veškeré informace jsou na
www.dcips.cloud/dluhopisy

Objednávky a informace na www.dcips.cloud nebo na 212 248 875
Datové centrum IPS, s.r.o., e-mail: dluhopisy@dcips.cloud
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Rok v kraji

INZERCE

Rožmberk nad Vltavou je se svými 365 obyvateli nejmenší město v Jihočeském kraji, ale zároveň patří k nejvyhledávanějším místům v jižních
Čechách. Pohled na nejstarší sídlo rodu Rožmberků, zdejší hrad, a řeku
Vltavu si uchovává v mysli každý, kdo město někdy navštívil.
Pod taktovkou starostky Lenky Schwarzové už
několik let Rožmberk doslova rozkvétá. „Květinová výzdoba kopíruje roční období. Na příští
jaro u nás rozkvete na devět tisíc cibulovin, takže
to bude jistě pastva po oči i pro duši,“ prozrazuje. Obyvatelé, chalupáři i návštěvníci se tak mohou těšit na všemi barvami rozkvetlé květiny jak
na nově opraveném náměstí, tak také u kostela
a dalších přilehlých ulic a také na květinový koberec u kapličky na Přízeři.

Ráj pro vodáky, turisty
i milovníky přírody a historie

Vodácký kemp v Rožmberku nad Vltavou má
třetím rokem nového majitele. Za pomoci města se podařilo vybudovat nové a krásné zázemí.
Občerstvit se tak můžete na nové terase s vyhlídkou na řeku, přenocovat v dřevěných chatkách
a ke komfortu zajisté přispěje nové sociální zařízení. Procházka po městě, kde se nacházejí historické budovy, kašny a zákoutí nabízející posezení v kavárně či restauraci potěší každého, kdo
touží po kráse a klidu v dnešním rozbouřeném
světě. „Mám velkou radost, když vidím, jak se
město rozvíjí a že se také zapojují majitelé domů
do oprav a zkrášlování svého majetku. Městský
úřad jim například pomáhá s vyřizováním dotací. Společně tak vytváříme příjemné prostředí
nejen pro turisty, ale také pro občany,“ míní starostka Lenka Schwarzová.

V loňském roce se podařilo opravit náměstí i některé komunikace. Pokračovat se bude i v příštím
roce. „Plánujeme opravit cestu na Latránu a vytvořit důstojnou promenádu, vyměnit veřejné
osvětlení a také zábradlí. Nově tam přibydou
chytré lavičky. Jednáme s českokrumlovskou školou o tom, že by studenti oboru kamenosochařství vyrobili lavičky s motivem deskových her.“
Kulturní a společenský život vychází z charakteru místa. V Galerii Rožmberk pořádají aktuální
výstavy. V průběhu roku se zaměřují také na děti
i seniory. Během léta ožívá náměstí živými kapelami, divadly pro děti i dřevěnými kolotoči, ty mají
u dětí opravdu velký ohlas.

Načerpejte adventní atmosféru
ve městě, kde snoubí krásu
s duchovnem

S příchodem adventu a vánočních svátků se začínají připravovat také v Rožmberku nad Vltavou.
„Hlavní dění se u nás soustřeďuje na náměstí, kde
se nacházejí různé historické stavební prvky jako
jsou kašny, zídky, kamenné schůdky zábradlí a samozřejmě starobylé měšťanské domy. Společně
s pečlivě připravenou vánoční výzdobou působí
náměstí velmi slavnostně a přitom příjemně,“
popisuje starostka. Místní i lidé ze širokého okolí se však nejprve těší na Mikuláše. Choreografii

setkání s Mikulášem vymýšlí Lenka Schwarzová
a zapojují se obyvatelé i chalupáři. Díky tomu každoročně na náměstí přijíždí svatý muž za doprovodu hudby i svých pomocníků – andělů a čertů.
Letos plánuje starostka změnu místa. Mikulášské
setkání by se tak mohlo přesunout do zdejšího
kostela, který je zasvěcen právě sv. Mikulášovi.
V době adventní se v chrámu budou konat koncerty Jihočeské filharmonie a hudebníků z Rakouska. A nejen na ty vás srdečně zve starostka
Lenka Schwarzová.
www.mestorozmberk.cz
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Leden: Zimola obhájil

Bývalý hejtman Jihočeského kraje porazil na konferenci v Táboře poslance a píseckého místostarostu
Ondřeje Veselého. Post předsedy jihočeské ČSSD Zimola dokázal obhájit pošesté v řadě.

O

ba kandidáti svedli vyrovnaný boj. Od delegátů získává
stávající krajský předseda Zimola 98 hlasů, zatímco jeho
protikandidát Veselý 66. Zimolova pozice v čele jihočeské ČSSD se
lehce zachvěla, ale vydržela. Bývalý
hejtman či statutární místopředseda
ČSSD a současný místostarosta Nové Bystřice uspěl a působení v pozici krajského
předsedy prodlouží na 12 let.
„Řekl jsem delegátům, že není třeba
chodit po špičkách, že tahle volba je
prostě jiná než předchozí právě kvůli
tomu, že už nejsem hejtman ani statutární místopředseda. To v někom může probudit nějaké tendence po změně,“ řekl Zimola po svém zvolení.
„Bezesporu se ve volbě odrazil celý stav
sociální demokracie. Já jsem si vyslechl
také kritiku a myslím, že zčásti oprávněnou. Týkala se mé rezignace na post statu-

INZERCE

tárního místopředsedy nebo komunálních voleb. Z druhé strany jsem rád, že
s kolegy necloumaly žádné emoce. Dokázali jsme se shodnout na dalším postupu
směrem ke krajským volbám,“ přidal.
V nich ho nečeká lehký úkol. Delegátům totiž v sobotu slíbil, že volby v roce
2020 vyhraje. Některé plány už o víkendu
naznačil. Zimola chce do nich jít s kandi-

dátkou lidí, kteří mají silný životní příběh
a podle jeho slov rozumí komunální i regionální práci. Jestli bude na kandidátce
on sám, podle něj není teď důležité.
Ondřej Veselý vzal prohru s úsměvem.
„Jiří Zimola potvrdil, že je favorit volby,
ale nebylo to tak jednoznačné jako dřív. Je
vidět, že je tady hlad po změně, zatím ale
není většinový. Pro mě nic nekončí, dál
budu pracovat pro ČSSD. Naším dlouhodobým problémem bylo hádání se přes
média. Poslední měsíce jsme s tím přestali a je vidět, že se o ČSSD zase uvažuje jako
o stabilním partnerovi, který má na politické scéně své místo,“ doplnil Veselý.
Hejtmanka Ivana Stráská, která dlouhodobě podporuje Zimolu, jeho úspěch
očekávala. „Vítězství v krajských volbách
je hodně těžký cíl, ale není nemožný.
Když si klademe vysoké cíle, tak s nimi
rosteme, takže doufám, že se mu to povede,“ reagovala na jeho slib.
(mrk)
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CO SE TAKÉ STALO V LEDNU
VYLEPŠENÁ
SJEZDOVKA V PÍSKU

Upravený svah v Písku sjeli v lednu první lyžaři (na snímku vpravo). Je širší a má nový
vlek. Město do sjezdovky investovalo přes
15 milionů korun. „Sjezdovku lemuje nové
osvětlení a vyrostlo i odbavovací zařízení.
Svah se navíc rozšířil,“ podotkl Petr Matoušek z píseckého odboru investic a rozvoje.

SPOR O SEVERNÍ
SPOJKU

Obyvatelé Kněžských Dvorů vyhlížejí Severní spojku, protože podle nich odvede nákladní auta z jejich ulic. Ale firmy z okolí se
proti stavbě silnice na okraji Českých Budějovic odvolávají ke krajskému úřadu.

FOTBALISTA
MÍŘÍ DO USA

Zdeněk Ondrášek (na snímku dole) prožívá
nejlepší období kariéry. Po vydařených angažmá v Norsku a Polsku podepsal dvouletou smlouvu v americkém Dallasu. Bude
tak třetím Čechem v historii, který si zahraje nejvyšší zámořskou soutěž. Ale nechybělo málo a všechno mohlo být jinak. Právě
Norsko mu změnilo život.

POTÍŽE
V BUDĚJOVICKÉ ULICI

Asfalt ještě ani neztratil svou černou barvu
a už ho kus chybí. Na vytížené Budějovické
ulici v Táboře tak motoristé několik posledních dnů přejíždějí přes vyfrézovanou část,
jen provizorně vysypanou. U křižovatky
s Bílkovou ulicí přitom rozsáhlá rekonstrukce skončila teprve v polovině prosince
2018. Jenže pod novým povrchem prasklo
o víkendu potrubí, a tak musela část komunikace pryč.

LIDEM CHYBÍ
PŘECHOD

Na vysokou rychlost řidičů a vjezd kamionů přes zákaz si stěžují obyvatelé budějovické čtvrti České Vrbné. Jeden z místních
si tak nechal dopravní situaci na Husově třídě poblíž Globusu změřit a výsledky představil na budějovické radnici. Tvrdí, že by
situaci pomohlo vyřešit více přechodů pro
chodce.

VÝZKUM: JIŽNÍ ČECHY
VS. OSTRAVSKO

Vybraní strážníci, sportovci, lidé středního
věku či novorozenci z jižních Čech a Ostravska budou od jara pod drobnohledem. Vědci ověří, jak lidem ničí zdraví život v průmyslovém Slezsku v porovnání s jihem
Čech, kde chybí velké továrny.

OPATŘENÍ PROTI
VELKÉ VODĚ

Domy a průmyslovou zónu v Husinci na
Prachaticku ochrání před velkou vodou protipovodňová opatření za desítky milionů
korun. Povodí Vltavy je začne stavět příští
rok. Na Hněvkovické přehradě zvětší bezpečnostní přelivy ještě letos.

ZMĚNY
V DOZORČÍCH RADÁCH

Bývalý dlouholetý ředitel Budějovického

Budvaru nově dohlíží na chod Teplárny
České Budějovice. Do dopravního podniku
se naopak přesunul Miroslav Houfek, který
v minulosti roky vedl právě teplárnu.

SVĚTOVÁ
PREMIÉRA

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích
uvedlo ve světové premiéře hru Pod sněhem podle stejnojmenného románu spisovatelky Petry Soukupové. Inscenaci režírovala
na studiové scéně Na Půdě Jana Kališová.
Psychologická sonda do vztahů v současné
rodině v dramatizaci Davida Košťáka je součástí speciální České činoherní sezony.

OBJEV
ARCHEOLOGŮ

Archeologové v Českých Budějovicích nahlédli do dutiny kláštera na Piaristickém náměstí, kde by měly být ostatky jeho prvního převora Jindřicha Libraria. V zazděném
výklenku jsou podle dochovaných materiálů ukryté od roku 1893.

PRVNÍ LETOŠNÍ
VRAŽDA V KRAJI

Tragická událost, při které mladší muž napadl na Vodňansku staršího soka sečnou
zbraní, se stala 20. ledna v brzkých ranních
hodinách. Fyzickému útoku předcházela
hádka obou aktérů.
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Únor: Firmy
investují miliony
Budějovický Budvar staví stáčírnu lahví, Schwan
Cosmetics v Krumlově dokončuje halu za téměř
půl miliardy. To jsou některé významné investice
velkých jihočeských firem pro rok 2019.

D

vě miliardy korun kvůli dvěma milionům hektolitrů. Tak
se dá shrnout dlouholetý plán
Budějovického Budvaru. Na
konci letošního roku bude národní podnik zase o něco blíž cíli. Dokonce se dá říct, že už jen krůček od finále.
„Před několika týdny jsme zahájili stavbu třetí stáčírny lahví a v průběhu roku začneme budovat nové oddělení hlavního
kvašení. Kromě toho budeme investovat i
do obnovy dopravní a manipulační techniky a obalů,“ shrnuje letošek z pohledu
investic ekonomický ředitel Budvaru Petr
Žáček. Obě nejdůležitější stavby vyjdou

na zhruba 750 milionů korun.
Hotové mají být příští rok a stejně jako
akce z let minulých směřují k jednomu
cíli – nárůstu kapacity pivovaru na dva
miliony hektolitrů. Projekt za celkem dvě
miliardy odstartoval už v roce 2015, kdy
podnik dosáhl horní hranice logistických
a výrobních kapacit.
S akcí za stovky milionů počítá i Madeta – největší zpracovatel mléka v zemi.
„Chystáme investici do obnovy sýrárenské kapacity na nejmodernějším technologickém základu v Plané nad Lužnicí. Instalaci zařízení plánujeme na konec letošního roku s tím, že stavba haly by měla za-

čít v březnu,“ popisuje generální ředitel
Madety Milan Teplý.
Českokrumlovský výrobce dřevěných
kosmetických tužek Schwan Cosmetics
CR právě dokončuje zásadní projekt posledních tří let, kterým je nová výrobní
hala (na snímku). „Jedná se o akci ve výši
450 milionů korun do stavby a dalších
300 milionů do strojního vybavení. Hlavním cílem bylo rozšíření výrobních kapacit o 25 procent,“ vysvětluje výkonný ředitel Jaroslav Jírovec.
Důležitý rok čeká i firmu Robert Bosch
v Českých Budějovicích. Společnost se
chce soustředit na dokončení rozšíření
vývojového centra a výrobních kapacit.
To také podpořila vládní investiční pobídka pro roky 2017 až 2019.
(bar)
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Kultura v čase vánočním...
Neděle 1. 12. 2019 od 11.00 hod.
- Žehnání adventních věnců a vánočního stromu u ZŠ
„ZŠ, MŠ a Zbytinské baby“
- Mše svatá
Kostel sv. Víta ve Zbytinách
Sobota 7. 12. 2019 od 15.00 hod.
- Mikulášská besídka
„SDH Zbytiny“

Sál KD ve Zbytinách

Středa 11. 12. 2019 od 18.00 hod.
Zahrada ZŠ ve Zbytinách
- Česko zpívá koledy u vánočního stromu
„ZŠ, MŠ a Zbytinské baby“
Pátek 13. 12. 2019 od 20.00 hod. Sál kulturního domu ve Zbytinách
- Zbytinská nejen folková kavárna s Lubošem Hrdličkou
a jeho hosty…
„Hřích“ - kapela z Vysočiny, která hraje folkrock. Hned po svém
založení v „r. 2019 vyhráli Portu, což lehce napovídá, že…“

Středa 18. 12. 2019 od 17.00 hod.
- Živý betlém se zpěvy
„Děti ZŠ Zbytiny a SDH Zbytiny“

Náves a fara ve Zbytinách

Středa 25. 12. 2019 od 11.00 hod.
- Sváteční mše

Kostel sv. Víta ve Zbytinách

Pátek 27. 12. 2019 od 20.00 hod. Sál kulturního domu ve Zbytinách
- Předsilvestrovská zábava ve stylu „UPÍŘI“
Hraje: Přímý přenos
Neděle 29. 12. 2019 od 15.00 hod. Kostel sv. Víta ve Zbytinách
- Zakončení dnů svátečních
QUARTET FLAUTO TRAVERSO a pěvecký sbor
„Klasické flétnové kvarteto Radostné přátelství“

26 29. listopadu 2019

Náš kraj

CO SE TAKÉ STALO V ÚNORU
OPRAVENÁ
PLOVÁRNA

V Táboře už zase lidé mohou chodit na plovárnu. Po roce tam zahájili provoz zrekonstruovaného bazénu, který byl přesně rok
zavřený (na dolním snímku). Náklady na
první etapu modernizace byly 126 milionů
korun, o 20 procent více, než byl plánovaný rozpočet. Při další etapě prací v roce
2020 chce město v areálu vylepšit pětadvacetimetrový plavecký bazén.

JAK VYČISTIT
ORLÍK

Zbavit Orlík přezdívky žumpa kraje plánuje jihočeské hejtmanství. Krajští politici
chystají studii za šest milionů korun, která
má poradit, jak snížit množství fosforu
v největší vodní nádrži vltavské kaskády.
Ten stojí za zelenou hladinou, jež odrazuje
rekreanty.

ČERVENÁ LHOTA
NA SUCHU

Zajímavý pohled na vodní zámek Červená
Lhota na suchu si mohli lidé užít v zimě (na
horním snímku). Místo výhledu na renesanční památku přes zamrzlou hladinu zámeckého rybníka ji uvidí přes hučící bagry
na jeho dně. Památkáři museli přistoupit k
vypuštění zámeckého rybníka hned na konci sezony kvůli odbahnění. Naposledy tam
odstraňovaly bagry sediment v roce 1986,
tehdy se však nedostaly až na jílové dno.
A výrazně se na zanesení rybníka podepsaly povodně 2002.

LETIŠTĚ STÁLE
BEZ PARTNERA

Zatímco na Letišti České Budějovice vrcholí
modernizace za půl miliardy korun, Jihočeský kraj se chystá znovu hledat strategického partnera, který má zajistit úspěšné fungování. Pomoci mu má i poradenská společnost. Někteří politici varují před Ruskem.

KAM S ODPADEM?

Vedení kraje a českobudějovičtí radní otevřeli otázku, kam budou směřovat odpady
z jihočeských obcí po zpřísnění skládkování v roce 2024. Přibude v regionu chybějící
spalovna? „Mohla by stát v Českých Budějovicích nebo těsném okolí. Necháme si
udělat studii proveditelnosti na to, zda, za

jakých parametrů a kde budovat takové zařízení,“ uvedl budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).

ZAVŘENÁ DOLNÍ ZAHRADA
ZÁMKU HLUBOKÁ

Ve velký spor mezi památkáři a městem vyústilo noční uzavření Dolní zahrady v Hluboké nad Vltavou. Správa zámku kvůli vandalům a ochraně stromů od začátku letošního roku radikálně změnila provoz a zahradu na noc zamyká. Místní podepisují petici,
kterou poslali ministru kultury.

BÍLÁ ŠUMAVA

Sníh na Šumavě nyní zadržuje šesté největší množství vody za posledních padesát
let. Pokud se v krajině udrží, mohlo by to
zemědělcům výrazně pomoci. Dlouhodobý
nedostatek podzemních vod však jarní tání
nenapraví.

PÍSEK JE MĚSTEM
PRO BYZNYS

Průmyslová zóna i vysoký počet studentů
jsou důvody, proč Písek po roce obhájil titul
jihočeského města pro byznys. Druhé místo
obsadil Jindřichův Hradec a na třetí místo se
posunula pouze sedmitisícová Blatná. Předloni pátá Třeboň se propadla na 16. místo.
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Březen: Miss je z jihu Čech

Osmnáctiletá Denisa Spergerová z Českých Budějovic získala titul Miss Czech Republic 2019.
Doufá, že zkušenosti ze soutěže jí pomohou, aby se prosadila v modelingu.

D

o soutěže se Denisa Spergerová přihlásila v pouhých 17 letech, aby získala zkušenosti.
Ale rovnou ji vyhrála. Stala se
Miss Czech Republic 2019.
„Byla jsem ohromně překvapená.
Mým prvotním cílem bylo nabrání zkušeností. Když jsem se hlásila, bylo mi 17
let, to je nejnižší možný věk pro účast
v Miss. Jak jsem soutěží procházela, začala jsem víc a víc přemýšlet o tom, že
mám šanci korunku získat,“ vypráví
18letá Denisa Spergerová, která je po Jitce Nováčkové a Nikol Švantnerové další
držitelkou korunky pro nejkrásnější dívku České republiky, jež pochází z Českých Budějovic.
Ve svých starších kolegyních vidí vzory. „Líbí se mi, jak roli missek zvládly a
kam se dokázaly vypracovat,“ dodává
Spergerová.
Úspěch oslavila s rodinou a kamarády.

