INVESTIČNÍ
ZLATO
ZA NEJLEPŠÍ
CENY
1G
SLITEK

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

1.130 KČ

2G
SLITEK

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

1.774 KČ

10 G
SLITEK

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

9.028 KČ

44.886 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

14.933 KČ

443.456 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

3.170 KČ

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

18.007 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

71.237 KČ

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

89.483 KČ

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

4.814 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

7.669 KČ

1 OZ
SLITEK

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

29.472 KČ

100 G
SLITEK

500 G
SLITEK

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

2.006 KČ

5G
SLITEK

20 G
SLITEK

50 G
SLITEK

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014
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HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

27.934 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

45.998 KČ

250 G
SLITEK

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

142.374 KČ

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

221.557 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

352.042 KČ

1 KG
SLITEK

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

698.664 KČ

HISTORICKÉ
CENY
KE DNI
22. 10. 2014

854.209 KČ

DNEŠNÍ
CENY
KE DNI
18. 11. 2021

1.391.017 KČ

KOLÍN
MLADÁ BOLESLAV
PLZEŇ
WWW.ZLATABANKA.STORE

Hledáme nové Continentalenty
Máme pro vás spoustu pozic
se spoustou výhod

Ať už jste šikovní manuálně, nebo chcete uplatnit svou specializaci, u nás si
z nabídky profesí vždycky vyberete. V Brandýse nad Labem vítáme všechny, kteří se
chtějí podílet na výrobě a vývoji nových technologií automobilové elektroniky. Praxe
není podmínkou. Rádi vás zaškolíme.
KOHO RÁDI PŘIVÍTÁME:
• operátory(ky) výroby
• skladové operátory s VZV
• techniky a analytiky
• elektro inženýry
• projektové manažery
• specialisty kvality
• specialisty logistiky
• specialisty ekonomického
zaměření

VÝHODY, KTERÉ NABÍZÍME:
• 5 týdnů dovolené
• balíček Benefit Plus a další odměny
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě a kurzy
• odborné vzdělávání a jazykové kurzy
• program podpory zdraví
• Multisport kartu na sportovní vyžití a řadu dalších

KONTAKTUJTE CONTINENTAL BRANDÝS NAD LABEM:
web: continental.jobs.cz/brandys, e-mail: personalni.brandys@continental.com

echy
StředncíhČ
od
vý

Ondřej Sokol

JURIS REAL, spol. s r.o.

Rutina mě děsí,
natáčení pro
Instagram
je pro mě
herecký
trénink

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.

ČÍSLO 43, ROČNÍK X
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800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Turisté letos ušli přes
čtyři stovky kilometrů tv guide

TV program na celé
Vánoce jako bonus

DAVID RAUB

XXL

Nové české pohádky
TELEVIZNÍ PROGRAM NA CELÉ VÁNOCE
20. prosince 2021 – 1. ledna 2022

„Jako malá jsem vyrážela s rodiči do Jeseníků, Krkonoš, Železných hor a na Vysočinu. Na vysoké škole jsem s partou
brázdila české i slovenské hory, vyjížděla na kolo či na vodu,“ vzpomíná Markéta Tomášová. FOTO | ARCHIV M. TOMÁŠOVÉ

V Mnichově Hradišti byl Klub českých turistů
obnoven před třemi lety. I když tu měl jejich odbor
dlouhou tradici, jejich činnost skončila po roce 1948.
5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mezi sedmi
a osmdesáti dvěma lety se pohybuje věk
členů mnichovohradišťského Klubu českých turistů (KČT). Společně v letošním roce ušli kolem 420 kilometrů. Kromě toho zvelebují své okolí. Uspořádali
sbírku na lavičku v krajině a podařilo se
vybrat peníze hned na tři.
„Kde bude stát třetí lavička, zatím nevíme. V rámci výboru jsme vytipovali

tři zajímavá místa, o nichž budeme hlasovat. Lavička pak bude instalována na
jaře příštího roku,“ říká předsedkyně
mnichovohradišťského Klubu českých
turistů Markéta Tomášová.
Co bylo impulzem k založení pobočky Klubu českých turistů v Mnichově Hradišti?
Do Mnichova Hradiště jsem se přistěhovala z Prahy v létě 2016. Chvilku jsem
se rozkoukávala a po roce jsem začala
s mladší dcerou navštěvovat dětský
klub v místním Klubu dětí a mládeže,
kde jsem se seznámila s Ondrou Šindelářem, také mnichovohradišťskou „napla-

veninou“. Při společných rozhovorech
jsme se shodli na tom, že nás oba baví
turistika a že v Mnichově Hradišti postrádáme jakoukoliv organizaci, jež by
nabízela tyto aktivity. Slovo dalo slovo
a v únoru 2018 vše vyvrcholilo
schůzkou 40 zájemců o založení KČT
v Mnichově Hradišti.
Splnil zájem o turismus vaše očekávání?
Naše členská základna je poměrně stabilní, lehce narůstá, nyní čítá 57 členů,
převážně seniorů (nejstaršímu členovi
je 82 let). Ale máme i dětské členy (těch
je šest, nejmladší je má nyní již sedmiletá dcera) a velkou řadu příznivců, kteří
se účastní našich akcí bez toho, aby byli
registrováni v našem odboru. Máme radost z každého uskutečněného výletu
i z každého jeho nadšeného účastníka.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

„80“ LADISLAVA FREJE

Herecké a dabérské úspěchy
kalily tragédie: nemoce
a smrt milovaných žen ...str. 6

OČKOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ

Proč a kdy se vyplatí 3. dávka
proti covidu-19 a jak tuto
zimu čelit chřipce? ...str. 10 a 11
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Kolín nastartoval hybridní éru
V kolínském závodu
automobilky Toyota
vyrábí přelomový model
Yaris. Jde o první vůz
v historii továrny, který
nebude poháněný
spalovacím motorem.

Kolínský Yaris
řečí čísel
4,5 miliardy korun investovala
Toyota do rozšíření provozu
v Kolíně.
16 set nových zaměstnanců přijala
kolínská Toyota v rámci rozšíření
výroby.
460 tisíc korun stojí hybridní
Yaris.
Benzinový vyjde na 350 000 Kč.
Do budoucna závod plánuje
vyrábět také nedávno
představený model Toyota
Aygo X, který by se měl ke svým
prvním zákazníkům dostat
na přelomu jara a léta 2022.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ALEŠ KUBELKA
KOLÍN | Je krátce po poledni a část výrobní haly kolínského závodu připomíná obří podzemní parkoviště. Otevírá se
brána a z ní vyjíždí zaměstnanec Toyota
Motor
Manufacturing
Czech
(TMMCZ) s naleštěným autem. Naposledy zkontroluje jeho podvozek i další
komponenty, nasedá zpět a kvapíkem
pokračuje na parkoviště továrny. Během několika málo minut ho následují
desítky dalších aut.
Vlastně by na tom nebylo nic zvláštního. Až na to, že těmi nablýskanými krasavci jsou nové modely Toyota Yaris,
jejichž výrobu kolínská automobilka zahájila. Vůz, který byl zvolen evropským Autem roku 2021, budou v Kolíně vyrábět jak se spalovacím motorem,
tak s hybridní technologií. Úterý 9. listopadu 2021 v 10:20, kdy sjel z linek polabské fabriky úplně první hybridní
vůz, tak bude navždy zapsáno do jejích
dějin.
„Kolín se stává teprve druhým evrop-

Oblíbený střízlík z Kolína, Toyota Yaris, patří mezi nejdůležitější modely japonské Toyoty na evropském trhu. Na českém trhu je Toyota čtvrtou nejprodávanější značkou.
FOTO | ARCHIV MAFRA
ským závodem, který bude vyrábět model Yaris. Poprvé v historii naší továrny
budou navíc z jedné linky sjíždět současně benzinové i hybridní modely,“ potvrzuje generální manažer TMMCZ Robert Kiml.

Najali armádu zaměstnanců
Kromě „duálního“ modelu Yaris v Kolíně v současné době montují také městské minivozy Toyota Aygo, Peugeot
108 a Citroën C1.
Toyota investovala do rozšíření závodu v Kolíně více než 4,5 miliardy korun. „Za poslední tři roky jsme zde postavili čtyři nové haly, přeplánovali logistické trasy, nainstalovali nové tech-

nologie a přivítali dalších téměř šestnáct set zaměstnanců,“ konstatuje Koreatsu Aoki, prezident TMMCZ.
Kolínský závod zároveň navýšil svoji
výrobní kapacitu, přičemž od 28. února
letošního roku zavedl třísměnný provoz.
„Po letní nucené odstávce, kdy linky
v naší továrně stály kvůli globálnímu nedostatku čipů téměř dva měsíce, se výroba stále ještě rozjíždí. Denně nyní sjede
z linek zhruba osm set vozů. Brzy se už
ale dostaneme do normálního stavu,
kdy budeme ve třísměnném provozu vyrábět téměř tisíc vozů. Zhruba polovinu
z nich bude tvořit právě nový vůz Yaris,“ vysvětluje mluvčí TMMCZ Tomáš
Paroubek.

Model Yaris využívá jako první v segmentu novou podvozkovou platformu
Toyota New Global Architecture. V nabídce je tříválcový benzinový agregát
1.5 Dynamic Force o výkonu 121 koní
a jeho hybridní provedení 1.5 Hybrid
Dynamic Force s výkonem 116 koní,
které poskytuje řidičům snížení spotřeby benzinu o dvacet procent.
Start výroby vozu Yaris v Kolíně by
měl ještě posílit pozici Toyoty na českém trhu, kde je čtvrtou nejprodávanější značkou, přičemž polovina prodaných vozů je v hybridní variantě.
„Od ledna do října jsme na českém
trhu prodali šestnáct tisíc vozů, což
představuje meziroční nárůst o 77 procent. Start produkce tohoto populárního
modelu nám pomůže dále posílit,“ věří
generální ředitel Toyota a Lexus ČR
Martin Peleška.
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STOVKY PRODEJCŮ
POD ŠIRÝM NEBEM A BEZPEČNĚ
KAŽDÝ VÍKEND SO + NE 6:00 – 14:00
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NEJVĚTŠÍ NÁKUPNÍ PARK POD ŠIRÝM NEBEM

ZAHRADA, ELEKTRO, NÁŘADÍ, SPORT, NÁBYTEK, AUTO-MOTO,
STAROŽITNOSTI, NOVÉ I POUŽITÉ ZBOŽÍ ...A MNOHO DALŠÍHO
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Turisté letos ušli přes
čtyři stovky kilometrů
dili jsme společně kolem 420 kilometrů. Pokud bychom ale započítali i individuální výkony jednotlivců, dostali bychom se až k 16 000 kilometrů.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

V listopadu ukončujete letošní sezonu, jak se vydařila?
Letošní sezona byla i přes svůj covidový úvod nakonec skvělá. Hned v únoru
jsme nabídli akci Skryté vrcholky, během níž mohli zájemci na základě slepé
mapy obejít pět místních vrcholů, na
nichž se ukrývala část pokladu. Aniž bychom to plánovali předem, umístěním
vrcholových pokladů jsme se trefili i do
pozdějšího zákazu opustit hranice katastru. V březnu zase odstartovalo sto jarních kilometrů, do nichž se zapojilo na
sedm desítek turistů. V dubnu byla možnost zapojit se do nově vzniklé celorepublikové výzvy 10 000 kroků, nad níž
převzal náš odbor v Mnichově Hradišti
záštitu. Za letošní rok jsme nakonec zorganizovali 26 společných výletů, 15 seniorských, šest víkendových, dva dětské výlety, jeden vodácký a jeden cyklistický. Těchto společných akcí se zúčastnilo přes 350 osob, našlapali a najez-

Okolí Mnichova Hradiště nabízí mnoho krásných míst. Jaká jsou vaše oblíbená?
Oblíbený je samozřejmě Český ráj:
Drábské světničky, Příhrazské skály,
Klamorna, Hruboskalsko, vždyť jsme
přímo na jeho prahu. Nicméně naše cesty nás často zavádějí i dále, například na
Kokořínsko či na Novopacko. Já se zaměřuji na dětské výlety, proto se nevydávám nikam daleko i s ohledem na to, že
člověk často vyráží do vzdálených cílů,
aniž by znal své bezprostřední okolí.
Je tu i nějaká trasa, která není tak
známá, ale stojí za projití?
V době lockdownu jsme s dcerami často vyjížděly do Ralska. Tamní bývalý
vojenský prostor je kouzelný, tajuplný,
liduprázdný. Zaniklé vesnice v nás

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

vždy vzbuzují řadu fantazijních představ, jak dané místo vypadalo dříve, jak
se v něm žilo, kdo byli jeho obyvatelé.
Kromě turistických akcí se váš klub
věnuje i zvelebování krajiny, co se
letos podařilo?
Ve spolupráci s místní Jednotou bratrskou jsme se zapojili do jejich projektu
Lavičky v krajině. Vytipovali jsme zajímavá místa s krásným výhledem nebo
naše oblíbená útočiště v okolní krajině.
Jednota bratrská vytvořila první lavičku
právě pro náš odbor. Umístěna byla
v aleji ke Káčovu. Spustili jsme sbírku
a k našemu překvapení se nám podařilo
vybrat finance nejen na tuto první lavičku, ale na další dvě. Druhá lavička již
stojí v Dolcích. Kde bude stát třetí lavička, zatím nevíme. V rámci výboru jsme
vytipovali tři zajímavá místa, o nichž
budeme hlasovat. Lavička pak bude instalována na jaře příštího roku. Ale stojí
již další lavičky, třeba v Hoškovicích
u rybníčku či u cesty na Dobrou Vodu.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
BIRELL
polotmavý 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé
výčepní 0,5
5l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l
JUPÍ sirup
malina 0,7 l

BIRELL
polotmavý
citrón 0,5 l

BIRELL
malina &
limetka 0,5 l
BIRELL
pomelo &
grep 0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs 0,7 l
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

BIRELLÁDA
cola 0,5 l

KOFOLA originál 2 l
KLÁŠTORNÁ KALCIA
jemně perlivá 1,5 l

RADEGAST
Rázná 10 0,5 l
BIRELLÁDA
citronáda 0,5 l

PIILSNER
URQUELL
ležák 0,5 l

VP KOZEL 11
medium 0,5 l

BIRELL
světlý 0,5 l

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 01102021 12345)

Účtenku s nákupem uschovejte pro
kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně. Akce platí
od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 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
KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LEVNĚ JI

POŘI Ď
TE

P MOBIL A NA

JTE

SEMTEX
Originál 0,5 l

OO
IC

PU

S

SEMTEX
High 0,5 l

KLÁŠTORNÁ KALCIA
perlivá 1,5 l

BIRELL
zelený ječmen
0,5 l
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Česká republika

Ladislav Frej

„Karel pije!“ Nesmrtelná hláška ze seriálu Nemocnice
na kraji města směřovala na doktora Sovu mladšího, jehož
skvěle ztvárnil Ladislav Frej. Ač měl v rejstříku mnoho
jiných vynikajících rolí ve filmu, divadle či dabingu, právě
tato byla jeho osudovou. „Štvalo mě, že ať budu hrát
cokoliv, pro všechny budu pořád doktorem Sovou,“ přiznal
herec, který právě dnes, 26. listopadu slaví 80. narozeniny.
Text: Iveta Benáková Foto: archiv MAFRA a ČSFD.cz

SLÁVA I PROKLETÍ
ROLE DOKTORA SOVY ML.

Ačkoliv Ladislav Frej natočil desítky filmů, bezpochyby
nejpopulárnější je jeho role doktora Sovy ml. v legendárním
seriálu Nemocnice na kraji města, který se dočkal i novodobého pokračování. Sice sám přiznával, že ho léta štvalo,
že ať bude hrát cokoliv, pro všechny bude pořád doktorem Sovou a že i na něj lidé pokřikovali na ulici, zpětně
je za tuto roli rád. „Jednou v noci mi bylo špatně, měl jsem
bušení srdce. Byl to velice nepříjemný stav, tachykardie.
Manželka zavolala pohotovost. Přijel doktor, takový ryšavý
fousáč. Prohlédl mě, ošetřil, sbalil kufřík, a když už bral
za kliku, obrátil se a říkal: Víte, ten, co ho hrajete v Nemocnici, to je můj případ. Ukázalo se, že to byl bývalý chirurg,
který nasával, a tak skončil na noční pohotovosti. Svědčí to
o tom, jak měl Jaroslav Dietl zmáknuté situace, ve kterých se
lidé nacházejí. Podobných případů bylo víc,“ vzpomínal. Také
kriminální seriál Malý pitaval z velkého města, v němž hrál
hlavní postavu šéfa kriminálky Kubáta, je dodnes diváckým
fenoménem. On sám ale na období natáčení zřejmě moc rád
nevzpomíná. Vznik prvních dílů totiž málem posunula jeho
vážná nemoc. Nedlouho před začátkem natáčení se musel
kvůli problémům se slinivkou léčit v nemocnici. Frej dodnes
říká, že když seriál
zahlédne v televizi,
hned si vzpomene,
jak mu tenkrát bylo
zle. A také na obrazovce je pak vidět,
jak byl pohublý.

ŽIVOTNÍ LÁSKA
A RODINNÉ TRAGÉDIE
DIVADELNÍ ZAČÁTKY
I POKUSY S MUZIKÁLEM
Ladislav Frej od malička hrál na housle,
ochotničil a zpíval v dětském sboru
Janáčkovy opery. V roce 1963 dokončil
studium na brněnské JAMU, ještě dvě
sezony zůstal ve městě hrát, než přešel
do Pardubic. „Těch pět let angažmá
fičelo v jednom letu, zkoušky, premiéry,
dychtivé vyhlížení fermanu s novým
obsazením, zájezdy, dvě představení za večer – velké, komorní i zájezd
v jeden den. Po srpnu 1968 dal režisér
Jiří Císler dohromady scény z her V+W,
jezdili jsme s nimi po celých východních Čechách, hráli i čtyřikrát za den,“
vzpomíná Ladislav Frej na pardubické
angažmá. Poté vystřídal několik scén,
třeba Divadlo na Vinohradech či Národní divadlo. Mezitím se ale projevil
i jako nadaný zpěvák a tanečník.
V roce 1972 se dramaturgie brněnské
dětské redakce rozhodla využít poetických textů a melodií v televizi málo
známé populární divadelní dvojice
Vodňanský-Skoumal a nabídnout je
formou malého muzikálu s názvem Co
je to ta koule žlutá dětskému divákovi.
Režisér Jiří Vanýsek obsadil do zpívajících rolí mimo jiné i Ladislava Freje.

MISTR DABINGU A ROZHLAS JAKO „DOBRÝ PARTNER“
Od poloviny 80.let se Ladislav Frej věnuje také dabingu, jeho hlas zněl ze stovek
zahraničních filmů a seriálů. Mezi jeho nejslavnější role patří inspektor Barnaby
v seriálu Vraždy v Midsomeru, který se těší velké oblibě u diváků a častému opakování. Letos v září také získal Cenu za celoživotní herecké mistrovství v dabingu,
kterou uděluje Herecká asociace, a vstoupil do dabingové síně slávy ještě společně
s Oldřichem Vlachem, Františkem Němcem a Jorgou Kotrbovou. Kromě toho namluvil mnoho audio
knih, spolupracuje také s Českým rozhlasem. Nosiče s mluveným slovem a rádio jsou pro něj vítanými
společníky. „Je mi v jejich přítomnosti velmi dobře. Když jsem doma sám, mám mluvené slovo jako svého
dobrého partnera,“ říkává.

Zatímco v práci byl úspěšný, v osobním životě Ladislava stihlo hodně ran. Byl čtyřikrát ženatý. Se svou
první ženou A.Sklenarikovou měl syna Davida. Jak
sám po letech přiznával, brali se právě kvůli těhotenství. „Takový vztah neměl žádný základ k tomu,
abychom se stali rodinou. Bylo to študácké zamilování. Což mě neomlouvá. Dodnes to cítím jako jeden ze
svých těžkých hříchů. Když nad tím přemýšlím, běhá
mi mráz po zádech,“ líčil s tím, že bývalá manželka
se synem emigrovala do Švýcarska, kde jej její nový
manžel adoptoval. Druhé manželství s Gabrielou
Wilhelmovou bylo bezdětné, ovšem přátelské vztahy
jim vydržely až do hereččiny smrti na rakovinu v roce
2002. Se třetí ženou, Evelynou Steimarovou, také
potomky neměl. S herečkou Věrou Galatíkovou,
jeho životní láskou, to sice zajiskřilo ještě před třetím
manželstvím
s Evelynou
Steimarovou,
ale lásku přerušil Galatíkové
přesun do Činoherního
klubu v Praze,
zatímco
Frej zůstal
v Pardubicích a oženil se. Láska ke Galatíkové ale
nevyprchala. „Když jsme se rozváděli, Evelyna byla
těhotná s jiným partnerem a Věra byla v jiném stavu
se mnou. To už jsme čekali dceru Kristýnu,“ popisoval
po letech. Právě čtvrté manželství už bylo osudové,
s Věrou Galatíkovou byl 36 let. Kromě dcery Kristýny,
která je také herečkou, mají i syna Ladislava ml. Vztah
Ladislava a Věry rozdělila vážná choroba, v roce
2007 Galatíková podlehla rakovině plic, se kterou léta
bojovala. Frej se o ni do poslední chvíle staral doma.
„Že by musela ležet někde jinde, to jsem nechtěl ani
slyšet. Ke konci na to někdy zaváděla řeč. Nepřipustil
jsem to. S děcky jsme hned na začátku řekli: My se
o tebe postaráme a nikam tě nedáme. Věděla, že v poslední chvíli nebude sama,“ řekl později. Na rakovinu,
tentokrát slinivky, zemřela v loňském roce i jeho další
partnerka Gabriela Mrkvicová, se kterou byl od roku
2009. Bylo jí pouhých 56 let.

Zrak se v čase mění a měření je klíč
Neche si změřit zrak u odborníků.

Nechat si správně zkontrolovat zrak je ta nejzákladnější věc a první krok,
když chcete nové brýle nebo čočky. Zvlášť po 40. roce se kvalita vidění
hodně mění, proto je na místě zajít k optometristovi alespoň jednou za
dva roky.
Během půl hodinky vás čeká rozhovor o vaši h potřebách
tř bá h a životním
ži t í stylu
t lu. V jakých sišich
tuacích a na jaké vzdálenosti budete brýle
obvykle potřebovat? Pracujete s počítačem,
často čtete či často řídíte? To vše hraje roli.
Poté následuje měření na modeerním přístroji
Optical se pozvaném refraktometr. V GrandO
užívají nejmodernější optické stroje TOPCON.
Ty dají základní vstupní data, jaak na tom váš
oček pro vaše
zrak je, ovšem výběr přesných čo
oči je vždy jemná lidská práce, kterou žádný
přístroj plně nenahradí.
Nastupuje tedy další fáze, kdy s vámi zkoumi dioptriemi,
ší optometrista čočky s různým

aby se našla ta pravá pro dokonale ostré
vidění. Tohle je ta klasická fáze s tzv. optotypem, tedy s tabulí s malými písmenky.

Nakonec se dozvíte, jak na tom vaše oči
jsou a jaké řešení potřebujete, případně
zda pro vás budou vhodné i kontaktní čočky. Pokud si budete chtít rovnou vybrat
nové brýle, i s tím vám odborníci rádi pomohou.
V GrandOptical se můžete na měření
objednat online na www.grandoptical.cz.
Objednání vám zabere pár minut a vyhnete
se dlouhému čekání. V případě zakoupení
brýlí, máte navíc měření zraku zdarma.

VÁŠ
ÁŠ VĚ
VĚK
K
VAŠE
SLEVA
Pomáháme Vám vidět lépe
Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obroučky + brýlová skla). Platí na obroučky označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními
nabídkami nebo slevovými kupony. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Toto je zdravotnický prostředek. Více informací v prodejně GrandOptical nebo na www.grandoptical.cz.
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Jsem vděčnej, že si i ve svém
věku pořád připadám na patnáct
Takovou nabídku za svou bohatou moderátorskou
kariéru Ondřej Sokol ještě nedostal. Provázení
každodenní vědomostní soutěže Na lovu je velkým
závazkem, na který ovšem jinak hlavně divadelní režisér
a herec nadšeně kývl. „Zbožňuju televizní soutěže. Když
mi nabídli Na lovu, šel jsem do toho bez zaváhání,“
potvrzuje. Své fanoušky baví i videi na Instagramu.
„Je to dobrá herecká škola. Rutina je pro mě něco,
co mě opravdu zabíjí,“ dodává čerstvý padesátník.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Jako by mu televizní obrazovka a divadelní pódium nestačily, Ondřej Sokol si
v době koronavirových omezení našel cestu i k sociálním sítím. Pro svůj profil na Instagramu natáčí nejrůznější vtipná videa,
ve kterých se vyžívá i v převlecích. „Udělal jsem si doma malé studio, a když se mi
chce točit, tak točím. Vlastně tak jezdím herecky ‚na chalupu‘,“ líčí někdejší dlouholetý umělecký šéf Činoherního klubu, moderátor posledního Českého slavíka a průvodce řadou dalších televizních pořadů.
Od léta moderujete novou vědomostní soutěž Na lovu na televizi Nova. Váhal jste nad takovou nabídkou, nebo
to byla jasná volba?
Je to formát, který já už roky tajně miluju.
Byla to naprostá náhoda, že mi to nabídli,
a vůbec nevěděli, že mám tuhle tajnou
neřest. Když jezdím do Londýna, tak
na ITV mají soutěžní odpoledne, set snad
pěti soutěží, které jdou za sebou. Miluju,
když ležím na hotelu v posteli, sleduju ty
soutěže a soutěžím s nimi. A The Chase,
což je anglický originál našeho Na lovu,
byla jedna z nich. Když mi to nabídli, tak
mi to přišlo jako splněný sen. Šel jsem do
toho bez zaváhání. Já to fakt zbožňuju.
V době lockdownu jste se začal více
věnovat svému instagramovému pro-

filu. Jak se rodí vaše postavy, které na
něm ztvárňujete?
Na Instagram dávám to, co mě baví. Zjistil jsem, že spoustu věcí, které si dělám
pro radost, můžu postovat i tam. Vytvořil
jsem si doma malé studio, a když se mi
chce točit, tak točím. Vlastně tak jezdím
herecky „na chalupu“.

Takže nejste příznivcem hluboko vyjetých oborových kolejí?
Ne, vůbec! Proklínám se vždycky, když dělám něco, co neumím, nebo co se musím
hodně učit. Nenávidím se za to, že ve svém
věku si ještě furt přijdu, jako že mi je patnáct. Ale pak jsem za to tak strašně
vděčnej! Mám tak pocit, že je to daleko intenzivnější a nepřichází ta rutina,
která podle mě člověka
vraždí. Jsem nejraději,
když můžu přeskakovat. Když ale vezmu
celé to spektrum, tak
si myslím, že divadelní režie je něco, kde se
uplatním jako umělec.
Bez uvozovek. To je
úplně nejvíc.
Jízdu nevyjetými kolejemi si v posledním
roce a půl pořádně vy-

Co byste určitě nikdy na Instagram nedal?
Většinu věcí. Na Instagramu se stylizuju
spíše do někoho jiného. Jen čas od času
tam dám nějakou osobní věc. Nejsem člověk, který by potřeboval žít sociálními sítěmi. Mě vždycky tohle bavilo, ale rozhodl jsem se, že už nebudu dělat nějaké skečové věci. Víc mě baví se převtělovat do
postav, do toho, jak mluví, jak přemýšlejí,
je to také herecký trénink.
Takže byste se tím třeba jednou mohl
i živit, nebo je to spíš radost?
Zatím je to jenom zábava. Ale je v tom
ukryta spousta radosti. Miluju ty dny, kdy
si najmeme maskérku Evu Svobodovou,
která mě i obléká. Sejdeme se doma a je to
takový hrozně prima den. Blbneme a ještě
je z toho spousta materiálu.
Kombinujete herectví, režii, moderování, teď i bavičství na sociálních sítích. Dá se říct, co vás baví nejvíc?
Myslím, že mě drží na nohou právě to, že
to můžu střídat, protože rutina je něco, co
mě opravdu děsí. Mám pocit, že nejvíc
žiju ve chvíli, kdy dělám něco, co ještě nemám vyzkoušené.

Ondřej Sokol

Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Vystudoval gymnázium a poté herectví a režii na DAMU.
Od roku 1996 byl členem souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi.
■ Do Činoherního klubu nastoupil na podzim roku 1999 a uplatnil se tu jako herec, režisér, překladatel
a pak také coby umělecký šéf. Tuto funkci vloni předal Martinu Fingerovi.
■ Je držitelem několika Cen Alfréda Radoka a Ceny Thálie pro mladého činoherce do 33 let (2002).
■ V televizi se nejprve proslavil rolí v Ordinaci v růžové zahradě a pak hlavně v improvizační show
Partička, s níž získal i několik cen TýTý. Na Českého lva byl v roce 2011 nominován za vedlejší roli
ve snímku Perfect Days. Později si zahrál velké role v sérii Rédl či trilogii Zahradnictví.
■ V roce 2014 natočil film Krásno, v němž si i zahrál. V současnosti patří k nejvyhledávanějším
moderátorům.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

zkoušela celá česká kultura. Jak vás
ovlivňuje současná opět se zhoršující
covidová situace?
Na téhle době se dá najít máloco pozitivního. Kromě některých testů. Zkoušení v divadlech probíhá strašně dlouho kvůli karanténním pauzám, což ale mně jako režisérovi docela vyhovuje. Líbí se mi, že můžu pořádně
přemýšlet nad svými nápady ke hře.
O čem přemýšlíte právě teď?
Teď děláme v Činoheráku nádhernou hru od Tracyho Lettse
Linda Vista. Je to úžasná hra,
ale zkoušení je náročné. Premiéra by měla být 21. listopadu,
ale všechno se to v téhle době
špatně plánuje, když nevíte,
co přijde. Navíc si divadla našetřila premiéry do zásoby,
teď je všechny uvádí, ale premiérové publikum není nafukovací. V sálech je méně
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lidí, i když musím říct, že v Činoheráku
máme poměrně věrné publikum. V jiných
divadlech i ruší představení nebo hrají
před dvaceti třiceti lidmi…
Máte za sebou už desítky režijních prací. Která vás dosud nejvíc zasáhla, naplnila?
Asi bych vypíchl ty hry, kterým lidé nevěřili a byly určitým způsobem risk. Samozřejmě, že to mnohokrát nevyšlo. Ale i naopak. Když jsme dělali prvního Martina
McDonagha, nikdo tady o něj nestál,
všichni tvrdili, že ten autor nemá žádnou
budoucnost. Ale já mu tehdy strašně věřil.
Když jsme připravovali další inscenaci –
od Davida Mameta, který je tady opomíjený, tak se to stalo zase. A přitom ty hry fungují nebo fungovaly další spoustu let.
Co jiného kromě kulturních zážitků by
podle vás lidem nemělo v současné
době uniknout?
Doba je divná… Divadla jsou super, protože se tam vidí živí lidé s živými lidmi,
což je něco, co jsme teď dlouho nemohli.
Takže bych doporučil chodit do divadla,
dokud to půjde. Člověk si tak začne vážit
i drobností. Když jsme třeba v lockdownu
nikam nemohli, začal jsem objíždět republiku a zjistil jsem, jak je to tu krásný. Ale
to je možná i věkem. Také jsme v tom nejtvrdším lockdownu byli tři měsíce na chalupě. Což kdyby bylo za normální situace,

mě i tančení s Leošem Marešem. Vzpomínám hrozně rád na všechny.
Festival Life! nabízí každý rok zábavu
v oblasti sportu, tance a počítačových
her. Na co se nejvíc těšíte letos?
Na tu atmosféru. Když jsem byl na Lifu
poprvé, tak se tam chtěl syn Adam podívat právě kvůli počítačům. A byl tak nadšený, že se vracíme každý rok. Beru to už
jako rodinný výlet.

