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DÁ RK OVÁ KA RT A
UDÌLEJTE RADOST SVÝM BLÍZKÝM

1500,- Kč

Dárk ovou kartu zakoupíte pøímo na našich prodejnách.
Nabít ji lze èástk ou od 500,- až do 2.500,- Kè.
Mùže te ji používat opak ovanì až do vyèerpání nabité èástky.
Je pøenosná a platit s ní mùže te na všech našich prodejnách.
Kartu od nás obdržíte v pìkné obálce, na kterou mùže tek stane
napsat vìno vání pro obdarovanou osobu, èímž se dáre
osobnìjším.

t ip

SKVÌLÝ VÁNOÈNÍ DÁREK

Cikánská
peèenì

Šunka
Bohemia

obsah masa 94%

tøída jakosti
výbìrová

22, -90
1 00 g

17, -

90

1 00 g

Sledujte nás
maso.trebovle
Maso-Tøebovle s.r.o.

Milovice

Nymburk
Kolín
Øíèany
Jesenice
Tøebovle
Heømanùv
Mnichovice Sázava Èáslav Mìstec
Benešov
Divišov

Klasika
dotažená
k dokonalosti
Zvýhodnění
až 368 000 Kč
TDI 150 kW
4MOTION

Multivan 6.1
Auto, po kterém touží každý vyznavač aktivního životního stylu a výletů s rodinou. Volkswagen Multivan 6.1 získáte
s motorem o výkonu 2.0 TDI 150 kW v nejnovější generaci. Navíc získáte pohon všech kol 4Motion, automatickou
převodovku DSG a spoustu radosti a zážitků z maximálně pohodlného cestování. Vybrat si můžete z výbav Highline
či Comfortline, překvapí Vás velmi příznivé doby dodání.
Splňte si sen o skvěle vybaveném rodinném voze již za 1 579 000 Kč vč DPH.

Na obrázku je model s výbavou na přání.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Multivan 6.1:
8,4–8,6 l / 100 km a 220–226 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTO JAROV

Osiková 2, Praha 3, tel.: 251 002 544, e-mail: vw@autojarov.cz, www.autojarov.cz
Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 803, e-mail: kunratice@autojarov.cz, www.autojarov.cz
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Hana
Vagnerová
Raději
tolerujeme
lež než
pravdu
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Karmel voní cukrovím od října
Denně zadělají šedesát
kilo těsta a jejich rukama
projdou dvě tuny
cukroví. Až do půlky
prosince mají cukráři
z Karmele napilno.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
EVA JAROŠOVÁ
MLADÁ BOLESLAV | Zatímco v domácnostech pravý předvánoční shon teprve vypukne, atmosféra připomínající
Vánoce panuje na Integrované střední
škole Na Karmeli už od října. Právě tou
dobou se totiž poprvé školou line vůně
cukroví.
„Na začátku zaděláme těsta, napečeme korpusy u druhů, které jsou trvanlivější. Také připravíme sněhové pečivo,“ popisuje průběh vánočních příprav
Petra Karešová, učitelka odborného výcviku oboru cukrář.
Letos si připravili novou kolekci cukroví, aby byla sestavena z druhů, o které
je největší zájem. Vanilkové rohlíčky, linecké kytičky, kokosky, nutelové zvonečky a ořechové čtverečky jsou klasikou, po které se jen zapráší. Jdou s do-

Chystají cukroví na vánoční stůl. Pečou všichni žáci už od prvních ročníků. Zakládají si na klasických surovinách a z devadesáti procent je vše v cukrářské dílně ruční práce.
FOTO | EVA JAROŠOVÁ
bou i v obalech a letos poprvé z plastových krabiček přešli na papírové i za
cenu vyšších nákladů.
Pečou všichni žáci už od prvních ročníků. Jsou prý jediní v republice, kteří
cukrářskou dílnu obsazují ve dvou směnách – ráno začíná první skupina, odpo-

ledne je vystřídá druhá. Zakládají si na
klasických surovinách a z devadesáti
procent je vše v cukrářské dílně ruční
práce.
Před několika lety škola investovala
do nového stroje, který aspoň trochu
práci usnadňuje.

„Poptávka už byla tak veliká, že se
vše ručně nedalo stihnout,“ říká ředitel
školy Štefan Klíma s tím, že se žáci
díky stroji také naučí pracovat s moderní technikou. Stroj dokáže těsto nařezat
strunou, čímž ušetří mnoho času.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

INZERCE

2×

1 000 Kč
na

J E N D O 3 0 . 11.
Dvojnásobný

BLACK FRIDAY
Slevu 1 000 Kč na nákup vybraného zařízení v rámci Black Friday lze získat za aktivní O2 službu a využít
do 30. 11. 2022. Podmínky Black Friday a Vánoční akce (z níž lze získat další slevu 1 000 Kč) na o2.cz.

4 25. listopadu 2022

Střední Čechy východ

Jízdné zvyšovat nebudou
Zatímco kraj zdraží, ve
většině měst regionu se
ceny dopravy nezmění.
V Kolíně začnou lidé po
Novém roce dokonce
cestovat zdarma.
ALEŠ KUBELKA
STŘEDNÍ ČECHY | Nepůjdeme cestou
kraje, protože chceme udržet cestující
v autobusech. Ale že by naopak lidé
měli MHD zcela zdarma, také neplánujeme. Tak zní zjištění redakce, která se
v největších městech regionu ptala, zda
nově zvolená vedení radnic od příštího
roku zdraží jízdné v hromadné dopravě.
Především před podzimními komunálními volbami si s myšlenkou MHD
zdarma pohrávala řada kandidujících
uskupení v kraji. Nyní je však zřejmé,
že se k Benešovu, Říčanům a Hořovicím, jejichž obyvatelé už cestují bezplatně několik let, přidá od ledna pouze Kolín.
Právě v polabském městě přeplněném automobily a kamiony zásobujícími zejména nedalekou automobilku
Toyota visela otázka „MHD gratis“ několik měsíců ve vzduchu. A nyní už má
konečně i odpověď.
„Ano, od 1. ledna plánujeme zavést
MHD zdarma pro všechny cestující.
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ

ZDARMA

Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek) za nejvyšší
možnou cenu formou elektronické
aukce nebo dražby. JURIS REAL
Dražby a.s. s databází 100 000
registrovaných, poptávajících
klientů je největší dražebník v ČR!

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Autobusy MHD v Mladé Boleslavi, kterými lidé již od dubna mohou cestovat pouze za tisíc korun ročně, budou brzy
tankovat plyn v nové biostanici.
FOTO | DP MB
V navrhovaném rozpočtu na rok 2023
už tento krok vedení města zohlednilo.
Částku, kterou přispíváme na dopravní
obslužnost, jsme navýšili o jedenáct milionů korun. Jedná se o položku, kterou
nyní dopravce za rok vybere na jízdném
a nově ji bude hradit město,“ sdělila
mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.
K zavedení bezplatné MHD v Kolíně
přispěly i pozitivní ohlasy ze zmíněných měst, kde již funguje. „Například
v Říčanech jezdí po třech letech od zavedení bezplatné dopravy o čtyřicet procent dětí více autobusem než autem. To
by výrazně pomohlo i nám,“ podotkl starosta Michael Kašpar (Změna pro Ko-

lín). V současné době platí ve městě dirigenta Františka Kmocha dospělí za roční časové jízdenky téměř tři a půl tisíce
korun, děti polovinu a senioři nad 65 let
ji mají zdarma.
O to, dostat více lidí z osobních aut
do hromadné dopravy, se snaží i v Mladé Boleslavi. V dubnu tam snížili cenu
ročního jízdného v MHD na tisíc korun
(dříve stálo 6 400 korun – pozn. red.)
a od poplatku zcela osvobodili všechny
důchodce. „Rodiny musí vydávat na
chod domácností stále více peněz, a proto jim chceme být oporou v těchto náročných časech. Kdo využívá hromadnou dopravu pravidelně, ušetří přes pět

výroba a prodej kysaného zelí

založeno 1899

prodej krouhaného zelí
prodejní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
sobota 7:00 - 12:00 hod.

na kačina 235, 281 23 starý kolín
tel.: 321 764 141
e-mail: basezelisro@volny.cz
www.kysane-zeli.cz

tisíc korun ročně,“ vysvětlil náměstek
mladoboleslavského primátora Jiří
Bouška (ANO).
V tamní průmyslové zóně navíc vzniká areál ekologického zpracování odpadu . Zbytky jídel ze škol, restaurací a bioodpad v nové bioplynové stanici přemění na bioplyn, který budou tankovat
autobusy MHD. Ostrý provoz „čerpačky“ bioCNG by měl začít za rok.
O MHD zdarma se mluvilo před volbami také v Berouně. „U nás je však
plně integrovaná do systému PID. Naprostá většina autobusů Berounem projíždí a na svých trasách supluje původní
trasy MHD. Zavedení jízdy zdarma na
části těchto linek by bylo technicky velmi náročné. Nicméně nyní uvažujeme o
navrácení stoprocentní slevy pro seniory,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO).
Úpravy jízdného ani bezplatné cestování MHD neplánují v Příbrami, Kladně, Slaném ani v Kutné Hoře. „Stejně
tak neuvažujeme o omezování linek. Takový krok by totiž vedl k poklesu cestujících, kteří by se začali vracet do aut.
Mezi lety 2015 a 2022 u nás stoupl počet cestujících MHD ze tří set tisíc přibližně na půl milionu ročně a tento
trend chceme rozhodně udržet,“ potvrdil starosta Kutné Hory Lukáš Seifert
(ODS). Dopravní zatížení chtějí logicky řešit i města v okolí Prahy, kde v posledních letech přibývá obyvatel.
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Karmel voní vánočním
cukrovím už od října
jako nutnost. Ale snažíme se dětem připravit dobrou atmosféru,“ zhodnotila
Miroslava Dubová, učitelka odborného
výcviku oboru pekař. Jako v každé výrobě i zde se občas něco nepovede a připálený plech se také tu a tam objeví.
Matěj Tobíšek studuje na Karmeli
obor cukrář druhým rokem. Vánoční
shon tedy zažívá podruhé. „Je to náročné, někdy se do dílny těším, někdy už
toho je dost. Věnuji se spíš ruční výrobě
cukroví, oblíbené cukroví ale nemám,“
popsal Matěj Tobíšek, který do školy
dojíždí až z České Lípy. Jeho spolužačka Zuzana Zdobinská je v dílně letos poprvé, protože loňské Vánoce byla na
praxi ve školním kiosku.
„Zpočátku jsem z cukroví byla nadšená, už jsem si ale zvykla. Občas peču
i doma, tam je pro mě lepší, že mám větší klid. Ve škole nasbírám inspiraci
a doma pak zkouším péct sama,“ říká
Zuzana Zdobinská.
Škola má své dvě prodejny, jednu přímo na Karmeli. Tam jsou lidé zvyklí
chodit si cukroví objednávat. Nebudou
ale chybět ani na vánočních trzích na

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Zatímco předchozí dva roky byly vánoční přípravy ovlivněné covidovými opatřeními, letos se musí popasovat s jinými
výzvami – zdražováním surovin i energií. I když se škole podařilo sehnat část
surovin na vánoční cukroví ještě před
zdražením, s některými byl problém je
sehnat bez ohledu na cenu. Chvíli měli
dokonce strach, zda budou mít z čeho
vyrábět. Problém byl s cukrem, olejem,
ale i s ořechy.
„Jsou to někdy nervy. Zvyšující se
ceny jsme i do cukroví museli promítnout. Listopadové cukroví bude ještě za
nižší ceny, prosincové pak už budeme
muset zdražit,“ popsal Štefan Klíma
s tím, že je trápí i ceny energií, které
mají spotové, protože se jejich zřizovateli nepovedlo vysoutěžit dodavatele
energií.
I když je předvánoční čas pro cukráře
náročný, snaží se ve výrobě udržovat
dobrou náladu. „Náročné to je. Zpočátku pečení všechny baví, postupem doby
samozřejmě nadšení opadává a berou to

ŽALUZIE
ROLETY

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

Výstavišti a na Starém Městě, kde budou mít také svůj stánek.
Jelikož je jejich cukroví vyhlášené,
mají i mnoho objednávek od různých firem, které chtějí cukrovím potěšit své
zaměstnance. Pro školu je výroba cukroví podstatným zdrojem příjmu. Z vlastní činnosti si vydělávají na to, aby mohli žákům poskytnout nadstandardní podmínky. To se díky úspěšnému prodeji
daří.
„Je to dřina a v prosinci už někdy jdeme takzvaně na krev. Moc si lidí, kteří
se na výrobě podílejí, vážím. Není to
jen o pečení cukroví. Musí se pak i namazat, slepit. Někdo cukroví musí narovnat do krabiček a pak prodat. Pomáhají i žáci z dalších oborů,“ řekl Štefan
Klíma. Prodej na trzích mají na starosti
žáci ubytovaní v domově mládeže.
Největší shon utichne v půlce prosince, kdy většinou mají hotovo. Pak nastane čas myslet na druhé. Snaží se o krabičky s cukrovím podělit také organizace, které potřebují podporu, jako jsou
například dětské domovy či domovy důchodců.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Opravy ulic pokračují
VOTICE | Vedení votické radnice plánuje pokračovat v rekonstrukcích ulic
a chodníků. Po aktuálně zahájené ulici
Lidická bude následovat Husova a v budoucnu také Žižkova. Součástí rekonstrukce má být kromě nových povrchů
také odvodnění, přibudou také parkovací místa. Pod povrchem položí dělníci
zcela nový vodovod, a to v délce
172 metrů. Dosavadní potrubí naopak
zaslepí.
(cov)
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VOLEJTE
ZDARMA
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7
7l

JUPÍK
Aqua
a
malina
0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč
0,7 l

NABÍDKA

ŘÍJEN‒LISTOPAD 2022

1

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

JUPÍK
Aqua
a
jahoda
0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

CHIPICAO
Croissant
s kakaovou
náplní, 60 g

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní
0,5 l

7 DAYS DOUBLE Croissant
kakao & vanilka, 60g
7 DAYS DOUBLE Croissant
vanilka & višeň, 60 g
JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l

BIRELL
světlý, 0,5 l

MILKA
Toffee Wholenut, 12 x 300 g
BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l

MILKA
Triolade, 280 g

BIRELL
červený
pomeranč, 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
perlivá, 1,5 l

PILSNER
URQUEL
světlý ležák
0,5 l

BIRELL
spolotmavý
0,5 l
KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá, 1,5 l