Nyní ji čekají povinnosti spojené
s výhrou. „Mám
spoustu schůzek
na focení od různých firem, do
toho musím stíhat fotit pro sponzory Miss Czech Republic a pomalu se začít připravovat na listopadovou Miss
World,“ nastiňuje.
Pro většinu dívek v soutěži je nejobávanější disciplínou promenáda v plavkách. „Ze začátku to bylo divné, měla
jsem velkou trému, ale postupem času
jsem si zvykla a ve finále jsem byla v pohodě. V tomhle ohledu mi soustředění
a rady starších hodně pomohly,“ dodává.
V dnešní době jsou pro modelky zásadní sociální sítě a jejich profily, Denisa Spergerová není výjimkou. „Všechny starší fot-
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Vážení obchodní partneři, Vážení zaměstnanci
spol. Kovošrot Group, děkujeme Vám za spolupráci
v uplynulém roce.
Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné
pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna
pracovní i osobní předsevzetí.

PF 2020
Provoz České Budějovice 6.00 – 15.30
Prokopa Holého 275, tel.: 387 007 411
Sklad Písek
Za Šarlákem, tel.: 602 171 301
Sklad Pelhřimov
Myslotínská ulice, tel.: 724 021 623
Sklad Tábor
Vožická ulice, tel.: 724 021 599

www.kovosrot.cz

ky, co jsem měla zveřejněné ještě před soutěží, jsem na radu ředitelky Miss smazala.
Vypadala jsem na nich moc mladá. Taky
mi poradili, jaké fotky přidávat, kdy a jak
často,“ informuje Spergerová.
Se zvýšenou popularitou se pro nezadanou královnu krásy zvětšil okruh nápadníků. „Vždycky jsem nějaké měla, ale
teď mi píše dost kluků z celé republiky. Já
to nemám čas řešit, chci pracovat a soustředit se na prosazení v modelingu.
Když nějaká láska přijde, tak přijde, ale
do ničeho se netlačím,“ culí se.
A jak si udržuje dokonale štíhlou postavu? „Před finále jsem chodila běhat každý
den, podle porotců jsem měla silnější
boky a stehna, tak jsem musela zhubnout.
Teď si postavu udržuji dvakrát týdně běháním. Co se týče jídla, žádnou dietu nedržím. Jen se snažím vyhýbat smaženým
jídlům, ráda si dám čokoládu,“ vypráví
182 centimetrů vysoká studentka. (mšt)
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CO SE TAKÉ STALO V BŘEZNU
NOVÝ DŮM PRO SENIORY

zůstatky zdiva dominikánského kláštera a
kostela sv. Dominika ze 13. a 14. století.

První obyvatelé si převzali klíče od bytů
v domě s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí. Město za stavbu zaplatilo 86 milionů korun. Pro město bylo dokončení stavby jednou z nejvýznamnějších událostí posledních let. Uvnitř je 26 většinou malometrážních bytů, 22 jich je 1+kk a čtyři o velikosti 2+kk. Dům stojí na místě bývalé školky v ulici K Hájence.

KONEC KONEČNÉHO

Náměstek primátora František Konečný
(ANO) skončil ve vedení města. Návrh na
jeho odvolání z funkce podala koalice. Společně s ním podle radnice padá i projekt
centra sportu za více než půl miliardy.

ZLATÁ ÁMOSKA
JE Z VACOVA

Z CHÁTRAJÍCÍHO ALTÁNKU
BUDE KAVÁRNA

Vlastník altánku v českobudějovickém parku Háječek pokračuje ve snaze opravit zničený objekt. Plán nejdříve zastavila komunikace s úřady. Teď vedení města podpořilo
záměr, který počítá s kavárnou a venkovním posezením.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
S JIŘÍM POMEJEM

ležák Budweiser Budvar, který je typický
svou jemnou hořkostí,“ potvrzuje mluvčí
národního podniku Petr Samec.

PSYCHIATRIE MÁ
NOVÝ PAVILON

Psychiatrické oddělení českobudějovické
nemocnice se stěhuje do nových prostor.
Míří do historické budovy v horním areálu,
která prošla obnovou za 230 milionů korun.

ZE SOLNICE JE PIVNICE

Solnice, jedna z nejstarších budov v Českých Budějovicích, je opravená a otevřená
pro veřejnost. Ve třech podlažích je restaurace a ve čtvrtém výstavní prostory. Na
čepu mají pivo z pivovaru, který stojí přes
Piaristické náměstí.

OBJEV ARCHEOLOGŮ
Taneční, hereckou, ale i plaveckou stopu zanechal v Českých Budějovicích Jiří Pomeje,
který v 54 letech zemřel. Právě v jeho rodném městě se s ním na hřbitově sv. Otýlie
rozloučili nejbližší, přátelé i fanoušci.

VODA ŠKODÍ VE ŠKOLE

ZŠ Povážská ve Strakonicích funguje od
roku 2011, ale dodnes se vleče spor kvůli
prosakující spodní vodě. Město se soudí
s dodavateli. Ve hře jsou desítky milionů korun. Do toho má škola další stavební problémy a zatéká i do tělocvičny.

NOVÝ LEŽÁK
BUDVARU

S cílem oslovit nové zákazníky míří na trh
nový ležák Budějovického Budvaru. Nese
označení 33 a národní podnik už začal
s jeho testováním v prvních podnicích. Přitáhnout má hlavně ty, kteří preferují hořká
piva. Právě název proto odkazuje na novou
chuť. „Nový ležák má 33 jednotek hořkosti,
což je o poznání více, než má náš originální

Několik lidských koster našli archeologové
z Husitského muzea v Táboře při rekonstrukci kanalizace v Klášterní ulici v Sezimově Ústí I. Výkopové práce také odhalily po-

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získala učitelka matematiky, češtiny a tělocviku Pavlína Kopáčiková ze Základní školy Vacov na Prachaticku. Na trůnu vystřídala Davida Turka ze Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice na Děčínsku a ukončila mužskou nadvládu v této anketě z posledních tří let. Stala se 11. ženou, která za posledních 26 let
anketu Zlatého Ámose vyhrála. Z 57 nominací, které letos školáci navrhli, do finále
postoupilo pět učitelek a jeden učitel.
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Duben: Unikátní
defibrilátor

Lékař Alan Bulava z kardiocentra v českobudějovické nemocnici voperoval pacientovi nejmenší
srdeční defibrilátor na světě. Petr Tkáč je prvním člověkem v Česku, který ho dostal.

Č

tyřiapadesátiletý Petr Tkáč
z Borotína na Táborsku se po
letech vyčerpávajících potíží
se srdcem zase začíná radovat
ze života. Jeho zdravotní komplikace výrazně ustoupily poté, co dostal v českobudějovickém kardiocentru
nejmenší srdeční defibrilátor na světě.
Jihočech je prvním pacientem v republice, kterému ho lékaři voperovali.
„Jsem za to moc rád. Opravdu cítím velkou změnu. Můžu v noci spát, nepotím se,
nemám závratě, dušnost trochu ustoupila, cítím se daleko lépe. Dokonce už zvládnu i krátké procházky,“ líčí muž, který se
před nemocí živil jako bagrista, jeřábník
a řidič nákladních aut.
Nový defibrilátor by měl výrazně zvýšit

věk dožití pacienta a snížit jeho případné
srdeční potíže. A při srovnání s dosavadními přístroji má podle lékařů řadu bonusů.
„Je menší a lehčí. Obrovskou devízou
je dvojnásobná životnost defibrilátoru
oproti standardním přístrojům a mnohá
technická vylepšení,“ srovnává lékař
Alan Bulava (na snímku vpravo) z kardiocentra v budějovické nemocnici.
S tímto nejmenším defibrilačním přístrojem na světě mohou také pacienti
podstoupit kompletní magnetickou rezonanci, což dosud nešlo. Jeho životnost
dosahuje až patnácti let.
„Prodloužená životnost znamená
méně reoperací kvůli nutnosti výměny
přístroje. Každá obnáší větší riziko mož-

ných komplikací pro pacienta včetně rizika hojení ran. A zároveň to snižuje náklady,“ popisuje kardiolog Bulava.
Když drží v ruce implantát, který měří
jen několik centimetrů a váží jen 82 gramů, neubrání se srovnání s prvními defibrilátory. „Byly velké jako moje dlaň a
vážily přes čtvrt kilogramu,“ přibližuje
Bulava, který stál před 11 lety u zrodu
pracoviště arytmologie a kardiostimulace v uznávaném kardiocentru na jihu
Čech.
Nejmenší defibrilátor stojí okolo 300 tisíc korun a je určený pro pacienty s poruchami srdečního rytmu. Hlavní funkcí defibrilátoru je zrušení závažných poruch
srdečního rytmu pomocí elektrických impulzů.
(lim)
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Děkujeme Vám za všechny ty tuny
recyklovatelného odpadu, které
jste k nám v roce 2019 přivezli.
Těšíme se na další i v roce 2020!

... krom toho, přejeme
krásné Vánoce
a úspěšný nový rok 2020 :)
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INVESTICE
ZA 750 MILIONŮ

Společnost Schwan Cosmetics CR zaměstnává v Českém Krumlově přes 500 lidí. Vyrábí
kosmetické tužky v dřevěných jádrech pro
celý svět. Nyní otevřela novou budovu s výrobou i kancelářemi. Investice do stavby
i technologií přesáhly 750 milionů.

BUDĚJOVICKÁ NEMOCNICE
MÁ NOVÉHO ŠÉFA

Novým generálním ředitelem českobudějovické nemocnice je Michal Šnorek (na snímku dole). Do čela největšího jihočeského
lůžkového zdravotnického zařízení ho jednomyslně zvolilo představenstvo společnosti. Šnorek nahradil Břetislava Shona, který z funkce na vlastní žádost odešel na konci března.

ŽÁK NAPSAL ROMÁN

Davidu Janu Žákovi vyšel román pro mládež s názvem Zmizení Edwina Lindy, dobrodružný foglarovský příběh s motivy fantasy, ale i šikany. Autor bestselleru Návrat
Krále Šumavy na něm pracoval spoustu let.

ŠKATULATA
S PÍSECKÝM BAZÉNEM

Písečtí zastupitelé na mimořádném zasedání rozhodli, že nový plavecký stadion nevyroste pod lesnickou školou. Přitom přípravy na stavbu radnici vyšly už na 15 milionů
korun. Současně odhlasovali, že začnou plánovat bazén a sportovní halu v jižní části
bývalých Žižkových kasáren.

BOJ S KŮROVCEM

Na boj s přemnoženým kůrovcem uvolní
ministerstvo zemědělství o stovky milionů

více. Podle lesníků z okolí Dačic je ale podpora nedostatečná. Navíc měla přijít o několik let dříve, kdy ještě bylo možné problém včas podchytit.

la budovy Jihočeské vědecké knihovny
v Českých Budějovicích. Přístavba za 166
milionů korun přivítá čtenáře za dva roky.

SJEZDOVKY U FRYMBURKA
NEPŘIBUDOU

Pokutu 290 tisíc korun uložila Česká inspekce životního prostředí firmě na Českokrumlovsku, které unikaly do ovzduší tuhé znečišťující látky. Dopustila si i dalších pochybení. Místní mají zničená auta a vadí jim
také hluk.

V lokalitě Kaliště u Lipenské přehrady sjezdovky hned tak nevzniknou. Frymburk
schválil nový územní plán, který tento roky
trvající záměr odmítá. V místě je třicet zdrojů pitné vody, jež chce městys ochránit
a stát se lázeňským městečkem.

PŘÍSTAVBA JIHOČESKÉ
KNIHOVNY

Kácením dřevin začala stavba nového kříd-

FIRMA OBTĚŽUJE OKOLÍ

MOTOR OPĚT
BEZ EXTRALIGY

Den po Velikonočním pondělí mohli hokejisté Motoru a fanoušci slavit. Jenže všechno
je jinak. Českobudějovický klub se do extraligy nedostal. Baráž byla nad jeho síly.
Čeká ho tedy další sezona v domácí druhé
nejvyšší soutěži. Už sedmá v pořadí.

SPOR O HALY
U HRDĚJOVIC

Společnost CTP chce u Hrdějovic stavět
první tři z několika plánovaných objektů.
Brzdí ji ale rozhodnutí krajského úřadu. Firma proto zvažuje vymáhání škody po obci.
Vyčíslila ji na půl miliardy. Podle starostky
ale Hrdějovice postupují v souladu se zákonem.

SUCHO TRÁPÍ HASIČE
I ZEMĚDĚLCE

Dlouhotrvající sucho a nezodpovědné chování lidí v lesích přidělávají jihočeským hasičům v posledních dnech spoustu práce. Vyzývají k opatrnosti i při pálení čarodějnic.
Obavy mají také zemědělci, kterým dochází píce pro dobytek. Hrozí, že se budou muset zbavovat zvířat.
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Květen: Srdce
města se změní

Patří k největším náměstím ve střední Evropě. Slouží ale spíše jako „kruhový objezd“.
To chce vedení Českých Budějovic konečně změnit. Po omezení dopravy volají i obyvatelé.

K

dyž přijedou turisté do Českých Budějovic, jejich první
kroky většinou míří na náměstí Přemysla Otakara II. Na první pohled vidí nádherné místo
se spoustou památek. A na druhý? To už
je velký rozdíl třeba proti italské Bologni
nebo polskému Krakovu. Srdce těchto
měst slouží hlavně lidem. Ne jako velká
křižovatka, kudy si auta krátí cestu, jako
je tomu právě v jihočeské metropoli.
Po letech nastává doba, kdy se i v Budějovicích v tomto směru začne něco měnit. Na stole už jsou první návrhy úprav
hlavního náměstí i okolí, problematikou
se začali vážně zabývat radní.
„Hlavní je zamezit tomu, aby náměstí
sloužilo k průjezdu,“ říká předseda do-

pravní komise Jan Mádl (Čisté Budějovice). Ta se společně s komisemi pro architekturu a územní rozvoj, pro životní prostředí a zástupci památkové komise sešla a řešila, jak by se náměstí mělo změnit.
„Shodli jsme se na tom, že se náměstí
a širší centrum musí řešit koncepčně a
že je třeba na něm omezit tranzitní dopravu. Nějakým způsobem by tam vjezd
měl zůstat, ale nemělo by být možné projet náměstím od severu k jihu,“ líčí
Mádl.
Pro zklidnění dopravy je i primátor Jiří
Svoboda (ANO) „Také bych byl rád, aby
na náměstí byla zeleň. Narážíme ale na
striktní nepochopení ze strany památkářů, přestože tady v průběhu minulých sto-

letí stromy byly,“ přidává svůj pohled primátor Jiří Svoboda (ANO). Kolem kašny
tak zatím alespoň přibyly stromy v dřevěných kontejnerech.
První konkrétní návrh už představil podnikatel Martin Pražák. Navrhuje, aby automobilový provoz a část parkovacích míst
opustily polovinu náměstí. To by umožnilo vysunout předzahrádky ke středu. Tím
by vznikl větší prostor pro pěší před domy
a více by se odkryl pohled na loubí, které
je skryté pod markýzami. Přibyla by také
sezonní zeleň. Vzorem mohou být města
v Rakousku, Švýcarsku i Itálii.
Rekonstrukce se pak má podle jeho návrhu dočkat i Krajinská ulice, aby fungovala
jako skutečná pěší zóna a korzo. Součástí
(bar, mrk)
mají být i dopravní úpravy.
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Klidné prožití svátků vánočních
a at Vás chut sportovat neopouští ani v roce 2020!
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CO SE TAKÉ STALO V KVĚTNU
TRESTNÍ OZNÁMENÍ
KVŮLI HALE

Policie přijala trestní oznámení související
s projektem nové sportovní haly v Českých
Budějovicích. Na radnici si proto podle informací MF DNES zažádala o dokumenty
k vypsání a zrušení veřejných zakázek z loňského a letošního roku. Město podle primátora postupovalo správně.

JIHOSTROJ SLAVÍ TITUL

Volejbalisté Českých Budějovic zvládli rozhodující pátý zápas extraligového finále
a slaví titul, už desátý v historii klubu. Sérii
vyhráli 3:2 a v posledním zápase smetli Liberec 3:0.

UZAVÍRKA DŮLEŽITÉ ULICE

Začala uzavírka části Mánesovy ulice v Českých Budějovicích. Důležitou tepnou projede denně až 25 tisíc vozidel a opravovaný
úsek je součástí městského okruhu, přesto
se žádný kolaps dopravy ve městě nekonal.

LETIŠTĚ BEZ ŘEDITELE

Hektickou dobou prochází Jihočeské letiště České Budějovice. Ředitel Ladislav Ondřich rezignoval v době, kdy vrcholí půlmiliardová modernizace a areál se má naplno otevírat. Práce mají menší zpoždění a
strategický partner je stále v nedohlednu.

DYNAMO POSTOUPILO

Fotbalisté Dynama České Budějovice mají
tři kola před koncem druhé nejvyšší soutěže jistotu. První liga jim neunikne. Rozhodla o tom výhra 3:1 nad Chrudimí a zaváhání
Jihlavy, která hrála v Prostějově 1:1.

SLÁMA TOČÍ NA JIHU

Režisér Bohdan Sláma natáčel v malé vísce
Bořice na Písecku drama Krajina ve stínu.
Je to jeho první film s historickou tematikou.

NEPLATNÉ VOLBY
VE STRAKONICÍCH

Krajský soud v Českých Budějovicích podruhé rozhodl, že volby ve Strakonicích
jsou neplatné. Důvodem je narušení kampaně ze strany vítězné Strakonické Veřejnosti. Ta už možná nepodá ústavní stížnost,
nové volby budou 14. prosince.

DŘEVO PRODÁVAJÍ DO ASIE

Kvůli kácení kůrovcem napadených smrků
jsou dřevozpracující podniky na jihu Čech
zahlcené. Jejich hlavní odběratelé navíc pozastavili příjem suroviny, lesníci tak musí
hledat odbyt v Rakousku, nebo až v Asii.

SPOR O WELLNESS

Město Třeboň plánuje venkovní wellness
u Lázní Aurora. Záměr ale vzbudil rozruch.
Podle opozice je v rozporu s lázeňským statutem a více než 600 lidí podepsalo petici
za záchranu parku.

NOVÁ ČTVRŤ Z KASÁREN

Tábor zasáhne do areálu bývalých kasáren
Jana Žižky, který dlouho leží ladem. Za 15
milionů korun se pustí do demolic budov,
dalších bouracích prací a úpravy zeleně.
V budoucnu tam může být nová čtvrť. Citlivým tématem je zachování a podoba pietního místa bývalého popraviště.

TÁBORSKO PADÁ DO ČFL

Fotbalisté Táborska se musí vypořádat
s krutou realitou. Do posledního kola doufali v záchranu. Ale boj nakonec prohráli.
A po devíti letech, jež strávili nepřetržitě ve
druhé lize, sestupují společně se Znojmem.