Ondřej Sokol je pravidelným hostem brněnského festivalu Life!. Chybět nebude ani letos, pokud konání akce umožní pandemická situace.
FOTO | MAFRA
tak by se mi to do konce života nikdy nepovedlo. Mít tolik volna v kuse. A já tam
byl opravdu šťastnej.

vznikat v tomhle divokém duchu, tak mi
to začne asi chybět. Ale já pevně doufám,
že se to nestane. (smích)

Letos byste se měl znovu objevit na
brněnském festivalu Life!, ke kterému
jako dlouholetý ambasador natáčíte
vždycky tak trochu punkově upoutávku… Proběhlo to i letos stejně?
Tak co se týče punku při natáčení, tak to je
opravdu každý rok totální punk, a to mě
na tom fakt baví. Až to jednou nebude

Na který z „punků“ vzpomínáte nejraději? Měl jste vedle sebe od Jakuba
Koháka, Lukáše Pavláska až po Simonu Krainovou nebo Lucii Borhyovou
snad všechny zajímavé lidi v téhle republice…
Na všechna natáčení vzpomínám rád. Bavilo mě tančení s Jirkou Mádlem, bavilo

INZERCE

od 26. listopadu
exkluzivně na Voyo

Takže budete v Brně společně rodinně pařit i letos?
Jako takhle… Já nejsem proti ponížení
v životě, ale hrát se sedmnáctiletým dítětem počítačové hry je skutečně už samo
o sobě opravdu velké ponížení… Pamatuju si, a je to už velmi dávno, kdy přišel ten
okamžik, kdy mě začal porážet. Pamatuju
si to přesně. Dříve jsem ho občas nechal
vyhrát, ale teď už můžu dělat, co chci, a nevyhraju nikdy nic.
Jaký máte vztah s vašimi dětmi?
Ester je jednadvacet, Adamovi sedmnáct,
takže jsem rád, když mě přiberou do hovoru a chvíli se mnou mluví. Jsem tady od
toho, abych jim byl po ruce, když se něco
stane. Moje máma v životě dělala to samé.
Věděl jsem, že se můžu spolehnout, že
když budu v pr…, že tu bude člověk, který
mi podá ruku a pomůže mi postavit se na
nohy. A to vnímám stejně i se svými dětmi.
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Podzim 2021: Covid zase svírá
Letošní vlna pandemie je jiná, protože koronavirus
narazil na „bariéru“ očkování. Co to s nákazou
udělalo? Proč lékaři doporučují posilující dávku? Jak
letos na chřipku? A proč dělá chybu ten, kdo odmítá
očkování? Týdeník 5plus2 přináší odpovědi.
JOSEF HORA
ČR | Silná podzimní vlna covidové pandemie zasáhla Českou republiku. Vir
SARS-CoV-2 ale letos poprvé narazil
na „bariéru“, kterou tvoří většinová část
očkované populace. Jak se to projevilo?
Jednoznačně tím, že očkování jako
zbraň proti nemoci covid 19 funguje.
Zatímco neočkovaní plní nemocnice,
JIP a krematoria, očkovaní, pokud se vůbec nakazí, mají lehčí průběh.
„Před rokem samozřejmě v nemocnici očkovaní být nemohli. Nyní jsou v nemocnicích očkovaní i neočkovaní, což
je očekávaný vývoj, ale riziko hospitalizace je u neočkovaných mnohonásobně
vyšší. Ještě vyšší je pak riziko hospitalizace na JIP a úmrtí,“ potvrzuje lékař a
člen České vakcinologické společnosti
Daniel Dražan.

„

Riziko
hospitalizace
je u neočkovaných
mnohonásobně vyšší.
Stejně i riziko úmrtí.
Pojďme si dát jednoduchý příklad,
který by při trochu větší míře proočkovanosti mohl odpovídat reálným číslům
v České republice.
Představme si, že v Česku žije pouze
100 lidí. Očkovaných je 80, neočkovaných 20. Jediná nemocnice v zemi pak
hlásí, že na JIP leží 5 očkovaných a
10 neočkovaných. „Co tam dělá tolik očkovaných?“ diví se lidé. Jenže matematická zákonitost mluví jasně – z obrovské skupiny osmdesáti očkovaných jich
na JIP skončilo pět, z malé skupiny dva-

ceti neočkovaných jich tam leží deset.
To znamená, že z neočkovaných skončil na JIP každý druhý člověk, z očkovaných každý šestnáctý.
Přes vakcinaci je ale realita současné
vlny stále tragická. „V současné době
se stejně jako v předchozích vlnách epidemie vymkla jakékoli kontrole, nestíhá se testovat ani trasovat. Nemocnice
se plní a umírá mnoho desítek lidí denně,“ podotýká Daniel Dražan, který jinak působí jako pediatr v Jindřichově
Hradci. Současnou situaci ve své ordinaci přibližuje slovy: „Hodně práce. Hodně dětí má covid, ale současně má hodně dětí i běžné infekce dýchacích cest.
Situace, která tu v předchozích vlnách
nebyla.“

Respirátor jako pásy v autě
Týdeník 5plus2 zjišťoval riziko nákazy
po očkování druhou i třetí dávkou.
Lidé, kteří dostali druhou dávku, totiž
často vyrážejí do společnosti, jako by
jim nic nehrozilo.
Chyba. Očkování sice
vytváří určitou „bariéru“, přes kterou se virová nálož nedostane,
pokud je ale viru ve
vzduchu příliš nebo je
mu člověk vystaven
dlouhou dobu, virus
„bariéru“ prolomí a
nemoc se projeví.
„Očkovaní mají významně nižší riziko se
nakazit, a pokud se
tak stane, mají nižší riziko nakazit někoho
dalšího. Riziko se zvyšuje v závislosti
na počtu lidí, se kterými jsme v blízkém
kontaktu, na době, po kterou jsme v kontaktu a na tom, jak lidé dodržují pravidla,“ dodává. Každý by si tak měl dávat
pozor a řídit se určitými pravidly, stejně
jako to přeneseně dělají řidiči v provozu. Ti si také musí hlídat ostatní a snaží
se předvídat, co se může stát, aby nedošlo k nehodě. Stejně tak by si ti, kteří nechtějí onemocnět, měli hlídat ostatní a
předvídat, kdy a kde by se mohli nakazit či zda si vzít respirátor, tedy s lehkou
nadsázkou něco jako pásy v autě.

Třetí dávka po půl roce
Pediatr Daniel Dražan konstatuje,
že mezi dětmi právě řádí jak covid,
tak běžné infekce dýchacích cest.

Co se týká třetí či posilující dávky očkování, také po ní je možné se nakazit, dostat se do nemocnice a dokonce i zemřít. Riziko je ale násobně menší než u

Tečka v nedohlednu a protesty odpíračů. Tečka za epidemií covidu-19 je
v nedohlednu, třebaže vládní kampaň ji slibovala už od jara (foto nahoře).
Prahou a dalšími městy teď každou chvíli proudí odpůrci vakcinace. Požadují „svobodu pro neočkované“ a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i
hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou označují za „zrádce národa“ (foto vlevo). Speciální covidové jednotky pak v nemocnicích sice plní senioři, ale především neočkovaní pacienti.
FOTO | PETR TOPIČ, MICHAL SVÁČEK, MAFRA
dávek předchozích. Třetí dávka se dává
zhruba půl roku po té druhé. „Pokud někdo obdrží SMS s výzvou, je to v pořádku. Kdo SMS nedostane, měl by se dojít
přeočkovat po uplynutí doby šesti měsíců, zejména pokud spadá do některé z rizikových kategorií senioři, nemocní a těhotné ženy,“ vysvětluje expert.
Je potřeba upozornit, že účinnost jednodávkové vakcíny společnosti Janssen
je nižší a EU v současné době řeší, zda
se podání posilovací dávky zkrátí na
pouhé dva měsíce po této první dávce.

Data z dostupných českých průzkumů ukazují, že účinnost očkování s
časem klesá. „Dokazuje to řada studií.
Jedna například říká, že pokles je šest
procent každé dva měsíce, ale to je skutečně velké zjednodušení. Víme, že
účinnost vakcín postupně klesá a že posilující dávka ji obnovuje na původní
hodnoty. Proto je nutné podávat posilující dávky,“ uzavírá Dražan.
Studie také poukazují na to, že reakce
či možné nežádoucí účinky jsou po třetí
dávce podobné jako po dávce druhé.
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Česko. Kvůli neočkovaným
Očkovaní jsou tedy pro své okolí
méně rizikoví než neočkovaní, ale samozřejmě to neznamená, že by se nemohli
nakazit, nebo že oni sami by nemohli nakazit někoho dalšího.
Daniel Dražan vysvětluje, že pokud
se setká očkovaná osoba s neočkovanou, existuje riziko nákazy pro oba.
Jestliže se setkají dvě očkované osoby,
infekci sice nelze stoprocentně vyloučit, ale je pro oba velmi nepravděpodobná a riziko závažného průběhu zůstává
minimální. „Toto riziko se dále sníží,
pokud budou mít oba ochranu dýchacích cest,“ říká lékař. „V případě, že budeme všichni očkovaní a všichni nosit
roušky či respirátory, v podstatě se nebudeme muset více omezovat,“ je přesvědčený Dražan.

Jak na protilátky?
V odborné i laické veřejnosti se stále
řeší téma protilátek. Ty člověk získá
jak po prodělání nemoci covid-19,
tak po očkování. Je ale třeba před očkováním všem lidem protilátky měřit? A když bude množství vysoké,
tak mají od očkování odstoupit? Podle Daniela Dražana nikoli: „Člověk
neví nic o tom, jakým způsobem a na
jak dlouho ho protilátky chrání. Testování protilátek je vhodné pro provádění klinických studií nebo v ojedinělých případech, ale pro běžné používání to nemá význam.“
Glosuje také rozdíl, kdy člověk
prodělal onemocnění a poté se nechal

očkovat a kdy po prodělané infekci
očkování odmítá. „Člověk, který
prodělal onemocnění a je očkovaný,
má prostě mnohem vyšší ochranu
než ten, který se po prodělané nemoci očkovat nenechal.“

„Očkujte se proti
chřipce a covidu-19
současně,“ říkají studie

Loňská sezona se díky opatřením,
rouškám a kvůli omezeným kontaktům mezi lidmi obešla téměř bez chřipky. „Loni se například v USA snížil
počet hospitalizací s chřipkou o dva
řády,“ vysvětluje Daniel Dražan.
Otázkou je, jak to bude vypadat letos, každopádně očkování proti chřipce stále funguje.
„Takové očkování je velmi bezpečné, doporučujeme všem nad šest měsíců věku. U dospělých zejména seniorům a lidem s chronickými onemocněními. Dospělí dostávají jednu
dávku, která začne účinkovat za
14 dnů po aplikaci. U dětí nad 6 měsíců, které nebyly ještě na chřipku nikdy očkované, se dávají dvě dávky –
druhá se aplikuje po měsíci od první a
účinnost se projeví celkem za 6 týdnů
od první dávky.“ Když se ale očkuji

Od pondělí vstoupila v platnost
zpřísněná opatření. Mnohde už nestačí negativní test, je třeba prokázat se potvrzením o očkování
nebo o proděláné nemoci.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA, SHUTTERSTOCK

na chřipku, mám s očkováním na covid-19 počkat? Lékaři doporučují nechat se očkovat současně. „Obě vakcíny aplikované současně jsou dle studií bezpečné a nezvyšuje to riziko či
intenzitu nežádoucích účinků. Pokud
se člověk nenechá očkovat v jeden
den současně, může jít kdykoliv den
jiný, žádný interval tam není,“ vysvětluje Daniel Dražan.
(jos)

Strasti lidí bez vakcíny: samota
seniorky, boj o život miminka
Očkování odmítli, teď
toho litují. Takzvaným
antivaxerům se často
„rozsvítí“ až ve chvíli,
kdy už je pozdě.

O

čkování proti covidu-19 rozdělilo rodinu Sylvy. Zveřejňujeme
její vyprávění:
„Nikdy by mě nenapadlo, že vakcína
proti koronaviru, rozhádá naši rodinu.
Jsme padesátníci a jak jen to šlo, nechali jsme se očkovat. Navíc naše kamarádka byla hospitalizovaná s těžkým průběhem, několik dní byla v bezvědomí a dodnes, tři čtvrtě roku od onemocnění, je v
pracovní neschopnosti a potýká se s následky.
Předpokládali jsme, že stejný přístup
jako my budou mít k vakcinaci i naši
nejbližší příbuzní. Čím více lidí se nechá naočkovat, tím dříve začneme snad
žít normálněji. A dnešní situace nám

dává za pravdu. Jenže rodina manželovy sestry patří mezi odpírače očkování.
Přesvědčili i manželovu osmdesátiletou
maminku, která žije s nimi.
S postupující epidemií koronaviru se
názorové rozdíly mezi námi ještě více
prohloubily. Švagr dával za pravdu všem
dezinformátorům a popíračům. Zpochybňoval, co mohl. A „naočkoval“ tím i švagrovou. I když jsme si s manželem říkali,
že se nikdy během návštěvy u babičky nenecháme vtáhnout do diskuze s nimi na
toto téma, švagr nás svými bláboly nakonec strhl. Jak jsme se dříve víceméně vyhýbali vzájemným kontaktům, tak v posledních měsících si švagr se švagrovou
nenechali ujít žádnou naši návštěvu, aby
nás přesvědčovali o svých názorech.
Kvůli očkování se z nás stali v jejich
očích ovce a slaboši. Prý na to jednou
doplatíme, ale pak už bude pozdě. To
oni se nikdy očkovat nenechají. Je to jejich věc, ale nejhorší je, že tento svůj postoj vnutili i manželově matce. A ona je
teď velmi osamělá, nikam nevychází,
sedí jen doma, pochopitelně se bojí ná-

kazy. Nedávno se nám ale svěřila i s
tím, že s ní přerušily kontakt i její dvě
kamarádky, se kterými se navštěvovala
nebo spolu zaskočily na kafíčko. Prý jí
řekly, že jim vadí, že se na rozdíl od
nich očkovat nenechala a že se s ní bojí
vídat. Tchyně nám plakala při poslední
návštěvě, bylo mi jí líto. Ona se ale bojí
i toho, že by jí švagr se švagrovou vynadali, kdyby se očkovat nechala.“
eden z mnoha odstrašujících smutných příběhů se odehrával před
pár dny v jedné z brněnských nemocnic. Na oddělení ARO tam už několik týdnů ležela s covidem těhotná pětatřicetiletá žena. Neočkovaná. Její stav se
zhoršoval a přestože se lékaři i jejich přístroje snažili sebevíc, covid nastávající
mamince natolik poškodil plíce, že už
nebyla schopná „udýchat“ naráz sebe i
plod. Aby lékaři dali šanci na přežití oběma, museli císařským řezem pomoci dítěti na svět již ve 28. týdnu těhotenství.
Dítě mělo při porodu jen něco málo přes
jeden kilogram. Boj o jejich životy tím
(kuk, jup)
však zdaleka neskončil…

J

Ukázky z německé očkovací kampaně, kde na to jdou s humorem.
ZDROJ | Spolkové centrum pro zdravotní výchovu
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Co dělat, abyste stihli Vánoce
Advent je tady. V neděli 28. listopadu zapálíte první
ze čtyř svíček slavnostního věnce. Ještě jste ho ani
nestihli pořídit? Žádnou paniku. Klidně si sedněte,
týdeník 5plus2 má pro čtenáře plán, jak
se pohodově nachystat na vánoční svátky, třebaže
do Štědrého dne nezbývá už ani měsíc.
ČR | Úzkost a deprese trápí v prosinci
každého pátého člověka. To jsou závěry
nedávného průzkumu. Ale žádný stres,
řešení máme. Adventní kalendář týdeníku 5plus2 otevírá čtenářům okénka, v
nichž místo čokoládových pamlsků jsou
dobré rady, jak Vánoce i necelý měsíc
před nimi proměnit ve svátky pohody.

První okénko: 28. listopad
Už s koncem listopadu letos přichází adventní neděle, kdy zapalujeme první
svíčku na věnci. Jenže my jsme ho neupletli ani nekoupili. Nic se neděje. Stačí postavit na skleněný talíř čtyři tlusté
svíce a dokola obložit ozdobami. Máme
adventní „věnec“ hotový za pět minut a
stejně krásný jako kolo z chvojí. Ještě
zbyde čas rodině vysvětlit, že každá ze

INZERCE

FOTO | ARCHIV MAFRA

čtyř svíček na adventním věnci má svůj
význam. První je naděje, zapaluje se na
železnou neděli za splnění přání.

Druhé okénko: 1. prosince
Jestliže jste to nezvládli o adventní neděli, zavolejte děti, vezměte pero a už pište Ježíškovi. Jinak nestihne přinést dárky. A dokonce ani ty, které se u něj
chystáte objednat přes internetový obchod. Pokud chcete poslat pohledy, dopisy či přání pro své blízké poštou, tady
je adresa: Vánoční pošta, Boží Dar 1,
362 62. Ale zaručeně funguje, když dopis Ježíškovi strčíte za okno.

Třetí okénko: 2. prosince
Naplánujte veškerý úklid a nejlépe rozdělte úkoly všem členům rodiny. Hana
Šináglová z firmy Pohodlnější život
radí: „Stanovte si priority a postupujte
vždy odshora dolů, tedy od lustru přes
poličky k podlaze.“ A jestli gruntování
nezvládnete sami, objednejte firmu.

barborka. Seřízněte ji šikmým řezem a
dejte do vázy s čistou vodou. Poté barborku umístěte do chladnější místnosti
a teprve deset dnů před Štědrým dnem
ji přeneste do teplého obývacího pokoje. Komu vykvete na Štědrý den, splní
se mu další rok jeho veškerá přání.

Páté okénko: 5. prosince
Večer chodí Mikuláš s čertem a andělem. Dnes jsou ve stresu vaše děti, vy
rozhodně ne. Zvláště když jste je naučili básničku či písničku a do punčochy
připravili dostatek sladkostí nebo uhlí,
podle toho, jak hodně zlobily.

Čtvrté okénko: 4. prosince

Šesté okénko: 7. prosince

Hned ráno vyrazte ke stromu třešně a
uřízněte si malou větvičku, které se říká

Vy lítáte a „pán tvorstva“ čučí na televizi? Nechte ho sedět, ale připravte mu

ošatku vlašských ořechů a do ruky mu
vražte louskáček. Ať jich vyloupe co nejvíce, protože ořechy potřebujete do vánočního cukroví. Je nejvyšší čas zadělat
těsto. Rodinná tradice už velí motat vanilkové rohlíčky a rybízovou marmeládou lepit linecká kolečka. Anebo všechno objednat u cukráře.

Sedmé okénko: 10. prosince
Smrk, borovici, či jedli? Pro vánoční
stromek zajděte k některému z četných
venkovních stánků. Třeba na trzích či
před nákupními supermarkety, kam můžete pohodlně zajet autem a stromek odvézt. Doporučujeme také vydat se do
osvědčeného zahradnického centra s
velkým výběrem. A rozhodně je dobré,
když prodavač stromek zabalí do
ochranné sítě, aby se větve cestou nepolámaly. Čas na jeho zkrášlení přijde až
před Štědrým dnem. „Na špičce a v horních patrech mají být menší ozdoby,
níže pak větší. Nezapomeňte zdobit i u
kmene stromku,“ radí zahradnice Vlasta Černá-Rypáčková.

Další okénka s respirátorem
Jestli epidemie koronaviru a opatření
vlády nerozhodnou jinak, vypravte se
za vůní svařeného vína a pečených
kaštanů. Když to nepůjde na trhy, tak za
přáteli a nejbližšími příbuznými, aby věděli, že na ně myslíte a máte je rádi. Objímejte je, ale jen krátce. Očkované i neočkované raději s respirátorem. Aspoň
prohodíte pár milých slov.
Stačí zabalit dárky a všechno už máte
téměř hotovo nebo nachystáno. Teď nastal čas vzpomenout na ty, kteří takové
štěstí nemají. Pošlete DMS, pomozte s
taškou sousedce, splňte přání osamělému seniorovi nebo dítěti. Horká polévka či nenošené zimní oblečení určitě potěší ženy a muže bez domova. Babičce
udělá radost, když jí pomůžete s těžkým
nákupem. Každá i sebemenší drobnost
se počítá, jsou přece Vánoce. (kor, jup)
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Králík a hořčice.
Kámoši na talíři

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
25. 11. – 1. 12. 2021

Jedině na česneku, jak jinak byste chtěli připravit
králíka? Aby se vám nepřejedl, zkuste změnu. Víte,
co je braillon? Šťavnatá jemnost s příchutí hořčice.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Králík braillon podle coolinářky
Svatavy Vaškové je výborný a hlavně
má „děsně jednoduchý recept“. Maso
bývá vždy šťavnaté a měkké jako kuře.
Ingredience: rozporcovaný králík,
2 lžíce hrubozrnné hořčice, 4 lžíce dijonské hořčice, 3 dcl bílého vína, 2 snítky
čerstvého rozmarýnu, 250 ml smetany
ke šlehání, máslo, brambory typu C, cibule na osmažení. Postup: Jednotlivé
osolené porce králíka hojně potřeme
směsí hrubozrnné a dijonské hořčice.
Maso zprudka orestujeme na másle a
oleji, pak je zalijeme bílým vínem, přidáme 2 snítky rozmarýnu, přiklopíme a
pečeme na 180 stupňů asi 50 minut.
Poté odkryjeme a dopečeme asi 15 minut dozlatova. Na závěr vyndáme z pekáče maso a do zbylé tekutiny v pekáči
nalijeme smetanu ke šlehání a necháme

SALÁM
POLIČAN,
PAPRIKÁŠ
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
krájený
100 g

provařit na sporáku do zhoustnutí omáčky. Všechny připečené kousky zamícháme do omáčky, dodají jí skvělou chuť.
Podáváme se šťouchanými brambory se
smaženou cibulkou a samozřejmě se
sklenkou bílého vínka.

17,90
24,90

28%

TVAROH
TUČNÝ
BONI
250 g
100 g
5,16 Kč

12,90
17,90

6,90
15,90

Králík braillon se šťouchanými
bramborami. Foodblogerka Svatava Vašková k němu doporučuje
bílé víno.
FOTO | COOLINARKA.cz

MARGOT
Originál, Bílá | 90 g

Š

éfkuchař Jan Punčochář nabízí francouzskou variantu králíka na hořčici a víně. „Králík
se osolí, zprudka opeče, ve výpeku
se osmahne větší množství nasekané
šalotky, přidá se nakrájená červená
paprika, dijonská hořčice, bílé víno a
bylinky, například tymián anebo rozmarýn, a společně se dusí doměkka.
Nakonec se šťáva zredukuje a zjemní
kouskem másla,“ přidává stručný recept šéfkuchař.
V italském stylu chystá Jan Punčochář králíka podle následujícího receptu. Ingredience: 4 porce králíka,
3 cibule, 2 paličky česneku, 450 ml
olivového oleje, 1 řapíkatý celer,
0,5 l kuřecího vývaru, divoké koření

56%

100 g 7,67 Kč

Inspirace od Punčocháře

TUZEMÁK
JINDŘICHOHRADECKÝ
37,5 % alk.
0,5 l

ilustrační foto

(nové koření, celý pepř, bobkový
list), rozmarýn, tymián (nejlépe
čerstvý, případně sušený), 1 citron,
sůl, pepř, olivy (nejlépe černé s peckou, kalamata), víno.
Postup: Králíka omyjeme, naporcujeme, zalijeme polovičním množstvím vína a uložíme nejlépe přes
noc do chladu. Králíka osolíme a opepříme. Na dno pekáče vložíme neloupané, podélně překrojené paličky česneku, jednu nahrubo překrájenou cibuli, bylinky, trochu oliv, maso a zalijeme olejem. Konfitujeme v troubě
při 135 °C doměkka (zhruba 70 až
90 minut). Poté maso vyjmeme a opatrně slijeme olej (oddělíme výpek).
V hrnci si rozehřejeme trochu oleje
z konfitu (zbytek můžeme použít k
dalšímu vaření) a orestujeme na něm
zbylé nadrobno nasekané cibule a celer. Přidáme další olivy podle chuti
(nejlépe zbavené pecky a překrojené
napůl), výpek z králíka a vývar a provaříme. Pak přidáme rozmačkanou
cibuli a vyloupaný česnek z konfitu,
ještě trochu tymiánu a dochutíme šťávou a kůrou z citronu, případně solí a
pepřem. Nakonec v omáčce prohřejeme maso a podáváme nejlépe s bílým pečivem.
(ip, lidovky.cz)

27%

1 l 179,80 Kč

CUKR
MOUČKA
1 kg

12,90

89,90
139,90

OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

8,90
17,90

35%

50%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

14 26. listopadu 2021

Advertorial

Kolik platíte za energie? Radíme, jak ušetřit
na zálohách a vybrat správný tarif
Paní Lenka nám zoufale píše,
že už neví, kudy kam. Nezvládne zaplatit
nově předepsanou zálohu na dodávky
elektřiny. Vypověděla smlouvu s obří
ﬁrmou poté, co ukrutně zdražila,
ale teď je na tom ještě hůř.
Nového dodavatele sice už dávno
vybrala, má s ním dokonce i platnou smlouvu, jenže věc má velký
háček a na tom teď visí ﬁnance nejen paní Lenky, ale i tisíců dalších
lidí. Než se výpověď paní Lenky
stala právně platnou, obří dodavatel
zkrachoval. A nekomunikuje.
Paní Lenka tak spadla k dodavateli
poslední instance, tzv. DPI, a nemůže od něj pryč. Problém jí přerůstá přes hlavu. Novou smlouvu
má už více než měsíc, ale její nový
dodavatel čeká, až „operátor trhu“
posvětí převod z DPI. A tady je to
úzké hrdlo. Tisíce lidí platí vydřidušské ceny v DPI zjevně déle, než
by museli.
Nečekejte, až vám někdo pomůže
Paní Lence a nezbývá než vzít
osud do vlastních rukou a telefo-

novat pořád dokola. Sama říká,
že všechno udělala správně. Kromě jedné důležité věci: vybrala si
nového, velkého dodavatele, který
svým tempem připomíná pomalé
státní úřady. Přitom paní Lenka šla
na věc dobře: rychlý přestup by jí
skutečně ušetřil spoustu peněz.
Pozdě ale plakat nad rozlitým mlékem. Pokud jste na tom podobně,
a ještě stále trpíte v DPI, nečekejte
a jednejte rychle.
Kam se obrátit pro standardní
dodávky energií?
Všem, kteří se ocitli v situaci jako
paní Lenka, doporučujeme s rozmyslem porovnat několik nabídek
a vybrat někoho, kdo má dobrou
cenu a není zatížen obrovskou byrokracií. Jsou nabídky, které vám
dá samotný dodavatel poslední instance, jen abyste zůstali. Pečlivě

je porovnejte s jinými, které jsou
na trhu. Ty jiné totiž mohou být
skutečně výhodnější.
Třeba přestupový tarif od ARMEX
ENERGY je jedním z těch, které
se vyplatí vzít v úvahu. ARMEX
ENERGY spočítala měsíční zálohy tak, aby nebyly přes míru
rodinných ﬁnancí a současně aby
vám nevznikaly obří nedoplatky,
které by vás dohonily na konci
topné sezony. S energiemi ARMEX obchoduje přes 15 let, ale
v byznysu se skupina točí už tři
desetiletí. Stejně jako všichni seriózní dodavatelé má jak centrum
služeb (call centrum), tak webové
stránky i s kontaktním formulářem,
který slouží pro registraci zájmu.
Zkuste se podívat třeba na
www.prestupovytarif.cz. Tento
přestupový tarif ARMEX ENERGY
vám pomůže dostat se z tarifu DPI
v řádu několika málo dní.

Jak na úsporu při poklesu ceny?
Paní Lenka zvolila svého nového,
velkého dodavatele vlastně jen proto, že chtěla mít „své jisté“. Velký
dodavatel garantuje stále stejnou
cenu, pochvalovala si, tak jako
mnoho jiných. To pro Lenku rozhodlo. Dodavatel jí už ale neřekl, že se
zaﬁxovanou cenou přinejmenším
24 měsíců nedosáhne na úspory ve chvíli, kdy ceny na trzích
s energiemi začnou klesat. Minimálně v létě vždy výrazněji klesají.
Paní Lenka se stala „vězněm“ své
opatrnosti. Pojistka proti obavě
z nepoznaného je jistě také volba.
Nezatracujme ji. Ale je dobré vědět,
že jakákoliv „pojistka“, „ﬁxace“ nebo
„garance“ do budoucna také něco
stojí. Když ceny padají, vy platíte
dodavateli pořád víc, než nezbytně
musíte. Platíte „prémii za jistotu“.
Pokud umíte skousnout tarif, který
se mění podle burzy, můžete hledat
cenový model „platím tolik, co proud

či plyn dnes skutečně stojí“. Odborně se mu říká spotový tarif. Ten
umožňuje, abyste při poklesu cen
okamžitě platili méně. Patrně nikdy
už nebude energie tak levná jako
před rokem, ale ani tak předražená
jako dnes.Existuje i třetí typová varianta ceny, často se jí říká „ceníková
cena“. Dodavatel vyhlásí na dobu
neurčitou ceník, který může podle
svých potřeb měnit. A také to dělá:
i dvakrát třikrát za čtvrtletí. Až devadesát procent českých domácností
má právě tento tarif, ať už vědomě,
anebo proto, že se o cenové možnosti nezajímaly dostatečně. Pak
je ovšem rozdíl mezi tzv. spotovým
tarifem a tarifem ceník čistě psychologický.
Kam tady jít?
Pro ty, kdo preferují výběr z různých
variant, stojí za to zvážit přestupový
tarif od ARMEXU. Pod touto kategorií se skrývá celá trojice možností, jak ji znázorňuje naše infograﬁka.
Srovnávejte, a pokud dáte přednost
zaﬁxované ceně, pak za současného chaosu na evropském trhu je
lepší vzít ji na kratší než na delší
dobu. Nezapomeňte navštívit
www.prestupovytarif.cz

Příklady měsíčních záloh skupiny ARMEX
Elektřina
(zálohy s DPH)

SPOT
(12/36 měsíců)

FIX 2022
(12 měsíců)

Ceník
(doba neurčitá)

1 MWh/rok

800

900

900

2 MWh/rok

1 500

1 450

1 450

3 MWh/rok

2 000

2 050

2 050

Nemusíte říkat:
hrnečku, dost!
Jsme připraveni
okamžitě pomoci
klientům, kteří hledají
nového dodavatele
elektřiny a plynu.
www.armexenergy.cz

ZAVOLEJTE NÁM: 497 770 801
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Artritida ohrožuje nejen klouby
Ačkoliv revmatické bolesti mnoho lidí považuje
za problém čistě kloubů, ve skutečnosti může jít
o závažné onemocnění imunitního systému, které
postihuje i důležité orgány jako plíce nebo oči.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Takzvané autoimunitní choroby jsou
zákeřné. Pacienti, kteří jimi trpí, si totiž
mnohdy neuvědomují, jak kvůli nim mohou mít problémy i zdánlivě nesouvisející
části lidského těla. Jednou z těchto chorob
je revmatoidní artritida. „Dříve na ni pacienti i umírali,“ říká imunoložka a alergoložka Zuzana Humlová. V Česku jí trpí
přes 90 tisíc lidí.
Uvádí se, že revmatoidní artritida může
život zkrátit dokonce až o 15 let. „Jedním
z důvodů je chronický zánět, který má vliv
na rychlejší rozvoj aterosklerózy, proto
mají tito pacienti vyšší pravděpodobnost
kardiovaskulárních onemocnění. Další příčinou jsou častější infekce, nádorová onemocnění, někdy i útlum krvetvorby. Tito
lidé trpí poruchami imunity. Když tohle
INZERCE

všechno sečteme, může
revmatoidní artritida skutečně sebrat několik let života,“ vysvětlila v rozhovoru pro časopis Téma
imunoložka Humlová.
Onemocnění tak významně omezuje život
pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na
okolí. „Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě. Moderní léčiva zvyšují komfort léčby, prodlužují život, zkracují
hospitalizace a snižují pracovní neschopnost pacientů,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
Revmatoidní artritida se nejčastěji vyskytuje mezi 40. až 60. rokem života, přičemž
až trojnásobně víc u žen než u mužů.
Díky novým způsobům léčby už ale nejsou pacienti natolik limitováni v běžném

životě. Nemoc je možné zvládat u větší
části nemocných podáváním biologických
nebo cílených syntetických léků. Pacienti
mohou díky včasnému zahájení biologické terapie žít plnohodnotný život a pracovat déle. Biologické léky přitom byly dříve předepisovány pouze u pacientů s pokročilými případy. Využít je v současnosti
také možné nové orální syntetické léky,
díky nimž už není nutné aplikovat léčivou
látku pomocí injekční stříkačky. Zvyšuje
se tak pacientův komfort během léčby.