SEMTEX
Cactus, 0,5 l

BIRELL
pomelo & grep
0,5 l
SEMTEX
Originál, 0,5 l

VP KOZEL 11
řezaný, 0,5 l

SEMTEX
High, 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
01102022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OP

MO

BIL A NAK
UP

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚJI
TE

nyní na

BIRELL
cittrón & máta
0,5 l

UJ

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

VP KOZEL 11
medium
0,5 l

POŘIĎTE SI
CO

KOFOLA
Originál, 2 l

BIRELL
bezový
květ
0,5 l

ZDARMA
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Česká republika

Společnost spíš akceptuje nevěru
než přiznání otevřeného vztahu
Poněkud plachá, přesto odvážná. Atraktivní zrzka, dnes
blondýnka známá buď z komediálních rolí, nebo coby
svérázná policistka. Nic vážnějšího. Až dosud.
Filmem Hranice lásky, jehož je i spoluscenáristkou,
Hana Vagnerová posunula hranice také svoje vlastní.
„Chtěla jsem psychologickou náročnější postavu, ale
pozvání na casting nepřicházelo. Tak jsem si ji musela
napsat,“ vysvětluje s nadsázkou vznik snímku, který
v posledních týdnech patří k nejnavštěvovanějším.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | V českém filmu jsou Hranice lásky
neobvykle otevřený snímek na téma
sexuální svobody a režisér a spoluautor
scénáře Tomasz Wiński si už za něj letos
odvezl z karlovarského filmového festivalu cenu mezinárodní kritiky. „Moje máma
s tátou byli z filmu na začátku lehce zaraženi. Myslím, že i sebeliberálnější rodiče
by měli problém,“ přiznává Hana Vagnerová, představitelka hlavní ženské postavy a také spolutvůrkyně scénáře.
Hranice lásky má v kinech velký
úspěch. Čemu to přikládáte?
Myslím, že to je téma, které v českém prostředí chybí. Sleduji to dle reakcí na Instagramu, ale i od přátel. Ona se tato problematika týká asi daleko více lidí, než si
připouštíme. Nejde o to, že by nějaká velká část populace žila v otevřených vztazích, ale nějakým způsobem řeší, jak spolu žít, upřímnost ve vztazích, svobodu,
kde je její hranice, ale i běžnou sexualitu.
Myslím si, že to je téma, které se na nějaké úrovni týká velké skupiny lidí.
Na koho jste jako autoři hlavně cílili?
My jsme si na začátku mysleli, že budeme
směřovat na lidi mezi 30 až 40 lety. A pak

jsme třeba vyhráli s tímto filmem studentskou cenu v Plzni, což se týká mladých
lidí 20 plus. A ti o tom krásně mluvili, stáli o debatu, cítili jsme, že je to zasáhlo.
A zároveň jsem dostala jednu velmi
krásnou reakci na tento film od paní
Dagmar Havlové, což mi udělalo
velkou radost. Takže rozptyl je
opravdu velký. Ono vlastně v tomhle případě ani nezáleží na věku,
pokud nějaké podobné téma řešíte. A pokud vás to nezajímá,
tak vás to mine a nezáleží
na tom, kolik vám je.

Jsou to ohrožující otázky. Navíc mě vlastně překvapuje, že ve společnosti daleko víc
zvládáme akceptovat nevěru, ale na lidi, co
přijdou s tím, že žijí v otevřeném vztahu, se
díváme skrz prsty. Takže tu lež v tomhle
případě tolerujeme víc než pravdu.
Není to ale tak, že vždy po tomhle
vztahu touží někdo víc a někdo méně
a ten se proto, aby svého partnera neztratil, přizpůsobí?
Ano, tohle je obrovské riziko tohoto typu
vztahu. To si myslím, že se může lehce

stát, a dokonce jsme se s několika lidmi,
kteří to takhle měli, setkali. Žít v otevřeném vztahu určitě není jednoduché a vyžaduje to od vás obrovskou upřímnost nejen
k partnerovi, ale také sami k sobě.
Váš film je o svobodných párech,
ale co když do toho vstupuje rodina
a děti?
Mám přátele, kteří takhle žijí v Los Angeles, a na první pohled se mi zdá, že jim to
vyhovuje a funguje. Je tam mezi nimi velký respekt a svoboda. Také si říkám, zda
to skutečně tak funguje. Ale samozřejmě,
nežiji s nimi a do hloubky toho jejich vztahu nevidím. Ale věřím tomu, že po určitých vzájemných dohodách, respektu a toleranci takhle mohou určité páry fungovat. Ale znám i páry, kde to zkusili a nefunguje to.
Žila jste dlouhou dobu v zahraničí,
jak vnímáte tyto otázky tam?
Tak třeba právě v Los Angeles je
to mnohem víc otevřenější, nejen co se týká této tematiky,
ale i dalších věcí.

Změnilo vám to život, třeba i v sexuální oblasti,
když jste si uvědomila
věci, o kterých jste dříve
nemluvila nebo se mluvit
bála?
Film jsme točili dlouho, takže jsem měla poměrně dlouhou dobu na to si prožít takovou simulaci a o tématu přemýšlet. A tak jsem si uvědomila jednu věc, že bych na to
já, jako Hanka Vagnerová,
neměla. Já si myslím, že se
hodně lidí bojí toto téma otevřít. Protože jak tohle jednou
otevřete, tak musíte čekat, že
přijdou otázky. Zvládnu
takhle žít? Co na to rodina,
okolí? Zvládnu nežárlit?

Hana Vagnerová

Narodila se 21. února 1983 v Praze.
Vystudovala gymnázium, poté byla přijata na tři vysoké školy:
matematicko-fyzikální fakultu, VŠE a DAMU.
■ I když zpočátku zkoušela herectví kombinovat s ekonomkou,
nakonec vyhrálo divadlo.
■ Věnovala se také modelingu. Herectví si několik let zdokonaluje
na kurzech v USA, svoji uměleckou působnost rozšířila i do Itálie.
■ Známá je hlavně z úspěšných seriálů jako Vyprávěj, Expozitura, Horákovi,
Atentát, Lajna a mnoho dalších. Z filmů: Matky, Případ mrtvého nebožtíka,
Špindl, Hasiči a další.
■ Letos měl premiéru snímek Hranice lásky, v němž hrála hlavní roli
a zároveň se podílela na jeho scénáři.
■
■
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Třeba když žijete v komunitě nebo vám je
50 a jste singl a nemáte děti. Jiná věc je
Polsko nebo Itálie, tam je ta situace naopak daleko více svázaná. Ale u nás se
o sexualitě i tak podle mě mluví málo.

každé to téma se týkalo intimity a nějakých hraničních udušených emocí.
To nás s Tomášem baví. Rádi bychom
otvírali v něčem nepříjemná nebo bolestivá témata. Uvidíme, jak to půjde.

Na základě čeho jste vybírala herecké
kolegy pro tento film? Tady přeci
musí být vzájemná chemie, aby
to bylo nejen uvěřitelné, ale také
i pro vás komfortní…
Věděli jsme, že si s daným hercem budeme muset sednout. Je na tom postavený
celý film. Ačkoli je tu obrovská spousta
mimořádně talentovaných herců, šlo
o to, aby mezi námi bylo něco extra.
Aby člověk tomu vztahu věřil. A to není
jednoduché najít. My jsme byli takzvaný low budget, na film jsme neměli moc
peněz, takže jsme tyto castingy dělali
u Tomasze (druhý scenárista – pozn.
red.) doma. (smích) Tam jsme si pozvali vytipované lidi, s nimiž jsme nazkoušeli určité scény. Potom přišel Matyáš
Řezníček a bylo v podstatě hned jasný,
že to je on (partner Hanky Vagnerové
ve filmu – pozn. red.).

Pojďme nyní od scénáře k herectví.
Jaké role nejčastěji dostáváte?
Dlouho jsem měla pocit, že jsem zaškatulkovaná ve stejném typu rolí. Přitom
to, co bych si přála nejvíc, je střídat co
nejvíc žánrů a postav. Dlouhá léta jsem
byla pro hodně lidí policajtka, což je
skvělé, vážím si toho a byla jsem ráda,
že moje postava v Expozituře nějakým
způsobem zarezonovala, ale toužila
jsem strašně po komedii. Povedlo se
nám zfilmovat naše divadelní představení Zakázané uvolnění a potom jsem
měla kliku, že mi chodily podobné žánry. Největší radost jsem měla z Denisky
v Lajně, ale chtěla jsem psychologickou
náročnější postavu a tam pozvání
na casting nepřicházelo. Tak jsem si ji
musela napsat. A přišly Hranice lásky.

V soukromí působíte jako plachá
žena, neřekla bych do vás, že půjdete
do takového filmu. A ten vizuál…
Jsem ráda, že byste to do mě neřekla,
jsem ráda, že můžu překvapit. Styděla
jsem se, to asi ani jinak ani nejde. Chtěli
jsme ale plakát, který bude silný, přiláká lidi k filmu a třeba i otevře diskuzi.
Polyamorie vás tedy opravdu neláká?
V tuto chvíli s nejlepším vědomím a svědomím říkám, že ne. Z různých důvodů
bych to nezvládla. Ani otevřený vztah.
Momentálně si to opravdu nedovedu
představit.
Váš partner Nikolas byl na premiéře,
jak on vnímá třeba zrovna tuto vaši
roli?
Když šel ven plakát k filmu, tak jsem
trošku přemýšlela, zda to pro něj nebude moc. Ukázala jsem mu ho osobně
a byla jsem připravená i na negativní reakce. Vlastně bych je chápala. Ale byl
úplně v klidu. Řekl mi, že to chápe, že
to je moje práce a rozumí tomu, proč

Z filmu Hranice lásky.
jsme chtěli udělat takový film i proč ho
chceme komunikovat tímhle způsobem.
Zvládl to naprosto dospěle a s nadhledem. Já bych to v opačném případě podle mě zvládala hůř. (smích) On je člověk, který dělá dokumenty a tripy o extrémních sportech, hodně cestuje, je sečtělý a bere tyto věci prostě jinak.
Ví, jak to v naší branži chodí.
Předchozí partneři by to asi tak v klidu nedávali, že?
To nevím, je možné, že ne. Nikolas ale
nežárlí vůbec, je spokojený se svým životem, sám se sebou, a proto se asi
takhle chová. Je to pro mě docela překvapení. Ale my jsme oba dost dobrodruzi, hodně cestujeme, a kdybychom
neměli jeden k druhému důvěru, bylo
by to asi hodně náročné.
Seznámily se už vaše rodiny?
Nikolas se už seznámil s mojí rodinou,
a chudák zrovna na premiéře mého filmu. Ale aspoň to bylo originální
(smích). A já už znám jeho sestru, zbytek rodiny je rozmístěný po celé Francii, takže mě to teprve čeká.
Co říkala na Hranice lásky vaše rodina?
Rodiče byli lehce zaražení na začátku,
ale teď už se o tom bavíme a vím, že
jsou na mě pyšní. Ale bylo to pro ně samozřejmě náročné, vidět svoji dceru

FOTO | AEROFILMS

v takovéto roli, v takovémto tématu,
a ještě když vědí, že jsem si to napsala
sama. (smích) Myslím, že i sebeliberálnější rodiče by měli problém.
Bylo téma sexu ve vaší rodině tabu?
Nebylo to tabu, bavili jsme se, o čem
bylo potřeba, ale myslím, že celkově to
nikdy u nás ve společnosti nebylo nastavené tak, aby to byla věc, o které by se
komunikovalo snadno a otevřeně.
Přestože doba otevřenosti nepřála,
už na FAMU jste se tématu dotkla, společně s druhým scenáristou Hranic lásky Tomaszem Wińskim, je to tak?
Ano, to byl film, který se jmenoval Pokus a vyprávěl o dvou párech kamarádů, kteří se jednu noc sejdou a vlastně
z hecu se rozhodnou prohodit se na jednu noc a pak už jsou jen překvapení, co
všechno to přinese. Ten pokus tehdy vyhrál FAMU fest. A po letech jsme se
znovu s Tomášem potkali a on zrovna
řešil, že mu nepodpořili nějaký film
v Polsku. Já mu tehdy řekla, napiš si
něco svého, a on povídá dobře, ale uděláš to se mnou. A tehdy jsme napsali tři
náměty a shodou okolností nakonec vyhrál ten, který je v něčem podobný našemu filmu před pár lety.
Která tedy byla ta další témata?
Tak to vám neřeknu, protože bychom je
rádi natočili. (smích) Nešlo o sex, ale

Hodně cestujete, kolik znáte jazyků?
Umím anglicky, španělsky a italsky.
S Nicolasem se bavíme španělsky. A dávám tam sem tam i italská slova, což mě
trošku mrzí, že se mi to takhle plete,
a do toho se učím momentálně francouzsky. Když musíte a chcete, mozek se
brutálně aktivuje a má syndrom přežití.
A začne si pamatovat slova, že ani nevíte jak. Ale musím říct, že francouzština
mi dává zabrat. Ale zase i když se
s mým přítelem bavíme jazykem, který
není ani jednoho z nás rodný a občas
nám chybí slova, rozumíme si. Kolikrát
se bavíte s Čechem stejným jazykem,
a přesto si nerozumíte vůbec.
Jste na sociálních sítích. Je pro vás Instagram důležitý?
Vím, že si musím hlídat svoji míru. Ale
třeba je to pro mě naprosto skvělé
v tom, že vidím, co dělají moji přátelé
v zahraničí a zůstávám s nimi v kontaktu. Jinak tam sleduji různé filmové účty,
teď třeba o scénářích. Je prostě fajn, že
si můžete sama zvolit, co budete sledovat a kam budete směřovat svoji pozornost. To mě na sociálních sítích baví.
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Odkud mají metropole
svá jména?

Původ názvů hlavních měst je jak detektivka. Objevíte jednu možnou variantu,
abyste vzápětí odkryli jinou. Týdeník 5plus2 se pustil do pátrání, jak ke svým
jménům významná města přišla a zda mají zvláštní význam. Odhalujte s námi.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Příběh zrození názvu české metropole Praha je poměrně známý – již Kosmas v 11. století popsal legendu, jak se
na místě dnešního Pražského hradu usadil v dávných dobách muž, který před
vstupem do svého domu vytesal mohutný kamenný práh. „Protože se u nízkého
prahu i velcí pánové sklánějí, podle této
příhody hrad, jejž vystavíte, nazvete Prahou,“ napsal Kosmas do své kroniky.
Obrozenci 18. století zase odvodili název české metropole od říčních prahů
(slapů) na Vltavě, jenže to by se město
mělo správně nazývat Práh nebo Prahy.
Badatelé 19. století pak přišli s verzí,
že jméno Praha souvisí se slovem pražiti, vypražený, vypálený, vymýcený les,
sloužící ke vzniku nového obydlí.
Jak ale vznikly názvy dalších světových metropolí, jako jsou Londýn, Tokio nebo třeba indické Dillí?