ZÁMEK OPRAVÍ ZA 350 MILIONŮ
Památkáři zahájili zásadní úpravy zámku
ve Vimperku. Do několika let chtějí otevřít
plnohodnotný areál s celoročním provozem. Do rekonstrukce hodlají vložit až 350
milionů korun.

Náš kraj
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Červen: Kraj uspěl v kultuře
i s bydlením pro seniory
Jižní Čechy jsou druhým nejpřívětivějším krajem v Česku. V porovnání s loňským rokem
si polepšily o pět míst. Ve výzkumu Místo pro život dopadl lépe jen Královéhradecký kraj.

O

byvatelé jižních Čech se v porovnání s ostatními kraji nemají vůbec špatně. Podle aktuálních výsledků celostátního srovnávacího průzkumu
Místo pro život pro rok 2019 se může region pyšnit nejvyšší kapacitou zařízení pro
seniory nebo širokou nabídkou volnočasových aktivit.
Jihočeský kraj obsadil druhé místo za
Královéhradeckým, který obhájil loňské
prvenství. Výrazně si tak polepšil ve srovnání s předchozím rokem, kdy skončil
sedmý. Postupu na nejvyšší stupínek
však brání především vysoká produkce
komunálního odpadu nebo jedna z nejnižších průměrných mezd v republice.
„Myslím si, že je to způsobené stabilitou podniků, ve kterých si lidé drží své
pracovní pozice. Zkrátka si váží svého zaměstnání a jsou ochotni pracovat za menší peníze. Určitou roli v tom může hrát i
neochota stěhovat se za lépe placenou
prací. Rozhodně však mohu vyloučit to,
že by za to mohlo najímání zahraničních
pracovníků z východních zemí,“ říká ředitel Úřadu práce v Českých Budějovicích
Ivan Loukota.
Na druhou stranu se podle analytiků
průzkumu významně podepisuje na zdejší kvalitě života mimo jiné dostatek kulturních institucí. „Prakticky každé město
v kraji nabízí nějaký žánr na vyšší úrovni,
z tohoto pohledu se mi zdá, že je na tom
kraj dobře. My se snažíme v posledních le-

tech cílit i na zahraniční klientelu, všechna představení na otáčivém hledišti titulkujeme do angličtiny a němčiny,“ vysvětluje ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.
V porovnání se zbytkem republiky se Jihočeský kraj neztratil ani v otázce ochrany životního prostředí a ekologie, přestože i zde jsou rezervy k nápravě. „Na jihu
Čech je bezesporu největší kapacita čističek odpadních vod. Ale co se týče produkce komunálního odpadu, tam je kraj až
na chvostu celého žebříčku,“ podotýká
analytička Jana Březinová ze společnosti
Datank, která projekt zpracovávala.
Skvělého výsledku dosáhl Jihočeský
kraj také v otázce kapacit zařízení pro se-

INZERCE

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví, úspěchů
a minimálně 211 důvodů, proč být zase s námi.

niory. Na snímku je nový domov v Sezimově Ústí otevřený v březnu.
Analytici výzkumu se shodli, že na území Jihočeského kraje jsou nejbezpečnější
silnice v České republice. S tím však nesouhlasí krajský koordinátor BESIP Václav Kovář, podle něhož kraji citelně chybí
dálnice a komunikace s oddělenými pruhy, které by razantně snížily riziko střetu
protijedoucích vozidel.
Jihočeský kraj uspěl v pěti z osmi hodnotitelných kritérií, ve kterých se umístil do třetího místa. V případě bezpečnosti, volnočasových aktivit a turismu,
infrastruktury a občanské společnosti
a tolerance obsadil dokonce druhé mís(mb)
to.
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CO SE TAKÉ STALO V ČERVNU
ZÁBRANY NA VLTAVĚ
NAD LIPNEM

Kaprovité ryby se stahují z Lipna proti proudu Vltavy a vytlačují odtud pstruhy. Na
nich jsou přitom závislé chráněné perlorodky. Na dvou místech tak řeku přehradily
speciální zábrany. Vodáci je překonají,
musí však být opatrní.

SKONČILA ŘEDITELKA,
PROTI NÍŽ BYLA PETICE

Několik desítek lidí, kteří v petici kritizovali
ředitelku Mateřské školy E. Pittera v Českých Budějovicích, uspěli. Ivana Klomfarová ke konci června ze školky odešla. Podle
svých slov chtěla zklidnit situaci, která má
vliv na všechny zaměstnance.

PROMĚNA ZA 2,4 MILIARDY

Zásadní změny čeká od příštího roku Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Za dvacet let by se
mělo proměnit v moderní výzkumné pracoviště. Podle odhadu by kompletní přestavba měla stát až 2,4 miliardy.

NOVÉ ROZDĚLENÍ ŠUMAVY

Rada národního parku Šumava odsouhlasila
nové zóny. Správci nakonec našli mezi starosty výraznou podporu. Proti zůstává Jihočeský kraj. Návrh nyní poputuje na ministerstvo životního prostředí. Vyhláška o rozdělení parku má platit od 1. ledna 2020.

OŽÍVAJÍ ZANIKLÁ MÍSTA

Nový webový portál vytvořený vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
mapuje zaniklá místa v česko-bavorském
pohraničí. Projekt PhotoStruk do mapy přidává také 3D modely zbořených staveb. Informace mohou doplňovat i návštěvníci
webu.

ru. Její pětadvacetiletou kariéru vyšetřovatelky nyní korunovalo ocenění Policista
roku 2018.

ZA BITKU VOJÁKY TREST
NEČEKÁ

Z DOPRAVNÍHO PODNIKU
NA RADNICI

DVA ROKY OPRAVOVALI
KLÁŠTER

NOVÝ ÚSEK DÁLNICE

Státní zástupkyně zastavila stíhání vojáků
z loňské bitky kvůli padlým kolegům na diskotéce v Sezimově Ústí. Zůstanou zatím
bez trestu. Několik měsíců se ale nesmí dopustit žádného provinění.

Husitské muzeum v Táboře představilo
opravené prostory bývalého augustiniánského kláštera. Práce trvaly téměř dva
roky, náklady přesáhly 53 milionů korun.

POLICISTKA ROKU
POCHÁZÍ Z KRAJE

Důsledná kriminalistka, která dokázala rozplést nejbrutálnější vraždy na jihu Čech, oddaná matka a babička, ale i několikanásobná zlatá medailistka v policejním sportu.
Osmapadesátiletá kapitánka Renáta Miková z Českých Budějovic patří podle kolegů
i nadřízených mezi naprostou špičku v obo-

Novým náměstkem budějovického primátora pro dopravu se stal mluvčí dopravního
podniku Viktor Lavička (ANO). Nahradil odvolaného Františka Konečného. Jeho zvolení při jednání zastupitelů předcházela několikahodinová diskuse.
Z Českých Budějovic do Tábora a zpět se
pojede zase o něco bezpečněji a rychleji. Řidičům začal sloužit nový úsek z Bošilce
k Ševětínu na Českobudějovicku. Stavba
stála 1,25 miliardy korun.

ZAHRADA U ZÁMKU
JE OPĚT OTEVŘENÁ

Památkáři prohráli spor s městem Hluboká
o provoz Dolní zámecké zahrady. Kvůli vandalům ji před časem začali navečer zamykat. Radnice si ale nyní prosadila otevření
až do noci. Za tmy ji budou správci zavírat
pouze v zimě.

Náš kraj
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Červenec: Vlci
útočí na stáda

Na jihu Čech v posledních měsících přibývá útoků vlků na ovčí stáda. Škody hlásí především
chovatelé z okolí Šumavy a Novohradských hor.

F

armář René Zimmel z Muckova
u Černé v Pošumaví chová ovce
už od začátku devadesátých let
minulého století. V kopcích nad
Lipnem jich má na šest stovek
a kvůli vlkům už přišel o 57 kusů.
„Decimují mi stádo od loňského října.
Naposledy vnikli do oploceného pastevního areálu o víkendu. Je to nepříjemný
pocit, když ráno vstáváte a říkáte si, kolik
zvířat mi asi dneska zabili a zranili. A pak
když vidíte několik těžce zraněných ovcí,
které musíte utratit,“ říká farmář.
Z Horní Stropnice u Novohradských
hor nahlásil chovatel agrární komoře zase
roztrhaná telata. „Ochránci zvířat tvrdí, že
šelmy se nemohou přemnožit. Jde však
o to, že jakmile si vlci zvyknou, že si do-

jdou k člověku do ohrady jako do špajzu,
nebudou lovit v lese,“ uvádí ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
A protože na jihu Čech v poslední
době útoků vlků na hospodářská zvířata
přibývá, chovatelé by podle ní přivítali,
kdyby se problematikou začaly na úrovni více států zabývat orgány Evropské
unie, aby bylo možné jejich stavy regulovat.
„Je nutné hledat systémové řešení, které by platilo minimálně v celé Evropské
unii, protože vlk nezná hranice. Pokud
navíc dojde k útoku na chov, je potřeba,
aby se okamžitě hledala včasná kompenzace škod,“ apeluje Šťastná.
Správci šumavského národního parku
potvrzují, že vlci, jejichž obnovený vý-

skyt zaznamenali před třemi lety, o sobě
dávají pořád vědět. „Stále dochází k útokům na chovaná zvířata, a to především
v oblasti Srní. Vlci jsou dost chytří
a v noci prochází i přes návsi,“ říká mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
Ochranáři radí chovatelům, jak se
před útoky vlků chránit pomocí speciálních ohradníků s elektrickým proudem
a pasteveckých psů. „Říkají, že máme
mít oplocení a hlídací psy. Ploty půl metru zahrabané do země a dva metry vysoké, ale z druhé strany vám to odbor životního prostředí zakáže jako nepřípustný zásah do krajiny,“ kroutí hlavou Jan
Vejčík z Horní Stropnice, který je předsedou krajské organizace Svazu chovatelů
(lim)
ovcí a koz.

INZERCE

Děkujeme všem lidem,
kteří nám a našim pacientům
v uplynulém roce pomáhali svými dary.
Svět je hezčí, než býval.
Díky vám zcela určitě!
Hezký Advent vám přejí

www.daruj.se
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CO SE TAKÉ STALO V ČERVENCI
MADETA
BEZ MLÉKA

Největší česká mlékárna Madeta přišla o dodávky 200 tisíc litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH, které
ho bude víc vozit do Německa. Madeta si
zatím zajistila 75 tisíc litrů mléka denně od
firmy Interlacto a dalších farmářů ze střední a jižní Moravy a bude vyrábět méně trvanlivého mléka.

NOVÉ ROZHLEDNY V KRAJI

Síť rozhleden na jihu Čech se zahustí o další čtyři. Vyrostou nad Lipnem v zaniklé
obci Kapličky, na Borkovických blatech na
Táborsku, u Vrbenských rybníků na okraji
Budějovic a na Svobodné hoře na Strakonicku. Ta první návštěvníky přivítala koncem října.

MILIONY ZA VJEZD
AUTOBUSŮ

Vybírání peněz za zájezdové autobusy se
Českému Krumlovu vyplatilo už za první
měsíc provozu. V červnu město utržilo od
dopravců přivážejících turisty 4,2 milionu
korun bez daně. Nová pravidla ubírají zákazníky hotelům.

POUTNÍ MÍSTO VYLEPŠÍ

Poutní místo v Římově poblíž Českých Budějovic, jedno z nejznámějších poutních
míst na jihu Čech, se dočká zásadních
oprav, které ho mají zatraktivnit. Práce začnou příští jaro a potrvají možná až do
roku 2022.

ČERVENOU LHOTU
OBKLOPUJE VODA

Zámecký rybník na Červené Lhotě je po devíti měsících odbahněný a plní se vodou.
Příští rok se však možná bude znovu vypouštět. Při čištění dna se zjistilo, že hráz je
ve špatném stavu a čeká ji rozsáhlá rekonstrukce.

REKORD POTÁPĚČŮ

Když se po týdnu vynořují, nestíhají se ani
rozkoukat a vítá je sprcha šampaňského.
Do ní propukne několikavteřinový potlesk,
který rozezní zatopený lom nedaleko Lišova na Českobudějovicku. Právě v tu chvíli
se také zastavuje časomíra, která zazname-

nává nový český rekord v době strávené
pod vodou. Výsledek: sedm dní, 14 minut
a 30 vteřin.

NAUČNÁ STEZKA U OLŠINY

Sedmdesát let nepřístupnou přírodu kolem
rybníka Olšina na Šumavě budou moci návštěvníci obdivovat z nové zážitkové naučné stezky. Vojenské lesy chtějí novinku za
30 milionů korun otevřít na začátku příští
turistické sezony.

NOVINKY NA KOLEJÍCH

Deset nových elektrických vlaků typu RegioPanter, sedm motorových, spěšné soupravy. I tyto novinky chystají České dráhy
pro cestující na jihočeských kolejích.
Do modernizace investují dvě miliardy korun.

LOĎ JAKO MHD

Budějovice se od začátku července chlubí
svým prvním „vaporetem“, které znají turisté z italských Benátek. Pravidelná linka po
řece spojuje Sokolský ostrov v centru města s Malým jezem na Malši.

OBCE BOJUJÍ PROTI MÝTU

Na vybraných silnicích první třídy má od začátku příštího roku platit mýto. Obyvatelé
Katovic nebo Drahonic na Strakonicku se
bojí, že se těžká doprava od Plzně a Českých Budějovic přesune právě k nim. Boj
proto nevzdávají.

TŘEBOŇ PLNÁ CYKLISTŮ

Plné kolostavy a dresy na každém rohu.
Tak to nyní vypadá v Třeboni. Pro turistický ruch jsou cyklisté důležití. Má to však
i odvrácenou stranu. Místním s kolaři dochází trpělivost a stěžují si.

TOČÍ SERIÁL O KRČÍNOVI

Na jihu Čech vznikají první záběry seriálu
o rybníkáři Jakubu Krčínovi. Filmaři natáčejí v okolí Českého Krumlova. V hlavní roli se
představí herec Ondřej Veselý.

ZA ČISTĚJŠÍ VODU
V JORDÁNU

V Táboře řeší, jak v nádrži Jordán, jednom
ze symbolů města, udržet čistou vodu pro
koupání. Kvalitu zhoršuje příliš velké množství ryb, a tak se chystá odlov. Problém je
také se sinicemi a přítokem nečistot z okolí.

Náš kraj
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Srpen: Turistů přibývá. Jen
cizince začali střídat Češi
Jižní Čechy opět navštívilo
více turistů. Stále si
v návštěvnosti mezi kraji drží
třetí místo a za druhé čtvrtletí
tohoto roku se region pyšní
prvenstvím v počtu
přenocování českých turistů.

A

utobusy plné asijských návštěvníků a přeplněný krumlovský zámek. Němečtí pěší turisté na Zlaté stezce i prodloužené víkendy českých rodin.
Turistický ruch byl na jihu Čech v letošním druhém čtvrtletí opět o něco vyšší
než loni.
Podle dat Českého statistického úřadu
(ČSÚ) se v regionu od dubna do konce
června tohoto roku ubytovalo 450 tisíc
lidí.
Oproti minulému roku tak počet ubytovaných narostl více než o pět procent. To
i přesto, že mírně ubylo zahraničních
hostů. O navýšení se totiž postarali tuzemští cestovatelé, kterých v kraji přespalo o 25 tisíc více.
„V žebříčku krajů obsadil jihočeský region podle počtu domácích hostů třetí
místo a v počtu jejich přenocování byl dokonce první,“ komentuje Irena Kovárnová z ČSÚ.
Čeští turisté tak mezi dubnem a červnem nejvíce nocovali právě na jihu. Celkem tu strávili 730 tisíc nocí. V celkovém
počtu návštěvníků jižní Čechy opět zao-

stávají pouze za Jihomoravským krajem
a nejnavštěvovanější Prahou.
Nárůst tuzemských návštěvníků těší
ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška. „Vyplývá to
z toho, že Češi jezdí po své zemi na prodloužené víkendy, tedy kratší dovolené.
Druhé čtvrtletí je předsezona a na
číslech má klíčový podíl červen, protože
květen byl obdobný jako loni,“ informuje ředitel.
U zahraničních návštěvníků kromě
zmiňovaných zámků, Lipna a Šumavy

táhne i gastronomie, třeba jihočeské pivovary. „Třeba pivo láká hlavně Němce.
Boduje u nich i pěší turistika na historické Zlaté stezce,“ zmiňuje Polášek.
Co se týče skladby zahraničních hostů,
právě těch z Německa v regionu o něco
přibylo. Obnovil se i zájem Maďarů.
Méně lidí než dříve přicestovalo naopak
z Tchaj-wanu, Jižní Koreje nebo Polska.
Co se týče asijských příchozích, počet Číňanů naopak narostl. Ti jsou nadále nejpočetnější turistickou skupinou v Jihočeském kraji.
(neb)

INZERCE

GARÁŽOVÁ VRATA

Hliníkové samonosné brány jsou žádaným
artiklem na našem trhu a to z důvodů lehkosti
a stálosti materiálu. Dodáváme hliníkové brány
na vysoké úrovni za přijatelné ceny.

NEJLEVNĚJŠÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA TRHU
• Kvalitní švýcarské zateplené sekce Tecsedo a kování FlexiForce.
• Vrata vyrábíme na míru a přání zákazníka.
• Cena od 18.000 Kč včetně DPH.
bÍ dc E
NO VI Nk A V NA ŠÍ NA

ÍKOVÉ BRÁNY
SAMONOSNÉ HLIN

cena
od 33.399 k
č
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CO SE TAKÉ STALO V SRPNU
OMEZENÍ
FINANČNÍCH ÚŘADŮ

Pracoviště finančního úřadu v Kaplici, Dačicích a Trhových Svinech zřejmě čekají od
příštího roku změny. Ministerstvo financí
zde chce díky zavedení režimu 2+2 ušetřit
peníze. Starostové se obávají jejich horší
dostupnosti a dalšího vylidňování regionů.

PADLY TRESTY
ZA VRAŽDU MANŽELŮ

Na 28 a 27 let poslal českobudějovický krajský soud do vězení se zvýšenou ostrahou
Michaelu Krajčovou a jejího známého Jána
Moncoľa za loupežnou vraždu manželů na
Písecku. Senát zdůvodnil výjimečný trest
brutalitou činu. Oběti usmrtili zvlášť trýznivým a surovým způsobem, ubodali je kuchyňskými noži.

ŘIDIČKA TROLEJBUSU
BYLA OPILÁ

Žena, která v červnu havarovala v Českých
Budějovicích s trolejbusem, měla v krvi alkohol. Dopravní podnik na to reaguje větším počtem kontrol. Nehodu a případ, kdy
za volantem seděla jiná řidička pod vlivem
drog, dělí jen několik týdnů.

SRBOVÉ PŘIJEDOU ZA PRACÍ

Společnost Faurecia s výrobou v Písku přivede do města zaměstnance ze Srbska.
Radnice s vedením firmy jednala a od dohody si slibuje, že sem zamíří především celé
rodiny. Podnik má o příjezdu nových zaměstnanců informovat. Celkem jich bude
až 200.