Pozor na varovné příznaky
Typickým příznakem revmatoidní artritidy je ranní ztuhlost postiženého kloubu.
Pokud přejde zhruba během půl hodiny,
jde dost možná spíš o osteoartrózu.
Ovšem trápí-li vás po značnou část dne,
značí to problém s artritidou.
K dalším častým příznakům patří syndrom karpálního tunelu, který se projevuje bolestivým brněním a mravenčením
v zápěstí a rukou, a to často v noci. Autoimunitním procesem však mohou být zasaženy i další orgány, nejčastější jsou záněty
spojivek. Může však způsobit například
i zánět poplicnice.
(re)

Rozhýbejte si klouby
Zkuste pár jednoduchých, ale účinných
cviků, které zlepšují pohyblivost kloubů.
Cvičte každé ráno nebo kdykoliv přes
den, když cítíte, že máte klouby strnulé.
Hlava a ramena: Stoupněte si, narovnejte
záda a ruce nechte volně spuštěné podél
těla. Pomalu otočte hlavu nejdřív na
jednu, pak na druhou stranu. Pokaždé
chvilku vydržte, než se vrátíte zpátky
do výchozí pozice. Podívejte se nahoru
na strop a pak dolů na podlahu. Zvolna
otáčejte hlavou ve směru hodinových
ručiček. Zvedněte ruce nad hlavu, nejdří
v jednu, pak druhou, nakonec obě.
Ohněte paže v loktech a dotkněte se
svých ramen. Na závěr dejte dlaně
na boky a zkuste úklon vpravo i vlevo.
Kolena a pánev: Posaďte se na židli
a natáhněte nohu v koleni. Chvíli ji
podržte ve vzduchu a pak vraťte na zem.
Totéž opakujte s druhou nohou.
Stoupněte si a přenášejte váhu z jedné
nohy na druhou, poté otočte trupem tak,
jako byste se chtěli podívat někam
za sebe. Velmi důležité přitom je, abyste
všechny pohyby prováděli pomalu
a plynule.
Zdroj: iDNES.cz (Tina)

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Utrácení zvířat kvůli covidu?
V pražské zoo v nedohlednu

Z

vířatům rozmnožování prospívá,
z antikoncepce mohou být samice frustrované, uvedl v pořadu Interview CNN Prima NEWS ředitel Zoo
Praha Miroslav Bobek. Pro zvířata je
možnost rozmnožovat se zdravější variantou, protože díky tomu se u nich zabrání vzniku některých nemocí.
„Když dáváte zvířatům antikoncepci,
není to vždy ideální. Samice mohou být
ve stresu z toho, že nemají mláďata,“ vysvětlil Bobek. Některá zvířata, zejména
samice velkých kočkovitých šelem, také
mohou schopnost rozmnožování zcela
ztratit. „Nakonec tedy dospějete k tomu,
že u většiny druhů je nejlepší zvířata množit. Jenže pak vzniká otázka – co s těmi
mláďaty,“ upozornil v Interview ředitel.

„

čemu pomůžete,“ vysvětloval. Hledá se
proto vždy vhodné umístění. A to je často velmi zdlouhavá a někdy i nákladná
činnost. „Zatím se nám dařilo všechna
zvířata někam umístit, někdy i s tím, že
jsme museli zaplatit náklady spojené
s převozem. Ale jednoho dne také budeme muset přistoupit k utrácení,“ přiznal
Bobek a připomněl kauzu, kdy dánská
zoologická zahrada zabila žirafu, aby
předešla křížení zvířat. Samce Mariuse
pak sežrali lvi.

Kasu zachraňují Češi
Možnost, že by mohlo dojít k utrácení
zvířat kvůli nedostatku financí v době
covidu, ale razantně odmítá. „Byli jsme

Během léta přijelo do Zoo Praha výrazně
méně zahraničních návštěvníků než
v minulých letech. Čísla ale výrazně vylepšili ti čeští.
Některá mladá zvířata se vracejí do
volné přírody, avšak to není jednoduché. „Není to tak, že když máte nějaká
přebytečná zvířata, že je někde vysypete z bedny do volné přírody a že tím ně-

nuceni spořit, ale to bychom museli dělat opravdu ještě hodně dlouho, abychom se dostali do takové situace. Bylo
to světelné roky daleko,“ sdělil Bobek.
V Africe je však situace v době pande-

mie koronaviru o poznání horší. Podle
Bobka se právě kvůli krizi začalo obchodovat i s chráněnými zvířaty. „Situace
se zásadně zhoršila. V Kamerunu, kam
jsem vycestoval, se loví divoká zvířata
běžně. Přitom u některých druhů je to
omezeno zákony,“ zdůraznil.
Chráněni jsou v Africe například luskouni, přesto je lidé prodávají na tržištích. „Jako by vláda rezignovala, protože byla ráda, že země zvládá covid.
S nadsázkou řečeno, jako by se nechtěla
otravovat s ochranou zvířat,“ dodal
s tím, že když si tržiště začal fotit, létaly
kameny.
Sám doufá, že se pandemii covidu podaří co nejdříve porazit. Směle věří, že
by letos v konečných číslech mohlo
pražskou zoo navštívit přes milion návštěvníků. Zasáhnout ovšem můžou další opatření proti šíření covidu-19.
I tak letos pražské trojské zahradě
chybělo asi 400 tisíc návštěvníků oproti
době před pandemií. Situace by ovšem
mohla být ještě horší. Podle Bobka během léta přijelo výrazně méně zahraničních návštěvníků než v minulých letech. Čísla ale výrazně vylepšili ti čeští,
kterých letos naopak bylo víc než obvykle.
(ms)

FOTO | MAFRA

Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30 hodin.
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Tabriz-Irán

cca 202x295 cm

25.900,–

Azerbajdžán
90x320 cm

od 7.900,–
Kazak-Pakistán
80x300 cm

od 9.900,–
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DOPRAVA ZDAR
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Mir-Indie
80x250 cm

od 7.900,–
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100% VLNA a H

EDVÁB

Běhouny v různých
ů ý h barvách
baarváá h a rozměrech
80x240 od 5.600,– 80x300 od 7.500,– 100x300 od 8.500,–

96x153 cm

26.900,–
HEDVÁBÍ

Kazak-Pakistán

HEREKE

60x97 cm

240x170 cm

2.200,–

15.900,–

Ziegler

Velmi odolný
koberec
100% vlna

120x172 cm

15.900,–
Kontakt:
tel.: 6608 256 828
info@ariana-koberce.cz

Komerční sdělení

*Z produ
duktů řady Ocutein®.

VÁNOČNÍ DÁRKY

z lékárny pro celou rodinu
HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK
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Není vaše maminka spokojena se
stavem svých vlasů? Znepokojuje
ji jejich nadměrné vypadávání
nebo řídnutí? Máme řešení, které
ji o Vánocích potěší!
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Vsaďte na Vlasové hnojivo, které
obsahuje unikátní kombinaci látek
potřebných pro správný růst a kvalitu
vlasových buněk. Křemík, síra a vysoké
dávky biotinu ve Vlasovém hnojivu zajišťují rychlou a účinnou redukci nadměrného vypadávání vlasů, podporují jejich
růst a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku
stravy najdete množství aminokyselin,
vitaminů a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.

D
DÁREK
PRO VÁS: 30 tobolek navíc +
OCUTEIN® SENSIGEL zdarma

KONEC UNAVENÝM OČÍM!

Stěžuje si váš otec na unavené oči od televize, monitoru
počítače či ostrého slunce? Pak je vhodné začít doplňovat
potřebné látky, které jsou důležité pro jejich správnou
funkci.
Darujte svému tatínkovi Ocutein® Brillant Lutein 25 mg,
doplněk stravy z prémiové řady Da Vinci Academia
s nejvyšším množstvím luteinu* a vitaminem A pro
maximální a dlouhodobý účinek. Jako jediný obsahuje
také fosfatidylcholin a další účinné látky. Například zinek
přispívající k udržení normálního zraku a selen a měď, které
přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením.

Vlasové hnojivo, které je k dostání také
jako šampon a bezoplachové sérum,
pomůže navrátit vlasům přirozenou
hustotu a kvalitu.

ZAPOMEŇTE NA VAZELÍNU,
KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!

Nevíte co darovat své kamarádce, která trpí suchostí rukou či
chodidel, jejich šupinatěním a vznikem prasklin? Pokud problém
řeší vazelínou či krémy na jejím základě, dost možná si zadělává
na nekonečný kolotoč mazání. Mnohem lepší služby, než vazelína
vyráběná z ropy, kůži prokáží přírodní látky. Udělejte jí radost
osvědčeným přípravkem!
Konopná mast Konopka obsahuje pouze pří
řírodní slož
ložky.
V jejím složení s certifikací CPK bio hraje
je
hlavní roli 50 % bio konopného oleje
a bambucké máslo doplněné o sójový olej, včelí vosk a šalvěj. Konopkaa
vytváří na povrchu
pokožky prodyšnou
ochrannou vrstvu, která
brání jejímu vysušování
a vzniku prasklin. Na
rozdíl od vazelíny je
Konopka kompatibilní
s kožními lipidy, a proto
hloubkově hydratuje
kůži a obnovuje její
přirozenou ochrannou
bariéru. Konopka je
vhodná nejen pro ruce,
ale také pro suché paty
a ošetření pokožky
atopiků a lupénkářů.
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ROZTANČETE KLOUBY KONOPÍM

Trápí vaši babičku ztuhlé, opotřebované a přetížené klouby? Omezují její aktivní
život? Darujte jí maximální porci glukosaminu a konopí!

ku

pro abič

Ortopeden je prémiový doplněk stravy s vysokým obsahem glukosaminu v denní dávce,
e,
konopím, kurkumou pro špičkovou kondici a dokonalou hybnost kloubů, dobrý stav kostí
i celého pohybového aparátu a vitaminem C pro podporu tvorby kolagenu v kloubních chrupavkách. Darujte babičce na klouby kurkumu s konopím, aby si užila Vánoce s plnou parádou.
Revoluční, maximálně účinné přípravky CannamediQ využívají aktivní konopný extrakt.

b

Glukosam
G
amin
1 800 mg
AKTIVNÍ
KO N O P Í

HUDEBNÍ IMPULSY

Opravdová Superstar
ru natočila, se dá vysledovat, jak se proměňovala v roli jejího mluvčího. Stala
se hlasem tolerance a pochopení, vnitřního duchovního hledání a společenského sebeuvědomění.
K tomu jí pomohl i příklad Marty Kubišové, s níž nějakou dobu společně vystupovala. Někdy se zdá, že se trochu
utápí v jisté oficialitě, kterou kolem ní
budují média, ale zpěvačka dokáže občas takovou image rozbít něčím nečekaným, jako když v roce 2011 natočila pro
album Wabiho Daňka a jeho Ďáblova
stáda staré tango Tvůj bílý šátek.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

JOSEF VLČEK

A

neta Langerová slaví 26. listopadu pětatřicítku. A pokud to situace dovolí, bude to v průběhu rozsáhlého turné, kterým propaguje své kritikou obdivované páté album Dvě slunce. Přitom letos 4. června uplynulo už neuvěřitelných 17 let od chvíle, kdy se stala první českou Superstar. Bohužel také
jedinou vítěznou osobností, která se udržela na úplné špici české pop music.
Důvodů jejího úspěchu je víc než
dost. Některé jsou pro hudební byznys
podmínkou, bez níž nemůže hvězda exis-

tovat. Například charisma. Mladinká
Aneta ho měla už v soutěži na rozdávání. Říkalo se dokonce, že ho má víc než
její tehdejší vzor Alanis Morissette. Od
té doby jejího kouzla neubylo. Jen původní plachost nahradila neafektovaná
sebejistota a schopnost skromně vystupovat. Ani o tom, že je vynikající zpěvačka, není pochyb. V jejím případě přitom
nejde jen o techniku zpěvu nebo barvu
hlasu, ale především o schopnost položit
se do obsahu toho, co zpívá, co chce sdělit. Jednoduše řečeno, posluchač jí věří.
Aneta se v osmnácti stala symbolem
své generace. Na tom, co za svou karié-

„

vzala jeho slova k srdci nebo zda k témuž názoru dospěla sama, ale většina
úspěšných skladeb potom pocházela
z její dílny. Některé její skladby jsou
tak výrazné, že se občas mluví o „rukopisu Anety Langerové“.

Vlastní autorský rukopis

Aneta je svá.
A i když by se
patrně ráda vymanila
z věčného spojení se
Superstar, paradoxně jí
celá ta léta opravdu je.

Dalším důvodem, proč je Aneta Langerová stále na vrcholu, je její schopnost
psát si vlastní písničky. V Superstar
a na své první desce Spousta andělů interpretovala především přejaté skladby.
První singl Delfín byl dílem Ivana Krále, následující Hříšná těla, křídla motýlí
pro ni napsal Oskar Petr a Vodu živou
tehdy ještě málo známý Michal Hrůza.
Při křtu Spousty andělů v pražském
klubu Radost to byl právě Ivan Král, který album pomáhal produkovat, kdo
řekl, že z Anety bude velká zpěvačka,
ale jen za podmínky, že si bude psát písničky sama. Bůhví, jestli si zpěvačka

Aneta je miláčkem různých hlasování a anket. V Českém slavíku je jediná,
která dokázala v letech 2005 a 2006 narušit nekonečnou hegemonii Lucie
Bílé. V odborně orientovaných Andělech se stala čtyřikrát zpěvačkou roku,
naposledy v roce 2014.
A Bílý den z jejího zatím posledního
alba Dvě slunce je už 55 týdnů mezi třicítkou nejhranějších českých písní v rádiích. Přitom nikdy neklesla k podbízivosti nebo falešné líbivosti. Je svá.
A i když by se patrně ráda vymanila
z věčného spojení se Superstar, paradoxně jí celá ta léta opravdu je.

Arctic Monkeys vystoupí v Česku poprvé sólo
ČR | Vůbec poprvé se u nás samostatně představí britská rocková kapela Arctic Monkeys. Na svých stránkách odhalila termíny srpnového turné, kde lze mezi
dalšími evropskými městy najít i Prahu. Konkrétně zahraje příští rok 18. srpna na Výstavišti.
Lístky lze kupovat od 24. listopadu. Skupina okolo
zpěváka a skladatele Alexe Turnera se zde zatím ukázala jen v rámci festivalu Rock for People. To bylo
před dvanácti lety v éře jejich třetí desky Humbug.

Sheffieldští Arctic Monkeys mají v současné
době na svém kontě
sedm cen Brit Awards
a šest alb. To poslední,
specifické Tranquility
Base Hotel & Casino
však vyšlo už v roce
2018.

Kapela funguje od roku 2002, pozdvižení vyvolaly už
první nahrávky a singly. Jejich první album Whatever
People Say I Am, That’s What I’m Not proto patřilo
mezi nejočekávanější desky roku 2006 a ve své době se
stalo nejprodávanějším debutem v prvním týdnu v historii britské hudby. Nástup tehdy sotva dvacetiletých mladíků ale nebyl jen nějakým náhodným výstřelem, následnými alby skupina svou pozici potvrdila a v současnosti patří mezi stálice britské rockové hudby.
(ts)
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Česká republika

Slavná babička: laskavá i drsná
Když herečka Terezie Brzková odcházela do penze,
měla za sebou solidní divadelní kariéru, ale před
filmovou kamerou nestála ani jednou. Pak však kývla
na nabídku, která z ní udělala nejslavnější babičku
české kinematografie. Od jejího úmrtí uplynulo 55 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Psal se rok 1939 a divadelní herečka
Terezie Brzková, která projela s kočovnými společnostmi celou republiku a hrála
i v Národním divadle, právě pohřbila svého druhého manžela. Bylo jí 64 let, a tak se
rozhodla, jak se tehdy říkalo, „odejít na odpočinek“. Prostě jít do důchodu a postupně
se stát babičkou a třeba i hlídat vnoučata.
Rok na to se babičkou opravdu stala,
ovšem úplně jinou, než si představovala.
Terezie Brzková se narodila v Kolíně
v lednu roku 1875. Narodila se z dvojčat,
ovšem druhé děťátko zemřelo. Divadelní
rodina u ní nepředpokládala jiného řemesla než hereckého, vždyť starší sestry se již
v otcově kočovné společnosti učily recitovat Tyla i Vrchlického. Brzy už stála na divadelních prknech i malá Terezie.
Spíš výrazná než hezká, s bohatou hřívou i hlasem, okouzlovala diváky v desítkách vsí i měst včetně Prahy a tamního Národního divadla. Hrála frivolní krasavice
i salónní lvice, později zralé a chytré ženy
a nakonec matróny.
Když se těsně před druhou světovou válkou blížil konec kariéry, nijak se nebránila
a odešla do důchodu. Život a sláva věhlasné herečky byly u konce, vše věnovala divadlu, ve filmu se neobjevila ani jednou.
Volna si užívala jen několik měsíců,
když ji oslovili s nabídkou k filmu. Přijala

ji, byť před kamerou v životě nestála, natočila poměrně úspěšný Kouzelný dům, kde
hrála starší ženu. Jenže se v této roli ukázala jako nejlepší a zároveň nejpřirozenější.
Hned na to přišla další nabídka, zda
by si nezahrála roli babičky
ve zfilmovaném slavném románu Boženy Němcové.
To bylo v roce 1940 a stříbrné plátno zrodilo asi
nejslavnější Babičku
všech dob.

Terezie Brzková (na hlavním snímku z filmu Babička)
měla z prvního manželství dvě dcery, její vnučkou
byla Ivana Tigridová, manželka Pavla Tigrida.
V roce 1917 hrála pro vojáky na frontě na území dnešního Slovinska. Herečka zemřela v Praze ve věku
91 let.
FOTO | ČSFD.cz, WIKIPEDIA

„Parchanti,
táhněte!“
Terezie Brzková tak začala
úplně novou kariéru u filmu. Natáčelo se 60 dnů a hlavní role jí sedla. Vytvořila babičku dobrou, moudrou,
laskavou a hlavně neskonale lidskou. Pečlivě se na scény připravovala a do role promítla mistrovsky odpozorovaný život,
umocněný hlubokým citem i prožitkem.
Byť hrála nejhodnější a téměř božskou
bytost, postarší herečka si musela zvykat
na úplně nové herecké prostředí. To jí prý
občas působilo problémy, zejména při učení textů.
Říká se, že milovaná babička, které filmové děti visely na sukni i rtech, byla během natáčení o poznání ostřejší, a to právě
na ty, které ji rozčilovaly. Prý se jednou dokonce rozkřikla: „Parchanti, táhněte už. Pořád tu votravujete a člověk nemá chvíli kli-

du!“ Platilo to nejen na dětské herce, ale také na drobotinu z okolí Ratibořic, která se s rodiči na natáčení chodila dívat. „Inu, život není pohádka,“ glosovala prý svým typicky moudrým babičkovským hlasem jedno ze svých ostřejších pokárání vykuleného dětského publika.

Babičky už jí zůstaly
Adaptace Babičky měla v kinech úspěch.
Film sice Němci opakovaně cenzurovali,
kvůli velké návštěvnosti ho ale nestáhli. Obrovský byl také rozpočet 2,1 milionu korun,
přičemž dodnes jde o nejdražší filmové
zpracování Babičky vůbec. Přesto byla vysoce zisková, vydělala přes šest milionů ko-

run. Jediná herečka, která si zahrála v této
i další slavné barevné verzi z roku 1971,
byla Helena Růžičková. V prvním filmu jí
byly čtyři roky a hrála vnučku babičky,
ve druhé ztvárnila v 35 letech mlynářku.
Další role Terezie Brzkové se nesly
v podobném duchu. Mnohokrát se ještě
stala dobrosrdečnou střenkou. Například
jako mlynářka v Pyšné princezně nebo kořenářka v pohádce Byl jednou jeden král
s Janem Werichem a Vlastou Burianem.
Svou první filmovou „babičkovskou“ roli
vytvořila Terezie Brzková ve svých 64 letech a tu poslední v neuvěřitelných 84 letech – byla to stařenka v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele z roku 1959.
Zemřela 19. listopadu roku 1966. (jos)

„Kamioňák“, který změnil lodní dopravu
Zdánlivě banální nápad jistého
amerického řidiče kamionů změnil
lodní dopravu na Zemi. Před 65 lety
poprvé vyplula kontejnerová loď.
Autorovi myšlenky to vyneslo jmění.
USA | Lodní kontejnerová doprava je jedním z klíčových
prvků globalizovaného světa, patří dokonce mezi 10 největších průmyslových odvětví na planetě. Transport nákladů si bez ní v hospodářství neumí už dávno nikdo představit. Obří standardizované kontejnery přitom vypluly
na moře poprvé teprve v roce 1956.
Vše začalo díky Američanovi Malcomu McLeanovi,
který přišel roku 1913 na svět na farmě v Severní Karolíně. Toužil studovat na univerzitě, ale rodina na to peníze
neměla. Místo toho si se sourozenci založil přepravní firmu a posadil se za volant kamionu. K přístavům na břehu
Atlantiku to bylo pár hodin cesty a právě sem Malcom vo-

zil zboží. Znuděně pak sledoval přístavní dělníky, kteří
z aut vykládali zboží a ručně jej přenášeli na lodě.
„Čekal jsem víc než den, než náklad přeloží. Seděl v kamionu a díval se, jak nakládají. Každý chlap si na rameno
hodil jeden balík a nesl jej na loď. Viděl jsem v tom spoustu ztraceného času a peněz,“ vzpomínal později muž, který začal přemýšlet, jak překládku urychlit. Věděl, že malé
balíky se také často ničily a kradly, takže začal vjíždět na
lodě přímo s nákladem. Ale ani to nebylo ono.
Následně se zaměřil na ocelové kontejnery, které do té
doby používala například armáda. Jenže ty měly různé velikost. Když ale jejich rozměry McLean standardizoval, měl
vyhráno. Ocelové kvádry se daly dobře skládat na sebe
jako stavebnice a jejich nakládka byla velmi rychlá.

24 tisíc kontejnerů na jedné lodi
Nápad si nechal McLean úředně patentovat a v roce 1956
vyplul první kontejnerový tanker s 58 ocelovými krabicemi na palubě. Plul z New Jersey do Texasu a obchodníci se
do jeho systému zamilovali. Vždyť při ručním překládání

se za tunu nákladu platilo
5,86 dolaru, kontejnery částku
srazily na neuvěřitelných 16 centů za tunu. Stačila dekáda, aby se
plechové boxy vypravily poprvé
do Evropy, to už se jich na loď
vešlo 250. O 10 let později to už
bylo 2000 kontejnerů, v 80. letech pak 4500. Největší současná kontejnerová loď na světě se
jmenuje HMM Algeciras a uveze neuvěřitelných 23 964
kontejnerů. Na délku má 400 metrů a na šířku 61 metrů.
Transport se díky kontejnerovým lodím zkrátil z měsíců
na týdny. Zboží dnes ovšem proudí zejména jedním směrem, a to z Asie a zejména z Číny do zbytku světa, nejvíc
pak do zemí Západu, ze kterých se ovšem toho moc nevyváží. Oceány jsou loděmi zaplněné, v exponovaných místech se vytvářejí zácpy, vykládky mají na starost obří jeřáby a technologické firmy už vyrábějí samoříditelné lodě.
McLean zemřel v roce 2001 a jeho nápad a vynález je dnes
pro své uplatnění nazývám osmým divem světa.
(jos)
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NÁŠ KRAJ STŘEDNÍ ČECHY
NEŽ ZAZVONÍ JEŽÍŠEK

Až v neděli zažehnete na věnci první ze
čtyř svíček, bude to znamení, že Štědrý
den už je opravdu za dveřmi. Na první adventní víkend připravila města celou řadu
venkovních akcí. Tak snad je
„nezruší“ covid.

4

lo dávno předtím, než do našich končin dorazil vánoční stromek. Vedle malých domácích betlémů existují i ty, které zdobí návsi
a náměstí. V Čenkově u Příbrami čeká návštěvníky betlém ze slámy, v Berouně z lipového dřeva a v Neratovicích na Mělnicku
mají svatou rodinu z proutí.

KNIHY O SRDCI A OD SRDCE

ČERTOVSKÉ REJE

6

DÁRKY NEJKRÁSNĚJŠÍ

12

PŘÍBĚHY STROMŮ

16

Do Vánoc zbývají ještě čtyři týdny. Jak dětem zkrátit čekání na Ježíškovu nadílku a
sebe alespoň občas na chvilku vytrhnout z
předvánočních příprav? Přináším vám tipy
na zajímavé akce z celého kraje.

„Zvonky zvoní, síra voní, čerti se tu dneska
honí. Anděl letí z nebíčka, Mikuláš má jablíčka. Hodným dětem dárečky rozdají, zlobivé čertův hněv poznají.“ Druhý adventní víkend bude patřit Mikuláši v doprovodu čertů a andělů. Nadílky se na řadě míst uskuteční pod širým nebem.

BETLÉMSKÉ RARITY

8 A 10

Betlém neboli jesličky vždy o Vánocích zaujímaly výsostné místo. A to místo jim patři-

Nemusíte se opatrně vyptávat blízkých, co
by si přáli k Vánocům. Zkuste je překvapit
díky tipům na dárky, které přináší Náš kraj.

Loučení dětí s milovaným smrkem, zablokovaný most, strážníci s majáky, darovaná kulisa z vánoční reklamy nebo oběť vichřice.
Cesty vánočních stromů na náměstí středočeských měst a městeček provázejí dojemné i úsměvně příběhy.

18

Romány o srdcích plesajících i zlomených,
debut o lékařích operujících srdce nemocná. Z knižních tipů se mohou stát dárky od
srdce. Obzvlášť jsou-li knihy vaše srdeční
záležitost.

KALENDÁŘ NA ADVENT

19–20

Pozn.: Ohlášené akce se mohou z důvodu
anticovidových opatření změnit či zrušit.
Sledujte prosím aktuální info na webech a
sociálních sítích.
Foto na obálce: Archiv MAFRA
Foto na této straně: Shutterstock
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Srdečně zveme v kouzelné době
adventní na vánoční dílny, koncerty,
vánoční pohádky, rukodělný trh
a tradice staročeského adventu.

4.12. 10-17 hodin

Vyřežte si ﬁgurku do králického betlému,
celodenní kurz pro dospělé s Oldřichem Čechem.

11.12. 10-18 hodin

Stříbrná sobota na zámku

Milá příležitost se příjemně naladit, nakoupit
originální vánoční dárky na rukodělném trhu,
zaposlouchat se do vánoční hudby a vyprávění
o adventních zvycích a užít si vůni Vánoc
a svařeného vína. Během programu vystoupí žáci
ZUŠ, PhDr. Zdeněk Kuchyňka a Gemini Musicales.

16.12. od 17 hodin

Advent na Kladensku a Slánsku,
vyprávění s PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou
a představení jeho nové knihy.

Otevřeno i během vánočních svátků a na Nový rok.
Bližší informace: www.kladenskyzamek.cz
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Kam se vypravit,
než zazvoní Ježíšek
Do Kolína na Vánoce
v měšťanském domě.
Na Příběh vánočního
stromku v Loučeni či
za vánočními zvyky
k Chotkům na Kačině.
TEXT: JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

P

rocházka historickým centrem
Kolína, Kutné Hory, Nymburka
či Berouna nebo lázeňských Poděbrad. Případně adventní prohlídky zámku Kačina či Loučeň.
Cokoliv z toho je zárukou příjemně strávených chvil v adventním čase a naladění se na vánoční svátky.
V královském městě Kolín se budou
odehrávat od 30. listopadu do 11. prosince vždy od 9 do 18 hodin vánoční trhy na
Karlově náměstí. To bude také zdobit
městský vánoční strom a 28. listopadu
zde slavnostně rozsvítí první svíčku a každou další adventní neděli se rozzáří další
plamínek. Druhé adventní zastavení vánočního stromu zpestří historický mikulášský průvod městem a čertovský rej.
Třetí a čtvrtou adventní neděli pak koncert Jakuba Smolíka či Petra Koláře vždy
od 17 hodin.
Lehce tajemnou
předvánoční at-

mosféru si v Kolíně užijí ti, kteří se vypraví na Bartolomějské návrší s katedrálou a
projdou se kolem hlavní městské hradby,
kudy chodíval do školy například rybníkářský mistr Jakub Krčín. V nedalekém
Červinkovském domě připravilo kolínské
Regionální muzeum tradiční expozici Vánoce v měšťanském domě.
NA HRÁDKU ČI VE VLAŠSKÉM DVOŘE
Vánoční výstava se každoročně koná rovněž na Hrádku v Kutné Hoře. Je součástí
akce Advent na Hrádku a letos se uskuteční 11. prosince od 10 hodin. Na programu jsou výtvarné dílny, loutkové divadlo, zpívání koled a jarmark. Vánoční
trhy proběhnou v rámci Kutnohorského
rodinného adventu na Palackého náměstí ve dnech 4., 10., 11., 17. a 18. prosince
vždy od 10 do 20 hodin a adventní trhy
na nádvoří Vlašského dvora 12. a 19. prosince od 10 do 13 hodin.V kapli Vlašského dvora se konají Adventní podvečery
při svíčkách, a to každou adventní neděli
od 19 hodin. Posluchači se mohou těšit
na recitál
Františka Pokorné-

ho, koncert kutnohorských průvodců či
Ondřeje Muchy s varhanami, houslemi a
cembalem.
Nedílnou součástí kutnohorského adventu je také výstava betlémů v kostele
sv. Jana Nepomuckého, která návštěvníkům přiblíží i vánoční zvyky. Koná se od
26. listopadu do 2. ledna a přístupná je
denně mimo svátky a Nový rok od 10 do
17 hodin.