Název ale už přejali. Mohl vzniknout
v předřímském období podle bájného
krále Luda, který dle pověsti jako první
město založil. Archeologové ale na území Londýna rozsáhlé osídlení před římskou invazi v roce 43 neobjevili. Existuje však několik dalších teorií vzniku
jména Londýn – např. z keltského londo-, tedy divoký či ještě z předkeltského slova Plowonida, tedy něco jako
„osada na břehu divoké řeky“, kterou
byla myšlena Temže.
V 19. století se spekulovalo, že jméno pochází od spojení Luna din, tedy
„měsíční pevnost“, možné je i Llong
din, tedy „lodní pevnost“. Historikové
bádají také nad velšským slovem
Llwyn (háj) tedy Lhwn Town, něco
jako „město v háji“.

Paříž podle řemeslníků

možné, že vše odkazovalo na rozbahněná oppida plná myší.
Až kolem roku 300 n. l. bylo místo
přejmenováno na Paříž. Stalo se tak
zkrácením latinského „civitas Parisiorum“ neboli „město Parisiů“ podle
galského kmene, který tam kdysi žil.
Parisiové pak dostali své jméno z keltsko-galského slova „parisio“ s významem „pracující muži“ nebo „řemeslníci“. První dochovaná zmínka o Paříži je
připisována Juliu Caesarovi, který kolem roku 49 př. n. l. ve svých „Zápiscích o válce galské“ poznamenal:
„Id est oppidum Parisiorum, quod positum est in insula fluminis Sequanae“.
(Překlad: Je to oppidum Parisiů, které
se nachází na ostrově v řece Seině.)

Proč Tokio a Dillí?
Pokud bychom pátrali po původu názvu
hlavního města Japonska, je třeba se zaměřit na výraz Edo, jak se Tokiu říkalo

v dřívějších dobách. Znamenalo to
„ústí“ a odkazovalo na původní osadu
ležící při ústí řeky Sumida do moře.
Název Tokio se začal používat až v
roce 1868, jeho význam je „Východní
hlavní město“. Podobně je na tom například dvaadvacetimilionový čínský
Peking, jehož název v překladu znamená „Severní hlavní město“. S aglomerací má dnešní Tokio téměř 40 milionů
obyvatel a jedná se o největší městskou
aglomeraci na světě.
Druhou největší aglomerací je pak
Dillí, kde žije kolem 30 milionů lidí,
v samotném městě pak asi 20 milionů.
Jméno Dillí je odvozené od slova dehali, což znamená práh (nebo také brána),
takže vzniklo podobně jako Praha.
Velkou historickou památkou Dillí je
takzvaný železný sloup z 5. století, který nechal jeden z panovníků postavit na
počest slavné bitvy. Záhadou sloupu je
to, že nerezaví, ovšem před stovkami let
musel být kvůli špatnému podloží přesunut. Právě tento počin mohl dát městu
jméno, v tom případě by to bylo odvozeno od slova dhili, což se překládá jako
volné (podloží).

Londýn. Město v háji?

Když se Římané kolem roku 47 dostali
na Britské ostrovy, založili tam osadu
Londinium, ze které brzy vzniklo hlavní město římské Británie.

Původně se město nazývalo Lutécie.
Jméno pocházelo z latiny a Římané jím
obecně nazývali keltská oppida. Pojmenovali tak i to, které se nacházelo i na
místě dnešní Paříže, bylo jejím předchůdcem a později se stalo římským
městem. Základ starého názvu vychází
z keltského slova „lut“ (bažina), což je
ekvivalentem latinského „lutum“ (bahno), možný je ale i výraz lukot (myš). Je

Vlevo železný sloup z pátého století. Nerezaví a stojí v Dillí. Vpravo Tokijská
věž inspirovaná Eiffelovkou.
FOTO | ARCHIV MAFRA, PROFIMEDIA, WIKIPEDIE
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Káhira jako Přemožitel

Teherán.

Když se vypravíme do muslimského světa, výrazným městem je desetimilionová
egyptská Káhira. Egypťané často označují Káhiru jako Masr. Její oficiální název je al-Qahirah, což lze přeložit jako
Přemožitel nebo Dobyvatel. Je pravděpodobné, že název souvisí s planetou
Mars, jejíž arabské pojmenování zní
an-Najm al-Qahir. Právě Mars byl
v době založení města, tedy snad roku
969, dobře viditelný a stoupal po nebi.
Káhira je tak mladší než česká Praha, o
které se říká, že byla založena roku 723.

Božské město. Káhira je považována za pupek muslimského světa.
A co třeba afghánská metropole Kábul? Podle legendy bylo ve městě jezero, uprostřed kterého se nacházel takzvaný Ostrov štěstí. Žila na něm veselá muzikantská rodina. Ostrov se stal přístupný až na příkaz panovníka, který nechal
postavit most (persky pul), a protože byl
ze slámy (persky kah), vznikl Kabul.

FOTO | SHUTTERSTOCK,
WIKIPEDIE

Berlín, slovanská bažina
Sousední Írán a jeho hlavní město Teherán zase dle oficiální webové stránky
města odvozuje svůj název od perských
slov tah (konec, dole) a ran (svah) –
tedy doslova „úpatí hory“. Vzhledem
k poloze Teheránu na úpatí pohoří Alborz se to zdá být pravděpodobné.
Pár set kilometrů vzdálený Bagdád,
tedy hlavní město Iráku, by se dal zase
do češtiny přeložit jako Boží dar, alternativní vysvětlení je pak „ovčí ohrada“.

Lesní potok i Wilsonovo
Když se vrátíme do Evropy k českým
sousedům, narazíme na Vídeň. Někteří
prohlašují, že jméno pochází od keltské
osady Vedunia, což znamená „lesní po-

tok“. Jiní poukazují na keltské Vindobona (vindo je světlý či spravedlivý a
bona je vesnice či osada). Římané tak
pojmenovali svůj zdejší vojenský tábor,
který byl součásti římské provincie Panonie, která byla hranicí mezi Římany a
germánskými kmeny. Mimochodem
hlavní město Panonie jménem Carnuntum leželo v dnešním Rakousku asi
20 kilometrů od Bratislavy a obývalo
ho neuvěřitelných 50 tisíc obyvatel.
Když už jsme u Bratislavy, její nejstarší známý název z roku 907 je Braslavespurch. Vznikl pravděpodobně podle
tehdejšího vládce či správce, což mohl
být slovanský princ Braslav Sávský či
velkomoravský magnát jménem Predslav. V době obrozenecké se městu na
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„Správné zálohy jsem
nastavila díky samoodečtu
v MŮJ ČEZ“
A jak můžeme pomoci vám?
www.mujcez.cz

čas říkalo i Břetislava, podle mylného
předpokladu, že zakladatelem byl český
kníže Břetislav. Po vzniku Československa se vedly o nové jméno spory – slovenští Američané přišli s názvem „Wilsonovo město“ na počest tehdejšího prezidenta USA Woodrowa Wilsona, německá a maďarská většina podporovaly
zachování
dosavadního
názvu
Prešpurk, v červnu 1919 se pak oficiálně ustanovil název Bratislava.

Labe bylo v minulosti východní hranicí
Franské říše s jejími germánskými kmeny, oblasti za řekou pak obývali Slované. To je důvod, proč většina měst a vesnic v severovýchodním Německu nese
slovanská jména, typické jsou koncovky
-ow, -itz, -witz, -in a další. Proto i jméno
Berlína má kořeny v jazyce západních
Slovanů a může souviset se staropolabským slovem berl (bažina). Podobný
význam má i unijní sídlo Brusel založené kolem roku 580, jehož název je nejspíš odvozen od slov Brucsella či Broekzelle, což znamená „ves v bažinách“.
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Gabo Zelenay

a jeho legendární hlášky
Je to sto let, co se narodil osobitý sportovní komentátor
proslulý originálními průpovídkami. Gabriel Zelenay spatřil
světlo světa 22. listopadu 1922 v Bánovcích nad Bebravou.
Připomeňme si některé z nezapomenutelných hlášek i příběh,
jímž začala jeho čtyřicetiletá rozhlasová dráha za mikrofonem.
Text: Jan Korbel, dac Foto: archiv MAFRA, TASR, Český rozhlas

REPORTÉREM KVŮLI LÁSCE

KOMENTÁTORSKÁ PARÁDA OD DUNAJE

„Reportérem jsem se stal tak, že jsem se strašně
zamiloval. Na farmacii, tak 76 nás bylo, jedenáct
chlapců, ostatní děvčata, jedna krásnější než
druhá. A když je člověku jednadvacet roků, nic
moudřejšího nevymyslí, než že se ožení. Ale
k tomu bylo třeba i něco mít, ani byt jsme neměli, ani peníze jsme neměli... Tak jsem začal hledat
zaměstnání, abych se mohl oženit. A v novinách
byl velký inzerát na konkurz, že rozhlas hledá
sportovního reportéra,“ zavzpomínal na start
kariéry Gabo Zelenay. Konkurz do Československého rozhlasu vyhrál v roce 1946 v silné konkurenci 35 uchazečů. Těsně před státnicemi ho
vyrazili ze školy a z politických důvodů nesměl
čtyři roky do éteru. Ale vrátil se a svou kariéru
„sporťáka“ uzavřel až po čtyřiceti letech. Jeho
doménou zůstal hlavně hokej a fotbal.

Podle někdejšího hokejisty a současného sportovního ředitele třineckých Ocelářů Jana Peterka je největší komentátorskou legendou právě Gabo Zelenay.
„Už jako malý jsem miloval ty jeho hlášky,“ říká Peterek. „Dodnes si pamatuju,
jak komentoval hokej ze Slovanu a říkal:
‚Všude už mají plexiskla, jenom na Slovanu jsou pořád sítě, se kterými rybáři na Dunaji chytali ryby‘.“

JAKO ZUŘIVÝ REPORTÉR
Gabo se u mikrofonu uměl pěkně
rozohnit: „Prečo, pán rozhodca van
Ravens? Predlžuje sa jedna minúta,
dve maximum, ale nie štyri! Oj, naťahujete nám nervy! Dokedy budeme
hrať? Až padne vyrovnávajúci gól,
či ako?“ Vyrovnávací gól nepadl,
protože sotva se Zelenay vykřičel, nizozemský sudí ukončil zápas,
který 21. května 1969 rozjásal celé
Československo. Slovan Bratislava
tehdy porazil Barcelonu 3:2. Ve finále
Poháru vítězů pohárů!

ZELENAYOVY MEČÍKY
Svérázný rozhlasový reportér,
kterého fotbaloví fanoušci milovali, se také zapsal do historie
šlechtitelů a zahrádkářů. Jeho oblíbenost dokazuje fakt, že po něm
byla nazvána odrůda mečíků
neboli gladiolů se zelenkavým nádechem v bílém květu. Pěstitelé
ji představili na výstavě v roce 2004 jako poctu
zesnulému komentátorovi. Gabo Zelenay
zesnul po krátké těžké nemoci 3. srpna 2003
v Bratislavě ve věku nedožitých 81 let.

Pašek prihráva mantinelu,
prihráva, nahráva Pašekovi,
Pašek strieľa… GÓÓÓL!
Strelcom gólu je Rusnák!

Hráči hrajú
tak pomaly, ako keď
sa moja žena oblieka
do divadla.

Nedal, priatelia, nedal… V bráne bola diera, že by sa tam
trabant zmestil a on nedal!

Čo ten Králík dneska stvárá,
osem rukou, osem nohou,
Boha jeho, to je nemožné...
a Králík dostává gól...
Rozmenili
sme
tri korunky
na drobné!
(po hokejové
výhře
reprezentace
nad Švédskem)

Ej to bola postupová dráma ako remeň,
futbal možno nemastný-neslaný, podstatné
je však teraz to, že sme postúpili na ME!
No nič, idem ja pogratulovať trénerovi
Jankovi Kozákovi k postupu a hádam,
že si spolu pri tejto príležitosti dáme aj
za gambáčik jeho obľúbenej hruškovice.

Naši majú snahu, ale
nemajú puk. Á už ho
majú... brankár Dzurilla
ho vyťahuje zo siete…

TOP

Komerční sdělení

pomocníci
omocníci z lékárny
pro každého
RÝMĚ!

Extra síla
bylin pro
váš ucpaný
nos!

Opět vás přepadla rýma a vy nevíte, jak
s ní zatočit? Hledáte alternativu za neúčinné mořské vody či běžné nosní spreje, které
nellze používat dlouhodobě? Vsaďte na sílu léčivých
bylin a zastavte rýmu teď hned!

Jděte najisto! Vyzkoušejte účinný, rychlý a opravdu
silný RymaSTOP Dr. Weiss – bylinný nosní spray.
Tento zdravotnický prostředek totiž obsahuje unikátní
kombinaci 10 standardizovaných bylinných extraktů
HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Poskytuje tak okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní sliznici. Díky
obsahu přírodních účinných látek je možno tento přípravek aplikovat
dlouhodobě. Veškeré obsažené látky jsou navíc v bezpečných koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické reakce. Nosní spray
RymaSTOP® Dr. Weiss je vhodný také pro těhotné a kojící ženy.

ÚLEVA PRO UTLAČOVANÉ NERVY
Vlivem věku, stereotypní prací nebo špatným prokrvením může
postupem času dojít ke snížení citlivosti nervů v ruce. To se projevuje
brněním, mravenčením a ztuhlostí v rukou. Jak na nepříjemné projevy
vyzrát?
Potřebnou úlevu vám poskytne doplněk stravy LAPRAK AKUT. Díky svému
účinnému složení přispívá k udržení normální pohyblivosti a citlivosti ruky.
Extrakt chmele
společně s vitaminy
B6 a B12 posilují nervový systém v oblasti
ruky. LAPRAK AKUT
obsahuje extrakt listů
jinanu, který napomáhá ke správnému prokrvení, nezbytnému
pro normální citlivost
prstů a předchází tak
jejich nepříjemnému
Pro okamžitý nástup účinku při syndromu
brnění.
karpálního tunelu vyzkoušejte zdravotnický
prostředek KARPAL AKUT ve formě mazání.