KRAJSKÁ KAMPAŇ
PROTI KŮROVCI

Jihočeský kraj zahájil kampaň za více než
dva miliony korun. Tvrdí v ní, že současná
strategie boje proti kůrovci udělá ze Šumavy mrtvou krajinu. Podle odborníků je to
lež a šumavský les se bez zásahu samovolně obnovuje. Diskutéři na sociálních sítích
kritizují vynaloženou částku.

ITALOVÉ OPUSTILI STAVBU D3

Na jaře začalo italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav budovat
úsek dálnice D3 z Hodějovic do Třebonína.
Nedávno se dostalo do malého skluzu, teď
je podle informací MF DNES otázkou dnů
až týdnů, kdy zůstane jen slovenská společnost, což se brzy potvrdilo.

ZAHRADĚ ZÁMKU
VRÁTILI KRÁSU

Malý pozemský ráj dříve připomínala zahrada u rondelu jindřichohradeckého zámku.
Památkáři a restaurátoři nyní učinili další
krok k tomu, aby se vrátila do podoby před
čtyřmi staletími. Návštěvníci se díky jejich
dvouletému úsilí mohou projít pod obnovenými renesančními arkádami, které zahradu obklopují. Náročné opravy, které zkom-

plikovaly i předchozí renovace, si vyžádaly
8,4 milionu korun bez DPH.

PŘEDZAHRÁDKY CELÝ ROK

Vedení Českých Budějovic připravuje nový
tržní řád, který by provozovatelům předzahrádek umožnil mít židle a stoly venku po
celý rok. Zatím sezona trvá od dubna do
konce října.

VZPOMÍNKA NA POVODNĚ

Zatímco před velkou vodou z Vltavy jsou
České Budějovice chráněné až na pětisetletou povodeň, u Malše stačí dvacetiletá a je
zaděláno na problém. Hrozí i Dobrovodský
potok. V dalších městech mají většinou
opatření hotová. Třeba v Týně nad Vltavou
ale musí při vylití řeky z koryta spoléhat
hlavně na pytle s pískem.

ŠUMAVSKOU CHATU ZBOURAJÍ

Turistická chata pod Roklanem se mohla
stát kulturní památkou, ale nakonec se nedočká ani opravy a zpřístupnění. Správa národního parku chystá její demolici. Prvorepublikovou útulnu a jedno z nejvýše položených stavení na Šumavě devastuje dřevomorka.

LÁLOVI JE ŠEDESÁT

Výjimečný hráč. Legenda Motoru. Taková
přirovnání napadnou většinu hokejových
fanoušků, když se řekne jméno Jiří Lála. Křídelní útočník oslavil své 60. narozeniny.

OBCHODNÍ ZÓNA
ZA HŘBITOVEM

Ještě před deseti lety to byly nevyužité pozemky za hřbitovem sv. Otýlie, dnes mají
cenu zlata. Jednu část území při českobudějovické ulici Generála Píky zastavuje konsorcium pražských realitních společností
Rosea Real. Na dvou a půl hektarech vzniká takzvaný Retail Park.

MONTO BALKAN d.o.o.
Vlajkovičova 20, Bělehrad, Republika Srbsko

VÁŠ PARTNER
PRO SRBSKO A BALKÁN
SLUŽBY ASISTENČNÍ KANCELÁŘE HKČR

- vyhledání obchodních partnerů
r Vaš ednání
Firma -MONTO děkuje
všem zaměstnancům
,

a obchodním partnerům za vynikající
spolupráci v roce 2019 a těšíme se na
PERS spolupráci v roce 2020.

- vyhled vání v odných pracovníků
- ná
Za společnost Monto Miroslav Mühlböck, jednatel společnosti.
-v
rov zen
- kompletní zajištění vízové procedury

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
Kontaktní údaje: HR.info@monto.cz, tel. +420 775 518 014
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Září: Opravený bazén

První etapa oprav prachatické plovárny skončila. Po rekonstrukci za necelých 140 milionů korun
nabízí areál i zcela nový saunový svět s výhledem na nedaleký šumavský vrch Libín.

U

ž od pokladen návštěvníci vidí
kompletně opravený pětadvacetimetrový plavecký bazén.
O jeho dostatečném využití
nemá vedení areálu strach.
„Otvíráme už v půl sedmé a v osm hodin k nám začnou jezdit školy. V tuto
chvíli víme, že až do konce školního
roku to u nás takhle bude vypadat asi
každý všední den,“ říká ředitelka Sportovních zařízení Prachatice Radovana
Kutláková.
Žáci budou podle ní využívat i nový dětský bazén, který měl původně stát až po
jedné ze dvou navazujících fázích rekonstrukce. „Nakonec jsme se pro změnu rozhodli kvůli tomu, že bychom při následných etapách museli zastavit provoz bazénu. Takhle budeme schopní nepřetržitě
fungovat i při dalších úpravách,“ vysvětluje starosta Prachatic Martin Malý.
„Zatím ale nevíme, kdy se do navazujících dvou etap pustíme. To záleží na tom,

zda se vypíšou vhodné dotační tituly,“ dodává Malý s tím, že právě dokončené práce stály necelých 140 milionů korun.
Nejlákavější atrakce se nacházejí v přízemí. Spodní patro totiž ukrývá saunový
svět až pro několik desítek lidí. Vybrat si
mohou mezi klasickou finskou variantou, solnou saunou a panoramatickou
saunou, při níž se nabízí výhled na malý
venkovní bazén a nedaleký šumavský
vrch Libín.
„Jsem mile překvapená, jak se s tím
Prachatičtí vypořádali, i když roční výpa-

dek provozu byl znát i u nás v nedaleké
Ktiši, odkud sem pravidelně dojíždějí
děti z naší mateřské a základní školy. Museli jsme hledat náhradní varianty, což
nebylo moc příjemné,“ přiznává starostka Ktiše Ilona Mikešová, která přijela na
slavnostní otevření areálu.
Změny se týkají i vstupného, které je
nyní výrazně vyšší. Za 75 minut zaplatí
dospělý 80 korun, dřív stál hodinový
vstup 40 korun, celodenní vstupenka pak
vyjde na 290 korun.
„Musíme počítat s tím, že vstupní náklady na osobu se nám zvýšily na nějakých 141 korun, v tom je zahrnuto chlorování, teplo nebo energie, takže je krátkodobý vstup do bazénu vlastně stále
dotovaný. Teď už je možné využít i výhodného rodinného vstupného, které
jsme doposud neměli,“ podotýká Kutláková při prezentaci všech nových atrakcí, ke kterým patří i nová vířivka u bazé(mb)
nu.

CO SE TAKÉ STALO V ZÁŘÍ
STĚHOVÁNÍ ANIFILMU?

Mezinárodní festival animované tvorby Anifilm řeší svou budoucnost a setrvání v Třeboni. Důležitou roli v tom sehraje projekt
Domu animace. V Třeboni odmítli přijetí dotace na jeho výstavbu, zájem by o něj měli
třeba v Liberci, Budějovicích či Táboře.

SIVOK POSÍLIL DYNAMO

Dlouhé čekání je u konce. Zkušený stoper
Tomáš Sivok podepsal smlouvu s Dynamem České Budějovic a vyztužil obranu nováčka první fotbalové ligy.

NEJLÍP SE ŽIJE V TŘEBONI

Společnost Obce v datech zveřejnila velké
srovnání kvality života ve více než dvou
stech městech po celém Česku. Podle výsledků se na jihu Čech žije nejlépe v Třeboni. Špatně na tom nejsou ani České Budějovice, které ale trápí doprava.

CHYSTÁ SE OPRAVA
KONCERTNÍ SÍNĚ

Pohodlná sedadla, nová světla, lepší zvuk
i vzduch. Tato vylepšení má přinést rekonstrukce koncertního sálu Jihočeské filharmonie v budějovickém kostele sv. Anny,
známém jako Koncertní síň Otakara Jeremiáše. Filharmonici kvůli ní budou muset
půl roku hrát v divadelním sále Metropolu.

NEJSILNĚJŠÍ SILÁ
JE Z PÍSKU

Desítky siláků z řad hasičů se v čínském
Čcheng-tu utkaly v několika disciplínách
jednoho z nejtěžších sportů na světě. V takzvaném TFA, což ve volném překladu anglické zkratky znamená „nejtvrdší hasič přežívá“, zabodoval na letošním mistrovství
světa 29letý Michal Brousil z Písku. Zvítězil
ve dvou závodech a domů si přivezl navíc
ještě jednu bronzovou medaili.

VODA A ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vedení krajského města se vrací ke studii
Město a voda. Chce podpořit turismus a přiblížit vodu obyvatelům i návštěvníkům. Materiál má řešit úpravy břehů řek, koupání či
Jiráskův jez.

MOTOR CHCE DO EXTRALIGY

Dalo by se říci, že už je to ohraná písnička.
Ale jinak hokejisté Českých Budějovic zahájit sezonu ani nemohou. Klub se zázemím i rozpočtem rovnajícím se nejvyšší
soutěži musí myslet jen na jedno. Takže
z Motoru před jeho sedmou sezonou
v první lize opět zní: „Chceme postoupit
do extraligy,“ říká prezident klubu Roman
Turek.

HROBY V LETECH

Archeologové našli v Letech na Písecku

hroby v místech, kde byl za války romský
koncentrační tábor. Odkryli jeden s pozůstatky vězeňkyně mladší 40 let a jeden
zřejmě novorozence. Nalezli i sedm hrobových jam. Podle písemných pramenů by tu
mělo být pohřbeno 120 vězňů.

RAZÍ TUNEL MEZNO

Na trati z Českých Budějovic do Prahy začala ražba 840 metrů dlouhého tunelu Mezno. Jeho menší bratr Deboreč už je z poloviny hotový. Vlaky tudy projedou v roce
2022.

POTÍŽE S KOTLÍKOVÝMI
DOTACEMI

Rozdělení 302 milionů korun na nové kotle
a další zařízení se proměnilo v pořádný problém. Jihočeský kraj spustil systém pro podávání žádostí, ten však hodiny kolaboval.
Zástupci kraje i přesto tvrdí, že šance
všech byly stejné.

MÍSTO DVORA
VÝROBNÍ HALY

Na pozemcích dvora Švamberků ze 17. století u Ševětína na Budějovicku mají vyrůst
výrobní a skladové haly pro až dva tisíce
zaměstnanců. Bývalou zemědělskou šlechtitelskou stanici s deseti objekty a historickými budovami odmítlo ministerstvo kultury ochránit před demolicí.

Náš kraj

CO SE TAKÉ
STALO V ŘÍJNU
OPRAVA SLAVIE

Budějovická radnice ukázala, jak si představuje rekonstrukci KD Slavie. Mezi nejzajímavější změny patří rozšíření hlavního
sálu i obnova parku. Akce vyjde na 400
milionů. Návrh má být hotový příští rok.

MODRÉ ZÓNY SE ROZŠÍŘÍ

Parkovací zóny začnou od 1. prosince fungovat na celém Pražské předměstí v Českých Budějovicích. Pokud bude efekt stejný jako ve vedlejší části předměstí, volných míst bude dostatek pro tamní obyvatele i pro krátkodobé stání.

HALA MÁ NOVÉHO MAJITELE

Hokejové centrum Pouzar v Českých Budějovicích bude mít nového majitele. Halu získal ze čtyř zájemců ten s nejvyšší nabídkou. Své jméno zatím prozradit nechce.
Sportovci mohou v sezoně pokračovat.

DYNAMO POSÍLIL DROBNÝ

Po Tomáši Sivokovi hlásí České Budějovice další velký návrat. Klub dotahuje
smlouvu s Jaroslavem Drobným, zkušeným gólmanem, který do velkého fotbalu
vstoupil právě v Dynamu. Má na kontě
přes dvě stovky startů v bundeslize.
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Říjen: Tragický
výbuch v Lenoře

N

oheň museli vidět až ve Volarech. Co má
člověk dělat, když tam lidé křičí o pomoc? Holýma rukama je z ohně zachraňovat nemůžu,“ dodává a pozoruje zničený dům.
Pro obec se zhruba sedmi stovkami
obyvatel je exploze a požár velkým neštěstím. O domov přišly během několika
hodin desítky lidí. Celkem hasiči
z domu evakuovali devatenáct lidí. Dva
utrpěli velmi těžké popáleniny a vrtulník je přepravil na speciální centrum do
Prahy na Vinohrady. Sedm zraněných
skončilo v prachatické nemocnici.
Třiapadesátiletý obyvatel domu výbuch
nepřežil. Podle informací MF DNES jde
o muže, na kterého si místní stěžovali. Se
sousedy měl dlouhodobé spory.
Lenoře pomohly okolní obce i Jihočeský kraj. Byly zřízené i transparentní účty,
kam lidé mohou posílat peníze.
(bar)

a zemi leží střepy, roztrhané
kusy oken i nábytku. Z proražené zdi visí ve vzduchu radiátory. Z bytového domu se
stále kouří. Okolo postávají
místní a smutně sledují, jak hasiči bojují
s plameny. Ty se právě objevily na střeše. Lenora, šumavská obec na Prachaticku, se bude z neštěstí vzpamatovávat
dlouho.
„Ve čtyři ráno se ozvala ohromná
rána a začalo hořet, byl to obrovský žár
a hořelo úplně všechno. Nejdřív jsme
mysleli, že to je kotelna, ale ta byla v pořádku. Vše jsme vypnuli, kdyby se to náhodou rozšířilo dál,“ popisuje první momenty tragédie 57letý Svatopluk Pevný,
který žije ve vedlejším bytovém domě.
Exploze mu vyrazila balkonové dveře
i se zárubní.
„Máme všechno zdemolované. Ten

INZERCE

DEVĚT KILOMETRŮ ŽELEZNICE

Na Táborsku začala stavba dalších téměř
devíti kilometrů nové železnice na trase
České Budějovice – Praha. Vyjde na více
než 4,3 miliardy a za tři roky po ní vyrazí
vlaky. Součástí je i 370 metrů dlouhý tunel. Na staré trati povede cyklostezka.

HOSTINEC

U TŘÍ SEDLÁKŮ
založeno 1897

MÁ DVĚ ČESKÉ HLAVIČKY

Hostinec U Tří sedláků & Budějcká Srdcovka

Poděkování za rok 2019

Rádi bychom co nejsrdečněji poděkovali našim zákazníkům a obchodním partnerům, kteří nás letos opět podpořili
a umožnili tak dosáhnout vyšší úrovně naších provozoven
a velké obliby mezi zákazníky.
Vaší přízně a podpory si hluboce vážíme a jen díky Vám jsme
měli úspěšný rok 2019 a tak naším cílem, a zároveň předsevzetím do roku následujícího, je ještě intenzivněji pokračovat
v usilovné práci vedoucí ke zlepšování našich služeb!
Už podruhé získal Jakub Vácha prestižní
cenu pro mladé vědce Česká hlavička.
Díky svým projektům na ochranu přírody
také spolupracuje s firmou na plánech pro
rekultivaci vytěžených míst.

MĚSTA BOJUJÍ PROTI SUCHU

Jihočeská města a obce se vracejí k tomu,
co dříve nejlépe fungovalo k zadržení
vody v krajině. Třeba v Písku obnoví dva
historické rybníky a založí mokřady. Do
boje proti suchu dají desítky milionů.

Jsme rádi, že se můžeme setkávat s lidmi, kteří podporují
moderní gastronomii a lásku k řemeslu.
Na závěr všem přejeme úspěšný vstup do roku 2020!
Dej bůh štěstí
Hostinec U Tří sedláků & Budějcká Srdcovka
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Listopad: Orty
zalili cementem

Pracovníci báňské záchranné služby zajišťují bývalý kaolinový důl Orty u Českých Budějovic.
Zakrývají propady, příští rok vytvoří vstupní portál do chodeb. Přestože je vstup do podzemí
zakázaný, láká k prozkoumání. Jihočeský kraj nyní plánuje část komplexu zpřístupnit.

J

eště před několika týdny byl les
u Borku rozervaný hlubokými rýhami. Na některých místech byly
otvory, jimiž se zvědavci dostávali
do důlních chodeb.
Dnes už takovou možnost nemají. Propasti jsou zasypané a srovnané s okolním
terénem. Do někdejších kaolinových
dolů nedaleko Českých Budějovic známých jako Orty se nikdo nedostane.
Místo těžby z 19. století zabezpečují
pracovníci státního podniku Palivový
kombinát Ústí (PKÚ). „Zajišťujeme důlní
dílo, aby se do něj nedostala voda, ale ani
lidé. Kromě nadšenců se Orty staly i cílem vandalů. Pokud mají být v budoucnu
zpřístupněny, musejí být bezpečné a nezničené, aby vůbec bylo co při prohlídkách ukazovat,“ vysvětluje Jiří Kostinec,
báňský projektant z PKÚ.
Postupem času ztrácel komplex vlivem
vody stabilitu. Docházelo k propadům,

po nichž vznikaly hluboké jámy. Poslední zasáhl nedaleký soukromý pozemek
několik metrů od rybníčku, kde majitel
chová husy.
Dva větší krátery zvané Hirošima
a Nagasaki jsou již zasypané, stejně
jako ostatní, menší. „Nejprve jsme museli vykácet stromy, pak propady zalili
cementovou směsí. Nanesli jsme vrstvu
zeminy a nasypali dřevní štěpku právě
z větví poražených stromů. Na místě ještě vysadíme nové,“ popisuje práce
Kostinec. Báňská záchranná služba Libušín při PKÚ u Borku pracuje již tři měsíce. Před zimou skončí, do lesa se vrátí
příští rok.
Orty zasahují kromě Borku i na katastry obcí Hrdějovice a Hosín. Voda v místě
vymlela hluboké koryto. „Při přívalových
deštích nebo rychlém jarním tání sněhu
tudy teče voda. Dostala se přes pevnější
vrstvu a začala vyhlubovat rýhu. Někde

začala zatékat do dolu,“ ukazuje projektant.
Nyní k takzvané erozní rýze přijíždějí
nákladní vozy s cementovou směsí, kterou ji postupně zalévají.
Jediná jáma, kterou nesrovnají, je ta
největší – takzvaná Nevada. Nevznikla
propadnutím, ale povrchovou těžbou.
I odtud však lze vstoupit do chodeb. Proto na úpatí hlubokého kráteru vznikne
betonová odstupňovaná kaskáda podobná velkým schodům.
Do toho se však státní podnik pustí až
příští rok, stejně jako do renovace vstupního prostoru. Na místě současného hlavního vchodu vytvoří nový portál ze železobetonu s kamenným obkladem a ocelovou mříží.
V příštích letech by se Orty mohly otevřít veřejnosti. Usiluje o to i hejtmanství. Zpřístupněné by mohly být do čtyř
(neb)
let.

CO SE TAKÉ STALO V LISTOPADU
POTÍŽE SE STOŽÁREM
NA LETIŠTI

jako náruživý propagátor cykloturistiky a
Bílé stopy. Dva roky byl také šéfem šumavského parku.

Modernizované Letiště České Budějovice
v Plané teď mohou využívat jen malá letadla. Těm větším překáží stožár, který je
však nezbytnou součástí nového navigačního systému. Musí ho tak rozebrat a po zkušebním provozu vrátit zpátky.