ZÁMECKOU KAŠNU NA
NÁDVOŘÍ ZÁMKU LOUČEŇ
ZDOBÍ NEJVĚTŠÍ
ADVENTNÍ VĚNEC V ČESKÉ
REPUBLICE.
Tradiční zvyky ve vánočně vyzdobených pokojích bývalých majitelů zámku
Kačina, rodiny Chotků, si připomenou
návštěvníci při oživených prohlídkách
například druhý adventní víkend. V sobotu 4. prosince se na ně mohou vydat s rozverným duchem Rudou. Svátečně laděné
prohlídky pokračují i v neděli 5. prosince. Po oba dva dny bude zámek přístupný od 10 do 16 hodin. Sváteční atmosféru
navodí i tematická výstava řemesel provozovaných na vsi v období zimy, nazvaná Zimní příběh a výstava betlémů.
V zámku Loučeň na Nymbursku voní
již od 17. listopadu v komnatách vánoční
stromky. Je jich více než dvacet a každý je
jinak nazdobený. V někdejším sídle
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Thurn-Taxisů se již počtvrté koná výstava
Příběh vánočního stromečku. Tradičně
nejvyšší se tyčí v zámecké knihovně. Pravidelně je věnován aktuálnímu tématu.
Letošní je Olympijský, protože poprvé
v historii dělí letní a zimní olympiádu pouze jedny Vánoce. Výstava Příběh vánočního stromečku je přístupná do 17. ledna v
rámci prohlídek s průvodcem.
OBRA POKŘTÍ ČTYŘI ANDĚLÉ
Od první adventní soboty bude zdobit zámeckou kašnu na nádvoří zámku Loučeň
největší adventní věnec v České republice. V průměru měří 15,67 metru a od
roku 2010 jeho slavnostním křtem začíná
advent na zámku Loučeň. Letos ho čtveřice andělů pod dohledem dobrého ducha
bílé paní loučeňské pokřtí 27. listopadu.
Ve stejný den se v 16 hodin poprvé rozzáří vánoční strom v nedalekém Nymburce na náměstí Přemyslovců. Doprovodné
akce s adventním trhem zde začínají od
14 hodin a skončí až po slavnostním rozsvícení městského jehličnanu. Každou
další adventní neděli zde pak v 17 hodin
zapálí další svíci na adventním věnci.
Bronzovou sobotu 4. prosince na svátek
svaté Barbory budou centrem Nymburka
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procházet Barborky a rozdávat kolemjdoucím větvičky, které se mají podle
zvyku dát do vody. O den později je vystřídají Mikuláš s čertem a andělem a hodným dětem budou rozdávat nadílku. Potkat je můžete například na Palackého třídě nebo náměstí Přemyslovců, kde bude
také až do 23. prosince fungovat Ježíškova kancelář, kam mohou děti nosit dopisy Ježíškovi.
Stejná instituce bude v provozu také
v dalším ze středočeských královských
měst – v Berouně. Děti najdou Ježíškovu
kancelář na Husově náměstí, kde se
bude konat po celý advent vánoční jarmark. Berounský městský betlém, který
se letos rozroste o další, v pořadí šestadvacátou figuru, bude tradičně stát poblíž vánočního stromu. Nedaleko najdou
děti i koutek se zvířátky nebo kluziště
pod širým nebem. Každou sobotu od 10
hodin a neděli od 16.30 hodin se zde také
uskuteční tradiční adventní koncerty.
Od 20. do 23. prosince si mohou lidé
dojít do městského informačního centra
pro betlémské světlo. Plamínek, tradičně
zapalovaný každoročně před Vánocemi
v betlémské jeskyni, přivezou do Berouna skauti ze střediska Radost a naděje.

KAM JEŠTĚ VYRAZIT

Předvánoční atmosféru v Poděbradech navodí
především adventní trhy na Jiřího náměstí. Začínají v sobotu 27. listopadu a pokračují každý víkend
do 19. prosince a ještě v úterý 23. prosince. Součástí jejich doprovodného programu nazvaného
Ať nám svítí světýlko je Putování za anděly.
Světýlkový průvod centrem lázní se uskuteční již
v sobotu 27. listopadu. Sraz účastníků s lampiony,
lucernami, žárovkami a dalšími svítidly je na Jiřího
náměstí, odkud v 17 hodin průvod vychází.
Ve stejný čas, ale o den později, se na Jiřího náměstí poprvé rozzáří městský vánoční strom.
Flašinetáře si užijí návštěvníci i prodávající na trzích o zlaté neděli. Dva dny před Štědrým dnem
se ve foyer divadla konají od 13 do 17 hodin tvořivé dílničky. Od 17 hodin je pak na programu vánoční koncert Moniky Absolonové.
V Kladně se konají adventní trhy od 27. listopadu
do 5. prosince na náměstí Starosty Pavla, kde
bude poblíž kostela v provozu také vánoční kluziště. Přes týden si zájemci mohou zabruslit od 13 do
21 hodin, o víkendu od 10 do 21 hodin. V sobotu
11. prosince se v prostorách kladenského zámku
koná od 10 do 17 hodin vánoční rukodělný jarmark. O týden dříve, v neděli 5. prosince, bude od
15 hodin projíždět městem Mikuláš na koni.
Od 18 hodin pak ozáří náměstí Starosty Pavla
ohnivá show.

INZERCE

Chuť adventu můžete nasát na Adventních trzích v Poděbradech,
podbarvených hudbou, zvukem flašinetu, vůní svařeného vína a dobrého jídla, a to
každý adventní víkend od soboty 27.11.2021 v čase od 10.00 do 17.00 hod.
Připraven je doprovodný program (Ať nám svítí naše světýlko- putování za anděly, koncertní vystoupení ZUŠ a ZŠ, rozsvěcení vánočního stromečku, divadélko pro děti, tvořivé
staročeské dílničky) a pro štědré dárce Andělská adventní sbírka věnovaná handicapovaným dětem.

Advent v Poděbradech
27. 11. 2021 - 22. 12. 2021
Program

Finále společných oslav adventního času bude ve znamení
Vánočního koncertu MONIKY ABSOLONOVÉ (22. 12. v 17.00 hod).
Jako každý rok Vás
netradičně
netradičně.

1. 1. 2022 zveme na oslavu Nového roku, tentokrát, ale trochu

Sobota 27.11. / 10.00 - 18.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Začátek adventních trhů, které budou
následně probíhat každý adventní víkend.
Připraven je bohatý doprovodný program
10.00 – 17.00 Adventní trhy
17.00 – 18.00 Ať nám svítí naše světýlko

Neděle 28.11. / 10.00 - 18.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu
10.00 – 18.00 Adventní trhy
16.00 – 16.30 Uvedení andělské adventní sbírky
16.30 – 17.00 Vystoupení pro děti Krejčík Honza
17.00 – 17.10 Rozsvícení vánočního stromu
na Jiřího náměstí

Sobota 4.12. / 10.00 - 17.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy

Neděle 5.12. / 10.00 – 17.00

Těšííme se na Vás!
Aktuální program akcí a dění ve městě můžete sledovat na
www.ipodebrady.cz nebo na facebooku mestskekulturnicentrum.podebrady,
divadlopodebrady a kinopodebrady.

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy
15.00 – 15.30 Koncert ZŠ TGM
15.30 – 15.40 Pásmo dětí ZUŠ

Sobota 11.12. / 10.00 – 17.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy

Neděle 12.12. / 10.00 – 17.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy
15.00 – 15.30 Koncert ZŠ V. Havla

Sobota 18.12. / 10.00 – 17.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy

Neděle 19.12. / 10.00 – 17.00

Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy, Flašinetář
15.00 – 15.45 Koncert ZUŠ
Středa 22.12. / 10.00 – 18.00
Jiřího náměstí / Vstup zdarma
Adventní trhy
10.00 – 17.00 Adventní trhy
13.00 – 17.00 Tvořivé dílničky ve foyer divadla
17.00 – 17.45 Vánoční koncert Moniky Absolonové
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Mikuláš dorazí
Druhý adventní víkend bude patřit Mikuláši
v doprovodu čertů a andělů. Nadílky se na řadě
míst uskuteční pod širým nebem.
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA

A

ž se 5. prosince začne smrákat, dostaví se patrně u všech
dětí onen posvátný pocit očekávání nejkouzelnějšího období roku. Předvečer svátku svatého Mikuláše je totiž prvním z řady magických okamžiků, které vždy v prosinci
obohatí život každé rodiny. Především
ale těch s malými dětmi, v nichž postava
muže s bílým plnovousem, špičatou mitrou a berlou vzbuzuje obdiv a náležitý respekt. Ještě větší pozornosti se ale často
těší souputníci dobrotivého biskupa. Někdy až hrůzu nahánějící čert či rovnou
skupinka pekelníků a smířlivý anděl jako
symbol nejvyšší dobroty. Trojice letos dorazí nejen do mnoha domácností, středočeské rodiny ji budou moci potkat na společných nadílkách. Často s bohatým doprovodným programem.
Ještě než se ale přeneseme do současnosti a především na místa nadcházejících mikulášských akcí, nabízí se poměrně zajímavý pohled do historie. Málokdo
už se totiž dnes ptá, kde se vlastně tradice výprav Mikuláše s čertem a andělem
mezi smrtelníky vzala.

ČERTÍCI, ČERTI
I KRAMPUSÁCI
Doprovod dobrotivému Mikuláši dělá při pochůzkách po světě lidí vždy minimálně jeden čert. Pravděpodobně se k Mikulášovi přidal někdy ve středověku. Už od 10. století totiž mikulášské průvody pořádali například v Porýní. Za Mikuláše tam chodil převlečený jeden ze studentů příslušné klášterní školy.
Jeho úkolem bylo obdarovat hodné a pokárat zlobivé. Proto si k sobě přibral postavy anděla a právě
čerta.
Čert je obecně považován za symbol zla, ale zároveň spravedlivého trestu pro hříšníky. V tomto smyslu nemusí být vždy jen negativním symbolem. S čertem či ďáblem se do dnešních dnů setkáváme nejen
v mytologii a pohádkách, ale upomíná na něj řada
místních názvů. Čertových jam či skal a pahorků je
v kraji hned několik. Ve 21. století se k tradičním českým, většinou lehce přitroublým čertům přidal import takzvaných Krampusáků. Jde spíše o antropomorfní figuru, která se na čas proměňuje v ďábla,
aby se později vrátila do lidského těla a nic ze svého
řádění si nepamatovala. Zvyk pochází z alpských
zemí a u našinců se ne vždy setkává s pochopením.

DŘÍVE MODLITBA, DNES BÁSNIČKA
Legendu provází jedna zvláštnost, o Mikulášovi se mluví jako o světci, přestože
oficiálně nikdy za svatého prohlášený nebyl. Šlo o mnicha pocházejícího z oblasti
dnešního Turecka, který žil na přelomu
3. a 4. století. Údajně se proslavil mnoha

hluboké minulosti. Dříve byl totiž za začátek nového dne považován západ slunce, a ne ráno.
V doprovodu čerta a anděla tak každoročně 5. prosince po setmění obchází domácnosti. „Po vstupu se Mikuláš ptá
dětí, jestli jsou hodné a poslouchají rodiče, jestli se dobře učí. Dříve také zkoušel,
jak se umějí modlit, dnes většinou žádá,
aby mu na něco rozumného odpověděly
či zarecitovaly básničku. Většinou to dopadne tak, že je biskup spokojen, načež
sáhne do brašny a vyloví odtud dárky,“
popsal návštěvu tajemných bytostí ve
své knize Příbramský rok spisovatel a výtvarník Jan Čáka.
Jeho líčení zvyklosti má doslova nadregionální charakter. Ačkoli řada tradic vykazuje svá krajová specifika, mikulášská
nadílka se nikterak nemění.
ZA NADÍLKOU MEZI EXPONÁTY
Různého charakteru jsou ale zmiňované
akce, které se konají ve městech a obcích. Ty letošní čertovské a mikulášské radovánky se navíc vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji nutně přesouvají na venkovní prostranství.
S jednodenním předstihem, už v sobotu 4. prosince, se lze za nadílkou vypravit
do Polabského národopisného muzea
v Přerově nad Labem. Akce nazvaná Mikuláš, čert a anděl ve skanzenu začne hodinu před polednem. Až do 15 hodin si
budou děti užívat nadílky a jejich doprovod může obdivovat umění košíkářů, kovářů, truhlářů či dráteníků. „Dojde také
na výrobu pometel a košťat, ukázky prá-

DŘÍVE TAKÉ ZKOUŠEL, JAK SE DĚTI UMĚJÍ MODLIT, DNES
VĚTŠINOU ŽÁDÁ, ABY MU ZARECITOVALY BÁSNIČKU.
dobrými skutky. Z pokolení na pokolení
se dochovala vyprávění, kterak rozprodal
svůj zděděný majetek a stal se tulákem,
jenž své bohatství rozdal nemocným a
chudým dětem. Prý se také zasloužil o záchranu tří sester, které jejich otec vydal
do nevěstince a otroctví. Vykoupil je a ještě obdaroval věnem, aby se mohly vdát.
Pod svou ochranu bral rovněž lidi, kteří
neměli ve společnosti žádné zastání. Skutečnost, že Mikuláš obchází s dary už v
předvečer svého svátku, spočívá rovněž v

ce na kolovrátku, pečení vizovického pečiva, zdobení perníčků, výrobu skleněných mozaiek, bižuterie a předmětů
z různých přírodních materiálů,“ zvou
pořadatelé s tím, že rodiče mohou pro
děti přichystat dárkové balíčky, které jim
pak předá Mikuláš se svými průvodci.
Další příležitost zajít na mikulášskou
mezi exponáty mají v Rožmitále pod
Třemšínem. Nadílku tu letos také pořádají pod širým nebem, a to 5. prosince na
nádvoří Podbrdského muzea.

Náš kraj
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k muzeu i vodě
„Zvonky zvoní, síra voní, čerti se ti
dneska honí. Anděl letí z nebíčka, Mikuláš má jablíčka. Hodným dětem dárečky
rozdají, zlobivé čertův hněv poznají,“ zní
slogan, který na rožmitálský muzejní plácek zve rodiny s dětmi z města i širokého
okolí. Začátek je v 17 hodin. Děti je každopádně dobré na nadílku objednat, a to
do úterý 30. listopadu. Objednávky pořadatelé přijímají na čísle 777 318 781.
NA NOVÁK DORAZÍ ČERTI Z ALP
Přírodní areál Nového rybníka v Příbrami pak hostí akci s názvem Pekelně čertovský Novák. Uskuteční se v pátek 3. prosince a k vodě s Mikulášem nedorazí klasičtí „čeští“ čerti – potemnělý areál ovládnou rovněž takzvaní krampusáci.
„Ti se objeví u hlavního pódia ještě
před slavnostním rozsvícením vánočního stromu a závěrečným, velkolepým ohňostrojem. Pokud byly děti hodné, mohou se těšit na mikulášskou nadílku, chybět nebude program na pódiu, tvořivé díl-

ny, vánoční trh, fotokoutky, betlém, peklo s gulášem a opékání buřtů,“ říká za pořadatele ředitel Sportovního zařízení
města Příbram Jan Slaba. Připomíná též,
že vzhledem k současným epidemickým
opatřením bude vstup na akci kapacitně
omezený. Za vstupenku zaplatí dospělí
50 korun, děti a důchodci 30 korun.
Částečně venku, částečně uvnitř, ale
pokaždé v dokonale přírodních kulisách.
Taková bude Mikulášská nadílka v Koněpruských jeskyních. Pohádkové bytosti
totiž opanují okolí jeskyně i samotné podzemí. Akce je určená pro děti z okolních
obcí, ale i pro vzdálenější návštěvníky.
„Ke konci roku se otevírá jinak uzavřená
a neviditelná pekelná brána, kterou pronikají čerti do světa lidí a kterou je možné jeskyněmi vejít rovnou do pekla, přímo až k samotnému Luciferovi. V ten
samý čas se otevírá i vstup do nebe, kde
čeká Mikuláš s anděly i s dárky pro hodné děti.“ Další menší akce se konají i jinde, stačí si vybrat.

ANDĚLÉ
Doprovod svatému Mikuláši od středověkých
časů dělá anděl, a stejně jako v případě čertů jich
někdy bývá i několik. Má symbolizovat dobro, a
proto právě on spolu s dobrotivým biskupem obdarovává děti za jejich dobré skutky a poslušnost, kterou prokazovaly po celý uplynulý rok.
Z religiózního hlediska jde o nadpřirozenou bytost, která má být prostředníkem mezi Bohem a
lidmi. V původním hebrejském významu byl anděl jakýmsi poslem. Významnou úlohu pak mají
andělé v Bibli, konkrétně v Novém zákoně. V
předvečer svátku svatého Mikuláše je možné je
spatřit s tradičními atributy. Je to bílý, až průsvitný háv, bílá křídla a svatozář. Většinou mají dlouhé vlnité vlasy světlého až zlatistého odstínu. Obvykle jsou za něj převlečené ženy.

2021v Nymburce

ADVENT

Partnery rozsvícení vánočního stromu
v Nymburce v roce 2021 jsou

INZERCE

28. 11. neděle
náměstí přemyslovců

16.30 Fanfáry a rozsvícení

1. svíce proroků

16.35 Vánoční slovo

s evangelickou farářkou
Kateřinou Roskovcovou

3. 12. pátek

12. 12. neděle

evangelický kostel

náměstí přemyslovců
16.00 Fanfáry a rozsvícení
3. pastýřské svíce

19.00 Vánoční koncert

Hlaholu

4. 12. sobota

16.10 Saxharem

jazzové koledy

kaple sv. j. nepomuckého Svařák, stánek s vánočním
cukrovím
16.40 Koledy - pěvecký sbor 18.00 Vodnářský zvon
Canzonetta ZUŠ Nymburk
koncert
turecká věž
17.10 Rozsvícení vánočního
16.45-18.30 Čtení a hraní
5. 12. neděle
stromku
při svíčkách pro děti i dospělé
náměstí
přemyslovců
17.15 Otevření slaměného
kaple sv. j. nepomuckého
Betlému a Ježíškovy nebeské 16.00 Fanfáry a rozsvícení
18.30 Česká mše vánoční
kanceláře
2. betlémské svíce
v profesionálním orchestrálním
i pěveckém povedení
17.20 Gospel Voices,
16.10 Vokální skupina
gospelový soubor Ml. Boleslav Každý Den Starší
18.00 Fire show

město
16.50 Mikulášská nadílka

Moderuje herečka, modelka
a moderátorka Bára Mottlová Svařák, stánek s vánočním
Svařák, stánek s vánočním cukrovím
cukrovím, malý vánoční
jarmark
6. 12. pondělí
kino

18.30 vánoční rodinný film

Vlk a lev: Nečekané přátelství

2. 12. čtvrtek

obecní dům
19.00 Koncert NKO

7. 12. úterý

obecní dům
obecní dům
15.00 Vánoční čas na čaj
19.00 Večer při svíčkách
s biskupem Václavem Malým

15. 12. středa

17.00 Pohádka
Ježíšek na větvi
17.45 Rockové koledy

Uzavření Ježíškovy
kanceláře

18.15

Starostův svařák
místostarostenská rybí polévka
kino

19.00 Koncert

Chorea Bohemica

21. 12. úterý
kostel sv. jiljí
18.00 Vánoční koncert ZUŠ
Nymburk

31. 12. pátek

evangelický kostel
náměstí přemyslovců
19.00 Koncert Věra Martinová 18.00 Prague Queen
silvestrovský koncert
úspěšné revivalové skupiny

18. 12. sobota

kino

1. 1. 2022 sobota

film: Tady hlídám já!

park pod hradbami
18.00–20.00 videomapping
na městské hradby
(každých 15 minut)

15.00 Odpolední rodinný

19. 12. neděle
náměstí přemyslovců
16.00 Fanfáry a rozsvícení
4. andělské svíce
16.10 Sbor Hlásek - koledy

Každý adventní týden bude Městská knihovna Nymburk pořádat vždy speciální tematicky zaměřené tvůrčí dílny pro děti.
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53 FIGUR V ČENKOVĚ NEDALEKO PŘÍBRAMI
OKOLÍ TAMNÍ KAPLIČKY KAŽDOROČNĚ
OVLÁDNOU POSTAVY ZE SLÁMY. SCENÉRIE
VRCHOLÍ PŘÍMO U VCHODU, KDE ČERSTVĚ
NAROZENÉHO JEŽÍŠE STŘEŽÍ SVATÝ
JOSEF A PANNA MARIA.

Betlémy pod širým
nebem zdobí kraj

Vyražte po středních Čechách za raritami. V Čenkově čeká návštěvníky
betlém ze slámy, v Neratovicích na Mělnicku mají svatou rodinu z proutí.
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
A JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
FOTO: ARCHIV MAFRA

J

sou typickým výjevem spjatým
s oslavou vánočních svátků,
v mnoha částech kraje je kdysi
měla v almaře či na půdě téměř
každá domácnost. Celý rok tam
soubor figurek pastýřů, oveček, andělů a
svaté rodiny čekal na svůj čas. Betlém neboli jesličky vždy o Vánocích zaujaly výsostné místo. Nejen v potemnělých příbytcích, ale také v kostelech. Ze současnosti je pak lidé znají rovněž z náměstí a
dalších veřejných prostranství. Ve středních Čechách, kde mělo betlémářství silné zázemí například na hornickém Příbramsku, jsou venkovní vánoční scenérie i příležitostí k netradičnímu ztvárnění, ať už ze dřeva, či z jiných materiálů.
Není tak náhoda, že jeden z pozoruhodných a výjimečných betlémů lze navštívit právě pod vrcholky brdské pahorkatiny, na Jinecku. Konkrétně v Čenkově

nedaleko Příbrami. Navíc lze hovořit o
skutečné raritě, protože jde o největší betlém ze sena s oděnými postavami v životní velikosti v celém Česku. Vzhledem k
velkorysému pojetí si jej můžete klidně
projít a stát se tak na pár chvil součástí
průvodu k jesličkám ukrývajícím malé Jezulátko. Pro nevšední zážitek si stačí zajet k čenkovské kapličce. Právě k ní kráčejí všichni pestrobarevně odění hosté ze
slámy.
JESLIČKY Z KNIHY REKORDŮ
Poprvé v Čenkově slaměný betlém postavili v roce 2010. Skládal se ze svaté rodiny, tří králů, osla a vola. Od té doby každý
rok několik postav přibude. V současné
době je v něm 53 figur, z toho 30 lidských
a 23 zvířecích, a betlém si vysloužil dokonce zápis do České knihy rekordů.
„Byl horký červenec roku 2009, kdy mě
napadlo zorganizovat zpívání koled i u
nás. O rok později už s ozvučením a barevným osvětlením. Překvapením byl právě betlém v životní velikosti,“ vzpomíná

na dobu, kdy ho napadlo oživit o Vánocích prostranství u kapličky, autor slaměného skvostu Jiří Firýt.
Životní velikost mají rovněž figury výtvarníka a loutkáře Františka Pešána. Své
výtvory propůjčil na zámek Mnichovo
Hradiště, kde je betlém už řadu let k vidění v takzvané sale terreně – freskami zdobené zahradní budově v tamním francouzském parku. Vystavený bude od začátku adventu. „Zpřístupníme salu terrenu o prvním adventním víkendu. Lidé si
mohou projít náš krásný park každý den
od 7 do 16 hodin. Betlém bude k vidění
až do Tří králů,“ zve k návštěvě zámeckých exteriérů kastelán Mnichova Hradiště Radovan Chmel.
Své neopakovatelné kouzlo pak v předvánočním čase vyjeví všem zájemcům
také unikátní neratovický betlém z vrbového proutí. A o jakou postavu letos soubor dřevěných figur obohatil řezbář Jan
Viktora, se zase lidé dozvědí na hlavním
náměstí v Berouně.
Pokračování na str. 30
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Advent
v srdci Kolína
Při procházce tajemným Bartolomějským návrším na vás
dýchne atmosféra slavné minulosti a poetická nálada
historického Kolína. Tu pravou sváteční náladu navodí
také řada adventních akcí, které město připravilo.

T

radiční rozsvícení vánočního stromu a zapálení první adventní svíčky
proběhne na Karlově náměstí první
adventní neděli 28. listopadu. Každou další neděli pak bude slavnostně rozsvícena
další svíčka. Druhé adventní zastavení u
vánočního stromu bude doprovázet historický mikulášský průvod městem a čertovský rej, třetí a čtvrtou zpříjemní koncert
Jakuba Smolíka či Petra Koláře.
Vánoční trhy budou na Karlově náměstí od 30. listopadu do 11. prosince, každý
INZERCE

den od 9 do 18 hodin. Přijďte ochutnat tradiční dobroty a potěšit sebe nebo blízké
nákupem především vánočních výrobků.
Celoročně vás zveme k návštěvě areálu
chrámu sv. Bartoloměje a k procházce kolem hlavní městské hradby, po místech,
kde býval dříve hřbitov nebo kudy chodil
Jakub Krčín do školy. Kdo má chuť být
chvíli stranou od ruchu centra města, neměl by Bartolomějské návrší vynechat. Regionální muzeum v Kolíně připravilo
řadu zajímavých výstav včetně tradiční ex-

pozice Vánoce v měšťanském domě. Tu
najdete v Červinkovském domě.
Ale i jiné kolínské památky jsou v zimní
sezoně připraveny na své návštěvníky,
např. rozhledna Vodárna nabízí výhled
na značnou část Polabí a při dobré viditelnosti lze dohlédnout až na zasněžené vrcholky Krkonoš. Přijeďte se přesvědčit,
že město Kolín má i v době adventu co nabídnout.
Více na www.mukolin.cz
a www.kutnohorskokolinsko.cz.
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BEROUNSKÝ BETLÉM DOPLNÍ PEKAŘKA S KOLÁČI
Řezbář Jan Viktora vyřezává figury do městského betlému v Berouně od roku 2006.
A pravidelně každoročně přidává minimálně
jednu postavu. S výjimkou let 2011 a 2012, kdy
nevznikla žádná postava. Tenkrát to prý
vypadalo, že betlém umře. „Když se každý
rok nerozroste, umírá. Poslední roky ale žije
a je to dobře,“ říká spokojeně Jan Viktora.
Letos vyřezává již šestadvacátou figuru.
Bude jí pekařka s tradičními berounskými
koláči. Při její výrobě se inspiroval postavami
z obrázků Josefa Lady. „Nejtěžší je dostat
z velkého špalku základ postavy velkou pilou.
Detaily – ruce, oči a další – to už se opracuje
postupně,“ popisuje.
Na každé figuře pracuje Jan Viktora minimálně čtvrt roku. Dřevo nechává alespoň rok „odpočinout“, než do něj zařízne motorovou pilu.
Na jemnější detaily používá elektrickou pilu s
úzkou lištou a na finální úpravy bere do rukou
dláto a ruční brusku.
Berounský betlém i s novou pekařkou s mísou
koláčů se v centru města na Husově náměstí
objeví první adventní neděli. Jako předchozí
roky umístí řezbář do jesliček jednu novou
menší figurku. Kdo ji objeví a vhodí soutěžní
lístek s jejím jménem do schránky u betléma,
může ji vyhrát. Jméno vítěze zveřejní město
na svých internetových stránkách.

NERATOVICKÝ
UNIKÁT
Další nevšední betlém, tentokrát z vrbového
proutí, bude letos už popáté stát na prostranství před Společenským domem v Neratovicích na Mělnicku. Jeho autory jsou scénograf
Miroslav Král a lidová umělkyně a košíkářka
z Veltrus Zuzana Tilajcsiková. Právě ona opletla podle návrhu Miroslava Krále kovové konstrukce figur i betlémské stáje proutím. Vše
pak impregnovali horkou fermeží a pozlatili.
S nápadem, že by nový městský betlém měl
být z proutí, přišel před pěti lety ředitel společenského domu Petr Svoboda. „Oblast kolem
soutoku Labe a Vltavy byla tradičně spjatá
s košíkářstvím a na Mělníku dokonce bývala košíkářská škola,“ vysvětluje Svoboda.
Poprvé se unikátní neratovický betlém rozzářil
v neděli 4. prosince 2016. Tvořily ho postavy
Marie, Josefa a Ježíška, chlév a hvězda vlasatice. Město vyšel na více než sto tisíc korun.
Letos se neratovický betlém rozsvítí na den
přesně po pěti letech od své premiéry - tedy
o druhé adventní neděli v 4. prosince v 17 hodin. Jeho rozsvícení má být prvním bodem vernisáže velké vánoční výstavy betlémů, vánočních zvyků, ozdob a dekorací, která bude bezprostředně poté následovat v hale společenského domu.

Na rozdíl od loňska, kdy se kvůli nepříznivé
pandemické situaci neuskutečnil doprovodný
kulturní program a u jesliček pro navození sváteční nálady zněla jen reprodukovaná vánoční
hudba, má letos vystoupit lidový soubor Plzeňský MLS. Před rokem se ke svaté rodině a ovečkám připojila figura klečící darovnice. Celý bet-

lém prošel také důkladnou údržbou i čištěním
a autoři ho nově pozlatili. Letos betlém také
doplní nová postava, kterou bude troubící pastýř. Prostranství před Společenským domem
bude Marie, pěstoun Josef, Ježíšek v jesličkách, darovnice a pastýř zdobit tradičně
do Tří králů.
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Vánoce začínají
v Palladiu
V pátek 26. listopadu 2021 bude před nákupním centrem
Palladium na náměstí Republiky v Praze rozsvícen vánoční
strom. Začne tím očekávané čtyřtýdenní období adventu.

P

rvní adventní víkend v Palladiu
bude ve znamení Black Friday
se slevami ve vybraných obchodech. Každý, kdo nakoupí zboží
za více než 500 korun, dostane
na Infokiosku v přízemí od hostesky dárek. Kromě Black Friday tento víkend vrcholí soutěž o jedno ze dvou nových aut
FIAT 500 Hybrid.
Zákazníci se mohou inspirovat a nakoupit pro své blízké vánoční dárky ve
více než 130 obchodech pod jednou střechou:
✖ Oblečení, boty a doplňky světových
značek
✖ Sportovní oblečení a vybavení
✖ Klenoty, hodinky, brýle
✖ Vybavení pro domácnost
✖ Hry a hračky
✖ Širokou nabídka knih
✖ Kosmetiku
✖ Domácí spotřebiče
či značkové televize a mobilní telefony
Kdo rád mlsá, určitě nebude zklamán
nabídkou čokolád Lindt, Mozartových
koulí a sušenek v prodejně Manner. Nákup potravin lze uskutečnit v supermarketu Albert. V Palladiu zákazníci naleznou i širokou nabídku služeb – od bank
přes telekomunikační operátory, čistírnu, opravu mobilů, obuvi až po výrobu
klíčů. Dárky si lze nechat zabalit ve stánku s balicí službou.
V předvánočním období se zákazníci
mohou těšit také na nové obchody, například značka Helly Hansen plánuje otevřít
10. prosince a prodejna GAP 17. prosince. Nově v Palladiu své zboží nabízí také
prodejna domácích potřeb Tescoma, stánek s legračními ponožkami Fusakle, prodejna Falconeri nebo Bohemian Trilogy
se značkami Allen a Lilly, Vepell a Le Petit Joie.
Pokud zákazníci nevědí, jaký dárek
svým nejbližším k Vánocům pořídit, existuje elegantní řešení – dárkové poukázky
do více než 110 obchodů v Palladiu. Poukázky v hodnotě 100, 500 nebo 1 000 korun lze zakoupit osobně v Infokiosku
nebo v našem e-shopu https://eshop.palladiumpraha.cz. Tady navíc letos poprvé
s možností doručení po Praze – tuto služ-

bu realizujeme ve spolupráci s Liftagem,
jež doručuje již do dvou hodin od objednání. Službu lze využít až do Štědrého
dne.
POMOZTE NÁM UDĚLAT
RADOST DĚTEM

Předvánoční období v Palladiu je tradičně spojeno také s plněním dětských přání ve spolupráci s nadačním fondem Radost dětem (letos od 4. listopadu do 23.
prosince). Sbírka je určena dětským onkologickým a hematologickým pacientům, dlouhodobě nemocným dětem a dětem z dětských domovů z celé republiky.
V Infokiosku v přízemí vedle vánočního
stromu je připraveno 300 kartiček s konkrétními přáními. Dárky jsou rozděleny
do čtyř cenových kategorií – do 250, do
500, do 1 000 a nad 1 000 korun. Každý,
kdo chce pomoci, si může vybrat jakékoli
přání, dárek zakoupit a odnést zpět do Infokiosku. Dárky ještě před Vánocemi rozvezeme přímo do nemocnic a dětských
domovů. V letošním roce navíc mohou
zákazníci přispět i libovolným finančním
darem prostřednictvím speciálních dárkových poukázek Palladium/Radost dětem na e-shopu: https://eshop.palladiumpraha.cz.
Pokud již mají zákazníci vánoční dárky
nakoupené, pak se mohou seznámit
s dlouhou historií Palladia, a to přímo
v budově centra. Pozůstatky římských paláců jsou k vidění v knihkupectví Luxor, vykopávky v patře -2 u prodejny Albert nebo
vedle vstupu z ulice Na Poříčí.
Na závěr návštěvy lze doporučit posezení v některé z kaváren s atmosférou Vánoc, kterou umocňuje vánoční výzdoba
centra, případně si dát chutný oběd či večeři v některé z restaurací.