L-Tryptofan Therapill,
váš recept na dobrou
náladu!

KONOPÍ A KOFEIN ZASTAVÍ
VYPADÁVÁNÍVAŠICHVLASŮ
Chomáče vlasů na kartáči po každém česání
jasně značí problém s jejich zvýšeným vypadáváním. Příčiny špatné kvality vlasů bývají
různé. Od stresu, přes genetické předpoklady
až po nezdravý životní styl.
Řešení nabízí Capillus šampon s kofeinem,
který byl vyvinutý speciálně pro šetrné mytí vlasů
a účinné ošetřování pokožky hlavy při problémech
s nadměrným padáním vlasů. Šampon obsahuje
vysoký podíl kofeinu stimulující vlasové kořínky
a konopný olej vyživující vlasovou pokožku. Dále
také kopřivu
pro dokonalý
lesk vlasů. Při
dlouhodobém
používání dochází k omezení
nadměrného
vypadávání
vlasů, zlepšuje
se jejich vzhled
i celková kondice. Capillus
šampony z řady
Cannaderm jsou
k dostání také
ve zdravých
výživách.

KONEC SMUTKU, STRACHŮM A STAROSTEM
Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou
nepohodu i občasné poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept, jak povznést
svou náladu do plusu s jedinečným přípravkem.
Vyzkoušejte tradicí ověřený, originální přípravek
L-Tryptofan Therapill®. Tento unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž je přirozeným zdrojem
hormonu štěstí (serotoninu), a vitamin B6, který přispívá ke
snížení míry únavy a vyčerpání. L-Tryptofan Therapill vám
proto pomůže navrátit duševní klid a ztracenou pohodu. Při
jeho užívání se zároveň nebudete muset obávat nežádoucích účinků, jako je omezení bdělosti či návykovost.
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Dobrá rada
z lékárny: Na opary

O

par je zákeřný: vyrazí na rtu nečekaně v ten nejmíň
vhodný okamžik. Svědí, píchá, těžce a dlouho se
hojí, rty jsou citlivé, postižené místo často praská a krvácí. Opar navíc rád cestuje (je vysoce infekční) a rád
se taky vrací. Když už se jednou v těle usadí, neopouští ho a číhá na příležitost vyrazit na světlo. Ti, kdo na
opary trpí, už vědí, co je spouštěčem: mrazivé počasí,
sluníčko, úlek, stres – co člověk, to unikát.
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Poslední souboj
stíhače Fejfara

Na řešení nepříjemného oparu ale existuje příjemné
řešení: jemný gel Dexilip HERP. Obsahuje meduňku,
lékořici, levanduli a s oparem bojuje silou přírody, nikoli chemie. Meduňka zkracuje dobu hojení a potlačuje všechny ty nepříjemné pocity na rtech, lékořice
působí protizánětlivě a zabraňuje množení viru, levandule působí proti bolesti.
Dexilip HERP diskrétně ulevuje ve všech 4 oparových
stádiích: od svědění a pálení, když se tvoří nebo praskají puchýřky i při hojení postupně schnoucího stroupku.
Jsme si jistí, že po malé tubičce budete sahat často
a rádi: gel je totiž pro hmat jemný, na chuť sladký (po
lékořici, kterou obsahuje) a pro nos voňavý po meduňce a levanduli! Po nanesení se z gelu rychle stane
neviditelný film, který ulevuje od svědění a pálení
a regeneruje rty. A neleskne se, takže na sebe nepoutá zbytečnou pozornost. Můžete se smát, mluvit i jíst,
aniž si okolí defektu na rtu všimne. Tím vším vyniká nad
ostatními přípravky. A ani nemusíte gel mazat prstem,
na tubě je aplikátor, který kapku gelu pohodlně rozetře a ochrání vás tak před dalším přenosem infekce.
DexilipHERP je český produkt vyrobený ve spolupráci
s lékárníky i lékaři, a to nejen v ČR.
A ještě pár rad, jak na
opar: Nelíbat se, nesahat na puchýř, nesdílet
nádobí, toaletní potřeby,
líčidla ani zubní kartáčky.
Zvlášť ochraňujte těhotné a kojící ženy, malé
děti a nemocné lidi. Vyplatí se také zjistit, co opar spouští a pak se takovým
situacím – a propuknutí oparu - vyhýbat. Není to tak
složité, jen to chce pevnou vůli a disciplínu.
Víc informací najdete na www.dexilip.cz.
DexilipHERP koupíte v každé lékárně - i v té internetové na www.lekarna.cz.

Stanislav Fejfar u svého Spitfiru Mk.VB, se kterým si připsal v bitvě o Anglii tři
vítězství, ale také v něm 17. května 1942 našel svou smrt. FOTO | ARCHIV J. POPELKY

Nedal na pověry a v srdci
hořel touhou pomstít
sestřelení kamaráda.
Nejspíš se mu to ale stalo
osudným. Od narození
stíhače RAF Stanislava
Fejfara uplynulo
25. listopadu 110 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Obloha byla bez mraků, ani stopy
po typicky britském sychravém počasí.
„Je krásně, nebe je jako vymyté. Jistě se
dnes na něco půjde,“ přemýšlel nahlas
29letý muž v uniformě letce Britského královského letectva (RAF). „Teď už létáme
do Francie jako do hospody. Třebaže nás
občas messouni procvakávají a někdy si přineseme domů Spitfira jako řešeto, Němci
už nejsou ani zdaleka tak nebezpeční,“ přemítal dál. Psal se 17. květen 1942 a český
stíhač ve službách RAF Stanislav Fejfar
měl toho dopoledne správné tušení jen zčásti. Do akce se skutečně šlo, jenže on sám se
z ní s „procvakaným“ Spitfirem už nevrátil.
Ještě než přišel rozkaz k odletu, Fejfar
si v poklidu zapálil cigaretu a vyprávěl si
s Hugem J. Slípkou, novinářem, který byl
v Anglii coby taktéž příslušník RAF a válečný dopisovatel. Právě mu líčil, jak
sestřelil svého prvního „Boše“, tedy německého pilota. Bylo to ještě ve Francii,
v kokpitu stíhačky Morane-Saulnier
MS.406, shodou okolností na den přesně
před dvěma lety. „(...) Pak spatříš jednoho
s černým křížem v zaměřovači a hned
stiskneš spoušť. Ještě zahlédneš vyšlehnout plameny ze zasaženého letounu a vy-

padnout z něho něco bílého, co se potom
roztáhne jako slunečník: padák a chlap
na něm. Je to Boš a ty jsi ho sundal,“ zaznamenal Fejfarovo líčení prvního sestřelu
i celé dění toho dne ve svém deníku válečného zpravodaje zmiňovaný Hugo J. Slípka.
Vzpomínání utnul voják, který vstoupil
do místnosti a směrem k Fejfarovi pronesl
očekávané: „Operational calling, Sir“,
tedy „Operační volání, pane“.
„Už je to tady,“ zkonstatoval Fejfar
a šel do druhé místnosti k telefonu, kde vyslechl rozkazy a poté sezval ostatní piloty
a přiblížil jim akci, do které měli společně
vyrazit. Úkolem 313. československé stíhací perutě, jejíž součástí byla právě i Fejfarova letka, bylo tvořit doprovod dvanácti bombardérům mířícím k přístavu Boulogne u Lamanšského průlivu. „Nad námi
nás kryje polský wing. Tak, a jde se na to,
do mašin!“ zavelel Fejfar a vyšel spolu
s ostatními z baráku, když v tom se zarazil.
„Zatraceně, zapomněl jsem si prachy,“
zaklel a vracel se zpátky. Hugo J. Slípka
jej chtěl zadržet: „Nevracej se, přinesu ti
je. Měl bys smůlu!“ Fejfar jej ale odbyl:
„Pověrčivá babo!,“ ušklíbl se a šel si
pro obálku s cizími bankovkami, které piloti fasovali pro případ, kdyby přistáli
na nepřátelském území a unikli zajetí.
Pak už šlo vše ráz na ráz. Piloti naskákali do svých strojů, Fejfar ještě z kokpitu
pozdravil Slípku prsty roztažnými do vítězného „véčka“ a Spitfiry odstartovaly
a postupně mizely v dáli.

„Vztek se mnou lomcuje...“
Události, které následovaly, popsal kapitán
Karel Mrázek, velitel 313. perutě takto:
„Jsme výškové zajištění pro ostatní stíhače,
kteří provádějí ochranu bombardérů. (…)
Po překročení francouzského pobřeží nad
Boulogní letíme dále nad St. Omer, kde se
vše točí doleva a zpět ke Calais. Spodní letky jsou angažovány do boje s Fw 190.“
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Stanislav Fejfar se narodil 25. listopadu 1912 ve Štikově u Nové Paky.
Vystudoval vyšší průmyslovou školu a stal se profesionálním vojákem
u letectva. Po začátku nacistické
okupace uprchl bojovat za hranice.
Působil v Africe, ve Francii a poté
v Anglii.
FOTO | PRAHA14.EU
Pak se však podle Mrázkových vzpomínek náhle dva čsl. Spitfiry od ostatních oddělily – za jejich kniply seděli Stanislav
Fejfar a Miroslav Borkovec.
Co se odehrálo v následujících minutách, není úplně jasné. Podle svědectví dalších pilotů se oba muži nejspíše rozhodli
INZERCE

jednat na vlastní pěst a napadnout mnohem početnější formaci německých stíhačů. Ani jednoho ze dvou čsl. pilotů pak už
živé nikdo nespatřil. Karel Mrázek viděl
příčinu takové neplánované akce ve snaze
pomstít jen několik dní starý sestřel Fejfarova velkého kamaráda Františka Fajtla.
Fejfar nemohl tušit, že Fajtl ve skutečnosti pád svého letadla přežil. Ostatně sám
Fejfar si do svého deníku 10. května mimo
jiné zapsal tento povzdech: „Někdy bezmocný vztek či lítost nad ztrátou kamaráda tebou zalomcuje.“ Byl to mimochodem
poslední zápis v jeho unikátních denících,
který byly poprvé vydány, byť v částečně
cenzurované podobě, již v roce 1970.
Po posledních okamžicích kapitána Fejfara pátral také historik Jiří Rajlich. Ten
srovnával jednotlivá hlášení dochovaná
v britských i německých archivech. Sestřelení Stanislava Fejfara popsal Josef Priller,
jedno z německých stíhacích es, který kromě Fejfara sestřelil také další dva Čechy –
v březnu 1942 Vladimíra Michálka a květnu téhož roku Karla Pavlíka.
„Ze vzdálenosti 20 až 50 metrů jsem vypálil, načež ze Spitfiru odletěl nějaký velký kus. Spitfire oslnivě vzplál, převrátil se
na záda a řítil se přímo dolů. Sledoval
jsem ho skrze mraky a uviděl, jak se roztříštil o zem,“ popsal Priller sestřelení Fejfarovy stíhačky. Němci Fejfarovy ostatky
pohřbili ve Francii, tělo Miroslava Borkovce se nikdy nenašlo.
(mb)

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
24. 11. – 30. 11. 2022

Měkké a hebké
Vánoce.
Výrobky Naturtex

se slevou až

OCHUCENÝ
JOGURT BONI
různé druhy
150 g
100 g 3,93 Kč

94 %

masa

71%

5,90
9,90�

39,90

EIDAM BLOK
45% SÝR BONI
250 g | 100 g 15,96 Kč

ANGLICKÁ
SLANINA
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
plátky,
shaved
100 g

KONZERVA
PRO KOČKY
LOUISA
různé
druhy
415 g

19,90
29,90

27%

54,90

40%

100 g 3,11 Kč

33%

12,90
19,90

LEDOVÝ
SALÁT
1 ks

35%

14,90
29,90

ilustrační foto

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.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 4. 1. 2023. Získané body lze uplatnit do 11. 1. 2023. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

ŽIVOTNÍ STYL
SPECIÁLNÍ TÉMA

Nový IQOS má urychlit odklon
od cigaret. Zmizela i čepelka
Tabáková firma Philip
Morris pracuje
na přechodu kuřáků
od klasických cigaret
k produktům bez dýmu.

M

ísto nahřívací čepele, která se uživatelům starších modelů při neopatrném čištění mohla dříve zlomit, technologie indukčního ohřevu. Žádné zbytky tabáku, prakticky nulová údržba i méně zápachu. To jsou vlastnosti výrobku nové generace systému IQOS, který tabáková společnost Philip Morris představuje pod názvem Iluma.
„Naším cílem je svět bez cigaretového
kouře, kde jsou běžné cigarety nahrazeny
bezdýmnými alternativami, tedy lepší volINZERCE

bou než pokračování v kouření,“ říká generální ředitel Philip Morris International
(PMI) Jacek Olczak s tím, že v pořadí již
třetí zařízení na nahřívání tabáku typu
IQOS s podtitulem Iluma dává dospělým
kuřákům další možnost lepší volby.
„A představuje důležitý skok vpřed v našem úsilí zajistit budoucnost bez kouře,“
dodává Olczak.

Odlišné designy
Na předchozích zařízeních IQOS byla třeba k zahřátí tabáku malá čepelka. Tu u novinky nahradil indukční ohřev, který nahřívá tabák zevnitř. Tím podle zástupců PMI
nevzniká kouř ani popel a produkuje se
v průměru o 95 procent méně škodlivých
látek v porovnání s cigaretami. Jednotlivé
verze se pak odlišují designem, což má
dát podle firmy uživatelům možnost vy-

brat si podle potřeby a preferencí. „Naší ambicí zůstává, aby
všichni dospělí
čeští kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických
cigaret, přešli
IQOS Iluma
co
nejdříve
FOTO | PHILIP MORRIS na lepší alternativy a přestali
kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví
i zdraví svého okolí. Jsem přesvědčena, že
IQOS Iluma je k tomu dokáže přesvědčit,“ vysvětluje Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.
„Věřím, že uživatelé ocení zásadní inovace, které přináší. Zejména pak absenci
nahřívací čepele, díky které nezůstávají

v zařízení zbytky tabáku, a odpadá tak potřeba jej čistit,“ doplňuje Gontkovičová.
Bezdýmné tabákové výrobky společnosti Philip Morris International jsou
ke 30. září 2022 dostupné na sedmdesáti trzích. Společnost PMI uvedla, že jejím cílem je do roku 2025 nabízet bezdýmné tabákové výrobky na 100 trzích. Zároveň
dle svých zástupců odhaduje, že na celém
světě je přibližně 19,5 milionu dospělých
uživatelů systému IQOS (vyjma Ruska
a Ukrajiny), z nichž přibližně 13,5 milionu dospělých kuřáků zcela přešlo
na IQOS a přestalo kouřit cigarety.
Ambicí společnosti je, aby do roku
2025 nejméně čtyřicet milionů lidí, kteří
by jinak kouřili cigarety, přešlo na bezdýmné výrobky. Kromě toho si společnost údajně klade za cíl, aby více než polovina jejích čistých příjmů do roku 2025 pocházela z bezdýmných výrobků.
(jar)

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Smog, plísně a virózy. Podzim
Podzimní počasí přeje
rýmě, kašli, různým
virózám i podzimní únavě
způsobené nedostatkem
slunečního svitu.
Na podzim se navíc
projeví, že většina lidí žije
v nezdravém prostředí
zatíženém smogem.
Jak našemu tělu pomoci
se zvýšením imunity
a s tím, jak se vypořádat
s nezdravým vzduchem?