ORLÍK BEZ VODY

HALY ZATÍM NEBUDOU

Investor, který chce u Ševětína stavět
haly, ukončil projednávání svého záměru.
Projekt tím ale podle všeho nekončí. V neděli se lidé sejdou v kulturním domě, kde
jim společnost svůj plán představí. Část
obyvatel okolních obcí s výstavbou nesouhlasí.

OBCHVAT DOPRAVU
V BUDĚJOVICÍCH NESPASÍ

S dostavbou dálnice D3 kolem krajského
města souvisí další klíčové silnice. Musí být
včas hotové, tedy v roce 2022. Jenže podle aktuální zprávy nestihne Jihočeský kraj
dokončit tunel pod nádražím a zřejmě ani
obchvat Srubce.

VYLOUČENÉ LOKALITY

Vážné sociální problémy se týkají téměř 40
míst na jihu Čech. Většinou v nich žijí dlouhodobě nezaměstnaní. Situace je podle krajského úřadu stabilní, zhoršit se může kvůli
obchodu s chudobou v podobě ubytoven.

ZEMŘEL JAN STRÁSKÝ

Byl rodákem z Plzně, funkce ve vrcholové
politice ho spojily s Prahou, ale posledních
20 let působil Jan Stráský v jižních Čechách. Od roku 1998 měl trvalé bydliště v
Prachaticích. Zemřel ve věku 78 let. Na jihu
Čech se zapsal především jako první ředitel novodobého krajského úřadu, ale také

Na zámek Orlík a hrad Zvíkov bude celou
zimu netradiční pohled. Kvůli modernizaci
lodního výtahu na hrázi Orlické přehrady,
která potrvá tři roky a vyjde na 95 milionů
korun, klesla hladina vodní nádrže o více
než šest metrů. Voda se tak prakticky vrátila do někdejšího koryta řeky.

BOUDA NA MARIÁNSKÉM
NÁMĚSTÍ

Už půl století měla stát na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích nová budova divadla. Jenže se ji i kvůli nedostatku
peněz nikdy nepodařilo vybudovat. A tak
tam nyní Jihočeské divadlo, které slaví sto
let existence, postavilo provizorní Boudu,
která má na chybějící objekt upozornit. Diváci tam mohou vyrazit na čtyři nové inscenace nazkoušené právě pro toto místo, ale odehrávat se tam budou i další
akce.

LISTOPAD PLNÝ NÁVŠTĚV
Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou
ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém závodě ENGEL, a tak se vedení školy a závodu
dohodlo na dalším společném projektu, a to modernizaci vstupní haly, a hlavně dodání učební pomůcky v podobě
dopravníku a softwarů v investici ve výši 1,1 milionu korun.
Slavnostního otevření a prohlídky školy se zúčastnila také delegace Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou
Stráskou, ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem, šéfem personálního oddělení ENGEL Davidem
Dědičem a dalšími hosty.
Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde budou čerpat síly a také
informace, díky kterým se pak rozhodnou vykonávat odbornou praxi právě v kaplickém ENGELu.

Milá návštěva dorazila také přímo do závodu ENGEL strojírenská.
Senátor za region Českokrumlovsko Tomáš Jirsa a zástupci kaplické radnice, starosta Pavel Talíř a místostarosta
Libor Lukš se minulý týden setkali s ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem a šéfem personálního
oddělení Davidem Dědičem. Hlavním tématem setkání byla ekonomická situace společnosti a její aktivity v regionu.
„Jsem rád, že i v době menšího ekonomického poklesu má společnost ENGEL jasný, a hlavně funkční plán udržitelnosti výroby. Je to stabilní a silná společnost, která bez problémů zvládne i mnohem silnější krize, než je
ta očekávaná,” řekl po setkání senátor Jirsa.
„Mimo jiné bych rád pochválil vzdělávací procesy a práci učňovského střediska. To vnímám jako zásadní a nezbytnou činnost takových ﬁrem, jako je ENGEL,” doplnil politik po prohlídce závodu, která ho nadchla.

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

HAvAriJNí poJiŠtěNí

Na podzim motoristy trápí
zvěř, v zimě posypové
Lucie Žulavská,
právnička
a specialistka
na neživotní
pojištění České
asociace
pojišťoven
Za rok se podle statistik stane přibližně dvanáct tisíc nehod v důsledku střetů se zvěří. A během podzimu pojišťovny evidují obecně vyšší
počet pojistných událostí způsobených srážkami se zvěří. Důvodem
jsou kratší dny a horší viditelnost.
Průměrná škoda na vozidlech se při
srážce se zvěří potom pohybuje okolo 38 tisíc korun. Ovšem tato škoda
se může vyšplhat i na stovky tisíc
korun, když se v důsledku takovéto
nehody poškodí drahý vůz. Na pod-

zim okolo soumraku a úsvitu by
motoristé měli dbát zvýšené opatrnosti, protože v této době bývá
aktivita zvěře nejvyšší. Jak ale postupovat, když se nehoda se zvěří
přes všechnu opatrnost stane?
Pokud došlo k usmrcení zvěře, je
povinností každého řidiče takovou nehodu nahlásit Policii ČR,
a to i v případě, že nevznikne
žádná škoda na vozidle. Policie ČR oznámí tuto skutečnost
místnímu mysliveckému spolku, který následně zajistí odvoz. Za neoznámení Policii ČR
hrozí pokuta a na samovolný
odvoz mrtvé zvěře je pohlíženo
jako na pytláctví. Stejně tak nesmí lidé poraněnou zvěř zabít.
Za domácí zvíře nese odpovědnost jeho majitel, který by měl
i řidiče odškodnit, pokud jeho
zvíře někomu způsobilo újmu.
Jiné je to v případě lesní zvěře.

Na co se dá
připojistit
v rámci
havarijního
pojištění?
• připojištění čelního skla
• Úrazové pojištění
• Rozšířené asistenční
služby
• zapůjčení náhradního
vozidla
• pojištění spolujezdců
• právní ochrana
• pojištění zavazadel
• vandalismus

Myslete
na
CESTU.

„Srážku se srnou nebo divokým
prasetem je sice nutné oznámit
místnímu mysliveckému spolku,
nicméně ten za zvěř škodu neuhradí. Odškodnění proto není
po kom požadovat a nezbývá nic
jiného než mít vhodné pojištění
a škodu uplatnit u pojišťovny,“
upozorňuje Lucie Žulavská, právnička a specialistka na neživotní
pojištění České asociace pojišťoven.
Řada lidí si stále myslí, že je škodu způsobenou střetem se zvěří
možné uhradit z povinného ručení, to je ale velký omyl, protože
z tohoto pojištění se hradí pouze
škody, které motorista způsobí
třetí straně. Škodu na vlastním
vozidle kryje případně havarijní
pojištění. „Pokud by chtěl řidič
uhradit škodu po pojišťovně,
musí mít pro vozidlo havarijní

pokračování na další straně

záchrana při nehodě
dohled nad vozidlem
platba pojistného

podle ujetých km

 slevy za maximální

zabezpečení
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dokončení z předchozí strany
pojištění a mít sjednané riziko
havárie nebo přímo specializované pojištění srážky se zvěří.“
V zimě přichází jiný problém. Silničáři ošetřují vozovku převážně
solí nebo solným roztokem, ale
na horách nebo v chráněných oblastech musí použít drcený kámen.

Průměrné Pojistné
u havarijního
Pojištění
(průměrné pojistné na jedno
pojištěné vozidlo týkající se rizika
havárie – hlavní riziko):

rok

Průměrné pojistné
u havarijního
pojištění

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12 122 Kč
11 442 Kč
10 631 Kč
9 408 Kč
8 819 Kč
8 252 Kč
8 246 Kč
8 145 Kč
8 243 Kč
8 249 Kč
8 144 Kč

Havarijní pojištění
Ten pak trápí hlavně majitele aut,
protože může od zadního kola
snadno odlétnout a rozbít někomu
čelní sklo. Dokázat, že kamínek odlétl právě od projíždějícího vozu,
je ale složité. Ve většině případů
pak nezbude motoristům nic jiného než opravu zaplatit ze svého,
nebo mít sjednané právě havarijní
pojištění, které tyto škody kryje.
„Motoristům se vyplatí sjednat
si připojištění skel, které je dost
často nabízeno s nižší spoluúčastí
než standardní havarijní pojištění
a především v případě pojistného
plnění klienti nepřijdou o bonus,“
doplňuje Lucie Žulavská.

vývoj Průměrné
ceny havarijního
Pojištění
(průměrné pojistné na jednu smlouvu
havarijního pojištění – tou může být
pojištěno více vozidel) – může zahrnovat
pojistné nejen na „hlavní“ riziko, ale
i na další rizika, která se mohou krýt (živel,
krádež, vandalismus, přední skla aj.):

2008
2009
2010
2011
2012
2013

12 326 Kč
12 772 Kč
11 533 Kč
10 166 Kč
9 437 Kč
9 137 Kč

2014
2015
2016
2017
2018

8 895 Kč
8 824 Kč
9 457 Kč
9 900 Kč
9 842 Kč

UNIQA SAfeLINe:
NejVyšší bezPečNoSt
A SLeVA zA Nízký Nájezd
Motoristé mohou v UNIQA získat k pojištění auta telematickou asistenci SafeLine, která
představuje aktuálně nejvyspělejší aktivní servis
pro jakýkoli druh nouze na silnici. kromě toho
počítá SafeLine pojistné podle ujetých kilometrů a druhů používaných komunikací.

Asistence SafeLine hlídá nepřetržitě vozidlo i posádku díky telematice.
V případě nehody registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi
a ihned se zapojí do řešení – telefonicky dohodne s řidičem potřebné
kroky, a pokud se ho nedaří kontaktovat, pošle na přesně určené místo
záchranné složky hned. Letos zasahovala asistence při kolizích klientů
v autě už 80x a 16x posílala na místo pomoc.
Při odcizení dokáže UNIQA SafeLine ztracený vůz lokalizovat
a ve spolupráci s policií ho vrátí majiteli. Loni byly dohledány čtyři
vozy, letos zatím tři, z toho dva v zahraničí. Nalezená auta byla
vrácena zpět jejich vlastníkům.
V případě defektu nebo nevolnosti na silnici lze díky jednoduché
bezplatné aplikaci SafeLine na mobilním telefonu nebo pomocí
nouzového tlačítka na palubní desce přivolat na místo potřebnou
pomoc. Nejčastěji potřebují motoristé odtah nepojízdného vozu, asi
ve třetině případů se opravuje závada na místě.
Kromě toho motorista s asistencí SafeLine ušetří na povinném ručení
i na havarijním pojištění 10 až 25 %, pokud najede
méně než 20.000 km ročně (nájezd na dálnicích
se započítává jen z poloviny). Ujeté kilometry se
načítají automaticky na palubní jednotce.

www.uniqa.cz

INZERCE

Přemýšleli jste někdy nad tím,
z čeho byste ﬁnancovali případné
dlouhodobé ošetřování blízké osoby?
Podle průzkumu, který si v září
2019 nechala u agentury Ipsos
zpracovat pojišťovna Kooperativa,
celkem 30 % Čechů prozatím
neuvažovalo, z čeho by toto riziko
ﬁnancovali. Zodpovědnější jsou
lidé s vyšším vzděláním a příjmem,
u respondentů, kteří mají rodinný
příjem do 30 tisíc korun měsíčně, se
jednalo dokonce o 40 %.
Zkušenosti pojišťoven potvrzuje i Petr Procházka,
ředitel Úseku vývoje a prodeje FLEXI a bankopojištění v Kooperativě: „Přestože
40 % respondentů o možnosti sjednání připojištění
ošetřování v životním pojištění ví, z našich statistik
vyplývá, že toto riziko má
v rámci životního pojištění
FLEXI sjednáno jen 20 %
dospělých a 24 % dětí.
Přitom pokud se například
dítěti při delší nemoci musí
jeden z rodičů věnovat,
může to znamenat výrazný zásah do rodinného
rozpočtu“.

Zajímavé také je, že 39 %
respondentů uvedlo, že by
při dlouhodobém ošetřování blízké osoby čerpalo
vlastní finanční rezervu.
Jednalo se zejména o starší respondenty, nad 54 let.
Naopak na ﬁnanční pomoc
od státu nebo výpomoc rodiny by se spolehlo 25 %
respondentů. Jedná se
většinou o lidi do 34 let.
Proto FLEXI životní pojištění přichází s nabídkou
výplaty dvojnásobku sjednané pojistné částky z pojištění ošetřování. Akce platí pro klienty, kteří si od 1.

října do 31. prosince 2019
sjednají pojištění ošetřování v rámci FLEXI život-

ního pojištění nebo FLEXI
JUNIOR a v budoucnu se
ocitnou v situaci, která

bude ošetřování vyžadovat. Vztahuje se na úrazy
i nemoci.

TŘETINA ČECHŮ NEVÍ, Z ČEHO BY
FINANCOVALA OŠETŘOVÁNÍ BLÍZKÉ OSOBY
Méně se nad
tím zamýšleli ženy
a lidé s nižším
vzděláním a nižším
rodinným
příjmem.

30%

populace ČR prozatím neuvažovalo
nad způsobem ﬁnancování ošetřování
v případě nenadálé životní situace.

24%

populace ČR má ve svém okolí člověka,
který se setkal s nenadálou situací a je
odkázán na ošetření jinou osobou.

Většina spoléhá na vlastní ﬁnanční rezervu nebo pomoc rodiny
Vlastní ﬁnanční rezerva

39

Životní pojištění
Finanční pomoc rodiny
Finanční pomoc státu

31
14
11

39 % respondentů uvedlo, že by čerpalo vlastní ﬁnanční rezervu. Jednalo se zejména
o starší respondenty nad 54 let. Naopak na ﬁnanční pomoc od státu nebo výpomoc
rodiny by se spolehlo 25 % respondentů. Jedná se většinou o lidi do 34 let.

40%

Čechů deklaruje, že ví o možnosti
sjednání připojištění ošetřování
v rámci životního pojištění, třetina
populace by tuto možnost zvažovala.

!

▶ FLEXI plní až 365 dní
a plnění může dosáhnout
až 474 500 Kč.

▶ Průměrná výplata
u tohoto připojištění
je letos 25 000 Kč.

▶ Toto riziko má v rámci
životního pojištění
FLEXI sjednáno jen 20 %
dospělých a 24 % dětí.

Vyšší limity přinášejí zajímavé beneﬁty
servis, který pojišťovna v případě nehody zajistí.

Nový občanský zákoník významně
rozšířil a zvýšil odškodnění při
újmách na zdraví, které se projevuje
i v povinném ručení. „Zejména často
jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší
limity plnění. Připlatit si pár stokorun
ročně se určitě vyplatí,“ zdůrazňuje
ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V poslední době škody
z povinného ručení stále
rostou, jedná se zejména
o škody na zdraví. Uvědomují si řidiči, že nejnižší
limity nemusí stačit?
Zatím stále ne. V povinném ručení proto klientům
doporučujeme zvolit vyšší
limity, alespoň 100 milionů
na majetkové škody a 100
milionů na škody na zdraví. Dvojnásob to platí pro
ty, kteří tráví za volantem
více času, najezdí hodně
kilometrů nebo často vyrážejí do zahraničí. Například u trvalých následků
na zdraví může pojišťovna
odškodnění vyplácet i ně-

kolik desítek let. Proto nabízíme i produkt, v jehož
rámci zaplatíme za svého
klienta až 200/200 milionů
korun.
Jaké další služby si klient
k povinnému ručení může
koupit?
Povinné ručení již není
jen produktem, ze kterého
se hradí újmy způsobené
na majetku či zdraví třetí osoby. Již několik let ho
pojišťovny doplňují o nové
doplňky, ze kterých je možné uhradit i škody vzniklé
na Vašem voze – největší
zájem je o připojištění skel
a poškození vozu zvířetem.

Doporučte tedy klientům,
na co by se při výběru pojištění měli zaměřit.
Ideální je, když si klient nastaví pojištění přesně podle
svých potřeb. Například
motorista jezdící většinou
na venkově, případně i v blízkosti lesa, se bude určitě lépe
cítit s připojištěním poškození vozidla zvířetem. To zahrnuje riziko střetu se zvířetem
i poškození zaparkovaného
vozu, například elektroinstalace. Motoristovi jezdícímu
hlavně po Praze zase spíše
hrozí vykradení vozu, proto
si ke svému povinnému ručení může sjednat i pojištění
zavazadel. Důležitý je také

Povinné ručení nabízí i nějaký servis pro majitele
vozu?
Ano, například komfort tzv.
přímé likvidace pro situace,
kdy jste poškozeným při dopravní nehodě způsobené jiným vozidlem – nemusíte nic
složitě řešit s pojišťovnou viníka, obrátíte se na svoji pojišťovnu a ta s vámi vše vyřeší.
Například při sjednání povinného ručení s limity 100/100
milionů Kč a vyššími, u nás
získáte automaticky i přímou
likvidaci v ceně. V novém
produktu, který právě uvádíme na trh, pak klienti se
zvyšujícími se limity získávají
i další beneﬁty, např. úrazové
pojištění řidiče. u této varianty
zdarma získají i pojištění škody, které si způsobí na neoznačeném výmolu v silnici
nebo úrazové pojištění řidiče. Klient by se měl zamyslet
i nad rozsahem asistenčních
služeb – hradí pojišťovna odtah vozidla při záměně paliva? Zaplatí odtah vozidla při
poruše? Doveze palivo, když
dojde? To jsou praktické věci,
které mohou pomoci.

Pojištění poškození vozidla vjetím do výmolu není
úplně obvyklé, jak si ho
máme představit?
Je to novinka, kterou jsme
se rozhodli nabídnout řidičům, kteří si vozidlo poškodí vjetím do neoznačeném
výmolu na vozovce. Většinou si tak motorista poškodí pneumatiku a disk,
tomu také odpovídá limit
10 000 Kč, který jsme
u tohoto pojištění stanovili na pojistnou událost.
Na druhou stranu, budeme
po klientovi vyžadovat podrobnou fotodokumentaci
výmolu a poškození vozu
s celkovou dispozicí místa,
kde k poškození došlo.

Co mám dělat v případě
nehody, kam nám volat?
Pamatujte, že každá dobrá
pojišťovna vám v případě
nehody zajistí vlastní asistenční službu, která se o vás
a poškozené vozidlo postará.
Je ideální si její číslo hned
uložit do mobilu, případně si
stáhnout aplikaci pojišťovny
do chytrého telefonu. Využít
můžete i linku 1224, která
vás na smluvní asistenci
přepojí.
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Česká republika

Úžasné show 2020 od Ježíška
Týdeník 5plus2 doporučuje: vstupenku jako dárek. Tipy na akce, ze kterých budou vaši blízcí „paf“
Queen Symphonic:
A Rock Band & Orchestra
Experience show

Velkolepá hudební show míří poprvé
do České republiky. Jedinečné spojení
symfonického orchestru a živé rockové
skupiny předvede nejznámější hity ikonické britské skupiny Queen.