VÁNOČNĚ OZDOBENÉ PALLADIUM PŘITAHUJE POZORNOST VŠECH,
KDO PROCHÁZÍ PO PRAŽSKÉM NÁMĚSTÍ REPUBLIKY. FOTO: PALLADIUM

NÁKUPNÍ CENTRUM
PALLADIUM

náměstí Republiky 1, Praha 1
Otevírací doba:
čtvrtek–sobota 9.00–22.00
neděle–středa 9.00–21.00
Do Palladia se každý dostane pohodlně tramvají a metrem (stanice Náměstí Republiky) nebo může zaparkovat v třípatrové podzemní garáži
s 600 prostornými místy k parkování. Aktuální obsazenost je zobrazena online na webových stránkách
nákupního centra www.palladiumpraha.cz.
Dárkové poukazy:
Infokiosek (přízemí
nákupního centra)
pondělí–neděle 10.00–20.00
nebo na e-shopu:
https://eshop.palladiumpraha.cz
www.palladiumpraha.cz
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Tipy na vánoční dárky
Nemusíte se opatrně vyptávat blízkých, co by si přáli k Vánocům. Zkuste je
překvapit díky tipům na dárky, které přináší Náš kraj.

Dámská bota DOLOMITE 54 High
Obujte ikonickou italskou obuv
Dolomite a už nebudete chtít jinak.
120 let zkušeností, kvalitní kůže,
unikátní retro design a technologie
21. století.
endorphinrepublic.cz
Cena: 4 950 Kč

Elixír oleje pro pleť a další...
KHADI elixír oleje pro pokožku
a duši okouzlí nádhernými vůněmi a intenzitou péče, třeba Shatavari Everyoung pro věčné mládí
pleti. Přírodní péči můžete doplnit
i mycími mořskými houbami od
FÖRSTER´S . Přírodní produkty
s renomovanými certiﬁkacemi.
www.prirodniobchod.cz
www.khadi.cz – v nové podobě

Večeře ve francouzské
restrauraci
Darujte svým nejbližším
večeři v jedinečné francouzské
restauraci, která za dobu své
existence posbírala mnoho
ocenění. Malebná atmosféra,
skvělé jídlo a bohatý výběr
obdarované nemůže zklamat.
Vouchery můžete objednávat
osobně, e-mailem nebo telefonicky. Kontakty naleznete na
webu www.slepakocicka.cz

Chronologická Mapa
Světových dějin
nabízí unikátní pohled
na 40 století před n. l.
a 20 století našeho letopočtu. Mapa vychází z původní
viktoriánské mapy z roku
1890. Na 6,5 metru dlouhé
mapě najdete více než
400 originálních ilustrací.
www.chronologie-lidstva.cz
Cena: 1 399 Kč
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Chata ve Švýcarsku
Mina má za sebou pořádný trapas
a rozhodne se utopit svůj žal v té
nejlepší horké čokoládě na světě. Moc
dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě
své kmotry ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: litry čokolády a žádní muži.
Dokáže šálek horké čokolády vyřešit
všechny trable? Kniha z bestsellerové
série ROMANTICKÉ ÚTĚKY.
www.grada.cz, Cena: 349 Kč
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Marta Dancingerová:
NESMĚLÍ
Kam se podíváte, tam je
to samý hrdina. Média
a sociální sítě adorují
ty, kteří něco dokázali,
kteří to někam dotáhli.
No dobře, tak těch jsou
asi tři procenta. A co
ten zbytek? Co těch 97
procent?
www.nolimitsart.cz
Cena: 219 Kč
Propast smrti
Nový thriller Roberta Bryndzy. Kate Marshallová a Tristan Harper se ujímají prvního
případu jako soukromí detektivové. Čeká je
návrat do minulosti k zamotanému případu zmizení novinářky. Brzy ale poznají, že
z odloženého případu se ve vteřině může stát
smrtelně nebezpečná záležitost…
www.grada.cz, Cena: 399 Kč

GOTT 2022
Luxusní nástěnný kalendářř
GOTT 2022, rozměr A2.
www.nasevojsko.eu
MOC: 599 Kč.
Nástěnný kalendář GOTT
2022, rozměr A3,
www.nasevojsko.eu,
MOC 299,- Kč.
Stolní kalendář GOTT 2022,
www.nasevojsko.eu,
MOC 159,- Kč.

Život na dlani
Udělejte radost rodině či
přátelům unikátní stolní hrou.
Dokážete si vybavit ty správné
vzpomínky pouze pomocí hmatové nápovědy? Hrajte jinak.
Hrajte hmatem!
www.tlamagames.com
Cena: 719 Kč

Pletené dekorační
povlaky na polštáře
Povlaky z velmi kvalitní
a jemné bavlny budou
nejen úžasným dekora-o
tivním prvkem každého
m
domova, ale především
kamarádem pro váš
k.
zasloužený odpočinek.
Rozměr: 45 x 45 cm.
www.scanquilt.cz
Cena: 695 Kč/ks

Pode
Podezřelí
Dete
Detektivní
kooperativní
hra na
n motivy příběhů
Agat Christie. Ve
Agathy
třech samostatných
příp
případech
budete vyslýcha podezřelé, zkouchat
mat předměty doličné
p
a pátrat
po stopách. To
vše v panském sídle,
sta
starém
divadle či na
eg
egyptských
vykopávká
kách.
ww
www.tlamagames.com
C
Cena:
675 Kč

KNIŽNÍ NOVINKY
TAJEMSTVÍ
Musí se vrátit tam, kde to všechno
začalo, aby rozluštila tajemství.
Tajemství, které může jejímu synovi
zachránit život. Dojemný příběh
o rozhodnutí, které změnilo osud
mnoha lidem, od autorky bestsellerů
Dopis a Klíč.

Nejmraz
ivě
detektiv jší
ní
případ
Julie Sch
warzové

VRAŽDA V LEDU

Příběh, k
te
mění živ rý
oty

Jedné mrazivé zimní noci je patoložka
Julia Schwarzová zavolána ke krásně
nasvícené ledové soše na náměstí.
Při pohledu zblízka si však s hrůzou
uvědomí, že v ledu je mladá žena.
Mnoho dívek sní o tom, že zazáří ve
světle reﬂektorů. Některým se to splní.
A ledový umělec ještě neskončil…

TŘETÍ POLOVIČKA
Skye se vznáší na obláčku štěstí. Burke –
pohledný, starší a emocionálně vyzrálý
muž – ji požádal o ruku. Akorát že Burke
není tím, za koho se vydává. Dopisy
adresované jeho terapeutovi odhalí
pravdu: je šťastně ženatý a Skye jen
využívá pro své nečisté záměry. Jenže
neexistuje jen jedna pravda...

Jeden m
ilos
příběh. D tný
manžels vě
tv
verze pra í. Tři
vdy.

Romantic
komedie ká
dobrodr plná
užství

PRVNÍ PRAVIDLO
NEZAMILOVAT SE
Dobrodružná cesta za pokladem
svede dohromady dva odborníky. On
je zloděj umění a ona podvodnice.
Nick je precizní a vše má naplánované,
Silvye improvizuje. Je vůbec možné,
aby ti dva spolupracovali?

Kupujte na www.grada.cz nebo u svého knihkupce

Náš kraj
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Domov u Anežky
rozšiřuje své služby

Domov u Anežky, poskytovatel
sociálních služeb, jehož
zřizovatelem je Středočeský kraj,
působí v regionu Mladá Boleslav
již více než 20 let.

V

e svých dvou střediscích (Benátky
nad Jizerou a Luštěnice) poskytuje
jako domov pro seniory své služby
celkem 129 klientům. Od 1. ledna 2022
dochází k rozšíření poskytování služeb
o „Domov se zvláštním režimem“, a to ve
středisku Luštěnice. Zde mohou být
nově ubytováni klienti – osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba), s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením a senioři. Věková hranice klientů je minimálně dosažených 50
roků žadatele. Z tohoto důvodu v současné době se rozšiřuje kolektiv pracovníků,
kteří budou zajišťovat poskytování služeb našim klientům.
Bližší informace naleznete na
www.domovuanezka.cz. Kontaktovat
nás můžete i na tel. 326 980 913 či
e-mailu reditel@domovuanezky.cz.

DOMOV U ANEŽKY NAJDETE V OBCI LUŠTĚNICE, ZHRUBA 10 KILOMETRŮ OD MLADÉ BOLESLAVI. KLIENTI TU
MAJÍ VÝHRADNĚ SAMOSTATNÉ ANEBO DVOULŮŽKOVÉ POKOJE. FOTO: ARCHIV DOMOVA

INZERCE

DOMOV U ANEŽKY

Středisko Luštěnice hledá pro nově vznikající domov se zvláštním režimem

PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A ZDRAVOTNÍ SESTRY
CO POŽADUJEME:
✓ bezúhonnost
✓ odbornou a zdravotní způsobilost
✓ flexibilitu
✓ zájem o práci se seniory
✓ komunikativnost

CO NABÍZÍME:
✓ stabilní zázemí, příjemné pracovní prostředí a kolektiv
✓ osobní ohodnocení po zapracování
✓ odborná školení
✓ mimořádné odměny
✓ příspěvky FKSP na stravu, penzijní nebo životní připojištění, pobytové zájezdy aj.
✓ platové ohodnocení dle Nařízení vlády 341/2017 Sb. v platném znění

V případě zájmu volejte na tel. +420 733 736 490 nebo pište na email: personalni@domovuanezky.cz

www.domovuanezky.cz
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Pichláče
opředené
emocemi

LOŇSKÝ ADVENT V KOLÍNĚ ZÁŘÍCÍ STROM
DOPLNILY 3D OBJEKTY, TŘEBA VE TVARU
ANDĚLSKÝCH KŘÍDEL.

Loučení dětí s milovaným smrkem, zablokovaný most, strážníci s majáky,
darovaná kulisa z vánoční reklamy nebo oběť vichřice. Cesty vánočních stromů
až po jejich rozzáření na náměstích provázejí dojemné i úsměvně příběhy.
TEXT: ALEŠ KUBELKA
FOTO: ARCHIV MĚST A ARCHIV MAFRA

H

ledají je třeba na Facebooku,
nacházejí na sídlištích, kácejí
občas v slzách a jejich převoz
zajišťuje policejní eskorta. Jehličnany, které se ve městech
už o tomto víkendu stanou svátečně nazdobeným vánočním „totemem“.
Příběh nymburského vánočního stromu, který se o první adventní neděli rozbliká na náměstí Přemyslovců, se letos začal psát v Seleticích; vsi vzdálené 17 kilometrů od Nymburka. „Vánoční strom
jsme hledali od září na sociálních sítích i
v radničním zpravodaji. Z pěti nabídek
nakonec vybrala komise dvanáct metrů
vysoký smrk , který se nachází u rodinného domu, jehož majitel ho městu nabídl,“ vysvětluje mluvčí nymburské radnice Olga Vendlová.
Pichláč ze Seletic spatřil poprvé nymburské náměstí 16. listopadu ráno a až
na dvě překážky v podobě nízko vedených drátů nad vozovkou byla jeho cesta
tentokrát snazší než v minulosti. „Před
dvěma lety totiž převoz stromu zcela zastavil provoz na úzkém kamenném

mostě přes Labe, který musel být dočasně uzavřen. Doprava tak ustoupila nadměrnému nákladu,“ popisuje Vendlová.
KTERAK BOUŘE KRASAVCE ZRODILA
O letošního adventního krále Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi se postaraly přírodní živly. A vůbec poprvé jde
o strom, který rostl přímo ve městě. „Pat-

náctimetrový smrk ztepilý nám nabídl jeden z obyvatelů. Rostl mezi panelovými
domy na sídlišti, jenže nedávná vichřice
ho vyvrátila z kořenů a on zůstal stát
opřený o jednu ze sousedních budov.
A protože šlo o krásně rostlý jehličnan,
byla volba jasná,“ říká mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková. Pohádkový smrk už stojí na Staroměstském
náměstí a jeho zhruba kilometrová cesta
proběhla bez problémů.
Od listopadového státního svátku už
mají usazený strom také v centru Kladna.
Letos bude tamní náměstí Starosty Pavla
zdobit dvanáct metrů vysoká jedle ojíněná z nedalekých Lidic. „Cestu tak neměla
dlouhou. Jedinou komplikací bylo zajištění výjimky, protože v den převozu, který
spadal na státní svátek, mají nákladní
vozy časově omezené jízdy,“ podotkla
Lenka Růžková z oddělení vztahů s veřejností a kultury města Kladno.
Vyšňořená jedlička se poprvé ukáže
obyvatelům v sobotu 27. listopadu. Výzdobu stromu letos kladenský magistrát
doplnil o nové světelné koule a ozdoby,
které budou krášlit strom i přes den, kdy
není osvětlení tolik viditelné.

NÁMĚSTÍ V MĚLNÍKU KRÁŠLÍ SMRK UŽ OD
ZAČÁTKU LISTOPADU FOTO: MĚÚ MĚLNÍK
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Netradičně brzy měli letos vánoční
strom v Mělníku; na náměstí Míru stojí
už od 5. listopadu. „To proto, že u nás nedávno filmový štáb natáčel vánoční reklamu pro skupinu ČEZ. S produkcí jsme se
domluvili, že si na náměstí tento krásný
smrk ponecháme i na advent. Tím pádem nám odpadly starosti s hledáním a
převozem jiného stromu,“ pochvaluje si
mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová.
Rozsvěcení stromu proběhne v rámci
oblíbených adventních trhů zítra, 27. listopadu, a návštěvníci se mohou těšit i na
vánoční královnu v doprovodu anděla,
trubače Velkého dechového orchestru
nebo chutné občerstvení.
JEŘÁB ZAPARKOVALI U SOUSEDŮ
To v Kolíně měli letos s převozem vánočního stromu pro Karlovo náměstí daleko
více práce. Radnici se totiž zalíbil patnáct metrů vysoký smrk pichlavý z Čáslavi. „Což znamenalo, že jsme se museli
připravit na náročnější přepravu, která
proběhla 21. listopadu po frekventované
silnici 1. třídy mezi Kolínem a Čáslaví.
Strom jsme naložili jako každý rok na návěs a jeho cestě asistovali policisté,“ popisuje starosta Kolína Michael Kašpar.
Letošní výzdoba kolínského kouzelného pichláče bude již zcela v provedení
moderních LED dekorů, které postupně
nahrazují staré žárovkové ozdoby. Vyšňořený smrk doplní na Karlově náměstí populární velké 3D objekty, u kterých se
loni lidé hojně fotografovali.
Náročnou předvánoční operaci při převozu vytipovaného stromu mají za sebou
také ve Slaném. „Po důkladném zvážení
jsme si pro naše náměstí nakonec vybrali
smrk stříbrný. Dvanáctimetrový strom
chtěl jeho majitel pokácet, protože svou
mohutností již ohrožoval okolní domy.
Město totiž nikdy nekácí zdravý strom
jen proto, aby ho využilo při adventu.

K
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UŽ HO VEZOU! PŘIBLIŽNĚ KILOMETR DLOUHÝ PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU NA STAROMĚSTSKÉ
NÁMĚSTÍ V MLADÉ BOLESLAVI PROBĚHL ZA DOZORU MĚSTSKÉ POLICIE.

PODĚBRADY JIŘÍHO NÁMĚSTÍ OZDOBÍ SMRK
ZE SENIC.

KLADENSKÉ NÁMĚSTÍ BUDE KRÁŠLIT STATNÁ
JEDLE OJÍNĚNÁ Z LIDIC.

Transport zmíněného smrku proběhl
22. listopadu a byl poměrně složitý. Přístup těžké techniky ke stromu z ulice totiž nebyl možný kvůli sloupu elektrického vedení. Nakonec ho musel naložit jeřáb ze sousedního areálu soukromé společnosti,“ popisuje slánské peripetie Markéta Růtová ze zdejší radnice.
Letošní vítězný strom pro čáslavské náměstí Jana Žižky z Trocnova vyrostl v ne-

daleké vsi Rohozec. „Jde o jedli, kterou
nám nabídl její majitel. Je stará zhruba
třicet let a měří skoro dvacet metrů; my
jsme ji však ještě před ukotvením zkrátili
na dvanáct metrů. S městem po celou
dobu převozu spolupracoval stromolezec na rizikové kácení,“ říká mluvčí Čáslavi Adéla Váňová s tím, že vánoční strom
letos zkrášlí nové světelné ozdoby v motivech vloček.

Ve Lhotě dali sbohem milované jedličce

ácení stromu přináší někdy i
melancholii a rozjímání. Takovým případem je dvacetimetrová jedle ze Lhoty u Příbrami, která se zanedlouho rozzáří na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. „Zasazená byla už v roce 1973; v době,
kdy se v obci dělala kanalizace. Jedličce se na tomto místě očividně dařilo a z malého stromku vyrostl krásný a dominantní strom. Ale jak už to bývá,
vše má svá pro a proti. Při větrném počasí
totiž hrozí, že se může vyvrátit z kořenů,“
vysvětluje starostka Lhoty u Příbrami Eva
Drmlová.

Zastupitelé obce se proto rozhodli, že přírodní bohatství musí chtě nechtě ustoupit
bezpečnosti obyvatel a jedle musí pryč.
„Jsme ale rádi, že neskončí někde v krbu,
ale bude rozdávat radost malým i velkým

jako vánoční strom zdobící náměstí v Příbrami,“ říká Drmlová.
Obyvatelé Lhoty se se symbolem
obce rozloučili před jeho pokácením v úterý 16. listopadu. „Pro
tuto příležitost si děti z naší mateřské školy Sluníčko připravily roztomilou písničku (na snímku). Bylo
to takové důstojné zakončení
‚stromového života‘ naší jedle, která byla skoro půl století součástí našich životů,“ dodává starostka Drmlová, která jedličku na její vánoční cestu vyprovodila
zvonkem štěstí. O dva dny později ji sťalo
ostří motorové pily.

Romány o srdcích plesajících i zlomených,
debut o lékařích operujících srdce
nemocná. Z knižních tipů se mohou
stát dárky od srdce.
Anna Moricová

DENÍČEK PSYCHIATRIČKY

Postřehy ze života psychiatričky, která se na svět, ale i
na sebe dívá s nadhledem. Kniha o radostech, zaškobrtnutích, peripetiích a boji s větrnými mlýny. A taky
o tom, jak se z hledání univerzálního návodu na život
sem tam stane boj o přežití. Kniha vznikla na základě
stejnojmenného blogu.
Cosmopolis, 240 stran
Haing Ngor, Roger Warner

VRAŽEDNÁ POLE

Kniha je mimořádně silným memoárem o životě v zemi,
kde vládl komunistický režim Rudých Khmerů. Autor líčí
sestup Kambodže do nepředstavitelného pekla: světa
otroků a nesmyslné brutality, v níž zanikl jakýkoli rodinný život. Tato kniha připomíná hrůzy války, ale je především důkazem o nezlomnosti lidského ducha.
Jota, 560 stran
Více autorů

KLUB OSAMĚLÝCH SRDCÍ PANA VAJÍČKO

Kniha představuje unikátní soubor jedenácti povídek ze
světa reklamního prostředí, plných štiplavých, humorných a ironických příběhů situovaných právě do světa
marketingu a reklamy. Vedle sebe najdete povídky
textaře kapely Sto zvířat Tomáše Belka, držitele Státní
ceny za literaturu Pavla Brycze, textaře a zpěváka JAR
Oto Klempíře, držitelky Magnesie Litery Lenky Elbe, režiséra a baviče Jakuba Koháka nebo básníků Pavla Sobka
a Jitky Bret Srbové. Kuriozitou knihy je povídka v kafkovském stylu vytvořená umělou inteligencí.
No Limits, 176 stran
Josef Veselka

SRDCAŘI

Zkuste si představit, že jste na sále a stojíte nad nemocným člověkem, jehož srdce budete za chvíli operovat.
Co by vám v tu chvíli běželo hlavou? Mysleli byste víc
na pacienta, na sebe, anebo snad na někoho, koho milujete? Báli byste se? Možná za dveřmi sedí někdo, kdo
čeká na každou vaši chybu, a třeba je to váš bývalý přítel. Lékaři Burian Kremnický a Daniel Kryl právě takové
situace řeší. Od poloviny šedesátých let sledujeme proplétání jejich kariér i osobních životů a na pozadí proměňující se společnosti s nimi zažíváme velké úspěchy, ale
i chvíle, v nichž se jim jejich vlastní osud vymyká z rukou.
Brána, 456 stran

LÍBILO BY SE MI, KDYBY SE NĚKDO ROZHODL
STUDOVAT MEDICÍNU DÍKY MÉ KNIZE
Kardiolog Josef Veselka, přednosta Kardiologické kliniky Fakultní
nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je autorem 150 odborných článků, dvou učebnic a pěti kardiologických
monografií. Ale také děl výslovně literárních. Po souborech povídek a sloupků mu nyní vychází první román s názem Srdcaři.
Váš román Srdcaři má dva hrdiny, lékaře. Nechal jste je narodit se
ve stejném roce, kdy jste se narodil i vy. Zajímalo by mě, jestli
můžeme chápat jednu postavu jako autobiografickou a jestli má
i ta druhá postava svůj protějšek v realitě?
Oba jsou já a současně mnoho kolegů mé generace, kteří v dětství
poznali sovětskou okupaci, vyrůstali v sedmdesátých a osmdesátých letech, v nichž o Západě nevěděli téměř nic, a prožívali bizarní
příhody s vynucovanými postoji k emigraci nebo svobodě slova.
V mých hrdinech tedy nenajdete jednoho konkrétního lékaře, ale
spíš dva protipóly, které však mají i některé společné rysy. A i když
jsou oba do jisté míry pracovními fanatiky, tak těžiště příběhu není
jen v nemocnici, ale týká se i jejich osobních životů a společnosti,
v níž se pohybují.
Využil jste při psaní toho, že nemocniční prostředí dobře znáte?
Ano, pokusil jsem se ho popsat realisticky a bez idealizování. Tím
by se Srdcaři mohli lišit od jiných románů z lékařského prostředí
psaného nezdravotníky. Ti nás často líčí poněkud schematicky jako
nadlidi, nebo naopak jako vyhořelé cyniky s množstvím milostných
nemocničních afér.
Dojdete v románu časově až do současnosti a popisujete něco
z covidové pandemie?
Nejen do současnosti, ale i do budoucnosti. Čtenář prožije s hlavními hrdiny celé jejich životy včetně roku 2020, v němž se odehrává
i příběh covidu, který do děje významně zasáhne.
V ukázce z románu mě zaujala scéna popisující poměrně detailně
operaci a to, jak při ní lékař přemýšlí. Setká se čtenář s takovými
až naturalistickými scénami častěji?
Popisy několika operací tam nejsou, aspoň doufám, samoúčelné.
Mým cílem bylo, aby se čtenář dozvěděl, jak lékaři přemýšlejí, jak
se k sobě chovají, na čem jim záleží, a také jaké fantastické věci je
člověk v bílém plášti schopen se naučit, pokud své práci odevzdá
to, co má. Vlastně by se mi líbilo, kdyby mi za dvacet let někdo řekl,
že si Srdcaře přečetl a pak se rozhodl vystudovat medicínu.
Jakým způsobem jako autor řešíte požadavek, aby vám
čtenář-laik rozuměl, když jako kardiolog zcela jistě nejen
hovoříte, ale i přemýšlíte v pojmech laikovi vzdálených?
Je to pro mne stejné, jako když mluvím s pacienty. Dosavadní čtenáři s tím neměli žádný problém.
Je „na předoperačním“ nějaký váš příští literární počin?
Ano, na jaře vyjde knížka mikropovídek, které jsem rok a půl psal
pro přílohu Lidových novin Pátek. Objeví se tam i texty, které dosud publikovány nebyly. Před dvěma týdny jsem napsal prolog
k nové knize. Až se trochu zklidním po svém románovém debutu se
Srdcaři a vnitřně se rozloučím s jeho hrdiny, pustím se do jeho psaní. Trochu si rovněž pohrávám s myšlenkou, že bych své hrdiny jen
tak snadno neopustil a ještě se k nim vrátil, ale to bude záležet i na
tom, jak budou Srdcaři přijati. (fil)

PŘIPRAVIL: MARTIN FILIP FOTO: EUROMEDIA GROUP A ARCHIVY JEDNOTLIVÝCH NAKLADATELSTVÍ

Knížky
od srdce
a o srdci
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Kalendář adventních akcí
4 TENOŘI
Česko-slovenské vokální seskupení
čtyř muzikálových sólistů.
4 Tenoři zazpívají vánoční písně, muzikálové a filmové hity a skladby ze zlatem oceněného alba 4 Tenoři. Stálými
členy jsou (zleva) držitel ceny Thálie
Marian Vojtko, sólista Národního divadla Michal Bragagnolo, zpěvák a herec
Pavel Vítek a dvojnásobný držitel ceny
Thálie Jan Kříž.
Kvartet poprvé vystoupil na Proms
Gala se skladbou To je ta chvíle z muzikálu Jekyll a Hyde pod taktovkou dirigenta Marcella Roty
za doprovodu Českého národního
symfonického orchestru. Tentokrát
čtveřici doprovodí Unique Quartet.
Kde: Hořovice, Společenský dům
Kdy: 15. prosince od 19 hod.
Vstupné: 690, 590 Kč

INZERCE

BENEŠOVSKO

ABE BURROWS: KAKTUSOVÝ KVĚT

Adaptace slavné francouzské hry v podání Divadelní společnosti Háta s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli rádobyženatého zubaře a lamače ženských srdcí. V úspěšném americkém filmovém
zpracování Zkus mě rozesmát si zahráli Adam Sandler
s Jennifer Aniston.
Kdy, kde a za kolik: 9. prosince od 19 hod., KD Blaník, Vlašim,
vstupné 350 a 330 Kč

NEBESKÉ VÁNOCE

Výstava dobových předmětů přiblíží pečení vánočního cukroví,
zimní radovánky, zdobení stromků i tradiční vánoční zvyky v rodinách Podblanicka kolem roku 1921.
Kdy, kde a za kolik: do 31. prosince, denně kromě pondělí
9–12 a 13–16 hod., Muzeum Podblanicka, Benešov,
vstupné 20 a 10 Kč

ADVENTNÍ PROHLÍDKY
U PRINCEZNY ARABELY

Svátečně vyzdobený hrad Český Šternberk, kde se natáčel
před více než 40 lety pohádkový seriál Arabela, připomene během mimořádných prohlídek nejen tento seriál, ale také význam, zvyky a průběh adventu a Vánoc za první republiky. Prohlídky je potřeba předem rezervovat na webu hradu nebo na telefonním čísle 317 855 101.
Kdy, kde a za kolik: 4., 5., 11. a 12. prosince, 10–15 hod.
hrad Český Šternberk, vstupné 180 a 130 Kč
BEROUNSKO

PERNÍČKOVÁNÍ

Odpolední předvánoční voňavé tvoření s vykrajovátky, zdobítky a cukrovou polevou v černínském Domově pro tvořivé amatérské cukráře všech věkových skupin.
Kdy, kde a za kolik: 4. prosince od 13 hod., Domov
– svobodná komunita, Zdice – Černín, vstupné neuvedeno

>
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VALDŠTEJNOVI TRUBAČI

Žesťové těleso zahraje skladby
Adama Michny z Otradovic a další skladby české i světové vánoční hudby v historickém centru královského města Beroun.
Kdy, kde a za kolik: 11. prosince
od 10 hod., Husovo náměstí,
Beroun, vstup zdarma

Náš kraj

PERLIČKOVÁNÍ

KUTNOHORSKO

ZÁMEK PROTKNE
SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRA

VÁNOČNÍ ČAS

Vánoční revue s loutkohereckou
skupinou Loudadlo s Jů, Helem,
Mufem a dalšími postavičkami ze
Studia Kamarád České televize.
Kdy, kde a za kolik: 12. prosince
od 14 hod., KD Plzeňka, Beroun,
vstupné 110 Kč
KLADENSKO

TENOŘI
ZAZPÍVAJÍ V KOSTELE

4 Tenoři se představí kladenskému publiku, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci charitativního koncertu, jehož výtěžek
poputuje do dětských domovů
v Kladně a okolí.
Kdy, kde a za kolik: 27. listopadu
od 16.30 hod., kostel
Nanebevzetí Panny Marie
v Kladně, vstupné 250 a 200 Kč

ŽIVÝ BETLÉM
SE VRACÍ NA NÁMĚSTÍ

Pořádání živého betlému na Mírovém náměstí ve Stochově má
déle než dvacetiletou tradici. Spolek Kamarádi Stochov ho chystá
i na letošní rok. Obyvatelé a návštěvníci města dostanou opět
možnost vidět kostýmovaný průvod se zvířaty a divadelní příběh
o narození Ježíška. Loni se kvůli
špatné epidemiologické situaci
akce v klasické podobě uskutečnit nemohla, organizátoři tehdy
zpracovali příběh o narození Ježíše Krista ve formě internetové
talk show.
Kdy, kde a za kolik: 19. prosince
od 16 hod., Mírové náměstí,
Stochov, vstup volný

Prosincové víkendy na zámku Kačina budou plné vánočních
tradic a řemesel. V jedinečných
prostorech zámeckých sklepů
čeká návštěvníky adventní trh,
v tvořivých dílnách si budou moci
vyzkoušet některé známé i méně
známé adventní zvyky a chybět
nebude ani tradiční výstava betlémů.
Kdy, kde a za kolik: 4. až 31.
prosince – vždy o víkendech,
zámek Kačina, vstupné dle
prohlídkového programu

JEDLE SE ROZSVÍTÍ
NA SVATOU BARBORU
Od prvního adventního víkendu se Vlastivědné muzeum ve Slaném ponoří do vánoční atmosféry. K vidění tady budou betlémy, ozdoby i ukázky lidových tradic. Ve středu 8. prosince se
navíc v muzeu od 17 do 19 hodin uskuteční workshop, při kterém se zájemci naučí vyrábět perličkové ozdoby na vánoční
stromeček pro sebe nebo jako dárek. V nabídce bude také „muzejní svařák“.
Kdy, kde a za kolik: od 27. listopadu do 6. ledna, denně
kromě pondělí 9 až 16 hod., Vlastivědné muzeum ve Slaném,
vstupné 25 až 40 Kč

KOLÍNSKO

SKANZEN ODHALÍ
VENKOVSKÉ TRADICE

Návštěvníci Muzea lidových staveb v Kouřimi si mohou od 27. listopadu připomenout dávné tradice, ve kterých tkví opravdové
kouzlo Vánoc. Seznámí se se zvyky českého venkova, které lidé
udržovali od začátku prosince do
Tří králů. Expozice mimo jiné
představí světnici s prostřeným
štědrovečerním stolem, betlémem a svatoštěpánskou
výslužkou.
Kdy, kde a za kolik:
do 30. prosince, každý den
kromě pondělí, skanzen
Kouřim, vstupné 80 a 40 Kč