J

edním z největších problémů
v České republice jsou vysoké
úrovně znečištění ovzduší prachovými částicemi. Což se může promítnout ve zvýšeném riziku onemocnění dýchacích cest. Mezi nejčastější patří
rýma, zánět nosohltanu, mandlí či průdušek. Dále se může častěji objevovat únava či bolest hlavy bez zjevné příčiny, problémy se spánkem, zhoršení alergií.
Ve městech zvyšuje množství prachových částic zejména automobilová doprava, na venkově to jsou lokální topeniště. Současná energetická krize s sebou přinesla dramatický růst cen plynu
a elektrické energie, což jde ruku v ruce
s opětovným nárůstem popularity pevných paliv. Zejména dřeva a hnědého

uhlí. Z mnoha domů se tak valí mračna
hustého kouře.

S čím bojuje naše tělo?
Lidské tělo každý den „bojuje“ s různými
překážkami v podobě polétavých nečistot. Kromě všudypřítomného prachu to
jsou plísně, bakterie a viry, které s ním
snadno nadýcháme. Pokud jim v tom přirozená imunita organismu nezabrání, začnou se na sliznicích množit a vyvolají typické příznaky viróz a podobných nemocí. Další škodliviny vznikají při každé lidské činnosti. Při úklidu, při vaření, při dětských hrách i při pouhé chůzi. Ve vzduchu se neustále víří a my je dýcháme. Každý den, každou noc, v létě a hlavně

v zimě. Mezi nejohroženější skupiny patří malé děti, jejichž imunita
se teprve vytváří a navíc je oslabená okolnostmi posledních let.
Na podzim se nejmenší děti dostávají poprvé do větších kolektivů, ty větší se do něj vrací po prázdninách. Toto
období je proto velkým náporem na jejich imunitu. Když se k tomu přidá sychravé počasí, nemoc může propuknout snáz.
Zvlášť v této době se tedy vyplatí imunitu dětského organismu posílit také podáváním multivitaminů. Nejsou ale samozřejmě samospásné, je vhodné přidávat například i rybí tuk (který však už nechutná tak odporně, jak kdysi), přírodní
preparáty s echinaceou či třeba hlívou
ústřičnou. Důležitým nástrojem zvyšová-

ní odolnosti vůči různým nemocem je rozumné otužování už od dětského.
Přídavné jméno „rozumné“ je důležité, protože zvláště u malých dětí je třeba s otužováním opatrně a pozvolna. O jeho prospěšnosti však odborníci

INZERCE

CHRAŇTE SE

před smogem, inverzí a
prachovými částicemi ...

Pořiďte si domů
čističku vzduchu
s ionizátorem
Ionic-CARE

přináší nápor na lidské tělo
nepochybují. „Adaptace na nižší teploty
vede k minimalizaci procesů nachlazení
a tímto mechanismem snižuje pravděpodobnost infektu. A otužování je dobré
od nejnižšího věku a dále po celý život.
Takže i u větších dětí je skvělé, pokud otužování patří mezi jejich denní rituály,“
radí na svém blogu na webu Olivovy dětské léčebny lékař Jiří Havránek.
Otužování totiž není jen o tom, zda se
bude dítě sprchovat studenější vodou,
ale také o správném oblékání.
„Nadměrné oblékání imunitu přímo
nezhorší, ale větší vnímavost k infektům v tom vidím. Když dojde k zapocení a poté vystavení chladnému vzduchu,
dítě se snadněji nachladí. Sám dost často pozoruji, že maminky obecně mají
tendenci děti oblékat víc, než je potřeba,“ podotýká s tím, že rozpoznat,
zda je vaše ratolest oblečená více či naopak méně, než je vhodné, je jednoduché. „U nejmenších dětí maminky poznají, že je dítě správně oblečené, podle
toho, jestli se na zádech nebo v záhlaví
potí. Pokud ano, tak je lepší trochu
ubrat. Naopak jestliže má dítě studený
nos, je mu zima. Maminkám tedy vždy
říkám, že dítě je ideálně oblečené, pokud se nepotí a nemá chladný nos,“ vysvětluje Jiří Havránek.

I o vzduch se musíme starat
Špinavou vodu nepijeme, tak proč bychom měli dýchat špinavý vzduch? Plíce
jsou jedním z pěti orgánů důležitých pro
přežití (další jsou mozek, srdce, játra, jedna ledvina) a zaslouží si naši péči a čistý

Jak se chovat, když krajinu zahalí smog?
• Omezte pohyb venku a nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu.
Ta vede ke zvýšené intenzitě dýchání. Důležité je také změnit
větrání na krátké a intenzivní na několik minut třikrát až
čtyřikrát denně. „Radím utéct na hory nebo do přírody, vždy
na těch pár dní smogové kalamity. Pokud to nejde, zůstat doma
a nevycházet,“ doporučuje lékař Jaroslav Novotný.
• Pokud patříte mezi rizikové skupiny, vyplatí se sledovat kvalitu
ovzduší například na webových stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu na www.chmu.cz.
Tam denně sestavují mapa rizik v České republice.
• Pro kontrolu ovzduší je také možné si do telefonu nainstalovat
aplikaci, která vás upozorní na aktuální stav. Jsou k dispozici
i bezplatné verze, například SmogAlarm a AirVisual.

vzduch. O ten se doma musíme starat. Základem je výměna vzduchu pravidelným
větráním. V málo větraném interiéru se
také hromadí oxid uhličitý, který ve vyšších koncentracích způsobuje únavu, nesoustředěnost a malátnost. Průměrný člověk vyprodukuje za hodinu až 16 litrů oxidu uhličitého. Když si představíte třídu plnou dětí ve škole, a mnohdy nevětranou,
už asi chápete, proč jsou děti tak unavené
a apatické.
Dále je třeba nezanedbávat pravidelný
úklid a udržování správné teploty (byt nepřetápět) a vlhkosti vzduchu v interiéru.
Zvýšená vlhkost je živnou půdou pro plísně a roztoče. Pomůže také používání kvalitní čističky vzduchu, která průběžně zachycuje mikroskopické nečistoty, jako
jsou prachové částice, pylové alergeny, spo-

ry plísní, bakterie, cigaretový kouř, škodliviny vznikající při vaření na plynu a mnoho dalších. Faktem totiž je, že byt bez roztočů neexistuje. Jsou zkrátka naprosto běžnou součástí každé domácnosti. Našli byste je kromě zmiňovaných koberců hlavně
v lůžkovinách, živí se nejen šupinkami lidské kůže, ale i bakteriemi a plísněmi.
„Alergie způsobují enzymy obsažené
ve výkalech roztočů. Jejich projevy
jsou různorodé, od vyrážek, podráždění
sliznice až po alergickou rýmu,“ uvedla
pro iDNES.cz alergoložka a imunoložka
Blanka Haindlová. Výkaly roztočů se nejčastěji šíří vzduchem, kdy se spojují s částečkami prachu a usazují se na podlahách
a nábytku. Potíže pociťujeme, jakmile
tyto usazené částečky rozvíříme. Abyste
množství roztočů snížili, doporučují léka-

Jediná čistička na trhu

prověřená 7 nezávislými testy

 prokázaná 96% účinnost při zachytávání
polétavých nečistot, pylů a mikroprachu
 79% účinek proti zápachu v interiéru
 vestavěný ionizátor
 omyvatelný ﬁltr s neomezenou životností
 naprosto nehlučný provoz
 minimální provozní náklady, příkon max. 8 W
 snadná obsluha, jednoduchá údržba

ři volbu bezpéřových lůžkovin, jejich větrání před uložením nebo zastláním a důkladné praní při 60 °C, což platí i pro další bytové textilie.Pokud sdílíte domácnost se zvířecím mazlíkem, připište si
na seznam i alergeny zvířecí, které jsou
ze zmíněných alergenů ty nejmenší a dostanou se tak téměř všude.
Nejčastější alergie přitom nemají
na svědomí mazlíčci, ale alergeny usazené v kočičí a psí srsti. Pocházejí ze zvířecích slin, moči, potu a lupů, které se po zaschnutí uvolňují do místnosti a zůstávají
tak v domácnosti i měsíce poté, co v ní
bylo zvíře naposledy.
Eliminovat je lze pravidelným koupáním zvířat zhruba jednou týdně a důsledným úklidem, především utíráním prachu, větráním a častým vysáváním.

Získejte zdarma osvěžovač a čistič lednic
Ionic-CARE FF-210 v hodnotě 450 Kč.
Neutralizuje pachy a pročišťuje
vzduch v lednici, koupelně či
šatně. Navíc omezuje výskyt
bakterií, zabraňuje růstu plísní
a v lednici uchovává potraviny
déle čerstvé.
Pro získání dárku
stačí při objednávce zadat kód:

stříbrná, černá, bílá

3 690 Kč/ks

kód

PH1
dekor dřeva

3 990 Kč/ks

DOPRAVA ZDARMA

www.ionic-care.cz

objednací linka zdarma 800 112 111

Inzerce

Obliba spořicích účtů roste.
Peníze na nich jsou navíc pojištěné

K tomu, že si alespoň nějakou
hotovost schovávají doma, se
přiznalo 56 % Čechů. Většina
z nich, však doma má částky jen
do pěti tisíc korun, které slouží
k pokrytí náhlého výdaje. Další
skoro pětina uvedla, že si schovávají doma hotovost maximálně
do výše 50 000 korun.
Vyšší částky pak doma uchovává
jen zlomek obyvatel – konkrétně
do 100 000 korun mají doma pouze 2 % a částky vyšší než 100 000
korun 0,7 % dotázaných. „Z toho
nám vyplývá, že lidé chtějí mít peníze v bezpečí. A proto si zbytečně
velké obnosy nenechávají doma.
Pokud si své úspory uloží do banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny, vztahuje se na ně
zákonné pojištění vkladů. Tato garance bezpochyby pomáhá tomu,
že lidé ﬁnančním institucím důvěřují stále více,“ vysvětluje ředitelka
Garančního systému ﬁnančního
trhu Renata Kadlecová.
Data hovoří jasně – zatímco
v roce 2017 bankám důvěřovalo 84 % Čechů, letos je to už
89 %. Podobný nárůst zaznamenaly
i stavební spořitelny nebo družstevní záložny.
Peníze? Na spořák!
V porovnání s dobou před pěti
lety velmi vyrostla obliba spořicích účtů. Zatímco v roce 2017
je využívalo 41 % dotázaných,
dnes toto číslo vyrostlo na 65 %.
„Spořicí účet je oblíbený ﬁnanční
produkt k ﬂexibilnímu uložení ﬁnančních prostředků. Většinou se
na něj nevztahují žádné podmínky,
za jakých je nutné úspory vybírat,

Pojištěny jsou
automaticky,
ze zákona a bez
poplatku vklady:
• V bankách
• Ve stavebních spořitelnách
• V družstevních záložnách
V případě krachu finanční
instituce dostanete zpět
až 100 000 eur – v přepočtu
zhruba 2,5 milionu korun.
Své pojištěné vklady
získáte zpět už
za 7 pracovních dní.

pracovních dní pak začíná výplata
náhrad klientům zkrachovalé banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny,“ popisuje Renata
Kadlecová.
Za 7 pracovních dní si mohou
klienti zkrachovalé ﬁnanční instituce přijít na pobočku vyplácející
banky pro své vklady. Ty obdrží
po předložení dokladu totožnosti.
„Nic není třeba vyplňovat. Fyzické
osobě stačí dostavit se na jednu
z vybraných poboček vyplácející
banky, kterou je aktuálně Komerční banka. Tam ukáže občanský
průkaz a řekne, jak s náhradou
vkladů chce naložit – zda prostřed-

ky chce převést na jiný svůj účet,
nebo vyplatit v hotovosti,“ vyjmenovává Renata Kadlecová.
V případě, kdy se klient nemůže
dostavit osobně pro výplatu náhrady vkladu, může o ni požádat Komerční banku i zasláním
vyplněného formuláře poštou
nebo prostřednictvím datových
schránek.
Velkou výhodou je, že je pojištění vkladů automatické. Není
proto nutné o něj nijak žádat ani
vyplňovat žádný formulář. Vzniká
automaticky ve chvíli, kdy si klient
ﬁnanční instituce založí účet.

jako je tomu třeba u termínovaných
vkladů. V posledních měsících
se navíc zvýšila úroková sazba,
kterou se úspory na účtu úročí.
A co je nejdůležitější – na vklady
na spořicích účtech se vztahuje
zákonné pojištění vkladů. Takže
v případě krachu ﬁnanční instituce
získají lidé své úspory zpět, a to až
do výše ekvivalentu 100 000 eur,“
vysvětluje Renata Kadlecová.
O 7 % se také zvýšil počet uživatelů běžných účtů, o 11 % zase
těch, kteří využívají stavební spoření. Zvýšil se i počet těch, kteří
využívají termínované vklady –
z 6 % na 14 %. Na všechny tyto
produkty se navíc vztahuje zákonné pojištění vkladů.
Jak funguje pojištění vkladů?
V případě krachu banky, stavební
spořitelny nebo družstevní záložny se jejich klienti nemusí obávat,
že přijdou o všechny své peníze.
A to právě díky zákonnému pojištění vkladů. Přesvědčili se o tom
například klienti Sberbank CZ, která zkrachovala letos na jaře.
Ve chvíli, kdy Česká národní banka, která dohlíží na zdraví ﬁnančních institucí, ohlásí, že ﬁnanční
instituce není schopna dostát
svým závazkům (že zkrachovala),
spouští Garanční systém přípravu
výplaty náhrad vkladů. „Do sedmi

Zajímá vás něco o zákonném pojištění vkladů? Zeptejte se:

Garanční systém ﬁnančního trhu, Týn 639/1, Tel.: +420 237 762 796, E-mail: info@gsft.cz,
Web: www.garancnisystem.cz, Facebook: facebook.com/gsft.cz

tajenka: spořicí účet

Celoživotní úspory
si Češi už dávno
neschovávají doma,
ukázal nedávný
průzkum pro Garanční
systém finančního trhu.
Z dat vyplývá, že si je
naopak přesouvají na
spořicí účty, pro které
nyní banky začaly
nabízet zajímavější
úroky.
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Česká republika

Když čeština „bolí“
aneb Jazykovědec
přítelem na telefonu
„Prosím vás, kolik barelů obsahuje
tuna ropy?“ Znalci češtiny
z jazykové poradny Ústavu
pro jazyk český občas čelí
bizarním dotazům, ale ty
skutečně JAZYKOVÉ jsou si
často podobné. „Největší
problémy lidem dělají velká
písmena a interpunkční čárka,“
říká lingvistka Klára Dvořáková.
FOTO | 2x SHUTTERSTOCK
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Těšíme se z dlouhověkosti?
Půl na půl

Mnoho mladých Čechů má šanci dožít se 100 let. Jeden by řekl,
jaké to mají štěstí. Ale jak se na to ve skutečnosti tváříme
a těšíme?
Z mezinárodního průzkumu
NN životní pojišťovny a penzijní
společnosti vyplývá, že představy
o prodlužujícím se stáří jsou
v Česku protichůdné. Zatímco
o půlce národa bychom podle odpovědí lidí mohli tvrdit, že se na
úctyhodně vysoký věk těší, zbytek z něj má respekt, ba dokonce
strach. Co je největší obavou? Samozřejmě finance. Jak takovému
strachu předejít a zařadit se mezi
ty, co se na stáří těší?