Na představení se podílel samotný kytarista Queen Brian May a viděly jej již
miliony fanoušků po celém světě – v Japonsku, Francii, na Novém Zélandu,
v Austrálii, Koreji, Velké Británii, Itálii
nebo Kanadě. Show byla vytvořena
slavnou BBC a obsahuje všechny zásadní hity skupiny. Celkem se na pódiu
představí čtyři nejlepší zpěváci slavné-

ho londýnského West Endu a mnoho
dalších hudebníků.
Kdy a kde: 8. dubna 2020 v Tipsport
aréně v Praze
Vstupenky: od 1090 korun, více na
www.ticketportal.cz

TOTEM od Cirque du Soleil

INZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km

Novinkou je místo konání – Letenská
pláň v Praze. V červenci bude postaveno stanové městečko s hlavním obrovským šapitó o průměru 51 metrů, které
pojme více než 2 500 diváků. Ti se vydají na cestu ke kořenům lidstva.
Kdy a kde: Letenská pláň v Praze, od
17. července do 2. srpna
Vstupenky: od 1280 korun, více na
www.ticketportal.cz

SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Testovací jízda ZDARMA

The World of Hans Zimmer

Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek

Cirque du Soleil se v příštím roce vrací
a představí poprvé v Česku svou slavnou show TOTEM. Ta přinese fascinující pohled na vývoj lidstva. Dechberoucí
představení sleduje příběh lidského druhu od jeho prahorních počátků až po touhu moderního člověka naučit se létat.
Postavy se na jevišti rodí a vyvíjejí, aby
se nakonec proměnily v obří želvu coby
symbol prapůvodu mnoha starověkých
civilizací. TOTEM zkoumá vztah člověka k ostatním druhům, ale i jeho sny,
touhy a bezhraniční tvůrčí potenciál.

42 prodejen a servisů
Drhovle u Písku – Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o., Pamětice 17
tel.: 608 100 717, tel.: 380 427 000
Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Pražská 484
tel.: 382 271 693, tel.: 731 441 904
Strakonice
Milisterfer Jiří – AGROM, Volyňská 145
tel.: 383 324 405, tel.: 777 993 399
Soběslav
Oáza–Cyklosport Švec, Na Ohradě 368
tel.: 381 211 481, tel.: 603 836 119
České Budějovice
AGROZET, U Sirkárny 501/30
tel.: 389 012 230, tel.: 778 714 670

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

Triumfální ukázka tvorby jednoho z nejuznávanějších filmových hudebních
skladatelů všech dob. Držitel Oscara,
Grammy i Zlatého glóbu Hans Zimmer
je dramaturgem a hudebním režisérem
celé show se symfonickým orchestrem.
Fanoušci se mohou těšit na skladby z filmů Lví král, Gladiátor, Piráti z Karibiku, Poslední samuraj, Temný rytíř, Pearl
Harbor, Počátek, Interstellar a další.
Mezi účinkujícími jsou například fenomenální Lisa Gerrard, jejíž mystický
hlas diváci znají z filmu Gladiátor, violoncellistka Tina Guo a její nádherná
sóla ve skladbách k filmům Počátek,
Lví král nebo Wonder Woman, či Pedro
Eustache, jehož brilantní flétna zní
ve filmech Piráti z Karibiku a Kung Fu
Panda. Novinkou jsou také videosekvence z konkrétních filmů na velkoplošných obrazovkách.
Kdy a kde: DRFG arena Brno, 15. února 2020
Vstupenky: od 1090 korun, více na
www.ticketportal.cz

INZERCE

Uvažujete-li o očkování proti chřipce,
pak máte nejvyšší čas.
Nečekejte a nechte se očkovat co nejdříve!

Chřipka je závažné onemocnění, kterým se v Česku každoročně nakazí statisíce
obyvatel a téměř dva tisíce z nich jejím následkům dokonce podlehnou. Češi však
navzdory varovným statistikám chřipku stále podceňují a v průběhu každoroční
chřipkové epidemie pak zbytečně čelí velmi nebezpečnému onemocnění, riziku
vážných zdravotních komplikací, hospitalizaci v nemocnici, v krajním případě
i smrti. Proti chřipce přitom existuje jednoduchá a účinná prevence – očkování
aktuálně používanou čtyřsložkovou vakcínou. Právě nyní je na očkování proti
chřipce ten nejvhodnější okamžik. Pokud jej plánujete, měli byste to stihnout
ideálně do Vánoc, aby si Vaše tělo stihlo vytvořit protilátky ještě před propuknutím chřipkové epidemie. Ta přichází zpravidla v průběhu ledna. Rizikové skupiny obyvatel – senioři nad 65 let a chronicky nemocní bez ohledu na věk mají
očkování zcela zdarma. Ostatním zájemcům na něj přispívá většina zdravotních
pojišťoven v rámci svých fondů prevence.
Chřipka se vzhledem k podobným projevům často mylně
zaměňuje s běžným nachlazením, což přispívá ke zlehčování
jejího nebezpečí. Ve srovnání
s nachlazením má však chřipka výrazně těžší průběh, nese
s sebou větší rizika vážných
komplikací a rovněž návrat
k plnému zdraví trvá u chřipky
obvykle mnohem déle. Každoročně na následky chřipky
umírá až 4x více osob než při
dopravních nehodách!

„Preventivní očkování proti chřipce dokáže výrazně snížit počty
nemocných i zemřelých v souvislosti s každoroční chřipkovou
epidemií. Ta naši zemi postihuje
v chladných měsících, většinou
na začátku roku. Ideální období pro očkování proti chřipce je
právě teď, přibližně do poloviny
prosince. Očkovat se lze i později, ale je potřeba vzít v úvahu, že
ochrana nastupuje zhruba 14 dní
po aplikaci očkovací látky,“ říká
MUDr. Martina Havlíčková, ve-

Právě nyní
je na očkování proti
chřipce ten nejvhodnější
okamžik.
doucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
Státního zdravotního ústavu.
Očkování pomáhá všem věkovým skupinám, výrazně

u nich snižuje nebezpečí nákazy a komplikací spojených
s chřipkou i počet návštěv
u lékaře. Očkování proti chřipce sice není povinné, ale vzhledem k velkým rizikům chřipky
a k důležitosti prevence se
však důrazně doporučuje zejména rizikovým skupinám
obyvatel, pro něž následky
chřipky bývají nejtěžší. Mezi
ně kromě osob starších 65 let
patří také kardiaci, tzn. lidé
s chronickým onemocněním
srdce a cév, dále diabetici, astmatici a pacienti s dalšími plicními chorobami, s onemocněním ledvin, jater nebo např.
osoby s poruchou imunitního
systému.
Očkovat by se měli také všichni, kdo jsou v úzkém kontaktu
s těmito pacienty, tedy jejich
rodinní příslušníci a rovněž
zdravotnický personál. Rizikoví pacienti mají očkování plně
hrazené z veřejného zdravotního pojištění, takže vakcínu i její
aplikaci mají zdarma.

Na očkování zajděte
ke svému praktickému lékaři
Pokud jste se letos ještě nenechali očkovat proti chřipce,
nečekejte a rovnou se u svého
praktického lékaře domluvte
na konkrétním termínu, abyste

Každoročně
na následky chřipky
umírá až 4x více osob
než při dopravních
nehodách!
to stihli v termínu, který odborníci doporučují. Většina lékařů
má vakcíny k dispozici přímo
ve své ordinaci, případně je mohou obratem doobjednat.
Můžete také navštívit kterékoli očkovací centrum. Pokud
nepatříte mezi pacienty, kteří
mají očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního
pojištění, nezapomeňte si nechat vystavit doklad za nákup
a aplikaci vakcíny, které budete
potřebovat k pozdějšímu proplacení pojišťovnou.

HUDEBNÍ IMPULSY

Neckářovy
živé legendy

Václav Neckář v klubu Doupě.
FOTO | LIBOR MAKRLÍK, JANA VOLKOVÁ

Vánoční živý koncert
opět odvysílá Rádio
Impuls. Ve čtvrtek
5. prosince zazpívá
slavné hity Lékořici či
Půlnoční Václav Neckář.
JOSEF VLČEK

V

roce 2016 se na pražském Veleslavíně zrodilo Studio Doupě.
Napůl nahrávací studio, napůl
malý klub, do kterého se vejde zhruba
pět desítek posluchačů. Majitel si dal za
cíl vytvořit intimní prostředí, ve kterém
INZERCE

by se muzikanti cítili jako doma v blízkém kontaktu se svým publikem. A protože stejný cíl, být co nejblíže svým posluchačům, má i nejposlouchanější česká rozhlasová stanice Rádio Impuls, zrodila se od té doby v přátelském prostředí Doupěte řada originálních koncertních nahrávek, známých jako Živááááky Rádia Impuls. Specifickou roli mezi
nimi hrají vánoční snímky.
Tím prvním byla překvapivě klasika, Rybova Česká mše vánoční. Pro nahrávání získal Impuls jako dirigentku známou specialistku na „Rybovku“
Miriam Němcovou a jako sólisty vokální kvarteto Bohemian Voice. Velký orchestr, který se na nahrávce podílel,
hrál doslova uprostřed přítomných divá-

ků. Nádherná a neuvěřitelně komorní atmosféra připomínající domácí muzicírování byla tak inspirující a vysílání
mělo u posluchačů takový ohlas, že se
vedení rádia rozhodlo v tradici vánočních koncertů pokračovat.
O rok později se s vánoční nahrávkou přihlásil houslový virtuos Pavel
Šporcl s Karlovarským symfonickým
orchestrem. V zajímavých aranžmá
předvedl na svých modrých houslích celou řadu oblíbených vánočních koled
a písní, mezi nimiž nejvíce nadchlo provedení ústřední melodie z filmu Anděl
Páně 2.
Další vánoční živák byl ve znamení
Lucie Bílé, která má nádherný vánoční
repertoár plný světových hitů i půvab-

ných českých koled. Letos směřuje její
vánoční koncert v prosinci do pražské
O2 areny. Lucii Bílé ale kromě velkých
hal anebo kostelních síní sluší i komorní poloha. Sama zpěvačka později prohlásila, že vystoupení v intimním klubovém prostředí Doupěte patřilo k jejím
vůbec nejlepším výkonům. I z rádia je
znát, s jakým gustem dokázala zazpívat
píseň Hallelujah Leonarda Cohena, známou u nás s textem Pavla Vrby jako Desatero nebo naši Purpuru pánů Suchého
a Šlitra v duetu s Honzou Toužimským
z Arakainu.
Také letos připravil Impuls pro své
posluchače nový vánoční koncert. Inspirací k němu byla nejpopulárnější vánoční píseň posledních let, Půlnoční
Václava Neckáře. Šestasedmdesátiletý
zpěvák si připravil hodinový program,
v němž vedle oblíbené Půlnoční zazpíval se svou kapelou, smyčcovým kvartetem a chlapeckým sborem krásné koledy, vánoční písně Ježíšku z dávných
dní či Andělé strážní. Chybět nebude
ani populární Stín katedrál, Lékořice
nebo Suzanne v půvabných aranžích.
Posluchači budou překvapení, jak hluboké propojení s publikem dalo známým Neckářovým skladbám nečekaný
duchovní rozměr.
Rádio Impuls přichystalo na začátku
adventu přehlídku všech svých Vánočních živááááků. Slyšet je můžete 3., 4.
a 5. prosince vždy od 20 hodin na Impulsu. Začíná Lucie Bílá, pokračuje Pavel Šporcl a těsně před Mikulášem
5. 12. si vychutnejte v premiéře Vánoce
s Václavem Neckářem.

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

52 29. listopadu 2019

Téma: Nová
léčba bolavých
kloubů

A

rtróza a artritida. Dvě nemoci kloubů. Trpí jimi
statisíce Čechů. Někdy
pro ně ale může být těžké rozeznat, se kterou z nich se právě oni
perou. Přestože jde o dvě zcela
různé choroby, postižení i projevy mohou být téměř shodné.
Profesor MUDr. Karel Pavelka, ředitel Revmatologického
ústavu v Praze, se výzkumu i léčbě obou nemocí věnuje celý svůj
profesní život. „Nedávno se objevila zcela nová kategorie malých
chemických molekul. Jejich
efekt je téměř totožný s biologickými preparáty, léčba je ale komfortnější,“ pochvaluje si novinku
v léčbě revmatoidní artritidy.
Proč se podobných pokroků nedaří dosáhnout i v terapii artróz?
Podaří se jednou překonat zažité
dogma, že poškozená chrupavka
je již neopravitelná?
Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Česká republika

Přestaňte mi posílat obnažená
přirození, žádá Mynářova žena
ČR | Manželka hradního kancléře Vratislava Mynáře (52 let) Alexandra (36) si
na sociálních sítích postěžovala. Muži jí
posílají hanbaté fotky a videa. Požádala
je proto, aby s tím přestali.
„Žádám pány, aby mi přestali posílat
svá obnažená přirození. Dalšímu borcovi, který mi v sobotu poslal video, na
kterém se uspokojuje, doporučuju, aby
si nejprve doma pořádně uklidil a pak si
našel ženu! Nechápu to, nezveřejňuju
žádné lechtivé či provokativní fotky a
jestli vás vzrušuje pohled na ženu s kojencem v náručí, pak vyhledejte odbornou pomoc! Prozatím nikoho nejmenuju,“ napsala Mynářová na Facebooku.
V poslední době se Alexandra Mynářová, která je na sociálních sítích docela
aktivní, dostala do křížku s bývalým
hradním protokolářem Jindřichem Forejtem. Ten kritizoval, že na udílení státních vyznamenání seděla v první řadě, a
označil to za „znásilnění tradic v přímém přenosu“. Moderátorka kontrovala tím, že podle jejích informací Forejt
ponižoval podřízené a spíše než odbor-

Alexandra a Vratislav Mynářovi.
ník na protokol je „odborník na kokain,
prostituty a falšování dokumentů o
vzdělání“. Moderátorka Alexandra Mynářová je dvojnásobnou maminkou. S
kancléřem má dva syny. Viktor se narodil letos v létě a Vratislav přišel na svět
v roce 2015. Alexandra Nosková a Vratislav Mynář se vzali v únoru 2015 v moravských Osvětimanech, kde Mynář pod-

FOTO | PROFIMEDIA

niká a působí jako zastupitel. Za svědka
šel prezident Miloš Zeman. Nevěsta
byla při obřadu těhotná. Moderátorka začínala v České televizi. Její vztah s Mynářem se provalil v roce 2013, když deník Blesk přinesl fotografie z Dubaje,
kde s kancléřem trávila dovolenou. Z
ČT pak odešla a od roku 2016 moderuje
(zar)
na televizi Barrandov.
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....a navíc 400,- Kč jako dáreK od nás
přı nákupu brýlí s vánočním poukazem

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ŘÍJEN / LISTOPAD 2019

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2

VELKO
O
POPOVIC
CKÝ
KOZEL
Řezaný 11
0,5 l

VEL
LKO
O
POPO
OVIC
CKÝ
KOZEL
L
svě
ětlý
0,5 l

VEL
LKO
POPOV
VICKÝ
Ý
KOZE
EL 11
0,5
5l

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
Florián, 0,5 l

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

PIL
LSNER
URQ
QUELL
ležáák, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5
5l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LEVNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.10.2019 do 30.11.2019
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

OO
IC

JTE

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 01102019 12345)

RAJEC
nesycený
1,5 l

PU

PODZIMNÍ
NOVINKY

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l

S

KOFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
světlý
0,5 l

BIRELL
pollottmavýý 0,5
5l

Vyhraj retro skútr
od Zaplo.cz
Stačí si vyřídit půjčku v minimální výši 5.000 Kč
v síti prodejen GECO.

í
n
č
o
n
Vá
ž
sout1ě. 12.
á
začín 9
201

Vezměte si Zaplo půjčku v minimální výši 5.000 Kč na 30 dní v síti prodejen GECO
a vyhrajte jeden ze tří krásných retro skútrů. Stačí půjčku splatit v řádném termínu
nebo alespoň jednou řádně prodloužit její splatnost a jste ve hře!
Soutěž platí od 1. 12. do 31. 12. 2019.
Podrobná pravidla soutěže naleznete na
www.zaplo.cz/soutez

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. listopadu 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.30 Looney Tunes: Úžasná show (16, 17) 8.20
Show Toma a Jerryho II (2) 8.45 Tvoje tvář má
známý hlas VI 11.25 Koření 12.20 Volejte Novu
12.55 Rady ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka
Loskutáka 14.00 Mise Nový domov III 15.25 Au
Pair aneb Slečna na hlídání 17.15 Sestra v akci 2
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Astro Boy (3) 6.40 Super Wings (21)
6.55 Příhody Bolka a Lolka 7.20 M.A.S.H (117)
7.50 M.A.S.H (118) 8.25 M.A.S.H (119) 8.55
Autosalon 10.05 Prima Partička 11.15 Česko
Slovensko má talent 12.55 Umění zločinu II (3)
14.05 Umění zločinu II (4) 15.20 Za trnkovým
keřem. Rodinný dobrodružný film (ČR, 1980)
17.10 Král Šumavy. Dobrodružný film (ČR,
1959). Hrají R. Lukavský, J. Vala, J. Švorcová,
J. Marvan, S. Remunda a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (20) 8.20
Top Gear II 9.25 Pevnost Boyard (5) 11.45 Re-play
12.20 COOL e-sport 12.50 Futurama VIII (5) 13.20
Simpsonovi VIII (19-22) 15.20 Futurama VIII (6)
15.40 COOLfeed 15.50 Nezastavitelný 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi VIII (23-25) 19.30
Simpsonovi IX (1) 19.50 COOLfeed 20.00
Smrtonosná past: Opět v akci 22.10 Resident Evil:
Afterlife 0.10 Živí mrtví VIII (16)

20.00 Sametové stopy
Městečka
20.05 StarDance X...
když hvězdy tančí
Jubilejní desátá řada velkolepé
taneční show. Tentokrát se
můžete těšit na mimořádně
napínavý taneční večer
s detektivní zápletkou
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Četník ve výslužbě
Komedie (Fr./It., 1970)
0.00 Inspektor Banks IV
Pohřbené. Detektivní seriál
(VB, 2015)
1.30 Banánové rybičky
2.05 Sama doma
3.35 Móda-Extravagance-Manýry
4.10 Přes nový práh
4.45 Bydlení je hra
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.15

Policisté v akci 9.15 Na chalupě 10.15 Nové bydlení
11.20 Žena za pultem (11/12) 12.25 Žena za pultem
(12/12) 13.40 Muž na radnici (2) 14.55 Přejděte na
druhou stranu (2) 15.55 Delukse 16.55 Extrémní
případy 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Muž na radnici (3) 21.45 Dr. Ludsky
(8/10) 22.55 Delukse 23.55 Extrémní případy

NEDĚLE 6.40 Krimi 7.10 Noviny 7.55 Policisté

v akci 8.55 Policisté v akci 9.55 Policisté v akci
10.55 Policisté v akci 11.55 Třetí patro (4/6) 13.25
Muž na radnici (3) 14.55 Kam doskáče ranní ptáče,
rodinná sci-fi komedie (ČR/SR, 1987) 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Italské
dědictví, drama (N, 2010) 0.25 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.20 Policisté

v akci 11.20 Odsouzené II (44) 12.30 IQ TAXI CZ 13.00
Divocí koně (46) 14.15 Soudní síň 15.20 Soudní síň
16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI CZ 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kam doskáče
ranní ptáče 22.05 IQ TAXI CZ 22.45 Policisté v akci
23.50 Nové bydlení 0.55 Odsouzené II (44)

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
8.15 Vzpomínka na Adventní koncerty České
televize 2018 8.30 StarDance X... kolem dokola
8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown VII 9.50 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Dřevěná
Marika 14.10 Jehlice Sluneční paní 14.50 Území
bílých králů (5/7) 15.40 Ztracenci 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Bydlet jako... ve věži 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

PRVNÍ POMOC PRO RODIČE!