ROZSVĚCENÍ ORÁMUJE
BIG BAND

První adventní neděle bude v Kolíně tradičně patřit rozsvícení vá-

nočního stromu na Karlově náměstí, který se ve svátečním hávu
poprvé ukáže v 16.45 hodin. Odpolední a podvečerní program
zpestří vystoupení Kolínského
Big Bandu s hosty.
Kdy, kde a za kolik: 28. listopadu
od 15.30 hod., Karlovo náměstí,
Kolín, vstup zdarma

ZA NADÍLKOU PARNÍ
LOKOMOTIVOU

Na Kolínské řepařské drážce čekají o druhém adventním víkendu
Čertovské jízdy. Vytápěné vagony vlaku potáhne parní lokomotiva, a především děti se mohou těšit na čerta, Mikuláše a anděla,
kteří si pro ně připravili
mikulášskou nadílku.
Kdy, kde a za kolik: 4. a 5.
prosince, 9 až 17 hod., Kolínská
řepařská drážka, vstupné
150 a 90 Kč

Také letos dostojí v Kutné Hoře
tradici, při které se poprvé do adventní tmy rozzáří vánoční strom
na Palackého náměstí až na svátek svaté Barbory. Slavnostní rozsvícení jedle přivezené ze Železných hor bude spojené s vánočním trhem a programem pro děti.
Kdy, kde a za kolik: 4. prosince
v 16 hod., Palackého náměstí,
Kutná Hora, vstup zdarma

ODTAJNÍ
24 OKEN ADVENTU

Čáslavská radnice se stejně jako
v předchozích letech promění od
1. do 24. prosince v nevšední obří
adventní kalendář, ve kterém se
postupně všechna 24 okna rozzáří hrou světel a z jejího balkonu zazní vždy v 17 hodin vánočně laděná živá hudba.
Kdy, kde a za kolik: denně
od 1. do 24. prosince, náměstí
Jana Žižky, vstupné zdarma
MLADOBOLESLAVSKO

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

O nadcházejícím prvním adventním víkendu „dorazí“ vánoční atmosféra i do Mladé Boleslavi.
Těšit se můžete na koledy, stánky
s občerstvením, dětský sbor
a Naty Hrychovou s kapelou.
Kdy, kde a za kolik:
28. listopadu od 17 hod.
Staroměstské nám. v Mladé
Boleslavi, vstup zdarma

Náš kraj
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BĚH
S KUFREM
Tradiční zábavné dopoledne na Komenského náměstí – silvestrovský běh Járy Cimrmana – pořádá město Nové Strašecí poslední den letošního roku. Tradice konání
běhů v zimníku a s kufrem v ruce se tu zrodila už před více než deseti lety. Čím starší oblečení a ošoupanější kufr, tím lépe, vyzývají pořadatelé účastníky běhu. Po závodu budou vyhlášeny výsledky v jednotlivých kategoriích. Hlavní cenou je putovní
Cimrmanův kufr.
Kdy, kde a za kolik: pátek 31. prosince od
10 hodin (prezentace závodníků
od 9.30 hod.), Komenského náměstí,
Nové Strašecí, vstup volný

KČT Mladá Boleslav pořádá
48. ročník Zimního přechodu
Chlumu. Trasy v délce 9 až 35 km
mají start na železničních stanicích Kolomuty, Březno, Dlouhá
Lhota, Bechov, Dolní Bousov, Libošovice, Dobrovice a Všejany,
konteola pochodníků mezi
8:30–15 hodinami ve Vinařické
hospůdce. Více na
www.kctmb.com
Kdy, kde a za kolik: 4. prosince,
Mladá Boleslav a okolí, startovné
40 nebo 30 Kč
MĚLNICKO

VÍTÁNÍ ADVENTU

Advent odstartuje v Mělníku v sobotu 27. listopadu. Už od dopoledne budou na náměstí Míru adventní trhy, v plánu je přehlídka
mladých vín mělnických vinařů a
hudební a pěvecká vystoupení.
Vánoční strom se slavnostně rozzáří v 17 hodin.
Kdy, kde a za kolik: 27. listopadu
od 8 do 19 hodin, náměstí Míru,
Mělník, vstup zdarma

MĚLI JSME
UNDERGROUND
A MÁME PRD

Výstava v Galerii Za Rohem připomíná deset let od smrti dvou nezapomenutelných osobností naší

moderní historie a kultury – Ivana
Martina Jirouse a Václava Havla.
Jde o společný projekt Gymnázia
Jana Palacha Mělník a Městské
knihovny Mělník.
Kdy, kde a za kolik: do 31. ledna
2022, Galerie Za Rohem, Mělník,
vstup zdarma

Vlastimila Hály a Jana Rychlíka
na westernové příběhy, známá
díky filmovému zpracování.
Kdy, kde a za kolik: 9. prosince
od 19 hod., Divadlo Antonína
Dvořáka Příbram, vstupné 220
a 160 Kč

NYMBURSKO

Výjimečné prosincové prohlídky
Skanzenu Vysoký Chlumec přiblíží atmosféru lidových Vánoc v 19.
a na začátku 20. století. Ve svátečně nazdobených světnicích si
návštěvníci vyzkoušejí tradiční lidová řemesla a dovednosti a seznámí se s lidovými zvyky zimního období.
Kdy, kde a za kolik: 18. a 19.
prosince od 9 do 17 hod.,
Skanzen Vysoký Chlumec,
vstupné: 40 a 20 Kč

ANDĚLÉ

Výstava Andělé, kterou v Polabském muzeu otevírají s počátkem adventního období, představuje tvorbu autora Aleše Slavíka.
Jde o nevšední obrazy namalované na starém dřevě, jehož strukturou se autor nechává inspirovat.
Vernisáž proběhne v pátek 10.
prosince od 17 hodin.
Kdy, kde a za kolik: do 24.
dubna 2022, Polabské muzeum
Poděbrady, vstupné 60 Kč

SVÍCE PROROKŮ
V RADNIČNÍM OKNĚ

VÁNOCE NA VSI

ŠTĚDROVEČERNÍ ŠICHTA

Až se na první adventní neděli
v 16.30 rozezní slavnostní fanfáry, rozhoří se také první svíce, svíce proroků v oknech nymburské
radnice. Rozsvítí se vánoční
strom, andělé otevřou Ježíškovu
nebeskou kancelář i slaměný betlém a vše završí ohňová show. Těšit se můžete také na vánoční trh,
svařák a cukroví.
Kdy, kde a za kolik: 28. listopadu
od 16.30 hod., nám. Přemyslovců
Nymburk, vstup zdarma

Ukázka pracovního Štědrého dne
příbramských horníků před více
než sto lety ve slavnostně vyzdobené Prokopské štole, kam se
malí i velcí návštěvníci dovezou
důlním vláčkem. V podzemí u
stromečku na ně čeká nadílka se
zpěvem koled a v hornickém
domku si vyzkoušejí výrobu betlémových figurek, zdobení perníčků, lití olova a další.
Kdy, kde a za kolik: 11. a 12.
prosince, od 10 do 17 hod.,
Hornické muzeum Příbram,
vstupné 40 a 20 Kč

PŘÍBRAMSKO

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

LIMONÁDOVÝ JOE

Premiéra výpravné inscenace nesmrtelné parodie Jiřího Brdečky,

Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Jakuba Jana Ryby zazní při mši
svaté o vigilii slavnosti Narození

Páně v rožmitálském kostele Povýšení sv. Kříže, kde hrál Ryba
jako regenschori.
Kdy, kde a za kolik: 24. prosince
od 22 hod., v kostele Povýšení
sv. Kříže, Starý Rožmitál,
vstupné neuvedeno
RAKOVNICKO

JANEK LEDECKÝ
MÍŘÍ DO RAKOVNÍKA

Oblíbený zpěvák vystoupí v rámci svého vánočního turné v sále
Kulturního centra v Rakovníku.
Posluchači se mohou těšit na
skladby z desky Sliby se maj plnit
o Vánocích a další velké Ledeckého hity. K sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz
Quartet.
Kdy, kde a za kolik: 30. listopadu
od 19 hod., Kulturní centru
Rakovník, vstupné 650 Kč

KNIHOVNA PŘIPRAVILA
VÝSTAVU

Městská knihovna v Rakovníku
pořádá v Lechnýřovně tradiční
prodejní a inspirativní výstavu.
Vedle drobností na prodej jsou tu
po celý advent také práce dětí
z roubenkových výtvarných dílen.
Kdy, kde a za kolik: do 4. ledna
2022, roubenka v ulici
V Hradbách, vstupné neuvedeno

KALENDÁŘ PŘIPRAVILI: EVA JAROŠOVÁ, ROBERT BOŽOVSKÝ, ALEŠ KUBELKA, JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ; FOTO: ARCHIV POŘADATELŮ A ARCHIV MAFRA
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N 2021/2022
NOVINKA
SKIPAS
ON-LINE
SEZÓNA | SEASON

SKIPAS

www.skiareal.com

KNIŽNÍ NOVINKY
PROPAST SMRTI
Kate Marshallová a Tristan Harper se
ujímají prvního případu jako soukromí
detektivové. Čeká je návrat do minulosti
k zamotanému případu zmizení novinářky.
Brzy ale poznají, že z odloženého
případu se ve vteřině může stát
smrtelně nebezpečná záležitost…

Bestselle
ro v á
série
ROMANT
ICKÉ
Ú T Ě KY

CHATA VE ŠVÝCARSKU

Nový th
Roberty riller
Bryndzy

Mina má za sebou pořádný trapas
a rozhodne se utopit svůj žal v té
nejlepší horké čokoládě na světě.
Moc dobře ví, kde ji najít – v útulné
chatě své kmotry ve Švýcarsku. Plán
je jednoduchý: litry čokolády a žádní
muži. Dokáže šálek horké čokolády
vyřešit všechny trable?

TAJEMSTVÍ
Musí se vrátit tam, kde to všechno
začalo, aby rozluštila tajemství.
Tajemství, které může jejímu
synovi zachránit život. Dojemný
příběh o rozhodnutí, které změnilo
osud mnoha lidem, od autorky
bestsellerů Dopis a Klíč.

Podle
stejnojm
enného
blogu

DENÍČEK PSYCHIATRIČKY
Příběh, k
te
mění živ rý
oty

Postřehy ze života psychiatričky,
která se na svět, ale i samu sebe dívá
s nadhledem. Kniha o radostech,
zaškobrtnutích, peripetiích a boji
s větrnými mlýny. A taky o tom, jak se
z hledání univerzálního návodu na
život, sem tam stane boj o přežití.

Kupujte na www.grada.cz nebo u svého knihkupce

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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Povinné ručení - komerční příloha

POVINNÉ RUČENÍ

MÝTY O POVINNÉM RUČENÍ

Stále si mnoho řidičů plete rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti
z provozu vozidla – tzv. povinným ručením – a havarijním
pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného
ručení nebo nevědí, že i staré auto
musí mít povinné ručení. Česká
asociace pojišťoven upozorňuje
na nejčastější mýty o povinném
ručení:

1.

Pojištění
nepotřebuji,
protože nebourám
Povinnost mít sjednané
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla je dána zákonem. Fakt, že
Česká kancelář pojistitelů (ČKP)
každoročně vyplácí z garančního
fondu
škody
způsobené
nepojištěnými řidiči v řádu stovek
milionů Kč, svědčí o tom, že i pro
zkušené a dlouholeté řidiče může
mít tento předpoklad fatální
důsledky.

2.

Z povinného ručení se
hradí jen škoda na autě
Povinné ručení se nevztahuje jen na škody na vozidlech,
ale – a nebývají to malé částky
– na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí pojišťovny
poškozeným
bolestné,
ušlý
výdělek, náklady léčení, ztížení
společenského uplatnění a další.
Průměrná újma na zdraví se v roce
2021 šplhá na 390 000 korun.

3.

I škoda na vlastním autě
je kryta z povinného
ručení
Nikoli.
Škodu
způsobenou
na vlastním vozidle kryje havarijní pojištění, a proto není od věci
jej mít sjednané. Povinné ručení
– tedy pojištění odpovědnosti
za škodu z provozu vozidla – kryje
jen ty škody, které způsobíte
v rámci nehody jiným osobám,
například i spolucestujícímu.

Auto si sami nafotíte, ušetříte
čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění?
Zjistěte si, jestli nabízí
nějaké výhody, třeba
kvalitní asistenci,
nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,”
doporučuje ředitel Úseku
pojištění motorových
vozidel v Kooperativě
Aleš Zethner.
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv Kooperativa pracuje již
několik let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní

pojištění, což i s ohledem na epidemiologickou situaci využívá stále více
klientů. A protože součástí havarijního
pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení je i povinnost
vstupní prohlídky, roste i počet vozidel, která je potřeba fyzicky zkontrolovat.
„Abychom celý proces klientům ulehčili, připravili jsme novinku, která jim
umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní, zatímco dříve byla
nezbytná odborná prohlídka technikem společnosti Global Expert a tedy
i „fyzický“ kontakt,“ vysvětluje Aleš
Zethner. Následovat bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné
události.

4.

Pokud s autem nejezdím,
případně jezdím jen občas,
pojištěno být nemusí
Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
je ze zákona povinné a každé vozidlo, zapsané v registru vozidel,
jej musí mít sjednané. Zákon také
stanovuje, že tuto povinnost musí
splňovat každé vozidlo ponechané
na pozemní komunikaci. Pokud
nemáte pojištění sjednané, za každý
den, kdy vozidlo nebylo pojištěno,
zaplatíte příspěvek do garančního
fondu ČKP. Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu
potřebovat, pak máte možnost
dočasně je vyřadit z registru vozidel
do tzv. depozitu.

5.

Po zániku povinného ručení
je odevzdání registrační
značky vozidel dobrovolné
Pokud povinné ručení zanikne, je
podle zákona povinností vlastníka

vozidla požádat registr silničních
vozidel o vyřazení vozidla z provozu, a to do 10 dní od změny. Nejde
o dobrovolnost, ale o zákonem
uloženou povinnost. V případě,
že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru tuto
skutečnost oznámit také.

6.

U starších vozů se povinné
ručení již nemusí sjednávat
Pojištění
odpovědnosti
z provozu vozidla je povinné, a to
jak pro nové, tak pro starší vozy.

7.

Povinné ručení zaniká
prodejem vozidla
Aby
pojistná
smlouva
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla v případě prodeje vozidla
zanikla, musí pojistník – původní
vlastník – své pojišťovně oznámit,
že vozidlo prodal. Pojištění tak zanikne až dnem oznámení skutečnosti
o prodeji vozidla pojišťovně.

Myslete na POMOCNOU ruku
v PRAVOU chvíli.
Pojištìní vozidel

Úrazová asistence
Úrazová asistence UNIQA pomáhá po nehodách
Servis po autonehodì pro osoby, které utrpìly úraz
a jsou doèasnì handicapované.
24 hodin dennì
limit 10 000 korun na osobu

UNIQA úrazová asistence kryje tato plnìní:
doprava k lékaøi
dovoz lékù a jídel, nákupy, úklid
pomoc pøi hygienì, s pøípravou jídla apod.
opatrování dìtí a seniorù,
zajištìní péèe o psa nebo koèku.

www.uniqa.cz

Povinné ručení - komerční příloha

Povinné ručení:

co Vás aktuálně zajímá
Ovlivňuje již druhým rokem probíhající pandemie i vývoj škod z povinného
ručení?
Během léta 2021 se celkové
škody z autonehod navrátily
na úroveň předcovidových let
2018 a 2019. Pokles škod během
nejintenzivnějšího
lockdownu
letošního roku již zdaleka nebyl tak
hluboký, jak tomu bylo v roce 2020.
U škod vzniklých v zahraničí zatím
platí, že se jejich počet stabilizoval
na úrovni o cca 20 % nižší než před
pandemií, což souvisí se stále nižší
intenzitou cest do zahraničí zejména ze strany osobních automobilů
(nákladní přeprava a tím i škody
nákladních automobilů a tahačů se
navrátily na předchozí úroveň).
Nesmíme dále zapomínat, že během
pandemické situace naopak řada
motoristů používala svá vozidla
ve výrazně vyšší intenzitě jako alternativu před veřejnou dopravou,
když riziko nákazy v prostředcích
veřejné
dopravy
považovaly
a považují za výrazně vyšší. Efekt
poklesu škod je tak nutné považovat
za velmi přechodný a lze očekávat,
že po odeznění vlivů poklesu mobility dojde k návratu škodní frekvence
zpět do obvyklého trendu, což opět
zásadně ovlivní výsledky povinného

Petr Jedlička,
pojistný
matematik
České kanceláře
pojistitelů
ručení zejména ve vazbě na aktuální
velmi vysokou škodní inflaci.
Jak se vyvíjí škodní inflace u povinného
ručení?
Stejně jako ostatní ekonomická
odvětví, i pojišťovnictví je výrazně
zasaženo aktuální narůstající cenou
naprosté většiny materiálů, surovin,
zboží a služeb. Konkrétní dopad
inflačních tlaků v povinném ručení
se projevuje navyšující se cenou oprav
i kompenzací v případě tzv. „totální
škody“, jež se navyšují při vzrůstající
ceně vozidel. Izde se projevuje důsledek
narušených dodavatelských řetězců,
komplikovanější dostupnosti náhradních dílů a delších čekacích lhůt, což
vše opravu vozidla výrazně prodražuje.
Skutečnost, že se dle aktuálních
velmi střízlivých odhadů průměrná

Úrazová asistence UNIQA
pro motoristy po nehodě
UNIQA nabízí motoristům
doplňkový produkt
k pojištění aut – úrazovou
asistencí pro ty, kteří
se zranili v souvislosti
s nehodou anebo užíváním
vozidla. Ta doplňuje
paletu všestranných
krytí k povinnému ručení
i havarijnímu pojištění.
Připojištění speciální asistence lze
uzavřít buď pro řidiče auta, anebo pro
celou posádku. Je určena pro kategorie
osobních, užitkových a terénních vozidel. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem po autonehodě, které
nejsou schopné během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně telefonicky na čísle
272 10 10 20 až do limitu 10.000 korun
pro každou pojištěnou osobu.
Cena úrazového připojištění včetně
nové úrazové asistence pro motoristy
je 300 korun v případě pojištění řidiče
vozu a 130 korun za každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). Poúrazová asistence není omezena věkem
pojištěného.
Co kryje úrazová asistence pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace

•
•

•
•
•
•

a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence, konkrétní zdravotní problém apod.).
Doprava z a do zdravotnického zařízení (do a z bydliště pojištěné osoby;
sanitka nebo taxi).
Dovoz léků, nákup potravin a hygienických potřeb. Dovoz jednoho teplého nebo zmrazeného jídla denně
do bydliště pojištěného.
Běžný úklid domácnosti (luxování,
vytření, umytí nádobí, praní, žehlení
apod.)
Asistence – pomoc při osobní hygieně, s přípravou jídla apod.
Opatrování dětí a seniorů ve společné domácnosti (dohled a pomoc
s běžnými denními úkony).
Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.

„Tato plnění jsme identifikovali
i ve spolupráci se zdravotníky a rodinami, které podobnou situaci zažily,
jako ta nejpotřebnější a nejužitečnější.
Služba zapadá do našeho konceptu
nabídky komplexnějších řešení pro
nejrůznější události, nikoli jen ﬁnanční pomoci z pojištění
při škodách,” konstatovala Eva Svobodová, tisková mluvčí
UNIQA.
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výše majetkové škody meziročně
navyšuje tempem o cca 8%, přičemž
z některých dalších kvartálních porovnání s hodnotami o rok zpět se v roce
2021 jedná již o růsty až kolem 12%,
je vedle obvyklých důvodů spojených
s navyšující se cenou práce v autoservisech, rostoucí cenou náhradních
dílů a s technicky komplexnějšími
a tím i nákladnějšími opravami moderních vozidel dále umocněna existujícími ‚pandemickými‘ ekonomickými
nerovnováhami vedoucími k další
eskalaci těchto efektů. Škodní inflace
se tedy pandemií nijak neeliminovala,
a naopak se jí posílila. Povinné ručení
nelze posuzovat ani pouze optikou
‚plechových škod‘, spojených zejména
s náklady na opravu vozidel, ale podstatná část závazků ze škod na zdraví
vzhledem k jejich dlouhé době výplaty při trvalých následcích vychází
na desítky let – hovoříme o ztrátě
na výdělku, nákladech následné péče,
ošetřovatelství, asistenci zraněnému
atd. Tyto náklady také podléhají vývoji
cen těchto služeb po velmi dlouhou
dobu. Je tedy nutné, aby pojistné
z roku dopravní nehody postačilo
i na tyto velmi dlouhodobé a v konečné
výši dopředu nejisté závazky, které se
také z roku na rok významně navyšují,
a inflační tlaky zde spojené s růstem
mezd do budoucna souvisejí i s aktuálním nedostatkem pracovníků téměř
v celé ekonomice.
Jak často vlastně způsobujeme nehody?
V roce 2020 vychází tzv. škodní

frekvence u osobních automobilů
na 2,9%, což znamená, že v průměru
29 vozidel v rámci každé tisícovky
pojištěných způsobí během roku
škodu.
V uvedené charakteristice jsou ale
mezi různými skupinami klientů a vozidel výrazné rozdíly, např. u firemních osobních vozidel vychází škodní
frekvence již na úrovni 4% a dále např.
u mladých klientů v kategorii do 30 let
věku se souhrnně jedná o téměř o 5%.
Extrémní hodnota vychází u skupiny
tahačů návěsů, kde se jedná dokonce
o 27%, tj. ročně ze 100 pojištěných
tahačů způsobí škodu v povinném
ručení v průměru 27 vozidel.
Je stále velký počet nepojištěných vozidel
oproti pojištěným?
Aktuální počet pojištěných vozidel
všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,7 mil. kusů a současně
počet vozidel bez sjednaného pojištění
odpovědnosti z provozu vodidla
dosahuje 149 000, což oproti loňské
hodnotě 161 000 představuje zřetelný
pokles o cca 8%. Meziročně klesá
i celkový počet nepojištěných škod,
z loňských 2 963 případů na letošní
odhad 2 605 případů. Poškozeným
za škody způsobené nepojištěným
vozidlem odškodňuje škody na zdraví
způsobené neidentifikovaným vozidlem Česká kancelář pojistitelů a ta
také pomáhá při řešení mezinárodních škod, jak v případě českých vozidel v zahraničí, tak i zahraničních
vozidel v ČR.
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Česká republika

„Slavičí“ výměna generací

Po čtyřleté pauze, prvně
bez Karla Gotta a s vítězi,
kteří chuť výhry v nejstarší
anketě ještě nezažili.
Český slavík 21 přesto či
právě proto diváky oslovil.

ČR | Když po kontroverzích s (ne)uznáváním hlasů pro kapelu Ortel v roce 2017
skončila tradiční anketa Český slavík,
bylo otázkou času, kdy se ji někdo pokusí
resuscitovat. Stalo se tak letos, kdy nová
podoba ankety vznikla pod patronací miliardáře a matematika Karla Janečka. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo minulý pátek nejsledovanějším pořadem dne. Posluchači rozhodovali za užití Janečkovy hlasovací metody D21. A tituly přiřkli mladším tvářím populární hudby.
Na prvním místě mezi zpěváky stanul
a nástupcem Karla Gotta se stal Marek
Ztracený. Trofej mu předala Ivana Gottová. „Poklonu bych chtěl taky vyseknout
svým rodičům, narodil jsem se úžasným lidem, jsou nejlepší na světě,“ prohlásil dojatě Ztracený. Dodal, že Český slavík je „ztracený“ a cenu pomyslně poslal legendárnímu předchůdci. Zároveň se stal absolutním
vítězem. Radost z prvního místa poprvé pocítila také Ewa Farna, dosud druhá či třetí
slavice. „Brečela bych stejně, není to tím,“
dodala v narážce na své těhotenství. Lucie
Bílá, držitelka 20 „ptačích“ cen, skončila
stříbrná. Mezi kapelami triumfovali Mirai.
„Mně to přijde neuvěřitelné, všechny nominované a vítězné kapely jsme hráli na kytary na lyžáku...“ řekl zpěvák Mirai Navrátil.
Na druhém místě se umístil Kryštof, třetí
(re, iDNES.cz)
skončil Kabát.

Zatímco vítězové hlavních kategorií
Českého slavíka 21 Marek Ztracený,
Ewa Farna a kapela Mirai sklidili zasloužený aplaus, kontroverzní rapper
v masce Řezník kritizoval českou hudební scénu a vyzval své fanoušky,
aby mu příště už žádné hlasy do ankety neposílali.
FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA

Přehled vítězů ankety
Český slavík za rok 2021
Absolutní slavík: Marek Ztracený
Kategorie zpěváků: 1. místo - Marek Ztracený,
2. místo - Pokáč (Jan Pokorný), 3. místo - Richard Krajčo
Kategorie zpěvaček: 1. místo - Ewa Farna,
2. místo - Lucie Bílá, 3. místo - Eva Burešová
Kategorie hudebních skupin: 1. místo - Mirai,
2. místo - Kryštof, 3. místo - Kabát

Kategorie Hip hop a Rap: 1. místo - Řezník (Martin Pohl),
2. místo - Marpo (Otakar Petřina), 3. místo - Raego (Ladislav Pham)
Kategorie Objev roku: Michal Horák
Kategorie Nejstreamovanější česká skladba na internetu:
Rozdělený světy (Viktor Sheen)
Kategorie Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls:
Moje milá (Marek Ztracený)
Celkem v anketě letos hlasovalo téměř 210 tisíc hlasujících.
Rozdali přes 1,6 milionu hlasů.

Exkluzivně

ZE SVĚTA

TOMÁŠ ŘEPKA & KATEŘINA KRISTELOVÁ:

Vše, co jsme znali a milovali…

Upřímná láska, nebo jen faleš?

SLAVNÝCH

0,85€

Číslo 3 vychází
ve středu 15. 1. 2020,

15,90 Kč

Kč / sr

JEN ZA

13,9Kč0

sstr. 48
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13. 1. 2020,
cena 16,90 Kč

Kč

SR 0,79 €

16,90

Gregor-Brzobohatí tajemný vzKaz!
nyní jen

1690

0, cena

NEJ
čtenější

1/202

číslo 4
21. 1. 2020

Číslo

cena 13,90 Kč
0,75 €

NEJZÁBAVNĚJŠÍ
VNĚJŠÍ TÝDENÍK
T ÝDENÍK PRO VÁSS

LINDA RYBOVÁ
& DAVID PRACHAŘ

str. 9

v čem se

neshodnou?

na obzoru

Vrátí se k manželovi? Pije? Bere léky? Myslí na

nový vztah
str. 47

lucie
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í á

z čeho má

trauma
náš recept

To jste ještě

tátu?

kl ivní rozhovor!
EExkluzivní

NEMĚLI! sstr. 18 a 19
Rybí
bí KARBANÁTKY
Á

Proč se

tráPí?

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: ZIVOt 4 JMenO
prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

LUCIE
C
VONDRÁČKOVÁ

Zoufals
Zoufalství
Eva
Pilaro
Pilarová
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str. 46
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str. 8 a 9
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Stella Zázvorková
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INZERCE

CELEBRIT

NASADILA
FALEŠNOU
MASKU
Nečekané
Neček
Josef DDvořák
sstr.
st
t
10 – 11
10

str.
34 – 36

Prodloužený čas

str. 5

Odhaleno
Jiřina
Bohdalová

Manželka ho Víme, co ji
bere zkrátka dokáže vytočit!

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: cAS prO HVeZDY 4
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 50 Kč včetně DpH.

IVANA
GOTTOVÁ
PETR

CARMEN

KOSTKA Přiznali MAYEROVÁ
manželskou krizi!

Strachy ani nespí
JANA KRAUSOVÁ

Dokáže pomoct
nemocné mamince?
Uniklo z kuloárů
árů

ALOIS ŠVEHLÍK

Selhává mu
paměť?!
ODHALENO
TAŤJANA
TAŤJ
JANA
MEDVECKÁ

Trauma,
jež nedokáže
překonat

Draze vykoupená
vášeň

V srdci nosila
hluboký zármutek
Petr Svojtka

EXKLUZIVNĚ

str.
24–25

KAMILA MOUČ
MOUČKOVÁ
OUČ
Č O
& JANA BREJCHOVÁ
BREJC
CHOVÁ

První zpověď
po Karlově

OLGA SCHOBEROVÁ

Milostné eskapády
známého svůdníka

SMRTI!

7

delikátních
receptů

Psychologie

Když se zdravý životní styl
stane posedlostí

Domácnost

Jak udržet pořádek
jednou provždy?
Domácí paštiky

Móda

Praktické tipy na hory

Exkl vně
Exkluzi
herečka
Božena
Böhmová:

13 STRAN
UŽITEČNÝCH
RAD

Role
nemusí být
velké, ale
musí mít šťávu

Zábavné
křížovky
a sudoku

Čtyři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: pS 4
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

TEREZA
KOSTKOVÁ

Proč se tolik nenávidí

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: retrO 3 JMenO
prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc na číslo
90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

str.
8–9

Rudolf
Hrušínský nejml.

Donaha!

Nezapomenutelné
filmové scény

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: nOStALGIe 3
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 50 Kč včetně DpH.

Manžela
X
uloupila
slavné herečce!

téma měs

íce:

Milostný hřích
se jí nevyplatil

KVŮLI LÁSCE
šli přes mrtvoly
10 TAJEMSTVÍ JANY KRAUSOVÉ
ROZHOVOR SE ZDEŇKEM ŽÁKEM

VOJTA & TATIANA DYKOVI

Koho jejich
štěstí málem
stálo život?

Tři po sobě jdoucí čísla časopisu
objednáte:

Zasláním SMS ve tvaru: HVeZDY 3
JMenO prIJMenI ULIce c.p. MeStO pSc
na číslo 90211. cena služby je 60 Kč včetně DpH.

text pište bez diakritiky. technicky zajišťuje společnost AtS. Infolinka 296 363 199 (po-pá 9-16 hod), www.platmobilem.cz.

Ať už potřebujete cokoliv,
jsme za pár minut u vás.