Máme na to?

„Pravdou je, že čím dříve se začneme připravovat na spokojenější a bohatší stáří, tím lépe
a levněji pro nás. Správný finanční poradce dokáže vymyslet fungující plán pro každého,
kdo se chce začít těšit na budoucnost. A nemusí přitom jít
o velké změny ani částky,“ uklidňuje Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní
pojišťovny.

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

Středočeský kraj:
Petra Richterová
602 941 040
petra.richterova@poradce.nn.cz

JOSEF HORA
ČR | Čeština patří svou košatostí i svými
gramatickými zákonitosmi mezi komplikovanější jazyky. A tak ani nepřekvapí, že už
86 let funguje jazyková poradna Ústavu pro
jazyk český, kde se v pracovní dny od 10 do
12 hodin střídá několik jazykovědců, kteří
na čísle +420 257 531 793 zdarma zodpoví
či vysvětlí jakoukoliv jazykovou patálii.
Mezi takové ochotné „přátele na telefonu“ patří také Klára Dvořáková (na snímku). „V úplných začátcích lidé posílali dopisy, neobvyklé nebyly ani osobní návštěvy. Dnes poskytujeme především telefonické poradenství. Denně vyřídíme kolem třiceti hovorů a dotazů, ročně je to
přes šest tisíc,“ říká. Telefonní poradna je
zdarma, kdo by chtěl zaslat obsáhlejší písemné vyjádření, zaplatí nižší stokoruny.

Co máš proti panně, kotě?
Skladba dotazů v poradně je dlouhodobě
stejná. „Největší problémy lidem dělají
velká písmena a interpunkční čárka,“ popisuje jazykovědkyně. Na druhou stranu existuje i pár dotazů, které se
téměř doslova opakují.
„Třeba na volbu i/y
ve větě Na rybníce se
utvořil vír v okamžiku,
kdy nad ním letěl výr,
oba v-ry jsem zachytil
na fotografii. Ačkoliv se
tento dotaz objevuje již
roky, setkala jsem se s tazatelem, který vyprávěl, že se v popsané situaci sám ocitl, že vír a výra opravdu
vyfotil. Vzhledem k tomu, kolikrát předtím jsem tuto větu již slyšela, mě jeho příběh pobavil,“ vypráví Dvořáková. Odpověď na tuto starou slovní hříčku je jednodu-

chá – napsat to takto zkrátka nelze. Žádné i/y
v tomto případě nemá přednost, nedoporučuje se ani zápis s lomítkem (oba ví/ýry). Jedním z řešení je napsat: „Oba jsem zachytil na
fotografii.“ Tím se však ruší slovní hříčka.
S kolegy se během služby v poradně i jazykovědně pobaví. „Vzpomínám si na volající, která váhala, zda má v e-mailové komunikaci týkající se úřední záležitosti použít
oslovení Vážený pane náměstku, nebo adresáta oslovit trampskou přezdívkou, protože
se s ním dobře zná,“ utkvěl v paměti Kláře
Dvořákové jeden ze stovek dotazů. Nebo
když přišla otázka na italský dezert „panna
cotta“, což je smetana svařená se želatinou,
mlékem a cukrem. „Zasmáli jsme se při diskuzi o skloňování názvu dezertu. Zazněla totiž otázka Co máš proti panně cottě?, již lze
vyřčenou nahlas interpretovat též jako
Co máš proti panně, kotě?“ vypráví lingvistka.
Jiné dotazy byly z kategorie bizarní.
„Nejvíce mě zaskočila otázka, kolik barelů obsahuje tuna ropy. Musela jsem tazatelce vysvětlit, že takové informace jazyková poradna opravdu neposkytuje,“ popisuje Dvořáková.

Zlí jazykové volají i dvakrát
Někteří volající umí vědce z poradny i rozladit. Byť prý s většinou tazatelů lze vést
příjemný, nezřídka oboustranně obohacující dialog, horší je to s lidmi, kteří mají
pevný názor na určitý jazykový prostředek. „Očekávají, že jim tento názor potvrdíme. Když tak neučiníme a snažíme se
jim vysvětlit různé aspekty dané problematiky, reagují občas velmi negativně. Někteří dokonce zkoušejí volat v různé dny,
aby hovořili s různými pracovníky poradny, dostane se jim však – k jejich nelibosti – stejné odpovědi,“ podotýká
znalkyně češtiny a dodává,
že i po desítkách let lidé
stále narážejí na jazykové jevy, které nejsou nikde popsány. Zkrátka
zavolat si do jazykové poradny je zážitek,
a to i kvůli poslechu
bravurní češtiny tamních pracovníků.
„Při komunikaci v poradně si úroveň češtiny hlídám. Snad se mi to i daří – občas
mě někdo z volajících za mé vyjadřování
dokonce pochválí. To vždycky potěší.
Když ale hovořím třeba s kamarádkami či
rodinou, nemusím si dávat pozor na jazyk,“ uzavírá s úsměvem Dvořáková.
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Kutnohorský
rodinný advent
Máte rádi historii? Chcete si užít období adventu ve městě, kterým kráčely
dějiny? Nelákají vás davy, ale naopak máte raději menší a zajímavá místa, kde si
předvánoční dny v klidu vychutnáte? Rádi své blízké potěšíte dárky vyrobenými v Čechách, od lokálních tvůrců? Jestli jste odpověděli alespoň dvakrát ano,
přijměte pozvání na Kutnohorský rodinný advent!
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k

Advent v Kutné Hoře začne již 27. listopadu ve Vlašském dvoře, kdy nádvoří dřívějšího královského paláce ožije vánočními prodejními trhy, kreativními dílničkami,
prohlídkami a koncerty.
Nebyla by to Kutná Hora bez Barbory –
chrámu svaté Barbory i stejnojmenné
světice, jejíž svátek je v Kutné Hoře
spojen s rozsvícením vánočního
stromu na Palackého náměstí. Tomu
bude předcházet v dopoledních hodinách slavnostní mše svatá sloužená
v chrámu svaté Barbory. Již od pátku
2. prosince budou na Palackého náměstí
probíhat trhy a 4. 12. v podvečer se Palackého
náměstí rozezní českými i zahraničními koledami.

á
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Další adventní program na Palackého náměstí bude patřit hudebním
skupinám Time to play, Melissa, Jiří Bureš Band, JeToJedno, Jan Venus, hudba z britských ostrovů zazní v podání Věra & Her People
a nejen rodiny s dětmi rozveselí Kapela Kůzle.
Pokud jste s nápady na vánoční dárky v koncích, pomůže
opět Kutná Hora. Vánoční dárky seženete nejen na adventních trzích, ale také ve zdejších obchůdcích, které vám
nabídnou mimo jiné i krásné české a lokální výrobky.

Město Kutná Hora se na vás s Kutnohorským
rodinným adventem těší v těchto termínech:
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2. – 4. 12., 9. – 10. 12., 16. – 17. 12.
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Vánoce na nádvoří Vlašského dvora
si užijete ve dnech:

27. 11., 4. 12., 11. 12. a 18. 12.
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Více na www.kutnahora.cz.
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NÁŠ KRAJ STŘEDNÍ ČECHY
ZÁMKY VE SVÁTEČNÍM

24

KOUZELNÉ JESLIČKY

26

Načerpat vánoční atmosféru bude letos
možné hned na několika středočeských
hradech a zámcích. Co připravili na Loučeni, Karlštejně, Konopišti či Mníšku pod
Brdy?
Největší má 15 metrů, nejmenší se skrývá
v ořechové skořápce a nejstarší je z roku
1850. Řeč je o betlémech, které budou od
3. prosince vystaveny v hořovickém zámku. Pocházejí ze sbírky Martina Šmakala,
primáře tamní nemocnice.

SEDM KUTNOHORSKÝCH DIVŮ 28

Předvánoční Kutná Hora nabízí procházky ozářeným historickým centrem, hudební rozjímání na Vlašském dvoře či slavnostní mše v ikonickém chrámu.

KAM NA JARMARK

30

CEMPERA I AMBROŽ

38

Trhovci s vánočními ozdobami, františky
či keramikou dorazí na mnohá netradiční
místa. Už zítra se koná lidový jarmark
v Podbrdském muzeu v Rožmitálu pod
Třemšínem, adventní tržiště budou mít
také na Křivoklátě či na zámcích Kačina a
Dobříš, kde je doprovodí vepřové (Kačina) či rybí (Dobříš) hody.
O adventu bylo kdysi ve městech
a vesnicích ve středních Čechách
k vidění mnohem více postav než jen
čert, Mikuláš a andělé. Strašívali také
lucky, barbory či cempera. O koho šlo, se
dozvíte v rakovnickém muzeu.
Foto na obálce: ČTK/Profimedia; foto
na této straně: Profimedia

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Inzerce:

Regionální obchod

Oddělení pro klíčové zákazníky

MAFRA, a. s., Karla

Martin Uttner

Václav Faměra

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Engliše 519 /11, Praha 5

martin.uttner@mafra.cz

vaclav.famera@mafra.cz
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Severočeské muzeum v Liberci

Masarykova 437/11, 460 01 Liberec

• otevírací doba: úterý–neděle 10–19 hodin
• dobrovolné vstupné
• 5 000 m2 nových expozic

www.muzeumlb.cz
www.facebook.com/muzeumlb
www.youtube.com/muzeumlbc
info@muzeumlb.cz
+420 485 246 111
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TEXT: EVA JAROŠOVÁ FOTO: ZÁMEK LOUČEŇ, PETR TOPIČ A ARCHIV MAFRA

Hrady a zámky
ve vánočním hávu

Načerpat vánoční atmosféru a zkrátit si s dětmi čekání na Ježíška bude
letos možné hned na několika středočeských hradech a zámcích.

K

dyž v roce 2017 ve vstupní hale
zámku Loučeň poprvé zavěsili
vánoční stromek špičkou dolů,
průvodci si všimli velkého zájmu návštěvníků o příběhy spjaté s Vánocemi a tradicí zdobení stromků.
O rok později proto vznikla výstava s názvem Příběh vánočního stromečku a stala se jednou z nejúspěšnějších akcí v celém roce. Letos ji Loučeňští připravili už
popáté. Nabízí více než dvacítku stromečků, každý s unikátním příběhem –
třeba tradiční jablíčkový či ozdobený výhradně přírodninami.
Letos má výstava podtitul Radosti, které přinesla Evropa světu. „Česká republika předsedá Radě Evropské unie, takže o
tématu letošní výstavy jsme měli jasno téměř okamžitě. O to těžší ale bylo vybrat

to hlavní, co Evropa světu dala, neboť seznam je dlouhý a počet stromečků omezen zdmi zámecké expozice. Návštěvníky čeká například stromeček secesní, alpský, viktoriánský či bondovský,“ nastínil
kastelán zámku Loučeň Vratislav Zákoutský.
Během prohlídky se návštěvníci dozvědí, kde vznikla tradice vánočního stromku, jaké byly první stromečky v Evropě i
jak vypadaly před sto lety. Děti si navíc
z prohlídky budou moci odnést speciální
dopis pro Ježíška. Zámek je otevřen každý den včetně Štědrého dne, vánočních
svátků i Nového roku a kromě vánoční
prohlídky můžete zajít i na ty večerní, které budou probíhat každou sobotu a navíc
v pondělí 26. prosince. Vstupenky je lepší
rezervovat na webu.
VÁNOCE MNOHA TVÁŘÍ NA LOUČENI MAJÍ
VÁNOČNÍ STROMEK I VE STYLU JAMESE BONDA.
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Do vánočního hávu se odějí i komnaty
karlštejnské. „Nebude to sice jako za Karla IV., protože z té doby moc informací
nemáme, ale zaměříme se na 19. a počátek 20. století. Během adventu budeme
prezentovat vánoční tradice, pečivo, ozdoby, historii dárků a stromečků a všeho,
co k Vánocům patří,“ prozradil kastelán
Lukáš Kunst a dodal: „Náš hlavní vánoční stromek mezi hradními branami opět
ozdobí děti ze ZŠ Karlštejn svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami a 9. prosince dopoledne u něj na hradě odehrají
živý betlém a zazpívají koledy.“
Vánočně vyzdobený Karlštejn bude přístupný od 26. listopadu do 18. prosince,
a to vždy od pátku do neděle od 10 do 15
hodin.
Podle Lukáše Kunsta by si návštěvníci
neměli nechat ujít ani vánoční atmosféru v podhradí. Městys Karlštejn připravuje na první a čtvrtou adventní neděli další zajímavý program včetně rozsvěcení
vánočního stromku. „První adventní neděli budeme obnovovat tradici císařského a konšelského průvodu za účasti císaře, císařovny, purkrabího, arcibiskupa a
konšelů. Purkrabí během něj předá konšelům adventní věnec, konšelé předají
purkrabímu vánoční pečivo a císař s pur-

krabím jej pak rozdají svým poddaným,“
nastínil kastelán.
SKOK DO VÝŠKY PRO VÁNOČKU
Vánoční program si připravili i v zámku
Mníšek pod Brdy. „Během prohlídek svátečně vyzdobeného zámku se děti i dospělí zapojí do zkoušení různých vánočních tradic a zvyků. Budou si předpovídat budoucnost prostřednictvím předmětů ukrytých pod hrníčky, stoupnou si na
sekyrku nebo poskočí do výšky, tak jak to
dělaly šikovné hospodyňky, aby jim
dobře vykynula vánočka,“ přiblížila Jana
Digrinová, zástupkyně kastelána zámku
Mníšek pod Brdy.
Návštěvníci tam mohou zavítat nejen
na adventní prohlídky, ale připravují pro
ně prohlídky také na Silvestra a Nový rok.
Adventní prohlídky budou na programu
o adventních sobotách a nedělích, tedy
od 26. listopadu do 18. prosince. Na Silvestra bude otevřeno od 11 do 15 hodin,
1. ledna 2023 od 14 do 16 hodin. „Kromě
adventních prohlídek mohou především
rodiče s dětmi zavítat také do vánoční dílničky a po všechny zmíněné dny včetně
Silvestra a Nového roku na Pohádkové
prohlídky do prostorů plných pohádkových bytostí,“ uvedla Jana Digrinová.