Naši

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLOVENSKÝ RODINNÝ SERIÁL
KAŽDÝ DEN | 8:40

20.20 Warcraft: První střet
Akční fantasy film
(Čína/Jap./USA, 2016)
22.35 Americký sniper
Akční film (USA, 2014)
1.10 Sestra v akci 2
Komedie (USA, 1993)
2.45 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (14)

ÚTERÝ 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II

(45) 12.40 Divocí koně (47) 13.50 Divocí koně (48)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Třetí patro (4) 21.50 Policisté v akci 22.55 Ve
jménu zákona (45) 23.55 Nové bydlení

STŘEDA 10.25 Policisté v akci 11.25 Odsouzené II

(46) 12.25 Divocí koně (49, 50) 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muž na
radnici (4) 21.45 Delukse 22.45 Policisté v akci 23.45
Ve jménu zákona (46) 0.45 Nové bydlení

ČTVRTEK 11.25 Odsouzené II (47) 12.30 Divocí
koně (51, 52) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Extrémní případy 21.25
Přejděte na druhou stranu (3) 22.30 Policisté v akci
23.30 Ve jménu zákona (47) 0.30 Nové bydlení
PÁTEK 8.35 Soudní síň 9.20 Soudní síň 10.25

Policisté v akci 11.20 Odsouzené II (48) 12.30 Divocí
koně (53) 13.45 Divocí koně (54) 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kluci
z bronzu 22.20 Tři zkoušky lásky 0.05 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj II (14)
Bestie 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková a další
21.30 Polda II (5)
Páté přikázání. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
22.50 Dalších 48 hodin
Krimikomedie (USA, 1990). Hrají
E. Murphy, N. Nolte, B. James,
K. Tighe, E. O’Ross. Režie W. Hill
0.50 Muž s cejchem smrti
Akční thriller (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, B. Wallace, K. David.
Režie D. H. Little
2.50 Umění zločinu II (3)
Zraněný muž 1/2. Krimiseriál
(Fr., 2018). Hrají N. Gob,
E. Bernheimová, P. Duclos.
Režie Ch. Brändströmová
3.55 Umění zločinu II (4)
Zraněný muž 2/2. Krimiseriál
(Fr., 2018)

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

10.30 Doktor z hor 11.30 Top Relax 11.35
Teleshopping 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Top Relax 16.10 Paní
domu 16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05
Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda
21.00 Esmeralda 21.50 Krampovoloviny 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 8.30 Nespoutaný anděl 9.30
Nespoutaný anděl 10.30 Nespoutaný anděl 11.30
Top Relax 11.35 Teleshopping 11.55 Luxus store
15.15 Teleshopping 15.35 Teleshopping 16.00 Na
červeném koberci 16.30 Pralinky 17.10 Esmeralda
18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00
Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.50 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 11.10 Teleshopping 11.25 Pohodové

zprávy 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.55 Odložené případy VII (2, 3) 8.45 Král Ralph
10.35 Teleshopping 11.05 Muž z oceli 13.45 Lego
Batman Film, animovaný film (USA/Dán., 2017)
15.50 Pošli to dál, romantické drama (USA, 2000)
18.15 Rozbouřená řeka, dobrodružný film (USA,
1997) 20.00 Zamilovaný Shakespeare, romantický
film (USA/VB, 1998) 22.30 Wanted, akční
krimithriller (USA/N, 2008) 0.30 Kluk od vedle,
horor (USA, 2015)

Prima Max
6.10 Super Wings (20) 6.30 Astro Boy (2) 6.50
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma VI (26)
9.15 V džungli lásky 11.05 Pohádky pro Emu 13.30
Čtyři svatby a jeden pohřeb 15.55 Návrat
mušketýrů 18.10 Gulliverovy cesty, dobrodružná
komedie (USA, 2010) 20.00 Než jsem tě poznala,
romantický film (VB/USA, 2016) 22.20 Smrtící
mráz, akční film (USA, 2017) 0.15 Resident Evil:
Afterlife, horor (N/Fr./Kan./VB/USA, 2010)

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Zvěřinec 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Indian – Pořad o hrách 19.35 Filmové novinky
19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda 21.50
Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
ČTVRTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Paní domu 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 1. prosince 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.10
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.15
21.35
22.05
22.34
22.35
0.15
1.45

Zajímavosti
z
regionů
6.30
Manželská hra 6.45 Ztracenci. Drama
(ČR, 1956) 8.05 Úsměvy Josefa
Náhlovského a Josefa Mladého 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
Hříchy pro diváky detektivek (8/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hospoda U Bílé kočky
Silák a strašidla
Potkal jsem ho v zoo
Přísahám a slibuji (2/4)
Adventní koncerty České televize
Herbář VII
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance X... kolem dokola
Sametové stopy
Jak si nepodělat život
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Černá karta
Inspektor Banks IV
Rozsudek III

Nova
6.05
6.15
7.35
8.20
8.40
9.05
10.15
11.35
13.15
15.20
17.45
18.55
19.30
20.20
22.35
23.05
1.05
3.05
4.00
4.55

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola II (2-4)
Looney Tunes: Úžasná show (18, 19)
Show Toma a Jerryho II (3)
Krok za krokem V (19)
Pohádka o dešťové víle
Dennis, postrach okolí, znovu
zasahuje
Letos nepeču
Kvaska
Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012)
Bota jménem Melichar
Komedie (ČR, 1983)
Hospoda (51)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Okresní přebor: Poslední zápas
Pepika Hnátka
Střepiny
Gangsteři
Akční film (USA, 2010)
Kvaska
Hudební film (ČR, 2007)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (15)
Pohádka o dešťové víle
Novashopping

6.05
6.30
6.45
7.15
8.25
8.50
9.20
10.25
11.45
12.40
13.20
13.40
14.25
16.20
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.10
2.35
3.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (4)
Super Wings (22)
M.A.S.H (120)
Hitlerovi bodyguardi (12)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu III (8)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Jak se staví sen
To je vražda, napekla:
Jen zákusky
Krimifilm (Kan., 2017)
Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Když draka bolí hlava
Pohádka (ČR/SR, 2018)
P. S. Miluji tě
Romantický film (USA, 2007)
Já, Kajínek
Hitlerovi bodyguardi (12)
Halloween H20
Horor (USA, 1998)

5.30 Příběh dinosaura 6.40 Lego Batman Film
8.40 Rozbouřená řeka 10.55 Au Pair aneb Slečna
na hlídání 12.40 Zamilovaný Shakespeare 15.05
Sherlock Holmes: Jak prosté II (1-3) 17.40 Warcraft:
První střet, akční fantasy film (Čína/Jap./USA, 2016)
20.00 Schindlerův seznam, drama (USA, 1993)
23.20 Táhni k čertu!, horor (USA, 2015)

Prima cool
8.10 Top Gear II 9.30 Pevnost Boyard (6) 11.40
Těžká dřina 12.15 Bikesalon 12.50 Futurama VIII (6)
13.20 Simpsonovi VIII (23-25) 14.50 Simpsonovi IX
(1) 15.20 Futurama VIII (7) 15.40 COOLfeed 15.50
Smrtonosná past: Opět v akci 17.45 COOLfeed
17.55 Simpsonovi IX (2-5) 19.50 COOLfeed 20.00
Zachraňte vojína Ryana 23.40 Narcos (5) 0.45
Narcos (6)

Prima Max
7.55 Super Wings (21) 8.10 Astro Boy (3) 8.40
Zpravodajství FTV Prima 10.00 Vítejte doma VI
(26, 27) 11.55 Za trnkovým keřem 13.30 Gulliverovy
cesty 15.20 Než jsem tě poznala 17.45 Fanaticky
zamilován, romantická komedie (USA/N, 2005)
20.00 Prime, komedie (USA, 2005) 22.15 Dalších
48 hodin, krimikomedie (USA, 1990) 0.20 P. S. Miluji
tě, romantický film (USA, 2007)

pondělí 2. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
Stan 10.05 168 hodin 10.35 Dobrodružství kriminalistiky 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Velký případ malého detektiva
a policejního psa Kykýna
15.55 To je vražda, napsala VIII
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
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.15 Princip slasti (8/10)
21.15 Rozsudek III
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
0.00
0.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3785)
Specialisté (43)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (20)
Ordinace v růžové zahradě 2
(592)
Odložené případy VII (4)
Odložené případy VII (5)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3786)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (98)
Specialisté (44)
Expozitura (4)
Beze stopy V (24)
Odložené případy VII (4)
Novashopping

Prima
6.50
7.25
8.20
8.50
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.50
1.45
2.45

Super Wings (23)
M.A.S.H (120)
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (10)
Jake a Tlusťoch (1)
Walker, Texas Ranger II (16)
Námořní
vyšetřovací služba (20)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (212)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (20)
Walker, Texas Ranger II (16)
Námořní
vyšetřovací služba (20)

Nova Cinema
6.20 Král Ralph 8.10 Pošli to dál 10.40
Teleshopping 11.10 Zamilovaný Shakespeare 13.40
Teleshopping 14.10 Trhala fialky dynamitem 16.05
Letos nepeču, komedie (USA, 2010) 17.50 Kvaska,
hudební film (ČR, 2007) 20.00 František je děvkař,
komedie (ČR, 2008) 21.50 Black Mass: Špinavá hra,
drama (USA/VB, 2015) 0.10 Táhni k čertu!

Prima cool
12.15 Simpsonovi IX (2-5) 14.15 Cool Kids (20)
14.45 Re-play 15.20 Futurama VIII (8) 15.40
COOLfeed 15.50 Americký chopper VI (25) 16.50
Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IX
(6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Těžká dřina
21.25 Teorie velkého třesku (7, 8) 22.20 Kurz sebeovládání (89) 22.50 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
7.45 Super Wings (22) 8.05 Astro Boy (4) 8.30
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma VI
(27, 28) 11.40 Luisa a Lotka 13.40 Fanaticky
zamilován 15.50 Prime, komedie (USA, 2005) 18.10
Falešná snoubenka, romantický film (USA, 2016)
20.00 Bez návodu, komedie (Mex., 2013) 22.45 Víc
než zločin, thriller (USA, 2014) 0.45 Zachraňte
vojína Ryana, válečný film (USA, 1998)

úterý 3. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin VI 10.35
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

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 StarDance X... když hvězdy tančí
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Tchyně a uzený
Drama (ČR, 2011)
22.30 Gejzír
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Columbo
0.15 Taggart
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.30
0.10
1.00
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3786)
Specialisté (98)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (593)
Odložené případy VII (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3787)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (935)
Víkend
Expozitura (5)
Beze stopy VI
Odložené případy VII (6, 7)
Krok za krokem V (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (592)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.20
8.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.20
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.35
23.50
0.50
1.45
2.45
3.45

Astro Boy (6)
Super Wings (24)
M.A.S.H (122)
M.A.S.H (123)
M.A.S.H (124)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Cesty lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (11)
Jake a Tlusťoch (2)
Walker, Texas Ranger II (17)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (109)
MARTA
Vůně zločinu (1)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (21)
Walker, Texas Ranger II (17)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Jake a Tlusťoch (2)

Nova Cinema
6.40 Pohádka o dešťové víle 7.55 Odložené případy
VII (4, 5) 9.45 Au Pair aneb Slečna na hlídání 12.10
Dennis, postrach okolí, znovu zasahuje 14.05 42
16.35 Warcraft: První střet 18.55 Bota jménem
Melichar 20.00 Santa má bráchu, komedie (USA,
2007) 22.20 Čelisti 3, horor (USA, 1983) 0.10
Schindlerův seznam, drama (USA, 1993)

Prima cool
11.55 Futurama VIII (8) 12.25 Simpsonovi IX (6-9)
14.25 Teorie velkého třesku (7, 8) 15.20 Futurama
VIII (9) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
VI (26) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (10-13) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Partička XXL 21.45 Teorie velkého třesku
(9, 10) 22.40 Kurz sebeovládání (90) 23.00 Cesty
k úspěchu 23.15 Partička 0.00 COOLfeed

Prima Max
6.50 Super Wings (23) 7.10 Astro Boy (5) 7.40
Zpravodajství FTV Prima 9.05 Vítejte doma VI
(28, 29) 10.55 Frida 13.30 Falešná snoubenka,
romantický film (USA, 2016) 15.20 Bez návodu,
komedie (Mex., 2013) 18.05 Vraždy v Lisabonu,
krimifilm (N, 2017) 20.00 Loupež století, krimifilm
(USA, 2014) 22.05 Vendeta, akční thriller (USA,
2011) 0.15 Víc než zločin, thriller (USA, 2014)

středa 4. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Příběhy slavných...
Petr Lébl 10.00 Velký případ malého
detektiva a policejního psa Kykýna.
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Josefa Bláhy
14.40 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VIII
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
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Sametové stopy
20.15 Spravedlnost (3/3)
21.35 Neviditelní (12, 13/13)
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Columbo
1.05 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
0.20
1.15
2.10
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3787)
Ordinace v růžové zahradě 2 (935)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (594)
Odložené případy VII (8)
Odložené případy VII (9)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3788)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise Nový domov III
O 10 let mladší II
Expozitura (6)
Beze stopy VI (2)
Odložené případy VII (8)
Odložené případy VII (9)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.45
7.20
8.15
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
1.55
2.55
3.50

Astro Boy (7)
Super Wings (25)
M.A.S.H (124)
M.A.S.H (125)
M.A.S.H (126)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Plachetnice lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (12)
Jake a Tlusťoch (3)
Walker, Texas Ranger II (18)
Námořní vyšetřovací služba (22)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (213)
Show Jana Krause
Temný Kraj II (14)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (22)
Walker, Texas Ranger II (18)
Námořní vyšetřovací služba (22)
Jake a Tlusťoch (3)

Nova Cinema
6.35 Trhala fialky dynamitem 8.30 Odložené případy
VII (6, 7) 10.20 Sherlock Holmes: Jak prosté II (1-3)
13.35 Letos nepeču 15.55 Santa má bráchu 18.10
Vánoce v Conway, drama (USA, 2013) 20.00
Babovřesky 3, komedie (ČR, 2015) 22.05 Jednotka
příliš rychlého nasazení, akční komedie (VB, 2007)
0.25 Gangsteři, akční film (USA, 2010)

Prima cool
11.55 Futurama VIII (9) 12.25 Simpsonovi IX (10-13)
14.25 Teorie velkého třesku (9, 10) 15.20 Futurama
VIII (10) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
VII (1) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku (11-14) 22.10 Kurz sebeovládání (91) 22.40 Prima Partička 23.40 COOLfeed
23.45 Americký chopper VII (1) 0.45 Prima Partička

Prima Max
6.55 Super Wings (24) 7.10 Astro Boy (6) 7.40
Zpravodajství FTV Prima 9.05 Vítejte doma VI (30)
10.10 To je vražda, napekla 11.55 Když draka bolí
hlava 14.15 Vraždy v Lisabonu 16.10 Loupež století
18.15 Vzájemná výpomoc, komedie (USA, 2009)
20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti, fantasy film (USA, 2016) 22.45 Les sebevrahů,
horor (USA, 2013) 0.40 Vendeta

čtvrtek 5. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Střevíčky 10.05 Všechno, co
mám ráda 10.30 Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zástava
14.20 Otec Brown VII
15.10 Doktor Martin VI
16.00 To je vražda, napsala VIII
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Rozsudek III
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Taggart
23.20 Kriminalista

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.05
0.15
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3788)
O 10 let mladší II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (595)
Odložené případy VII (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3789)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (936)
Život ve hvězdách
Ex Machina
Sci-fi film (VB, 2014)
Odložené případy VII (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Krok za krokem V (22)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.20
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50

Astro Boy (8)
Super Wings (26)
M.A.S.H (126)
M.A.S.H (127)
M.A.S.H (128)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Královna noci
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (13)
Jake a Tlusťoch (4)
Walker, Texas Ranger II (19)
Námořní vyšetřovací služba (23)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (110)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger II (19)
Námořní vyšetřovací služba (23)
Jake a Tlusťoch (4)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.55 Dennis, postrach okolí, znovu zasahuje, 7.20
Odložené případy VII (8, 9) 9.10 42 12.10 Vánoce
v Conway 14.35 Americký ocásek 16.05 Babovřesky
3 18.05 Starožitníkův krám 20.00 Batman vs.
Superman: Úsvit spravedlnosti, akční sci-fi film (USA,
2016) 23.00 Red Rock West, thriller (USA, 1992)
0.50 Cela, krimidrama (USA, 1996)

Prima cool
10.55 Teorie velkého třesku (11, 12) 11.50 Futurama
VIII (10) 12.20 Simpsonovi IX (14-17) 14.20 Teorie
velkého třesku (13, 14) 15.20 Futurama VIII (11)
15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper VII (2)
16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku (15, 16)
22.20 Kurz sebeovládání (92) 22.50 Kriminál

Prima Max
6.10 Super Wings (25) 6.30 Astro Boy (7) 6.50
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma VI (31)
9.15 Bez návodu 11.50 Návrat mušketýrů 14.00
Vzájemná výpomoc 15.50 Ďábel nosí Pradu 18.15
Polibek pod jehličím, romantický film (USA, 2017)
20.00 Holky z porcelánu, komedie (ČR, 1974) 22.15
Smrtonosná hra 2, thriller (USA, 2013) 0.15 Les
sebevrahů, horor (USA, 2013)

pátek 6. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Zástava 10.10 Přísahám
a slibuji (2/4) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Ota Sklenčka
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Lída Baarová
22.00 Všechnopárty
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Hercule Poirot
23.50 Svatba upírů
Hororová komedie (ČR, 1993)
1.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3789)
Ordinace v růžové zahradě 2 (936)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (596)
Odložené případy VII (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3790)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Vánoční Kameňák
Komedie (ČR, 2015)
Con Air
Akční thriller (USA, 1997)
Odložené případy VII (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Život ve hvězdách

Prima
6.15
6.40
7.20
8.15
8.45
9.20
10.15
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
0.35
1.35
2.30
3.45

Astro Boy (9)
Super Wings (27)
M.A.S.H (128)
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Pouto lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (14)
Jake a Tlusťoch (5)
Walker, Texas Ranger II (20)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Fotr je lotr
Komedie (USA, 2000)
Vražedná bilance
Akční film (USA, 2018)
Walker, Texas Ranger II (20)
Námořní vyšetřovací služba II (1)
Jake a Tlusťoch (5)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.05 Odložené případy VII (10, 11) 7.55 Rodinný
chaos 9.45 Teleshopping 10.20 Babovřesky 3
12.20 Teleshopping 12.50 Zemětřesení 15.20
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 18.15
Z lásky nebo pro peníze 20.00 Raubíř Ralf 21.55
Tango a Cash, akční komedie (USA, 1989) 23.50 Ex
Machina, sci-fi film (VB, 2014)