Nyní s dopravou zdarma!
www.damejidlo.cz
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Naučte se stolovat i pracovat s emocemi
Etiketa stolování

žet správně příbor,
jak
zacházíme
s ubrouskem, sklenicemi a dalším náčiním. Spolehlivě nás
provede stolováním
v restauraci i na banketu, ale velkou pozornost věnuje i do-

Ladislav Špaček
Kniha se zaměřuje na praktická témata,
která se týkají každého z nás. Seznamuje
s chováním u stolu, poskytuje návody, jak
správně prostřít stůl a jak rozsadit hosty
u stolu. Řeší rébusy, jak jíme běžná jídla
i exotické pokrmy, proč bychom měli dr-

mácímu stolování. Má velký přesah do
gastronomie, seznamuje nás s velkými
osobnostmi francouzské kuchyně a s dějinami stolování, věnuje pozornost vývoji
gastronomie i věhlasným kuchyním, které
nyní vládnou světu. Jako bonus kniha představuje plejádu významných současných
osobností našeho gastronomického světa.
368 stran, nakladatelství UNIVERSUM

INZERCE

Objevte svět neomezených článků
a zábavy
Již od 1 Kč za měsíc

Více na www.idnes.cz/premium

S předplatným iDNES Premium
získáte všechny následující výhody
Prémiové
články

iDNES Premium
Sport

Přednostní
vstupenky

iDNES Premium
Zdraví

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Audioknihy
zdarma

Skvělé
soutěže

Digitální
předplatné

... a další
výhody

Pracovní NebojSešit
Jana Marešová
Blanka Antošová Kejíková
Interaktivní pomůcka
pro sebezkušenostní
práci s emocemi. Ukazuje cestu a možnosti,
jak si uvědomit, poznat a především jak
pracovat se strachy,
a to v pěti základních
podobách: obavy z nejistoty, strach
ze změny, stres z odmítnutí, hrůza z vlastního selhání nebo smutek ze samoty či
stárnutí. Pracovní NebojSešit obsahuje:
5 vzorových dialogů, 5 psychologických
dvojlistů, 5 rošťáckých ilustrací, 12 pastelek, 1 odvážnou záložku, 5 karet na pracovní dny (bonus, pouze pro 50 prvních
čtenářů).
www.nebojmese.eu

Kalendář událostí
v KT Auschwitz
Danuta Czechová
Téměř 50 let je jméno
KT Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí na
celém světě spojeno s
hitlerovským masovým
vražděním, zločinem,
jaký nemá v dějinách civilizace obdoby. Za necelých pět let existence tohoto tábora v něm nacisté zavraždili více než milion lidí. Autorka den po
dni odhaluje historii koncentračního tábora, uvádí, kdy a odkud přijížděly jednotlivé transporty, kolik osob v nich bylo, kolik jich bylo ihned po příjezdu posláno po
selekci do plynových komor, kolik do tábora. Popisuje nejdůležitější události v táboře, popravy, útěky vězňů, budování, rozšiřování a konečně i likvidaci a evakuaci
tábora. Všechny události jsou doloženy
jak svědecky, tak podloženy dochovanými dokumenty. 2 svazky (764 a 428 stran),
nakladatelství ACADEMIA

Mluví k vám kapitán
David Hecl, Martin Moravec
Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás
čeká opravdový zážitek.
Je to už víc než 30 let, co
David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Jako první Čech se posléze stal
kapitánem na Airbusu A380 ve dvou světových společnostech, v Emirates a v Korean
Air. Navštívil desítky zemí, posbíral spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na všechno,
co vás kdy o létání napadlo. A možná i na
to, co vás nikdy nenapadlo. Proč hladké přistání není úplně dobré? K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? Kdy se cestujícím neříká úplná pravda? Jací pasažéři
byli princ Harry či Karel Gott? Otázky kladl novinář Martin Moravec.
312 stran, nakladatel: Moravec Martin

Pod stromeckem ceká na Tebe víjímecní dárek!
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Feri z vodky

Speciální Prostřeno! přivede k plotně moderátory
ČR | Soutěžní Prostřeno! bude speciální, soupeři jsou moderátoři a dýdžejové
z rádií. Kdo vyhraje 60 tisíc? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin a dozvíte se víc.
V pondělí vaří Daniel Ferenc (26 let).
Vyučený kuchař-číšník se živí jako
stand-up komik, moderátor a komparz
ve filmu. Menu má dost nóbl a propracované, prý gadžovské, aby zapadl mezi
normální hráče. Alkoholový předkrm pojmenoval Dominik Feri a jako hlavní
chod naservíruje flank steak s makarony.
V úterý bude u plotny Michal Kavalčík (36). Je herec, moderátor, zpěvák,
bavič a posledních 11 let také Ruda z
Ostravy. Teď moderuje na rádiu Kiss.
Výhru by věnoval na dobrou věc – již
10 let spolupracuje s nadací Korunka
Luhačovice, která pomáhá dětem.
Vladimír Vlach (59) pracoval jako
moderátor v mnoha rádiích – ČR Radiožurnál, Rádio VOX, ČR Regina, Rádio
Beat a Country rádio. Jídla pro menu
má vyloženě country, takže soupeřům
předloží kotlíkový guláš s šiškou.

Čtvrtek patří Petru Vejvodovi (48).
Celý život dělá moderátora a hlasatele.
Sice mu chutnají karbanátky s kaší, ale
hostům nachystá menu, které proslulý
Zdeněk Pohlreich vaří už dlouho.
V pátek soutěž uzavře moderátorka
Signal rádia Klára Šedová (36). Vystudovaná herečka také učí na HAMU.
I ona by svou výhru případně darovala
charitě – Nadaci Život 90. Její jídla jsou
slavnostní, běžně je vaří kolem Vánoc.
Takže už jako předkrm bude řízek z candáta s bramborovým salátem.

Kdo má výhru pod poklicí? Budou moci Klára Šedová (uprostřed) nebo Michal Kavalčík (zcela vpravo) věnovat peníze na charitu?
FOTO | FTV PRIMA
Řízek z candáta, bramborový salát
Ingredience: 2 filety candáta, hrnek
hladké špaldové mouky, hrnek panko
strouhanky, 2 vejce, 5 PL ghí, sůl.
Bramborový salát: 5 velkých salátových brambor, 1 malá červená cibule,
100 g medové šunky, 3 vejce, 4 PL majonézy, 2 ML hořčice, sůl. Postup:
Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky a vaříme v osolené vodě asi 15 minut do změknutí. Necháme vychladnout. Vejce vložíme do vroucí vody a
vaříme 11 minut. Po vychladnutí oloupeme a nakrájíme na kostičky. Cibulku
oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. Ty pak v cedníku prolijeme vroucí
vodou. Šunku nakrájíme a vše pak smí-

Předkrm Dominik Feri (chutný přípitek místo polévky)
Ingredience na
aperitiv: 0,2 cl
vodky, sekt, pomerančový džus. Postup: 0,2 cl vodky
dolijeme do půlky
sklenky sektem.
Zbytek pak doplníme pomerančovým džusem.

cháme s majonézou a hořčicí, podle chuti dosolíme. Do podávání dáme vychladit do lednice. Candáta umyjeme a necháme na ubrousku okapat. Osolíme.
Obalíme v trojobalu – mouka, osolené
rozkvedlané vejce, strouhanka. Dáme
smažit na rozpálené ghí. Smažíme dozlatova z obou stran.
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Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

Nejnovější

2 663 nemovitostí

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

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

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Reality

Účetní - Senior (A9341)

Přípravář/rozpočtář

38 000 - 60 000 Kč / měsíc

Samostatný projektant

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Senior účetní - Praha Hostivař

Statik

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

French speaking collection specialist wanted!

Stavbyvedoucí - Praha

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

C dit
t ll
th
Více na www.jobdnes.cz

T h ik/G d t P h /B
Více na www.jobdnes.cz

40 000 70 000 Kč /

úvěrový specialista (27.000kč nástup + práce…

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

?

Management

Řemesla, výroba
Pracovník montáží - jedna směna ( až 36.000…

Plant manager
Managing director/ceo (from 80.000 CZK)
Projektový manažer - praha

ě í

80 000 Kč / měsíc
60 000 - 100 000 Kč / měsíc

27 000 - 36 000 Kč / měsíc

Montážní dělník - 2 směny - mimo automotive
Hledáme operátory montáže přístrojů - pouze ranní směna!

BI Reporting & Data Science Manager

Lakýrník až 35 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Ž
Více na www.jobdnes.cz

Č

KVĚTINY
ADVERTORIAL

I květiny podléhají módním trendům
Zatímco v předlistopadovém Československu výkladní
skříně květinářství přetékaly karafiáty, devadesátkám
vládly tropické anthurie s výhružně vztyčenou palicí.
Tři květy, asparágus a celofán je kombinace, kterou
už dnes nikoho nenadchnete. Do popředí se dostávají
rafinované kytice, které vyvolají takzvaný „wow efekt“.

O

tom, jaké jsou květinové trendy pro rok 2022, jsme se pobavili se zakladatelem nejúspěšnějšího českého online květinářstv, Florea.cz. Jiří Hemerle se na trhu s květinami pohybuje již více než 30 let a je
tak odborníkem na slovo vzatým.
Nosí se ještě dnes květiny na první
schůzku, nebo už je takové gesto
passé?
Ženy dostávají květiny rády. Tečka.
Každý den se nám to potvrzuje z vyprávění našich kurýrů a děkovnými telefonáty na naší zákaznickou linku. Květina
je nádherná pozornost. Getlemanské
gesto. Co je ale důležité, je, v jakém stavu se darovaná květina nachází. Pokud
chlapec donese na rande „povadlé
cosi“, neudělá dobrý dojem. Květina
musí být čerstvá. To je samozřejmě z logistického hlediska náročné, protože
květiny, prodávané v kamenných květinářstvích, mohou být až devět dní po
sklizni. To je pro řezanou květinu většina jejího života. I proto jsme se se ženou vydali vlastní cestou a založili jsme
online květinářství. Květiny na Florea.cz jsou v době předání i dva dny po
INZERCE

FOTO | FLOREA

sklizni a vydrží tak ve váze klidně dva
až tři týdny. Takže květiny na schůzku
ano, ale v perfektním stavu.
Jsou rudé růže pořád tím správným
vyznáním lásky, nebo už je nahradila nějaká „modernější“ květena?
Rudé růže jsou takovou stálicí, že je
z trůnu jen tak něco nesesadí. Zajímavé
ale je, že když jsme se ptali přímo zákaznic Florea.cz, většina z nich preferuje růžové, žluté a další světlejší a živější odstíny. Na trhu se ale objevují stále nové

„

Od kurýrů
víme, že při
předávání srdce z růží
jsou slzy štěstí a dojetí
na denním pořádku.
A tak to má podle
mě být.
odrůdy. V roce 2022 rozhodně nezklamete božskou odrůdou Ever Red, což je
růže s největším květem. Pěstuje se na

afrických farmách ve vyšší nadmořské
výšce. My je prodáváme po jedné, protože tahle luxusní růže potěší i sólo, ale vážeme z nich i kytice 100 květů, a to ženám teprve vyrazí dech. Sametově rudá
Ever Red se dá krásně kombinovat i s bílými růžemi. Od francouzských floristek jsme převzali jednu novinku, která,
jak věřím, bude v roce 2022 na každém
rohu, i když jsme v Česku zatím jediní,
kdo to dělá. Mluvím o kyticích růží, vázaných do tvaru srdce. Od kurýrů víme,
že při předávání srdce z růží jsou slzy
štěstí a dojetí na denním pořádku. A tak
to má podle mě být.

Kdybyste měl českým mužům doporučit jeden trend, který by to byl?
Jestli ode mě čekáte nějakou specifickou odrůdu a barvu, tak vás asi zklamu. Každá žena má jiné preference.
Nicméně to, co bych poradil, je: Darujte jednou za čas kytici nečekaně. Květiny k narozeninám, svátku a výročí
jsou jistota. Ale taková neočekávaná
kytice ve tvaru srdce, doručená do kanceláře sympatickým kurýrem, to je
prostě bomba. U takové kytice není
ani potřeba přidávat nějaké srdceryvné
přání. Takové gesto prostě mluví samo
za sebe.
(ks)
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Nová kvalita v boji proti vbočeným palcům! 98,7% testovaných potvrzuje − je to vhodná metoda jejich odstranění, která neraní chodidla.

MOHOU VBOČENÉ PALCE
NENÁVRATNĚ ZMIZET?
Může usnadňovat srovnání vbočených palců, zmírňovat bolest
a omezovat deformace chodidel za několik týdnů. Bez plýtvání penězi
za pseudokorektory, které poraní chodidla. Zapomeňte na ostudu.
Získejte zpět plnou účinnost a noste boty, jaké chcete. To vše díky této
inovativní, super účinné metodě boje proti vbočeným palcům...
Vbočené, křivé palce, kuří
oka? Bolest,
komplexy?
Tyto problémy můžete začít řešit sami jako
já! Pokud vám deformace chodidel otravují život, vězte, máte šanci si za několik týdnů užívat zdatnější a krásnější chodidla.
Jak tohle vím? 17 let jsem trpěla vbočenými palci. Predispozice k nim jsem zdědila po
mámě. Přesto jsem v mládí nosila úzké boty na vysokém podpatku a na vlastní žádost jsem si
úplně zdeformovala chodidla.
Styděla jsem se a nenáviděla
jsem, když se na ně někdo díval.
Nejhorší ale byla bolest. Bolelo
natolik, že jsem nemohla chodit
v normálních botách. Koupila
jsem si takové speciální
ortopedické.

CHODIDLA
OVLIVŇUJÍ ZDRAVÍ
CELÉHO TĚLA!
→ Vbočené palce se tvoří
v akupunkturním bodě
odpovědném za práci jater a
žláz, které produkují hormony
odpovědné za metabolismus.
Může to ovlivňovat hladinu
energie a váhu.
→ Když jsou chodidla zdeformována, váha těla je nerovnoměrně
rozložena. Kolenní klouby, kyčelní
klouby a páteř jsou postupně
zatěžovány, vznikají nepříjemné
degenerace
degenera a záněty,
které způsobují obtížně
diagn
nostikovatelné
bolesti.

B proti
Boj
vbočeným palc
cům je prvním
krokem k
dobré kondici a štíhlé
postavě!

Byly ošklivé a cítila jsem se
v nich jako invalid. A jsem přece atraktivní ženská, ještě nejsem stará… Jak jsem měla jít v
těchto botách na nákup nebo na
svatbu dcery?

Existuje vhodná
metoda?
Zkoušela jsem všechno, abych
se nějak zbavila bolestivých
vbočených palců. O operaci
jsem zatím neuvažovala, chtěla jsem předem ověřit běžně
dostupné
metody.
Mnohokrát jsem
PŘED
kupovala různá
zařízení a korektory. Nejen
byly drahé, ale
i vůbec nefungovaly!
Navíc
strašně tlačily, byly
nepohodlné a chodidla
se v nich potily. Místo toho,
aby mě zbavily vbočených
palců a bolesti, způsobovaly puchýře a opruzeniny.
Nakonec, když jsem mnohokrát investovala spoustu peněz, začala jsem ztrácet naději,
že získám zpět krásná a zdatná
chodidla.

Novinka z Ameriky
Čas od času jsem ověřovala na
zahraničních internetových fórech, jestli byl vynalezen nějaký
způsob, jak se vypořádat s vbočenými palci. Jednoho dne jsem
na americké webové stránce přečetla článek o inteligentních separátorech pro chodidla Hallu
Divider, vyrobených z elastického a prodyšného materiálu. Myslela jsem si, že se to zjevně liší
od umělých plastových zařízení,
kvůli nimž jsem tolik vytrpěla…
Proto jsem se rozhodla zkusit a
koupila jsem si je!

Pod vlivem teploty se přizpůsobují
tvaru chodidel, metoda bez
odřenin, puchýřů a ran
Elastický a prodyšný materiál
zabraňuje opruzeninám
Můžete je pohodlně nosit
v jakýkoliv botách

INTELIGENTNÍ SEPARÁTORY PRO VBOČENÉ PALCE:
podporují korekci vbočených palců pomáhají narovnat
křivé prsty
snižují bolest a záněty
posilují klouby a svaly
chodidel o 97%
mohou omezit další deformace chodidel

Dnes vím, že to bylo skvělé rozhodnutí! Proč?
Inteligentní separátory pro
vbočené palce Hallu Divider se pod vlivem tepla
přizpůsobují tvaru prstů.
Jsou vyrobeny ze speciálně zpracovaného
PO
materiálu. Je podobný silikonu
a je prodyšný,
díky čemuž se
kůže nepotí.
Jsou elastické
a velmi pohodlné, proto nezpůsobují odřeniny a usnadňují chůzi. Fungují úžasně, protože za
několik dnů: usnadňují srovnat
vbočené palce, pomáhají nastavit
palec do správné polohy a mohou
dokonce zahájit proces zvrácení
deformace chodidel.

Chcete nosit
podpatky? Tak dobře!
Když jsem použila separátory
Hallu Divider, okamžitě jsem
pocítila úlevu. Sadu jsem používala ve dne i v noci, díky
čemuž moje kúra byla nepřetržitá. Konečně jsem bez bolesti
začala chodit, běhat a jezdit na
kole. Nevěřila jsem svým očím,
jak se mi vbočené palce postupně zmenšovaly a narovnávaly. Za pár týdnu jsem získala
mnohem krásnější a zdatnější
chodidla − a k tomu bolest se
zmírnila. Konečně se to zlepšilo! Mohu nosit boty, jaké chci.
Nestydím se obout si sandály,
jít do bazénu nebo ke kosmetičce na pedikúru. Tančila jsem
celou svatbu dcery na vysokých
podpatcích! Může to být lepší?

SPECIÁLNÍ AKCE!

Z televizní

TV

reklamy

Zavolejte do 29. listopadu 2021 a získejte
inteligentní separátory pro vbočené palce
MA)
Hallu Divider se slevou -73% (doprava ZDARMA)

Zavolejte:

296 849 754

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod. (Běžný místní hovor bez příplatku)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. listopadu 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.20 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II (22-24)
7.35 Ďábel se třemi zlatými vlasy 9.05
SuperStar 11.55 Koření 12.50 Volejte Novu
13.30 Rady ptáka Loskutáka 14.45 Souboj na
talíři 15.50 Svatba na první pohled II 17.20
Mejdan v Las Vegas 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.20 Jen počkej, zajíci! 6.40 Psí život (14) 7.15
M.A.S.H (8, 9) 8.20 Fotr na tripu II 8.55
Autosalon.tv 10.05 Česko Slovensko má talent
11.50 Máme rádi Česko 13.45 Hvězdy nad
hlavou (13) 15.05 Na kolejích čeká vrah 16.45
Kde alibi nestačí 18.52 Počasí 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

KOMEDIE

KRIMISERIÁL

6.05 Umění je cool 6.30 Top Gear III (4) 7.45
Pevnost Boyard (5) 10.05 Re-play 10.40 Cool
e-sport 11.10 Tutorial 11.40 Kurz sebeovládání
(78, 79) 12.40 Simpsonovi XXVI (2-5) 14.35
Hellboy 17.15 Kurz sebeovládání (80, 81) 18.15
Simpsonovi XXVII (8) 18.45 Simpsonovi XXVII (9)
19.15 Simpsonovi XXVII (10) 19.45 Simpsonovi
XXVII (11) 20.15 Valerian a město tisíce planet
23.10 Vetřelec: Covenant

20.10 StarDance XI ... když hvězdy
tančí
V tomto kole velkolepé taneční
show budou naše páry tančit
pro Centrum Paraple
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Dárkový koš pro Jiřinu
Martin Dejdar uvádí ty nejlepší
zábavné scénky Jiřiny
Bohdalové
23.30 Nadměrné maličkosti
Nehoda. Komedie (ČR, 2004).
Hrají M. Donutil, V. Freimanová,
H. Ševčíková, R. Nebřenský,
M. Maurerová. Režie M. Šteindler
0.05 Komisař Montalbano
Hlas noci. Krimiseriál (It., 2013)
1.55 Na forbíně TM
2.45 Sama doma
4.20 Malá farma
5.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli

Joj Family
SOBOTA 6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci

8.05 Policisté v akci 9.10 Nová zahrada 10.05 Na
chalupě 11.05 Nové bydlení 12.20 DELUKSE (14)
13.25 První oddělení 13.50 Poručík Petr (1/5) 14.55
Dům snů 17.00 Nová zahrada 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.45 Dynastie Nováků (5) 23.55 DELUKSE (14)
0.40 Krimi

NEDĚLE 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi
6.40 Noviny 7.10 Policisté v akci 8.15 Dr. Dokonalý
(15/16) 9.20 Dr. Dokonalý (16/16) 10.15 Záchranáři
v akci 12.00 Nemocnice 14.00 Moje první dovolená 15.10 Cena medu 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.15 Okres na severu (1/13) 23.25
Záchranáři v akci 0.40 Rodinné záležitosti
PONDĚLÍ 8.55 Soudní síň – nové případy 9.55
Soudní síň 10.50 Policisté v akci 11.50 Panelák
12.50 Dr. Dokonalý (16) 13.45 Soudní síň 15.50
Soudní síň – nové případy 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Hotel (1) 21.20 Cena medu 23.00 První
oddělení 23.55 Nové bydlení 0.45 Panelák

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Malá mořská
víla 8.10 Císařovy nové šaty 9.40 Gejzír 10.10
Durrellovi: Jak to bylo dál 11.00 Všechnopárty
11.55 StarDance XI ... kolem dokola 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 O houslích krále snů 14.10 Hodina splněných přání 15.10 Rukavička 17.00 Hercule
Poirot 18.00 Bydlet jako... v éteru 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
5.55 Dítě z Marsu 7.55 Odložené případy VI (22)
8.50 Promiň, jsi ženatý! 10.45 Teleshopping 11.20
Jack Frost 13.10 Noc filmových nadějí 14.10 Kung
Fu Panda 3, animovaný film (USA, 2016) 16.05
Probudím se včera, komedie (ČR, 2012) 18.35
Mustang, hřebec ze Cimarronu, animovaný film
(USA, 2002) 20.00 Grinch, rodinný film (USA,
2000) 22.00 To, horor (USA, 2017) 0.35 Pařba na
třetí, komedie (USA, 2013)

Prima Max
20.20 Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
22.05 22. míle
Akční film (Čína/USA/Kolumb.,
2018)
23.55 Noc filmových nadějí
4.35 Novashopping
5.45 Show Toma a Jerryho (4, 5)
Animovaný seriál (USA, 2014)

ÚTERÝ 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Panelák 13.00 První oddělení 13.55 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dynastie Nováků (5) 21.25 Nemocnice 22.25 První
oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák
STŘEDA 10.55 Záchranáři v akci 11.50 Panelák

12.50 První oddělení 13.45 Soudní síň 15.45 Soudní
síň – nové případy 16.55 Policisté v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (1) 21.25 Poručík Petr (2) 22.25 První oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi

ČTVRTEK 10.05 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Panelák 13.05 První oddělení 14.00 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hotel
(2) 21.20 Nemocnice 22.20 První oddělení 23.20
Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi
PÁTEK 9.55 Soudní síň 10.55 Záchranáři v akci

11.45 Panelák 12.45 První oddělení 13.15 První oddělení 13.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Komediant 22.25 Moje první
dovolená 23.35 Nové bydlení 0.25 Panelák

20.15 Polda V (5)
Absurdní divadlo.
Krimiseriál (ČR, 2021)
21.30 Polda III (6)
Jed v srdci
22.45 Na kolejích čeká vrah
Krimifilm (ČR, 1970)
0.30 Komando
Akční film (USA, 1985)

5.40 Nad zimní krajinou 6.10 Jen počkej, zajíci!
(3, 4) 6.40 Hobit: Neočekávaná cesta, dobrodružné
fantasy USA/N. (Zél., 2012) 10.05 Trosečník, dobrodružný film (USA, 2000) 12.55 Nejvyšší nabídka,
romantický film (It., 2013) 15.45 Hačikó – příběh
psa, rodinný film (USA/VB, 2009) 17.40 Ženská na
vrcholu, romantická komedie (ČR/SR, 2019) 20.00
Spectre, akční film (VB/USA, 2015) 23.00 Angel
Heart, thriller (USA/VB/Kan., 1987)

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago,
syn džungle 18.55 Yago, syn džungle 19.55 Synové
a dcery Jakuba skláře 20.55 Osudová láska 21.55
Námořní hlídka 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Yago, syn džungle 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Poho-

dové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Osudová láska 20.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle
19.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Synové a dcery Jakuba
skláře 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 383

neděle 28. listopadu 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.35
16.15
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
21.50
22.24
22.25
0.15
1.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Parádní
číslo. Komedie (ČR, 1977) 7.20
Šáteček a jablíčko. Pohádka (ČR,
1983) 8.10 Úsměvy Jiřího Valy 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Život na zámku 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Zvon Lukáš
Bezvousák a princezna Kamila
Záhada hlavolamu
Trezor
Adventní koncerty České televize
2021
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Marie Terezie
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt černého krále
Případy detektiva Murdocha XII
Bolkoviny

Nova
6.35
7.30
7.50
8.10
10.00
11.50
13.35
15.50
17.35
19.30
20.25
23.35
0.10
2.50
3.20
4.45

Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II
(25, 26)
Scooby-Doo na stopě (1)
Krok za krokem IV (23)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Postrach Dennis
Komedie (USA, 1993)
Risknem to s Polly
Komedie (USA, 2004)
V peřině
Muzikál (ČR, 2011)
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Hudební soutěž
Střepiny
Neznámý
Akční thriller (USA/VB/N/Fr.,
2011)
Volejte Novu
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Novashopping

6.15
6.40
7.10
8.05
9.20
9.50
10.15
11.00
11.45
12.35
12.55
13.35
13.55
16.25
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.50
3.05

Prima

Nova Cinema

Jen počkej, zajíci!
Psí život (15)
M.A.S.H (9, 10)
Druhá světová válka: Cena říše
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin (4)
Šéfem za pár minut II
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Polda V (5, 6)
Ženská na vrcholu
Romantická komedie (ČR/SR,
2019)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Princezna zakletá v čase
Pohádka (ČR, 2020)
Vnitřní nepřítel
Akční film (USA, 2005)
Automata
Sci-fi thriller (Bulh./USA/Šp.,
2014)
Druhá světová válka: Cena říše

5.50 Batman 8.05 Mustang, hřebec ze Cimarronu
9.35 Něžné vlny 11.35 Teleshopping 12.10 Kung Fu
Panda 3 14.05 Grinch 16.00 Zachraňte Willyho 3
17.35 Druhá, nebo první, komediální drama (USA,
1998) 20.00 Loupež na úrovni, krimikomedie (USA,
2013) 21.45 Vdovy, thriller (USA/VB, 2018) 0.20
22. míle, akční film (Čína/USA/Kolumb., 2018)

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.05 Autosalon 8.10 Pevnost
Boyard (6) 10.25 Autosalon.tv 11.40 Kurz sebeovládání (80, 81) 12.30 Simpsonovi XXVI (6-9)
14.25 Valerian a město tisíce planet 17.15 Kurz
sebeovládání (82, 83) 18.15 Simpsonovi XXVII (12)
18.45 Simpsonovi XXVII (13) 19.15 Simpsonovi
XXVII (14) 19.45 Simpsonovi XXVII (15) 20.15 Hobit:
Šmakova dračí poušť 23.35 Komando

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Jen počkej, zajíci! (5, 6) 6.45 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (20) 7.40 Nejvyšší
nabídka 10.20 Kde alibi nestačí 12.25 Hačikó – příběh psa 14.20 Fontána pre Zuzanu 2 16.50 Spectre
20.00 Krásná pokojská, romantická komedie (USA,
2002) 22.15 Krvavý sport, akční film (USA, 1987)
0.10 Vnitřní nepřítel, akční film (USA, 2005)

pondělí 29. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi: Jak to bylo
dál 9.45 168 hodin 10.25 Osada
(13/13)
11.20
AZ-kvíz
11.50
StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tatínek
14.20 Smrt černého krále
16.10 Na krok od nebe IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Rapl II (13/13)
21.25 Reportéři ČT
22.10 Krotitelé dluhů
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.35 Křídla Vánoc
0.25 AZ-kvíz
1.00 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.05
1.45
2.25
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4160)
Specialisté (54)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(47)
Odložené případy VI (23)
Kriminálka Miami IV (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4161)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (149)
Specialisté (55)
Policie Chicago III (7)
Kriminálka Miami IV (13, 14)
Odložené případy VI (23)
Policie Chicago III (7)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (47)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.30
1.30
2.30
3.30
4.30
5.45

Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (11)
M.A.S.H (12)
Přešlapy II (13)
Hledá se táta a máma
Walker, Texas Ranger V
(24)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk IX (14)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (14)
Tlouštíci
Hledá se táta a máma
Šéfem za pár minut II
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (5)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Policie Hamburk IX (14)
Jak se staví sen
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Promiň, jsi ženatý! 7.35 Ďábel se třemi
zlatými vlasy 9.05 Postrach Dennis 11.25 Grinch
13.25 Teleshopping 13.55 Druhá, nebo první 16.20
Loupež na úrovni 18.05 Mejdan v Las Vegas,
romantická komedie (USA, 2008) 20.00 Avengers,
akční sci-fi film (USA, 2012) 22.45 Nebezpečná
krása, drama (USA, 1998) 1.00 Vdovy

Prima cool
9.20 Top Gear III (5) 10.35 Hvězdná brána VII
(15, 16) 12.35 Kurz sebeovládání (82, 83) 13.25
Simpsonovi XXVI (10-13) 15.10 Hvězdná brána VII
(17, 18) 17.15 Kurz sebeovládání (84, 85) 18.15
Simpsonovi XXVII (16-19) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 22.10 Teorie velkého třesku XII (18) 22.35
Teorie velkého třesku XII (19) 23.10 Re-play 23.45
Simpsonovi XXVII (16) 0.10 Simpsonovi XXVII (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Jen počkej, zajíci!
(7-9) 6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (20)
7.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (21, 22)
9.45 Snové léto 11.35 Hačikó – příběh psa 13.35
Fontána pre Zuzanu 2 15.55 Osudná předtucha
17.50 Krásná pokojská 20.00 Jsem božská 22.20
Sexy Jexi 0.00 Hobit: Šmakova dračí poušť, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

úterý 30. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Po stopách hvězd 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (24/26)
11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance
XI ... 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 Trezor
15.40 Na krok od nebe IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.45 Cirkus Bukowsky (9/12)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Příběhy slavných... L. Smoljak
23.40 Případy detektiva Murdocha XII
0.20 Kriminalista III

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

22.55
23.55
1.45
2.30
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4161)
Specialisté (149)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným (48)
Odložené případy VII (1)
Kriminálka Miami IV (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4162)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé
perly
Dobrodružná komedie (USA,
2003)
Víkend
Kriminálka Miami IV (15, 16)
Odložené případy VII (1)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (48)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.10
2.10
3.10
4.10
5.45

Jen počkej, zajíci!
Nový den
M.A.S.H (13)
Hvězdy nad hlavou (14)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger V (25)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk IX (15)
Návrat komisaře Rexe X (6)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (145)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (6)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Policie Hamburk IX (15)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Mustang, hřebec ze Cimarronu 7.55 Odložené
případy VI (23) 8.50 Druhá, nebo první 11.20
Teleshopping 11.50 Loupež na úrovni 13.40
Teleshopping 14.10 Mejdan v Las Vegas 16.05
Sněženky a machři 17.50 V peřině 20.00 Jason
Bourne 22.25 Ďábel, horor (USA, 2010) 23.55
Neznámý, akční thriller (USA/VB/N/Fr., 2011)

Prima cool
8.10 Top Gear III (1, 6) 10.35 Hvězdná brána VII (17, 18)
12.40 Kurz sebeovládání (84, 85) 13.25 Simpsonovi
XXVI (14-17) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20) 17.15
Kurz sebeovládání (86, 87) 18.15 Simpsonovi XXVII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XXVIII (1) 20.15 Fotr na
tripu 20.50 Vandráci (8) 21.25 Show Jana Krause
22.30 Star Trek: Discovery (10) 23.34 Cesty k úspěchu 23.45 Tutorial 0.20 Simpsonovi XXVII (20, 21)

Prima Max
6.00 Jen počkej, zajíci! (10) 6.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (22, 23) 8.05 Hellboy 10.35
Líbáš jako Bůh, romantická komedie (ČR, 2009)
13.10 Osudná předtucha, thriller (USA, 2014) 14.55
Na první pohled, romantický film (USA, 1998) 17.45
Jsem božská, komedie (USA, 2018) 20.00 Pravdivé
lži, akční komedie (USA, 1994) 22.55 Vetřelec 3,
thriller (USA, 1992)

středa 1. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
9.55 13. komnata Hany Robinsonové
10.30 Záchranáři (3/6) 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance XI ... když hvězdy tančí
15.40 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.45 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Dobrodružství kriminalistiky
(25/26)
21.10 Cirkus Bukowsky (10/12)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Hercule Poirot
23.00 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.40
1.25
2.05
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4162)
Víkend
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (24)
Gympl s (r)učením omezeným (49)
Odložené případy VII (2)
Kriminálka Miami IV (17, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4163)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky III
Policie Chicago III (8)
Kriminálka Miami IV (17, 19)
Odložené případy VII (2)
Policie Chicago III (8)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (49)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
Nový den
M.A.S.H (14)
Slunečná (145)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger V (26)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk IX (16)
Návrat komisaře Rexe X (7)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (15)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (7)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Policie Hamburk IX (16)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Postrach Dennis 8.10 Odložené případy VII (1)
9.00 Zachraňte Willyho 3 10.35 Teleshopping 11.05
Sněženky a machři 12.55 Teleshopping 13.25
V peřině 15.40 Risknem to s Polly 17.25 Avengers
20.00 Nejistá sezona, komedie (ČR, 1987) 21.35
Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 23.35
Ďábel, horor (USA, 2010)