ANDĚLÉ A MIKULÁŠ NA KŮRU

V sobotu 26. listopadu se do zámeckého sklepení na Konopišti vydají řádit čerti, andělé
s Mikulášem přivítají děti i rodiče pro změnu
na zámeckém kůru a ve sklenících budou k vidění krásné adventní dekorace. Třetí adventní neděle se pak ponese v duchu Vánoc arcivévody Františka Ferdinanda a jeho rodiny. K
vidění budou dekorace, historické cukroví i
hračky tehdejších dětí.

INZERCE

Advent v Nymburce

Neděle 27. 11.

Sobota 3. 12.

Úterý 6. 12.

Neděle 18. 12.

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ

19.00 ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU HLAHOL
EVANGELICKÝ KOSTEL
vstupné dobrovolné

14.00 VÁNOČNÍ ČAS NA ČAJ SE SPECIÁLNÍM
HOSTEM MARCELEM ZMOŽKEM
OBECNÍ DŮM
vstupné 90 Kč

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ

Neděle 4. 12.

Sobota 10. 12.

15.30 ZAHÁJENÍ PROGRAMU NA NÁMĚSTÍ
průběžně lití olova pro zájemce

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ

17.50 LUDMILA PERGLOVÁ A JAKUB TRNEČEK
– vánoční koledy

15.35 DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR HLÁSEK
ZŠ TYRŠOVA

17.00 SLAVNOSTNÍ FANFÁRY
A ROZSVÍCENÍ 2. ADVENTNÍ SVÍCE
vystoupení mažoretek SKP Nymburk
Program pokračuje vystoupením NA REJDIŠTI

19.00 ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU VOX NYMBURGENSIS
KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
vstupné dobrovolné

Neděle 11. 12.

STAROSTŮV SVAŘÁK A OBČERSTVENÍ

14.00 VÁNOČNÍ JARMARK
15.00 VERNISÁŽ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
ve vestibulu radnice

15.55 VÁNOČNÍ PROMLUVA FARÁŘE J. KRAJLA
16.00 DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR PASTELKY
ZŠ KOMENSKÉHO
16.20 SLAVNOSTNÍ FANFÁRY
A ROZSVÍCENÍ 1. ADVENTNÍ SVÍCE
16.25 ZDRAVICE STAROSTY TOMÁŠE MACHA
16.30 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.35 OTEVŘENÍ JEŽÍŠKOVY NEBESKÉ
KANCELÁŘE
16.40 PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA ZUŠ NBK
17.10 VOKÁLNÍ USKUPENÍ KAŽDÝ DEN STARŠÍ
18.00 NEJVĚTŠÍ DAR – předpremiérová
projekce výpravné pohádky, vstupné 120 Kč
KINO SOKOL

17.00 SLAVNOSTNÍ FANFÁRY
A ROZSVÍCENÍ 4. ADVENTNÍ SVÍCE
17.05 UNIKÁTNÍ MOBILNÍ ZVONKOHRA

18.15 FIRE SHOW

17.30 KONCERT BRASS BANDU WILD STICKS
– akustický koncert Z HRADEB

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ

19.00 KONCERT ŠTEFANA MARGITY
EVANGELICKÝ KOSTEL, online předprodej a TIC

Pondělí 5. 12.

17.00 SLAVNOSTNÍ FANFÁRY
A ROZSVÍCENÍ 3. ADVENTNÍ SVÍCE

Pondělí 26. 12.

16.00 ČERTOVSKÁ JÍZDA
Kočár s Mikulášem a jeho družinou projede
centrem města Nymburka. Bližší informace
na samostatných plakátech.

17.05 FOLKAŘ ROMAN HAMPACHER

16.00 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, KOSTEL SV. JILJÍ

17.35 BLUE BUCKS – ROCKOVÉ KOLEDY

Neděle 1. 1. 2023

17.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Pokud chcete tímto způsobem potěšit své ratolesti, přineste s sebou zabalené a nadepsané
dárky, které si čerti ochotně převezmou.
19.00 VÁNOČNÍ KONCERT NYMBURSKÉHO
KOMORNÍHO ORCHESTRU
OBECNÍ DŮM
vstupné dobrovolné

18.15 VELKÁ ČERTOVSKÁ POHÁDKA
STARÉ DĚKANSTVÍ, vstup zdarma

Čtvrtek 15. 12.
18.00 FARÁŘ Z. CZENDLIK – POSTEL
HOSPODA KOSTEL – talk show
KINO SOKOL, online předprodej a TIC

PARK POD HRADBAMI
17.00 BEATLES REVIVAL
18.30 DRONOVÁ SVĚTELNÁ SHOW

Tradiční stánek s vánočním občerstvením
bude pro vás otevřen od 27. 11. do 22. 12.
na Náměstí Přemyslovců.
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Jeden betlém
je i vyprávěcí

Jesličky ze sbírky
primáře onkologie
Martina Šmakala
budou od 3. prosince
k vidění v Hořovicích
na zámku.

TEXT: JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
FOTO: 3 X NEMOCNICE HOŘOVICE

N

ejvětší betlém je dlouhý zhruba 15 metrů. Nejmenší se vejde do ořechové skořápky. Většina z nich je dřevěných a vyřezali je v Podkrkonoší před sto i
více lety. Primář hořovického onkologického stacionáře Martin Šmakal je začal
sbírat před dvaceti lety. První objevil náhodou na chalupě v Podkrkonoší, odkud
pochází maminka jeho ženy. „Když jsme
převzali s manželkou chalupu do péče,
našel jsem na půdě pod zbytky suti, vápna a nepotřebných věcí krabici. Když
jsem zvedl víko, byly pod ním vyřezávané
figurky,“ vypráví Martin Šmakal.

A ty další?
Druhý betlém mi nabídl známý. Prý když
máme dva syny, tak ať má každý jeden.
Pak mi přinesli třetí. Pro mě a manželku.
A už to jelo (usmívá se).

LETITÉ KRÁSKY MARTIN ŠMAKAL (NAHOŘE)
MÁ VE SBÍRCE NA SEDMDESÁT BETLÉMŮ
PŘEVÁŽNĚ Z PODKRKONOŠÍ, KDE MÁ KOŘENY
RODINA JEHO ŽENY. KAŽDÝ ROK SI POŘÍDÍ
ČTYŘI AŽ PĚT DALŠÍCH. NECHYBĚJÍ MEZI NIMI
NÁSTĚNNÉ (DOLE) A PATROVÉ BETLÉMY
(VPRAVO). JEHO SNEM JE MECHANICKÝ
BETLÉM. „TO JE ALE SKUTEČNĚ JEN SEN.
STOJÍ I NĚKOLIK SET TISÍC KORUN,“ ŘÍKÁ
HOŘOVICKÝ PRIMÁŘ. NÁKLADNÉ JE ROVNĚŽ
RESTAUROVÁNÍ A ÚDRŽBA JIŽ ZÍSKANÝCH
JESLIČEK, KTERÉ JSOU I STO A VÍCE LET STARÉ.

Kolik betlémů máte ve sbírce?
Těch krásných, vyřezávaných přes padesát. Pak dalších asi dvacet, k nimž mám
osobní vztah. Třeba jeden plastový jsem
dostal od nejlepšího kamaráda. Několik
jsem si jich přivezl z dovolené. Loni třeba
z Dominikánské republiky. Z města, kam
připlul Kolumbus. Je plechový a bude na
výstavě v hořovickém zámku.
Kde je uchováváte?
Na chalupě v Podkrkonoší a ve stodole.
Jsou naprosto všude a další už se nevejdou. Ani ty, co zůstaly od loňska deponované na zámku v Hořovicích, když dva
dny před vernisáží stopli kvůli covidu-19
veškeré kulturní akce, se zpátky nevejdou. Za ten rok jsem totiž nakoupil
další čtyři nebo pět betlémů.
Takže zůstanou trvale v Hořovicích?
Nebo přistavím druhou stodolu. I když...
zvažujeme s panem kastelánem, že bychom pořádali výstavu betlémů každý
rok. Některé z nich obměníme a doplníme jinými věcmi, jež se vztahují k Vánocům nebo Podkrkonoší. Když jsem na
chalupě, vyvěsím ceduli, že mám večer
otevřeno, a může se kdokoliv přijít podívat. Pokud tam nejsem, někomu přijede
návštěva a chtějí betlémy vidět, tak mi
jen zavolají. Místní mají klíče.

Který z vašich betlémů je nejstarší?
A který je největší raritou?
Nejstarší je zhruba z roku 1850. Nejdelší
měří skoro 15 metrů, je na dvou stolech a
návštěvníci ho uvidí v Hořovicích až za
rok. Letos tam naopak bude ten nejmenší, třícentimetrový. Vejde se do skořápky
od vlašského ořechu. Na výstavě bude i
jedna z rarit mojí sbírky – skleněný betlém. Vyrobili ho krkonošští skláři. Podle
mého starožitníka je to jeden z nejstarších skleněných betlémů u nás. Podobný
je už jen v muzeu v Železném Brodě. Raritou je i betlém v šatní skříni. Ten přivezu
zřejmě taky až za rok. V dalším jsou figury s detaily dobře viditelnými i z několika
metrů. Podle všeho byly původně v kostelním betlému. Když komunisté rušili

kostely, vyvezli je asi s ostatním vybavením na skládku, někdo je našel a vzal si je
do domácího betlému. Jeden betlém je
takzvaný vyprávěcí – vypráví celý příběh
o narození Ježíška. Budu o něm mluvit
při komentovaných prohlídkách. Jejich
termíny zveřejníme na stránkách zámku
před začátkem výstavy.
Jaký betlém si stavíte doma na Vánoce?
Hned ten první, co jsem našel na chalupě
na půdě. Nechal jsem ho zrestaurovat.
Máme tradici, že ho stavím se syny. Pak
přijde brácha, pochválí nás, že jsme to
postavili moc pěkně. Jen jednu nebo dvě
figurky přesune o milimetr dva o kousek
dál. Kdyby to neuděl, nemohou vypuknout u Šmakalů Vánoce.

FOTO: MÍÍRA LACHEC

Advent v srdci Kolína

Využijte předvánočních dní
k návštěvě královského města
Kolína. Sváteční náladu
navodí řada akcí, které
město připravilo.

T

radiční rozsvícení vánočního stromu
a zapálení první adventní svíčky proběhne na Karlově náměstí první adventní neděli, tedy už pozítří, 27. listopadu.
Každou další neděli pak bude slavnostně
rozsvícena další svíčka a zároveň je připra-

vený bohatý doprovodný program plný tance i muziky.
Vánoční trhy budou na Karlově náměstí
od 13. do 22. prosince, každý den od 9 do
18 hodin. Přijďte ochutnat tradiční dobroty a potěšit sebe nebo blízké nákupem vánočních výrobků.
Celoročně vás zveme k návštěvě Bartolomějského návrší, areálu, který se rozprostírá kolem chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.
Kdo má chuť být chvíli stranou od ruchu
centra města, neměl by areál Bartolomějského návrší vynechat. Od první adventní
neděle navíc čeká na všechny návštěvníky

překvapení v podobě dřevěného vyřezávaného betléma od uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova u Rýmařova.
Regionální muzeum v Kolíně připravilo
řadu zajímavých akcí včetně výstavy betlémů a tradiční expozice Vánoce v měšťanském domě. Obě najdete v Červinkovském
domě taktéž u chrámu sv. Bartoloměje. Vše
zakončí slavnostní Vánoční koncert města
Kolína, který zazní v chrámu sv. Bartoloměje v pondělí 26. prosince od 16 hodin.
Více tipů na vánoční akce a vánoční výlety
do okolí najdete na www.kolinzije.cz a
www.kutnohorskokolinsko.cz.

INZERCE

ADVENT
V KOLÍNĚ 2022

Karlovo náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Neděle 27. 11., 15.30 - 18.00 h
Kolínský Big Band s Terezou Černochovou a Matějem Ruppertem

VÁNOČNÍ TRHY, 13.–22. 12., 9–18 h

Doprovodný kulturní program: 14., 16., 19. a 21. 12., odpoledne

ADVENTNÍ NEDĚLE – zastavení u vánočního stromu, od 17 h

4. 12. ČERTOVSKÝ REJ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU / Maxíci / CrossDance Kolín / ZUŠ-BAND orchestr Čáslav
11. 12. Plzeňský MLS – malý lidový soubor: „Už přišel k nám vánoční čas“ /
Josef Vágner a dětský pěvecký sbor ZUŠ Kolín
OTEVŘENÁ ULICE, Bartolomějské návrší, 15–18 h
18. 12. Euphorica – adventní písně a koledy / Orchestr Karla Vlacha a dětský pěvecký sbor

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA KOLÍNA

Neděle 26. 12., chrám sv. Bartoloměje, 16 h
České Vánoce s Cantores Cantant

Kalendář akcí na
www.kolinzije.cz
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OJÍNNĚNÉ MĚSTO STŘÍBRA STŘEDOBODEM
ADVENTU JE V KUTNÉ HOŘE TRADIČNĚ
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KDE SE KONAJÍ OBLÍBENÉ
TRHY I HUDEBNÍ AKCE.