Prima cool
8.20 Top Gear III 9.35 Americký chopper VII (2)
10.35 Autosalon 11.50 Futurama VIII (11) 12.20
Simpsonovi IX (18-21) 14.20 Teorie velkého třesku
(15, 16) 15.20 Futurama VIII (12) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper VII (3) 16.50 Top Gear III
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IX (22-25) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Ve jménu krále 22.45
Smrtící oteplení 0.40 Americký chopper VII (3)

Prima Max
6.20 Super Wings (26) 6.35 Astro Boy (8) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.35 Vítejte doma! VII (1, 2)
10.25 Vzájemná výpomoc 12.15 Falešná snoubenka
14.00 Polibek pod jehličím 15.50 Záhada Hailey
Deanové: Smrtící láska 17.45 Táta nebo milenec,
komedie (Fr., 1991) 20.00 Motýl na rameni, drama
(Fr., 1978) 22.00 Kriminál, thriller (USA, 1989) 0.25
Smrtonosná hra 2, thriller (USA, 2013)
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Knižní tipy: Odsun Němců i starobylé mýty
Očista československého
pohraničí
Eagle Glassheim

Jak po druhé světové válce probíhaly
odsuny a jaké byly
osudy vysídlených
Němců? Jaký osud
čekal uprázdněné
oblasti v pohraničí,
v bývalých Sudetech, a to nejen
z hlediska osídlení,
ale také jako průmyslové a hornické oblasti? Jaké vlastně byly důvody odsunů, jaká
byla historie soužití různých národů na
území meziválečného Československa?
Jak se dokázalo Československo vypořádat s ekologickými problémy v severních
Čechách od války až po současnost a jak
se projevily přesuny obyvatel na kulturní
krajině? Dá se paměť krajiny ještě zachránit? Na všechny tyto otázky hledá odpovědi americký historik Eagle Glassheim.
406 stran, Nakladatelství Academia

Mýty a legendy pro
unavené rodiče a jejich děti
Dan Green, David Lyttleton
Na stránkách bohatě ilustrované knížky Dana Greena
ožívají starobylé
mýty a legendy
z celého světa. Tradiční příběhy vyprávěné netradiční
formou seznamují
čtenáře s duhovými hady, kyklopy, draky i odvážnými hrdiny a proslulými kráskami, jejichž jména
zlidověla. Známé i neznámé pověsti ukazují, jak si kdysi lidé vysvětlovali vznik
světa, koloběh ročních období nebo proměnlivost počasí. Kdoví, třeba opravdu
lze zastavit slunce, najít moudrost v hloubi temného lesa, sestoupit do podsvětí
a ukonejšit tříhlavého psa koláčkem.
224 stran, Nakladatelství JOTA

Stoprocentní matky
Aimee Molloyová

Říkají si májové
mámy, protože se
jim všem děti narodily v květnu. Dvakrát týdně se scházejí v brooklynském parku, aby
se
vymanily
z únavné rutiny
mateřských starostí a probraly spolu radosti, strach a úzkosti
své nové životní etapy, která se točí kolem
dětí. Tu a tam si dopřejí drink v nedalekém módním baru. Jednoho horkého červencového večera se ale něco děsivě zvrtne: chlapečka jedné z matek někdo unese.
352 stran, Nakladatelství LEDA

Eugenie
Jana Poncarová
Hotel Continental v samotném srdci Plzně skrývá románový příběh z doby první republiky a druhé světové války. Eugenii jako většinu žen své doby čeká
smluvený sňatek. S manželem, za něhož se provdá na přání otce, se stará
o chod hotelu, kde rodina prožívá okuINZERCE

paci a válku.
Schází se tady
plzeňská smetánka, jednoho dne zde přenocuje i Marlene Dietrichová. Během
okupace si přichází do hote-

lové kavárny vypít sklenku gestapo i odbojáři. Bombardování Plzně připraví
mladou hoteliérku o otce i o manžela.
Osvobození americkou armádou v květnu 1945 přináší do života vdovy novou
lásku, která ji postaví před osudové rozhodnutí. Kniha je inspirovaná skutečným příběhem hoteliérky Eugenie Egertové Janečkové.
376 stran, Nakladatelství Motto

JAK SE TO DĚLÁ
KOMERČNÍ PREZENTACE

Perlivé vody a limonády z Veselí
VESELÍ NAD LUŽNICÍ | Společnost
Fontea a.s. byla založena v roce 1991.
Zakladateli společnosti jsou potomci původních majitelů, kteří navázali na tradici výroby a prodeje nealkoholických nápojů v Deštné. Od roku 2004 je majoritním a od roku 2006 jediným vlastníkem
polská nadnárodní společnost Maspex
Wadowice.
Maspex Group je jednou z největších
potravinářských společností ve střední
a východní Evropě. Zaměstnává šest tisíc zaměstnanců v patnácti výrobních
závodech a její obrat v roce 2018 přesáhl 28 miliard korun.
Mezi hlavní produkci společnosti
Maspex Group patří známé značky jako
Kubík, Relax, Tiger.
Fontea a.s. vyrábí kompletní portfolio ve Veselí nad Lužnicí. Sortiment zahrnuje kompletní nabídku nápojů od pramenitých vod AquaBella až po ochucené vody a nápoje jako například River
tonik, Márka nebo Tiger.
Fontea a.s. patří mezi největší výrob-

Společnost Fontea vyrábí své kompletní portfolio vod a limonád ve Veselí
nad Lužnicí na Táborsku.
FOTO | ARCHIV SPOLEČNOSTI FONTEA
ce nealkoholických nápojů v České republice. Společnost vyrábí hlavně privátní značky vod a nealkoholických nápojů pro největší tuzemské řetězce jako

Penny market, LIDL, Kaufland, Tesco,
Makro, Globus, COOP atd.
Fontea a.s. zaměstnává více než 120
zaměstnanců a je dlouhodobě stabilní,

ziskovou a finančně zdravou společností. Loňský obrat dosáhl výše 440 milionů korun.
V posledních třech letech byly realizovány investice do nových výrobních technologií za 250 milionů korun. Veškeré prostředky byly vynaloženy z vlastních financí. Nejvýraznější investicí je nová výrobní linka, která je nyní jednou z nejmodernějších
technologií na výrobu vody v České
republice, je plně automatizovaná a zefektivnila výrobní proces. Do budoucna bude společnost pokračovat v rozšiřování a modernizaci výrobního prostředí a skladu.
V našem závodě nalezne uplatnění téměř každá profese – výrobní dělník,
skladník, mistr, laborant, vedoucí i administrativní pozice.
Pokud se chcete stát členem našeho
týmu a podílet se na výrobě nealkoholických nápojů pro největší prodejní řetězce, zašlete svůj životopis na e-mailovou
adresu – zivotopisy@fontea.cz. (PR)
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Nadnárodní společnost Fontea a.s.
se sídlem ve Veselí nad Lužnicí hledá
spolehlivé pracovníky na pozice:

» operátor výroby – obsluha výrobní linky
» skladník – řidič VZV
» směnový technik – opravy a údržby
automatizovaných technologických zařízení

» směnový mistr – organizace práce ve směnném provozu
pro bližší informace prosím kontaktujte
personální oddělení, tel: 381 503 411,
zivotopisy@fontea.cz, www.fontea.cz
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Vodní pólistky útočí na 15. titul
Vodní pólisté i pólistky
ze Strakonic mají v nové
sezoně nejvyšší cíle.
PAVEL KORTUS
STRAKONICE | Vodní pólistky strakonického Fezka získaly čtrnáct mistrovských titulů v řadě, tomu se v Česku žádný klub nemůže rovnat. „Chceme znovu obhájit, nic jiného nepřipadá v úvahu,“ ujišťuje Lucie Votavová, jedna
z opor týmu.
Jihočešky vstoupily do sezony na své
poměry standardně – šesti výhrami v šesti zápasech. Naposledy doma dvakrát porazily Hradec Králové. „Hlavním rivalem bude Stepp Praha, se kterým jsme
na začátku sezony odehrály vyrovnané
zápasy,“ předpovídá česká reprezentantka ve strakonických barvách.
Česká ženská extraliga se hraje turnajově, čtyři týmy se utkají každý s každým dvakrát doma, dvakrát venku. Následuje play off, v semifinále se střetne

první tým se čtvrtým a druhý se třetím,
z čehož vznikne finálová dvojice.
Vodní pólisté ve Strakonicích naposledy slavili mistrovský titul v roce
2015. Pak přišla generační obměna.
Před aktuální sezonou se k mužstvu vrátil trenér Karel Faměra, se kterým Strakonice získaly většinu titulů. Je to autorita, hráče umí dobře připravit. Navíc
mladí hráči dozráli a výsledky jsou

Předseda strakonického klubu
vodního póla a stále ještě aktivní
hráč Marek Fügner. FOTO | JAN ŠKRLE

čtyřky dostaneme,“ říká Marek Fügner,
předseda strakonického vodního póla
a stále i aktivní hráč.
V mužské extralize působí osm celků, každý s každým hraje jednou doma
a jednou venku. Po čtrnácti zápasech základní části se první čtyřka utká o titul
stejným systémem jako ženy, mužstva
na pátém až osmém místě zabojují o konečné umístění.

INZERCE

2020: elektřina a plyn
bude dražší!!!

Každý z ná

Strakonické vodní pólistky kralují
už 14 let. FOTO | ARCHIV LUCIE VOTAVOVÉ

znát. Na úvod ročníku pólisté ovládli
český pohár, vstup do ligové sezony jim
však tolik nevyšel. Po prohrách v Olomouci a Přerově se Jihočeši dočkali prvních bodů doma, když porazili úřadujícího mistra Stepp Praha, pak však nestačili na pražskou Slavii.
„Chceme se dostat do play off, které
hrají čtyři nejlepší týmy. Vyřazovací
boje jsou jiná soutěž. Věřím, že se do
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Řecký dramatik Menandros: Nemocné tělo potřebuje lékaře, ...

Tajenka: ...nemocná duše přítele.
INZERCE

Jižní Čechy

29. listopadu 2019 63

Lafatovi krajský přebor svědčí

Bývalý reprezentační útočník se vrátil po vážném zranění a s Olešníkem na podzim ani jednou neprohrál
PAVEL KORTUS

du. Ani tolik nešlo o zranění. Spíše mě
zklamaly poměry v krajském přeboru.
Nechápu, proč týmy každý rok za každou cenu zachraňují soutěž. Vždyť kdyby hrály níž, možná by je to i více bavilo. Když se pak nerozhoduje na hřišti,
nemá cenu ani hrát.

OLEŠNÍK | Po vážném zranění je zpátky ve hře. David Lafata (38 let) stihl na
podzim devět zápasů, ve kterých vstřelil šest branek. Jeho Olešníku se daří.
Po loňském triumfu v krajském přeboru
je tým znovu na čele tabulky. Na postup
do divize ale nemyslí.
Po podzimu máte v krajském přeboru náskok šesti bodů na druhý Český Krumlov. Ani jednou jste neprohráli, pouze třikrát remizovali. Jste
spokojeni?
Ano. I když jsme několikrát nehráli podle
našich představ, tak jsme vyhráli. Hrajeme fotbal pro radost, vedeme tabulku.
Minulý rok jste postup odmítli, v soutěži dominujete i letos. Jak se stavíte letos k případnému postupu?
Když jsme postup odmítli loni, tak letos
by to asi nebylo jiné. Ale je to jen můj
názor a v kabině jsme to ještě neřešili.
Zatím o tom nemá cenu mluvit. Navíc
se krajský přebor hodně vyrovnal, v minulé sezoně jsme byli víc odskočení. Je
tam Český Krumlov, Protivín či Lom.
Soutěž bude zajímavá až do konce jara.
Vy jste si chtěl zahrát divizi?
Osobně jsem postoupit nechtěl. Krajský
přebor mi maximálně vyhovuje. Všechny

Co říkáte na kvalitu jihočeského krajského přeboru?
V přeboru hraje řada šikovných fotbalistů, úroveň zápasů se zvedá a s tím i kvalita celé soutěže.

David Lafata se vrátil po vážném zranění a na podzim vstřelil v krajském přeboru šest gólů v devíti zápasech.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
zápasy jsou blízko, to je velká výhoda.
Navíc máme před divizí respekt. Někteří
kluci studují daleko, další pracují v zahraničí. Na trénink se sejdeme jen v pátek a
na divizi bychom museli víc trénovat.
Na podzim jste po zranění stihl šest
gólů v devíti zápasech. Potěšila vás
tato bilance?
Jsem hlavně rád, že jsem si na podzim
mohl zahrát. Každý gól mi udělá radost,
ale není to tak, že když jsem na hřišti,
tak musím skórovat.

Na konci minulé sezony vám soupeř
v zápase v Hluboké nad Vltavou zlomil lýtkovou kost. Jak zákrok s odstupem času berete?
K fotbalu zranění patří. Bylo nepříjemné, že se mi stalo tak vážné zranění. Ale
věřím, že to protihráč neudělal schválně. Jsem rád, že se noha zahojila
a mohu hrát dál.
Nepřemýšlel jste, že byste s fotbalem skončil?
Chvilku jsem si říkal, že už hrát nebu-

Na vás jako na bývalého ligového
hráče a reprezentanta byla v přeboru upřena velká pozornost. Svědčilo
vám to?
Nechci na sebe strhávat pozornost, nevyhledávám to. Ale samozřejmě jsem
zvýšený zájem zaznamenal. Já mám fotbal rád, rád si ho zahraju. To je hlavní.
Chcete hrát fotbal i dál?
Dokud zdraví dovolí, tak budu rád pokračovat v kariéře.
Čemu se věnujete kromě sportovních povinností v Olešníku?
Dělám trenéra na sportovním gymnáziu
Česká v Budějovicích. A k tomu se věnuji v akademii Dynama útočníkům. Navíc trénuji v Dubném přípravku. Mám
toho dost, ale práce mě naplňuje.

INZERCE

POZOR VELKÁ ZMĚNA
VETERINÁRNÍ KLINIKY
PIKETA!
Aneb budeme se stěhovat!!!
Od prosince tohoto roku se naše klinika bude konečně stěhovat
do větších a přístupnějších prostor.
Vše pro vás připravujeme nové, bezbariérové a hlavně větší.
Celý nynější tým bude působit v Otíně č.p. 286, jen pár kroků od
zastávky MHD, velkého parkoviště a místního parku.
O průběhu rekonstrukce a přesného termínu stěhování Vás budeme
průběžně informovat.

Muzeum fotografie a MOM, o. p. s.
Jindřichův Hradec
akce v listopadu a prosinci 2019

Vánoční koncert
Petra Přibyla
a jeho hostů –
21. 12. 2019
v 19.00 h.
předprodej vstupenek v pokladně
muzea
úterý až neděle
Středa 11. 12. 2019
10.00–12.30,
komentovaná prohlídka výstavy 100 let
13.00–17.00 h.
očima fotografů ze Sbírky SČF pod vedením kurátorky výstavy Věry Matějů, začátek v 17.00 h přednáška s promítáním na
téma Festival La Gacilly photo v Bretani, Otevírací doba v listopadu a prosinci 2019
přednáší fotograf Michal Tůma, začátek úterý až neděle 10.00–12.30, 13.00–17.00 h.
Muzeum fotograﬁe a moderních
v 18.00 h.
obrazových médií, o. p. s.
Kostelní 20/I – jezuitská kolej
Adventní víkend 7. a 8. 12. 2019
adventní ateliérové fotografování v histo- 377 01 Jindřichův Hradec
rických kostýmech – 7. a 8. 12. 2019, na e-mail: mfmom@mfmom.cz
tel.: 384 362 459
objednání Vánoční dílnička pro děti
fax: 384 370 777
7. 12. 2019
každý čtvrtek
Za fotografií a filmem
program v expozici Moc médií pro menší
i větší děti – pod vedením lektora v rámci prohlídky muzea či samostatně v čase
10.00–12.30, 13.00–17.00 h., doba trvání
dle domluvy 30–60 min.

tvproducts.cz
ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA

Na dálkové ovládání (pohodlně nastavíte intenzitu
nzitu vyhřívání).
vyhřívání) Příjemná,
Příjemná
bezp
pečná a úsporná.
Rozm
měr: 150 × 80 cm

599,599
599,-

349,49

VYHŘÍVANÁ
NÁ PODLOŽK
PODLOŽKA
DO AUTA

Vyrobená z vyso
oce kvalitního
protiskluzového
o materiálu.
Napájení z auto
ozapalovače.
2 stupně regulaace.

BL
LACK
LA
FR
FRIDAY
RIDAY
RID

Rozměry: 99 × 48 × 2 cm
1 ks za 349 Kč
2 ks za 598 Kč

429,-

-42%

od

HRNEC NA POMALÉ VAŘENÍ
Zdravé vaření. Na přípravu jídel z „jednoho
hrnce“. Úspora času při vaření. Vyjímatelná
kameninová nádoba.

Rozměr: 32 × 22,5 × 25 cm
Objem: 3,55 ℓ
Příkon: 2000 W

299,-

PARALYZÉR INFERNO

Mini paralyzér, který lze připnout na klíčenku. Zabudovaná LED svítilna, LED indikace
nabití, přepínač ON/OFF.

Rozměr:
ozměr: 8,9
8 9 × 3,2
3 2 × 11,77 cm
Obsah balení: paralyzér,
USB kabel, návod k použití
Výýkon: max. 100 kV

až

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice
e.

➊ Se 4 kartáči za 699 Kč
➋ Profi za 999 Kč

➋

➊

399,-

999,-

699,-

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla či židle (vhodné i na
invalidní vozík).

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál:
ateriál: PUR pěna

199,-

-50%
POZOR! Prodej pouze osobám
starším 18 let!

MULTIFUNKČNÍ MADLO
s indikátorem
Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

od

* Náhradní povlak za 99,-.

DĚTSKÉ STOLKY

Toaletní stolek - 40 dílů

d
Skvělá zábava pro děti!
Obsahuje zrcadlo, stolek,
s
židličku, osvětlení, taburetku, funkční fén, hřeben, rtěnky, šperko
ovnici
Rozměr: 42 × 61 × 28 cm
m
za 599 Kč
V nabídce také:
➊ Kuchyňka za 599 Kč
➋ Stánek s občerstveníím
za 799 Kč

599,-

199,-

INTERAKTIVNÍ KOŤÁTKO

/ks

Reaguje na tlesknutí. 6 funkcí: prosí, sedí, chodí,
uklání se, zpívá, protahuje se. Provoz na 4×
baterie 1,5 V AA (nejsou součástí). Materiál 100%
polyester.
Velikost: cca 22 cm

599,-

od

OSOBNÍ
ZESILOVAČE
ZVUKU

Barvy:

od

-64%

platí do 1.12.

/ks

-30%

399,-

SLEVY

Zesiluje hovorr i jiné
zvuky. Regulaace
hlasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kčč
➌
➍ Dobíjecí
POWER
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

➎
➍

od

399,-

/ks

HOUPACÍ KONÍK

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

799,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

➋

➊

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

699,-

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14
Chyby v textu
a vyobrazení vyhrazeny.

VÁNOČNÍ DÁRKY

A

ZD

M
AR

* platí pro
každý nákup
nebo objednávku nad 500 Kč