Prima cool
6.05 Flash II (19, 20) 8.10 Top Gear III (2, 7) 10.35
Hvězdná brána VII (19, 20) 12.35 Kurz sebeovládání
(86, 87) 13.25 Simpsonovi XXVI (18-21) 15.10
Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15 Kurz sebeovládání
(88, 89) 18.15 Simpsonovi XXVIII (2-5) 20.15
Autosalon.tv 21.20 Výměna aut limited edition
21.55 Moto cestou necestou 22.50 Star Trek:
Discovery (11) 0.10 Cool e-sport

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Jen počkej, zajíci!
(11, 12) 8.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(23, 24) 10.15 Kde alibi nestačí 12.20 Na první pohled,
romantický film (USA, 1998) 15.05 Potemnělé
výročí, thriller (USA, 2019) 17.05 Pravdivé lži, akční
komedie (USA, 1994) 20.00 Skrytá čísla, životopisný
film (USA, 2016) 22.30 Smrtící rychlost, thriller
(USA, 2018) 0.40 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)

čtvrtek 2. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Úsměvy vlakové 10.55
Všechno, co mám ráda 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Carmen
14.15 Profesionálové
15.10 Na krok od nebe IV
16.15 Cestománie
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
22.10 Gejzír
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Komisař Montalbano
0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
1.15
2.00
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4163)
Malé lásky III
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (1)
Gympl s (r)učením omezeným (50)
Odložené případy VII (3)
Kriminálka Miami IV (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4164)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (13)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami IV (20, 21)
Odložené případy VII (3)
Víkend
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (50)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.45
23.55
1.10
2.10
3.10
4.20

Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (2)
Nový den
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
1. MISE (15)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger V
(27)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk IX (17)
Návrat komisaře Rexe X (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (146)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy III (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (8)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Policie Hamburk IX (17)

Nova Cinema
5.35 Sněhová královna 7.25 Odložené případy VII
(2) 8.15 Risknem to s Polly 10.00 Teleshopping
10.35 Avengers, 13.20 Teleshopping 13.55 Navždy
a daleko 16.45 Nejistá sezona 18.10 Raubíř Ralf,
animovaný film (USA, 2012) 20.00 Piráti z Karibiku:
Prokletí Černé perly, dobrodružná komedie (USA,
2003) 22.50 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
6.05 Prima Partička 7.05 Teorie velkého třesku XII
(18, 19) 8.15 Top Gear III (3, 8) 10.40 Hvězdná brána
VII (21, 22) 12.45 Kurz sebeovládání (88, 89) 13.40
Simpsonovi XXVI (22) 14.00 Simpsonovi XXVII
(1-3) 15.15 Hvězdná brána VIII (1, 2) 17.15 Kurz sebeovládání (90, 91) 18.15 Simpsonovi XXVIII (6-9) 20.15
Partička XXL 21.45 Nečum na mě show 22.20
Rambo: Do pekla a zpět 0.10 Simpsonovi XXVIII (6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.35 Jen počkej, zajíci!
(13, 14) 9.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(24) 10.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1)
11.05 Osudná předtucha 12.50 Potemnělé výročí
14.45 Výkřik ve tmě 17.20 Skrytá čísla 20.00
Tajemství hradu v Karpatech, komedie (ČR, 1981)
22.10 Mlčení jehňátek, krimithriller (USA, 1991) 0.40
Smrtící rychlost, thriller (USA, 2018)

pátek 3. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Tatínek 10.30 Záchranáři (4/6)
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance
XI ... 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... Ladislav Smoljak
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Čarovný kamínek
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.45
1.40
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4164)
Pan Profesor (13)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (2)
Gympl s (r)učením omezeným
(51)
Odložené případy VII (4)
Kriminálka Miami IV (22)
Kriminálka Miami IV (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4165)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (8)
Kriminálka Anděl III
Muž v ohni
Krimidrama (USA/VB, 2004)
Kriminálka Miami IV (22)
Kriminálka Miami IV (23)
Na lovu

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40

16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
1.00
2.00
3.00
4.05
5.40

Bolek a Lolek
vyrážejí do světa (3)
Nový den
M.A.S.H (17)
Slunečná (146)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VI (1)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk IX (18)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Moderuje
Zdeněk Pohlreich
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (9)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Policie Hamburk IX (18)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 42 8.55 Odložené případy VII (3) 9.45
Teleshopping 10.15 Nejistá sezona 11.45 Teleshopping 12.20 Batman se vrací 14.45 Piráti
z Karibiku: Prokletí Černé perly 17.25 Seabiscuit
20.00 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 21.55 Krvavý diamant, válečné drama
(USA/N, 2006) 0.35 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.25 Autosalon.tv 7.30 Re-play
8.05 Cool e-sport 8.30 Tutorial 9.20 Top Gear III
(9) 10.35 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.40 Kurz sebeovládání (90, 91) 13.30 Simpsonovi XXVII (4-7)
15.15 Hvězdná brána VIII (3, 4) 17.15 Kurz sebeovládání (92, 93) 18.15 Simpsonovi XXVIII (10-13) 20.15
Nesmrtelný 22.50 Grizzly: Pomsta šelmy 0.45
Simpsonovi XXVIII (10)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.55 Jen počkej, zajíci! (15, 16) 8.20 Příhody Bolka
a Lolka (1) 8.30 Příhody Bolka a Lolka (2) 8.40
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1, 2) 10.30 Na
první pohled 13.15 Výkřik ve tmě 15.50 Nezapomenutelný tanec 17.40 Butch Cassidy a Sundance Kid 20.00 Princezna zakletá v čase 22.25
Krvavé peníze 0.20 Mlčení jehňátek
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Česká republika

Hltali Jágrovy
kličky, vytvořili
o něm komiks
Jihočeský spisovatel Lukáš Csicsely s ilustrátorem
Vojtěchem Šedou převedli první část kariéry hokejisty
do podoby komiksu. Jágr byl pro ně superhrdina.
5plus2
■ ROZHOVOR
MICHAL BĚLSKÝ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Příběh hokejisty Jaromíra Jágra by sice vydal na několik knih, jihočeský spisovatel Lukáš
Csicsely se však komiksovou formou
zaměřil pouze na první kladenskou epizodu a úspěšné působení v NHL
v Pittsburghu. Více než 150stránková
kniha s názvem Jágr, legenda je v prodeji od konce října. Csicsely na ní pracoval společně s ilustrátorem Vojtěchem
Šedou.
Jak vás napadlo vytvořit komiks právě o Jaromíru Jágrovi?
Nebyl to úplně můj nápad. Přišel za
mnou Tomáš Brandejs z nakladatelství
65. pole s tím, že autoři Milan Starý
a Vít Kaláb, kteří vytvářeli jednostránkové komiksy o Jágrovi pro českou mutaci časopisu Newsweek, nemohou z časových důvodů pracovat na pokračování, velké komiksové knize. A jestli bych
se toho nechtěl ujmout. Po ujištění, že
to mohu pojmout po svém, jsem začal
shánět ilustrátora. A na radu Vojtěcha
Maška a Juraje Horvátha jsem oslovil
Vojtu Šedu. Pro nás oba byl Jágr v dětství superhrdina.

Jako malý jsem ho za legendu bral
už po olympiádě v Naganu v roce
1998. Měl jste to stejně?
Vyrůstal jsem v 90. letech na maloměstě a venku jsme si s kamarády hráli na
Haška a Jágra. Měl dlouhé vlasy a nezaměnitelný vzhled. Hltali jsme jeho kličky a pohyb na ledě a všude se o něm
mluvilo. Na všech vietnamských tržnicích nebyl problém pořídit kšiltovky
s tučňákem nebo osmašedesátkou ve
znáčku. To jsme všechno vnímali. Přitom před olympijským turnajem z něj
byla spousta lidí zklamaná kvůli výsledku reprezentace na Světovém poháru
v roce 1996, kde měl tým táhnout, protože už tenkrát byl světovou hvězdou.
Na jaké milníky Jágrova života jste
se v publikaci zaměřili?
Zajímalo nás období od jeho narození
až do konce angažmá v Pittsburghu,
tedy do roku 2001. Je to symbolický rok
i díky tomu, že čeští hokejisté tehdy završili zlatý hattrick a měli jsme v NHL
nejvíce hráčů v historii. Byli jsme limitovaní rozsahem knihy, takže ten rok se
logicky nabízel jako konec jedné kapitoly Jágrova života. Snažili jsme se hlavně zachytit přerod benjamínka v kapitána velkého klubu.
Kopíruje komiks jeho životní pouť
přesně tak, jak se stala?

INZERCE

PAVEL NECHVÁTAL / jednatel / tel.: +420 739 907 216
e-mail: pujcovna@tech-nech.cz
Kolínská 280 / 285 04 Uhlířské Janovice / www.Tech-Nech.cz

Lukáš Csicsely (vlevo) pracoval na knize s ilustrátorem Vojtěchem Šedou.
Vydali ji v nákladu šesti tisíc kusů.
FOTO | ARCHIV LUKÁŠE CSICSELYHO
Vychází ze skutečných událostí a zároveň si částečně hraje na rytířský román. Vybíral jsem si jeho životní milníky, které jsou doplněné o vymyšlené
dialogy. Ale rozhodně se v nich odráží
realita. Zapojili jsme do komiksu i
prvek fantasy, a to hlavně v zobrazení
play off. Například Ďáblové z New Jersey v něm rozpouštějí led a mají rohy.
Hrajeme si, nesnažíme se dělat dokument.
V čem je příprava komiksu jiná oproti psaní klasické knihy?
Takhle velký komiks jsem ještě nikdy
nedělal. Pro mě je výhodou, že tento
žánr stojí mezi literaturou a filmem, kterým se také věnuji. Scénář k celé knize
má asi sto stran, popisuje skoro každý
obrázek zvlášť. Vojtěch Šeda podle
toho scénáře kreslil a následně jsme
upravovali celé dialogy.
Jak jste s ilustracemi spokojený?
Naprosto, práce s Vojtou byla moc příjemná. Když jsem ho oslovil s námětem, zprvu váhal, ale nakonec se mu líbil způsob, jak jsem k tomu přistoupil.
Měl za sebou už několik knih se sportovními hrdiny, kde se projevil jeho cit pro
dynamiku. Přesně to se pro Jágrův příběh hodilo.
Jak dlouho jste knihu dávali dohromady?
Celé to trvalo asi dva roky a kniha vyšla
v nákladu šesti tisíc kusů. Nejprve jsme
si museli udělat rešerše ke scénáři, ale
intenzivně jsme na tom pracovali okolo
roku. Už loni v září jsme na projektu PechaKucha (projekt, ve němž umělci prezentují svou tvorbu ostatním a veřejnosti – pozn. red.) ukázali asi prvních pět
stránek komiksu a celý jsme ho dokončovali letos v létě. Úplně na závěr vznikaly doprovodné texty fiktivních komentátorů Andyho a Davea.

Když se ještě vrátíme k Jaromíru Jágrovi, za pár měsíců oslaví padesáté narozeniny. Jak dlouho podle vás
ještě bude hrát?
Často vzpomínám na jeho citát: „Myslím si, že doba mezi koncem mé hokejové kariéry a smrtí bude velmi krátká.“
Doufám, že to nebude platit a nějak to
zvládne. Například Gordie Howe, jemuž se přezdívalo Mr. Hockey, tedy
Pan Hokej, hrál na slušné úrovni snad
do 53 let. Jágr je pořád pro kladenský
tým platný, takže ho na ledě asi ještě nějakou dobu budeme vídat.
Řešíte pokračování komiksu?
Materiálu by na něj bylo určitě hodně,
a pokud bychom ho měli dělat opět
s Vojtěchem, možná bych do toho šel.
Rozhodně by byla zajímavá Jágrova cesta do Ruska a zpátky. Nabízí se hlavně
jeho vztah s mladým talentem Alexejem Čerepanovem, pro kterého byl Jágr
vzor a který zkolaboval a zemřel přímo
při utkání ruské ligy. Musela to být pro
Jágra hrozná tragédie.

Denně

7–22

Nové Tesco
v Kutné Hoře
−45 %
s Clubcard:

29990

Pampers Premium Pleny
newborn, 78 ks
549,00 Kč (1 ks= 7,04 Kč)
s Clubcard: (1 ks = 3,84 Kč)

Tesco Vejce
vel. S, 30 ks
64,90 Kč
(1 ks = 2,16 Kč)
s Clubcard:
(1 ks = 1,49 Kč)

−58 %
s Clubcard:

7490

Vepřová krkovice
bez kosti
1 kg, pultový prodej
179,90 Kč

V nabídce také velikosti mini 68 ks,
midi 60 ks, maxi 52 ks, junior 44 ks,
XL 38 ks za 299,90 Kč s Clubcard

−30 %
s Clubcard:

4490

Ceny platí od 24. 11. od 8 hod. do 30. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob pouze v hypermarketu Tesco Kutná Hora.

s Clubcard

na všechny
pultové uzeniny
Neplatí na již zlevněné zboží. Sleva vám bude
odečtena u pokladny při předložení Clubcard.

Masarykova 802

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti již 20 let

PROTI INFLACI
DLUHOPISY
E-FINANCE
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- investice od 30 000 Kč
- roční úrok 5,3 % je vyplácen
Okaždý rok
- dluhopis je možno předčasně
Osplatit kdykoliv
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LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz +420 515 557 500

Středočeský kraj
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Středočeši chtějí vlastní dům
Ve středních Čechách se
staví nejvíc rodinných
domů v Česku. A to
navzdory tomu, že od
roku 2010 náklady na
pořízení vlastního domu
stouply o statisíce.
MAREK KOČOVSKÝ
STŘEDNÍ ČECHY | 45 tisíc klasických
či řadových rodinných domů postavili
za posledních jedenáct let developeři
i soukromníci v kraji. Vzniklo v nich
48 tisíc bytů za 162 miliard korun. V porovnání se zbytkem Česka je to suverénně nejvíc. Na opačné straně žebříčku je
kraj Karlovarský, kde rodinných domů
dokončili v uplynulých deseti letech
nejméně. Uvedl to na základě dlouhodobého monitoringu Český statistický
úřad (ČSÚ). Jde o data z období let
2010 až 2020.
Na začátku sledovaného období se
dal domek v kraji postavit za méně než

tři miliony korun. Od roku 2016, kdy
v Česku vyšel dům v průměru na 3,2 milionu korun, ale náklady na výstavbu
vzrostly o statisíce. „V loňském roce
šlo v republikovém průměru na jeden rodinný dům o investici 3,75 milionu korun, v Praze 6,2 milionu korun,“ říká
mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

4+1 za tři roky
Za deset let se ovšem změnily také nároky na prostor, které zamířily opačným
směrem než ceny.
Na konci prvního desetiletí 21. století
byly totiž české novostavby o něco větší. „Průměrný obestavěný prostor se od
roku 2010 snížil ze 771 krychlových metrů na 759 a obytná plocha z 95 čtverečních metrů na 91. Mezi jednotlivými
kraji jsou však značné rozdíly, nejmenší
domy se stavěly v Plzeňském a Moravskoslezském kraji,“ upřesňuje Silvie Lukavcová z oddělení stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ s tím, že nejčastější
dispozicí je 4+1 a doba výstavby tři
roky. A i když většinu nových domů dál
tvoří zděné, poslední dobou roste zájem
o dřevostavby a ve větších městech také

o montované konstrukce. Podobně jako
ve Středočeském kraji i jinde v republice převládá stavba rodinných domů nad
byty. S jedinou výjimkou, kterou je Praha.
„Oproti jiným regionům zde převládají byty v bytových domech,“ upozorňuje Silvie Lukavcová a dokládá to čísly:
V celé republice za uplynulé desetiletí
vyrostlo v rodinných i bytových domech 330 tisíc nových jednotek a téměř
polovina z nich v metropoli. Na opačné
straně bytového žebříčku je pak Ústecký kraj. V případě bytů vede dispozice
2+1 a platí to i pro střední Čechy. „Mimořádně úsporné byty se ovšem v uplynulých deseti letech stavěly jen zřídka,“
upozorňují statistici s tím, že nové bydlení se řadilo nejčastěji do energetické
třídy B.

Blízko do práce a na
čerstvý vzduch
Navzdory cenám a rostoucím úrokům
hypoték zájem o vlastní zázemí, ať už
v rodinném, či bytovém domě, zatím neklesá. Například v Příbrami nyní zastupitelé diskutují o developerském projek-

tu v lokalitě Fantova louka, kde by mělo
vzniknout bydlení až pro dva tisíce lidí.
Vliv má zcela jistě i současná covidová situace. Mnozí lidé si totiž v době
opakovaných několikatýdenních lockdownů uvědomili, jakou výhodu nabízí
byť miniaturní zahrádka. Na realitních
serverech tak stoupla poptávka nejen po
rodinných domech, ale i rekreačních objektech typu zahradní domek. Nezávisle na sobě to potvrdilo několik rodin,
především s malými dětmi.
„Pokud bychom měli možnost pořídit
si třeba i starší domek za městem, jdeme do toho všema deseti. V bytě je sice
pohodlí, ale letos na jaře nám v něm začalo být opravdu těsno,“ shodují se manželé z Rožmitálska, kteří se nakonec rozhodli pro chatu.
Středočeským specifikem je pak osidlování přípražských oblastí. Jde o lokality s dobrým dojezdem do metropole,
kde lidé nacházejí zaměstnání s podstatně vyšším výdělkem než v regionu.
A zdaleka už nejde jen o města a obce
v prstenci kolem Prahy. V hledáčku se
objevuje i Beroun či Brandýs nad Labem a díky Škodě Auto také Mladoboleslavsko.

INZERCE

VÁNOČNÍ
PEČENÍ
S JOSEFEM
MARŠÁLKEM
každou adventní neděli
10.00–11.00 hod.
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION | pochoutkovyrok.cz
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www.5plus2.cz

Jan Werich: Arogance je parukou k zakrytí…

Tajenka: … duševní pleše.

INZERCE

Platnost nabídky

10. 11. – 23. 11. 2021
nebo do vyprodání zásob.
Hera 250 g
(5,96 Kč/100 g)

14

90

O
OLMA
Florian 150 g
F
vvybrané druhy
(
(5,93
Kč/100 g)

1690

890

Adventní kalendář 50 g
(33,80 Kč/100 g)

29

90

Čokoláda na vaření
100 g
(16,90 Kč/100 g)

11790

Linecká pomazánka
ovocná 260 g
(6,88 Kč/100 g)
Tuzemák 0,5 l

Dětské piškoty 120 g
(8,25 Kč/100 g)

9

JACOBS
Velvet 200 g
instantní káva
(49,95 Kč/100 g)

Lískové ořechy 100 g
Mandle 100 g
(29,90 Kč/100 g)

1690

90

9990

K
Kakaový prášek 100 g
((24,90 Kč/100 g)

2490

37,5%
(219,80 Kč/l)

10990

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Střední Čechy východ
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Kolín se rve o udržení první ligy
V hokejové Chance lize
to letos pořádně vře.
Do amatérské druhé ligy
sestoupí až pět klubů.
Kolínu výrazně pomáhá
spolupráce s Hradcem.
PETR GEJZA

Přicházejí i esa
Kolín se v tabulce pohybuje na hraně.
Chvilku se vyhoupne na bezpečnou příčku, pak zase spadne pod ní. V sestavě figuruje řada kmenových hradeckých hráčů a podle možností mužstvo posilují
i extraligová esa.
„Je to složitá práce, ale pořád si myslím, že je dost času na to, abychom se
dostali do klidnějších vod. I proto jsme
přivedli ještě Patrika Miškáře a Luku
Zorka, kteří by tomu měli pomoct,“ jmenoval Kmoníček nejnovější kolínské posily. „Myslím si, že mančaft jmény na
soupisce určitě nepatří tam, kde se v tabulce momentálně nachází. Pokud to pů-

Jakub Orsava (v bílém) si z hradecké sestavy odskočil do prvoligového Kolína na utkání proti Litoměřicím a hned
dokázal dvakrát skórovat. Společně s Petrem Koukalem na ledě doslova dominovali.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
jde legislativně, budeme se v našem klubu snažit pomoct a poslat do Kolína některé hráče i v dalším průběhu sezony.“
Vrcholem letošní spolupráce obou organizací byl domácí kolínský zápas proti druhým Litoměřicím. Hradec měl po
reprezentační přestávce ještě volné termíny, takže si dovolil do Kolína poslat
i brankáře Henriho Kiviaha, obránce
Petra Kalinu a Michaela Gaspara plus
útočníky Jakuba Orsavu, Radka Pilaře
a Petra Koukala. Právě mistr světa
z roku 2010 byl pro kolínské fanoušky
velkým lákadlem.

Kozlové dokázali favorita zdolat vysoko 6:1, hradecké posily na ledě doslova dominovaly.
V tabulce by Kozlové potřebovali poskočit o tři čtyři příčky, aby měli před finišem sezony klidnější život.
Od příští sezony by se pak klub mohl
celkově zase posunout, protože nyní to
hned a překotně úplně nejde.
„Zaprvé na to nejsou finance, abychom vše zprofesionalizovali a najednou vytvořili šest sedm dalších placených pozic. Druhá věc, která hraje proti
nám, je fakt, že v letošní sezoně hodně

klubů padá. Všechny týmy se na to připravily a všechny týmy posílily. Společně s kolínským klubem a městem děláme maximum, sháníme partnery, abychom mohli navýšit rozpočet. Další
věcí je samozřejmě nový trenér a
i s jeho pomocí se snažíme některé zažité zvyklosti změnit,“ poukázal Kmoníček na fakt, že k mužstvu přišel kouč
Jan Šťastný, který doplnil místního Petra Martínka, který v profesionálním seniorském hokeji až do loňské sezony nikdy nefiguroval.
V sobotu Kolín přivítá Prostějov.

INZERCE

ZELENÁ
LÉKÁRNA

VÝROBA A PRODEJ KYSANÉHO ZELÍ

ANTISTRESS

je přírodní
uklidňující
přípravek, který
zmírňuje stres,
depresivní
stavy a usnadňuje
usínání.

ZALOŽENO 1899
(doplněk stravy)

KOLÍN | Účast kolínských hokejistů
v profesionální Chance lize je z velké
části závislá na spolupráci s partnerským klubem z Hradce Králové. A letos
ještě více než loni.
Extraligový Mountfield si z Kolína
udělal svou farmu a má velký zájem,
aby se Kozlové ve druhé nejvyšší soutěži udrželi. Což nebude nic jednoduchého, protože i po odstoupení Kadaně hrozí sestup dalším čtyřem celkům.
„Sportovní výsledky Kolína jsou určitě za očekáváním. Na druhou stranu
dobře vím, že s kolegou Lubošem Fromem (prezident kolínského klubu) děláme maximum možného, stejně jako
všichni další lidé v Kolíně a v naší organizaci. Je to adresa a klub, který pro nás
má velký význam. I proto jsme do klubu vstoupili i majetkově,“ řekl generální manažer hradeckého klubu Aleš
Kmoníček.
Kolín se do první ligy vrátil po
předlouhých letech v amatérském hokeji. Loni v nováčkovském ročníku těžil
zpravidla o nesestupové sezoně, o to náročnější je situace letos, kdy se veškerá
konkurence nesmírně posílila.
„Kolín byl vždycky malý klub, který
si dělal věci po svém a dělal je dobře,
protože postoupil do Chance ligy. Na
druhou stranu spousta činností tam probíhala amatérsky, protože většina lidí je
dělala po práci ve volném čase. A bohužel se ukazuje, že v Chance lize jakožto
v profesionální soutěži to takto fungovat nemůže. Tyto profesionální parametry se snažíme hlavně s Kolíňany postupně nastavit, protože to nejde okamžitě,“
poznamenal Kmoníček pro klubový
web Mountfieldu.

Žádejte ve svých lékárnách.

WACHO s.r.o,
tel.: +420 724 781 350-1,
wacho@volny.cz, www.wacho.cz

PRODEJ KROUHANÉHO ZELÍ
Na Kačina 235, 281 23 Starý Kolín

PRODEJNÍ DOBA:
tel.: 321 764 141
Po - Pá 6:00 - 16:00 hod. e-mail: basezelisro@volny.cz
Sobota 7:00 - 12:00 hod. www.kysane-zeli.cz

VAŠE BANKOVKY MOHOU
ZMIZET ZE DNE NA DEN,

ZLATO A STŘÍBRO
TU BUDE VŽDY
P

rogresivní člen bankovní
rady, Aleš Michl, v nedávných
rozhovorech předpověděl, že by
inflace v ČR, mohla dosáhnout
v blízké době i přes 7%. To je děsivá předpověď pro Vaše úspory
v situaci, kdy se úrokové sazby
na lepších spořicích účtech, pohybují na úrovni 2% ročně a sazby hypotečních úvěrech jsou již
na 4% úrovních. Někteří ekonomové předpovídají, že by se tato
krizová situace mohla držet i déle
než tři roky.

Co to znamená pro člověka, který si celý
život spoří na lepší stáří, dětem na bydlení,
dcerám na věno? V případě, že si peníze
necháte doma v hrnečku, na běžném účtu
nebo jen tak na vkladní knížce s nulovým
úrokem, tak si za tři roky koupíme o pětinu plánovaného zboží méně. Na vysněnou dovolenou pojede pětičlenná rodina
jen ve čtyřech, pozemek oplotíme za naše
úspory jen ze tří stran, místo střechy

na novém domě si natáhneme fólii a zbytek budeme muset došetřit.
Co se s tím dá dělat?
Naši oblíbení bankovní úředníci nám radí
investování do akciových podílových
fondů v době, kdy poradci z velkých poradenských společností postupně své
aktivity v akciích a fondech stahují zpátky na českou korunu a přesouvají peníze
do jiných typů investic. Klientům to zatím
neříkají, aby nevyvolali paniku na trhu
a tím prudký pokles cen akcií. Realitní makléři mají v současné době hodně těžkou
práci, protože na trhu je již skoro všechno
hezké probrané. Investoři chtějí za každou
cenu utratit hotovost a kupují nyní i zemědělskou půdu, o kterou doposud nebyl tak
vysoký zájem. Kdo rozumí starožitnostem,
mění své peníze za obrazy nebo jiná umělecká díla.
Kam ukládá peníze Česká národní
banka?

INZERCE

N a š e
státní banka
spolu s komerčními bankami peníze především tiskne a vyrábí. Podle článku lidovky.cz z 12.7. tohoto roku,
však také nakoupila ČNB 466 kg zlata. Celkové zásoby zlata České republiky jsou asi
desetkrát menší oproti doporučení Mezinárodního měnového fondu (MMF). MMF
sám drží ve svých zásobách asi 2814 tun
zlata.
Chce to selský rozum!
Doposud uvedená fakta nás vedou k zamyšlení, jestli by nebylo lepší přepnout
na tzv. selský rozum. Vykašlat se na bankovní a hospodské radílky a jít vlastní cestou, kterou znali již naši předci. Naše státní
banka nakupuje zlato, máte také doma
nějaké investiční zlato, které by Vám a Vašim blízkým pomohlo překonat některé
fantastické scénáře? Proč ne?
Proč je dobré mít doma zlato?
Někteří čtenáři si mohou pamatovat
dobu, kdy se Klement Gottwald právě vrátil z Pražského Hradu a za několik měsíců
po tom, létaly bezcenné peníze z okna,
protože byla nastavena měnová reforma.
Moje známá nám vyprávěla, že v šedesátých letech jim zlatý řetízek po mamince
zpříjemnil život. Maminka ho šla prodat
k „židovi“ a celý rok měli peníze na přilepšenou. Aktuálně je možné ve světě
pozorovat i hyperinflaci. V Africe i Latinské
Americe. Příkladem je Venezuela. Údaje
z roku 2018 uvádějí, že se tam inflace dostala na roční úroveň deset milionů procent. To je asi 20% za vteřinu. Turecko, oblíbená destinace mnoha českých turistů,
v současnosti zápasí s inflací ve výši 20%
a tato se dále zvyšuje.
Co je to investiční zlato?
Šperky jsou krásné. Zdobí. Zlato v nich je
smíchané s jinými kovy a navíc se u šperků
platí daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Hotový výrobek je tedy vždy dražší než
samotný kov. Investiční zlato, má ryzost
999,9 částic zlata, tedy 24 karátů. Na trhu
se prodává 1 gram až jednokilová cihlička.
Značkové slévárny tyto cihličky balí do vakuových obalů, společně s certifikátem.
Toto jednotné balení zaručuje především
u slitků menší gramáže, že nebudou padělány.
Kde se dá investiční zlato nakoupit?
Existuje celá řada možností, jak více či
méně bezpečně a diskrétně nakoupit investiční zlato, případně stříbro a platinu.
I když banky Vám zlato nenabídnou sami,
velké České banky jsou schopné některé
gramáže zlatých slitků za poplatek zajistit.
Složitější to však bývá s odkupem a pře-

měnou
na hotovost.
Dále máte možnost nakoupit investiční slitky v zastavárnách či
některých internetových obchodech. Zde
je však potřeba dbát vysoké obezřetnosti,
na pravost kovu a garanci dodání.
Jak funguje poradenské centrum Subteno s.r.o.
O prázdninách letošního roku, jsme spojili
síly s jedním z největších obchodníků se
zlatem. Tou společností je Att Investments
CZ SE (ATT). Lokálně jsme pro Vás otevřeli
kamenné poradenské místo v Kolíně, Kouřimská ul. 20. Současně působí na objednání naši mobilní poradci v okolí Kolína,
v Praze, Benešově, Písku nebo Příbrami.
Společnost ATT garantuje našim klientům
dodávky objednaného zboží, případně
odkup a zpětné zpeněžení na České koruny. Při osobním setkání s našimi klienty
projdeme diskrétně vhodný výběr, jak je
možné zlato nakoupit. Kromě jednorázového nákupu je velmi jedinečná možnost
otevření tzv. komoditního účtu. Máte
možnost podepsat smlouvu, kam pravidelně nebo nepravidelně můžete ukládat Vaše úspory. Jakmile našetříte peníze
v hodnotě Vámi vybraného investičního
slitku, máte ho do několika dní připravený
k vyzvednutí. Tento účet umožňuje dlouhodobě nakoupit zlato za lepší ceny.
Doživotní sleva na nákup zlata, stříbra
a platiny
Pro společnosti nebo živnostníky, kteří
mají zájem pro sebe nebo rodinu nakupovat produkty z nabídky společnosti ATT,
mezi které patří mimo zlata, stříbra a platiny, také krásné šperky, investiční brilianty, rubíny a limitované edice hodinek,
můžeme zajistit doživotní slevu v našem
partnerském programu.

Těšíme se
Rádi Vás uvidíme na poradenském místě v Kolíně, Kouřimská
20, kde společně s naším proškoleným a ochotným personálem
probereme Vaše finanční možnosti a potřeby. Můžete využít
i bezplatného privátního setkání
s naším poradcem na základě vaší
elektronické poptávky.
Miloš Petr, DiS.
jednatel Subteno s.r.o.
www.subteno.cz