Sedm adventních
divů města stříbra
Kouzlo předvánoční Kutné Hory: procházky ozářeným historickým centrem,
hudební rozjímání na Vlašském dvoře či slavnostní mše v ikonickém chrámu.
TEXT: ALEŠ KUBELKA
FOTO: LENKA DYTRYCHOVÁ

K

utná Hora začíná pomalu dýchat adventem. Tato středočeská historická perla nabízí nepřeberné množství míst, které
dokonale zklidní v předvánočním shonu. Přinášíme tip na sedm
z nich.

1

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
Lokalita v památkově chráněném historickém centru Kutné Hory je již léta tradičním adventním epicentrem města.
Příjemná předvánoční atmosféra je tam
spojená především s oblíbenými trhy,
které se konají od 2. prosince vždy každý
pátek a sobotu.
„Také letos je bude doprovázet bohatý
kulturní program, který pořádá Průvodcovská služba Kutné Hory. Ozdobený vánoční strom se na Palackého náměstí poprvé rozzáří jako tradičně až 4. prosince v
půl šesté vpodvečer; symbolicky v den
svátku svaté Barbory, jež je patronkou našeho města,“ konstatuje Lenka Dytrychová z Informačního centra Kutné Hory.

Na hudební koncerty převážně regionálních kapel se lidé mohou těšit v sobotu
10. a 17. prosince.

2

VLAŠSKÝ DVŮR
Živo bude před Vánocemi rovněž v bývalém královském sídle a mincovně a přilehlém parku. Vlašský dvůr býval dříve
právem nazýván klenotem koruny českých panovníků a jeho půvab přetrval dodnes.
„Těšení na Vánoce si tam mohou lidé
zpříjemnit o každé adventní neděli, kdy
se na nádvoří budou konat trhy s kulturním programem. V tu první – 27. listopadu – bude jeho součástí například klavírní vystoupení a rozsvícení stromečku ohnivým tancem,“ zve Dytrychová na nádvoří památky s tisíciletou historií.

3

CHRÁM SVATÉ BARBORY
Kam jinam v Kutné Hoře zajít na duchovní rozjímání než do chrámu svaté Barbory. Klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř
staveb katedrálního typu ve středních Čechách, která je společně s katedrálou Na-

nebevzetí Panny Marie a svatého Jana
Křtitele a historickým centrem zapsaná
na seznamu světového dědictví UNESCO, svědčí dodnes o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti
svých tvůrců.
„V neděli 4. prosince zde od devíti hodin ráno proběhne slavnostní mše svatá,
kterou bude celebrovat arciděkan místní
římskokatolické farnosti Vladislav Brokeš,“ říká Lenka Dytrychová.
Vyvrcholením adventu je v chrámu svaté Barbory již tradičně půlnoční bohoslužba na Štědrý den a velký zájem bývá
i o slavnostní mši na Silvestra.

4

MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO
Zakončit rodinnou adventní procházku
historickým jádrem Kutné Hory je možné i kulturou. A pokud chcete potěšit
děti, zapište si do kalendáře datum 5. prosince, kdy v městském Tylově divadle
uvede tamní ochotnický spolek tradiční
pohádku Po čertech nebeské zpívání, kterou zpestří mikulášská nadílka pro nejmenší. Balíčky označené jménem dítěte
mohou rodiče zanechat před pohádkou
v pokladně Tylova divadla.

Náš kraj

5

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
Jedním z nejnavštěvovanějším míst v Kutné Hoře je České muzeum stříbra. Objekt
sídlící na Hrádku u Jezuitských kolejí patří mezi nejstarší muzea v zemi a je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel.
Po celý advent tu mohou lidí zhlédnout
výstavu Tvořivé Vánoce věnovanou starším i novějším tradicím.
„Představíme na ní vánoční dekorace
a výrobky místních výtvarníků a nadšenců. Svou rozsáhlou sbírku historických
formiček a vykrajovátek ukáže sběratelka
Lenka Choutková a návštěvníci se mohou
těšit i na oblíbené perníčky,“ podotýká
Vojtěch Vörös, vedoucí průvodcovské
služby muzea.
V sobotu 10. prosince výstavu doprovodí akce Advent na Hrádku. Součástí celodenního programu budou adventní dílny, kde si děti i dospělí vyzkoušejí zdobení perníčků či výrobu ozdob z ovčího rouna. Chybět nebude ani adventní trh a vánoční kvíz s fotokoutkem.

6

GALERIE STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
Bohatý program si na čtyři předvánoční
týdny připravila také sousední Galerie
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Středočeského kraje (GASK). Kromě probíhajících výstav, kde stojí určitě za zmínku retrospektivní expozice sester Válových Cesta předurčena osudem, připravují kurátoři 5. ročník akce ADVENT
DESIGN GASK. Ta se koná už zítra, v sobotu 26. listopadu.
„Návštěvníci se mohou setkat s vybranými autory českého designu a odnést si
originální dárky pro sebe i své blízké. Těšit se mohou dále na komentované prohlídky, workshopy, divadlo pro děti a bohatou nabídku pochoutek,“ popisuje ředitelka GASK Jana Šorfová.

7

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Přestože je advent spojený s očekáváním
narození Ježíše Krista, ctí také pokoru a
vděk za život samotný. Ten si lidé možná
nejintenzivněji uvědomí v sedlecké kostnici pod kostelem Všech svatých, která je
vyzdobena lidskými kostmi více než čtyřiceti tisíc zemřelých.
„Při prohlídce kostnice zažijí návštěvníci unikátní prolnutí dvou světů, kdy jeden symbolizuje takzvané memento
mori, tedy mravní zásadu ‚pamatuj na
smrt‘, a druhý naopak naději na vzkříšení,“ dodává Radka Krejčí, ředitelka Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře.

V Kutné Hoře se nacházejí i dvě zajímavá muzea, ve kterých mohou návštěvníci kromě
krátké prohlídky pořídit vánoční dárky pro
své nejbližší. Tím prvním je Muzeum čokolády a čokoládovny Lidka na Palackého náměstí. Lidé tu mohou ochutnat nejlepší čokoládu
české i zahraniční výroby a nechat se unést
neméně skvělými vůněmi a chutěmi čokolády
v tekutém stavu. Uvidí zde také spoustu unikátních exponátů – staré reklamy, dózy od
bonbonů, krabičky od čokolád, fotografie z výroby, různé dokumenty nebo reklamní předměty.
Tím druhým je Muzeum LEGA vedle kutnohorské kostnice. Především děti zde zaujme více
než tisíc originálních modelů populární dánské stavebnice. Raritami jsou modely kutnohorských památek Kostnice a Chrámu svaté
Barbory. Rodiče pak určitě ocení i speciální
hrací koutek pro návštěvníky všech věkových
kategorií.

Objevte Prahu
z krásných výhledů
Neobvyklé výhledy na historická náměstí, kouzelnou
mozaiku střech domů, řeku Vltavu, její mosty i nábřeží
nabízejí pražské věže. Svézt se k nim lze historickou
tramvají.

L

inka historické tramvaje číslo 42 projíždí vyhlídkovou a poznávací trasou v centru Prahy a turisté mohou
kdykoliv vystoupit nebo nastoupit.
„Kampaň V Praze jako doma nabízí originální a osobitý způsob, jak objevovat
město a podpořit slow turismus. V jeho
rámci existuje možnost využít vstupenku
na pražské věže k získání slevy na jízdu
historickou tramvají,“ přiblížila Kamila
Bakotová z tiskového oddělení Prague
City Tourism, která věže i tramvaj spravuje. Vstupenka jako poukázka na padesátikorunovou slevu platí jen v den zakoupení. Jízdenky se prodávají přímo v tramvaji a platí 24 hodin. Tramvaj vyjíždí z Dlabačova, staví na dvaceti stanicích a končí
na Malostranském náměstí.
A kde lze Prahu z výšky zažít? Napří-

klad z Malostranské mostecké věže – dvě
stylově odlišné, nestejně vysoké věže propojené branou tvoří vstup z Karlova mostu na Malou Stranu. Další výhled je z Novomlýnské vodárenské věže, která prošla
celkovou rekonstrukcí a je v ní umístěna
expozice o pražských hasičích a požárech. Rozhled z petřínské rozhledny předestírá nejen celou Prahu, ale za jasného
počasí i výhled po téměř celých Čechách.
Prašná brána z ochozu věže ve výšce
44 metrů nabízí výjimečný pohled na centrum.
Staroměstská mostecká věž patří k nejpůsobivějším gotickým stavbám na světě. Za nezapomenutelným výhledem
musí návštěvníci vystoupat po 138 schodech. Malebný výhled na malostranské
střechy je odměnou za 215 vystoupaných

schodů do výšky 65 metrů na ochoz Svatomikulášské městské zvonice hned vedle kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.
Dominantou Staroměstské radnice
i celého náměstí je mohutná, téměř
70 metrů vysoká gotická věž, jejíž ochoz
nabízí nejkrásnější výhled na město. Jako
jediná ze středověkých pražských věží je
radniční věž bezbariérová – na ochoz návštěvníky vyveze prosklený výtah.
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Na jarmark?
Do muzea, na
zámek i hrad
Trhovci s vánočními ozdobami, františky či
keramikou dorazí na mnohá netradiční místa.
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ
FOTO: ARCHIV MAFRA

PŘEDVÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ
V PROMĚNÁCH ČASU
„Přibližující se svátky vánoční se v krámcích
na příbramském náměstí hlásily ozdobami a
cukrovím, ale tento sortiment cosi mohutně
převyšovalo: zástupy jesličkových figurek,“
líčí v knize Příbramský rok grafik a etnograf
Jan Čáka. Právě atmosféra z centra města
pod Svatou Horou byla specifická zbožím, které v jiných regionech v takovém množství neměli – šlo o figurky do betlémů.
Tradiční výjevy obdarovávání narozeného Ježíška jsou samozřejmě známé i odjinud.
Ovšem například takzvaní chlebáčci, figurky
z chlebového těsta, byli rozšířeni právě v hornické Příbrami. S těmi vyřezávanými byli vyhledávaným předvánočním artiklem. A spolu
s oříšky, jablíčky a dalšími plody patřili k hlavním vzácnostem někdejších Vánoc.
Pro hračky se na jarmarky příliš nechodilo.
„Bylo zvykem obdarovávat nějakou drobností,
často sladkostí, především děti. Dospělí si dárky nedávali. Postupem času se svátky komercionalizovaly. Už v 19. století je využil rozvíjející
se hračkářský průmysl,“ vysvětluje etnografka
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
Ivana Kubečková. Dárky, jak je znají dnešní
děti, zpočátku bývaly výsadou šlechtických či
movitějších měšťanských rodin. To si spíš otec
od rodiny koupil na trhu lahodný tabáček do
dýmky. Vše se změnilo v poválečných letech s
ústupem duchovního rozměru Vánoc. Místo
na trhy se ale pro vánoční zboží chodilo do kamenných obchodů.
Tradice tržišť se začala vracet po roce 1989.
Nejprve se objevovalo konfekční zboží jako
oblečení, ubrusy či látkové dekorace. V posledních letech se ke komerčnímu artiklu přidávají třeba rukodělné výrobky s čistě vánoční tematikou. A lidé se vracejí i k některým starobylým předvánočním tradicím.

Z

blízka i zdaleka přijedou do Rožmitálu pod Třemšínem trhovci
s adventní nabídkou. A to už zítra, kdy v tamním Podbrdském
muzeu pořádají celodenní Vánoční jarmark lidových řemesel. První návštěvníci mohou dorazit v 10 hodin dopoledne. Interiéry muzea a sousedního Společenského centra v tu dobu už budou
plné stánků, kde jim své výtvory nabídnou řemeslníci, cukráři, pekaři a další
prodejci. Rožmitálští navíc připravili doplňkový program.
„Ve Stodole Podbrdského muzea uvidíte ukázku kování cvočků, které mělo
v Rožmitále bohatou tradici. Těšit se můžete také na tradiční Skautskou dobročinnou kavárnu ve Společenském centru,“
láká za muzeum Pavla Váňová Černochová s tím, že občerstvení bude zajištěné až
do 19 hodin.

ŠIKOVNÍ ŘEMESLNÍCI VÁM
NA MÍSTĚ PŘEDSTAVÍ SVÉ
UMĚNÍ. A JEJICH VÝROBKY
SI POTÉ MŮŽETE
ZAKOUPIT.
Kdo vytrvá do odpoledne nebo dorazí
na jarmark později, vyslechne na muzejním nádvoří v 17.30 vystoupení žáků rožmitálské Základní umělecké školy Jakuba
Jana Ryby. Po uměleckém zážitku nebudou mít posluchači daleko na náměstí,
kde se rozsvítí vánoční strom.
Prostory určené jindy pro letité sbírky
či umělecké výstavy se svátečně promění
také v Jesenici na Rakovnicku. V tamním
Vlastivědném muzeu Jesenice připravili
od sobotních 12 hodin akci Advent v muzeu. Pořadatelé pozvali výrobce z města i

okolí, aby představili, co přes léto pro adventní čas připravili.
Také v Jesenici je lákadlem bohatý program včetně divadelního vystoupení. Po
celou dobu ale budou mít návštěvníci
prostor k nákupu vánočních dárečků.
„Půjde z velké části o rukodělné výrobky,“ upozorňuje za Muzeum TGM Rakovník Irena Smržová.
HRADNÍ TRH A ZÁMECKÁ ZABIJAČKA
Za předvánočními nákupy lze ve středních Čechách vyrazit také na památky.
Ačkoli třeba na Křivoklátě je hlavní turistická sezona minulostí, hrad ožije o druhém i třetím adventním víkendu, a to
vždy v sobotu a v neděli. Brány tu otevřou v 10.00 a uzavřou s úderem páté hodiny odpolední. Mezitím si ale hosté mohou vybírat u stánků hradního adventního jarmarku. Spolu s nákupy dobových i
tradičních svící, věnců či lidových ozdob
najdou na nádvořích také poučení. Prodejci, kteří jsou povětšinou zároveň zdatnými řemeslníky, pro ně mají připravené ukázky z výroby. Po obě soboty od
16.30 je navíc na programu ohňová
show.
Podobně tomu bude také na Kutnohorsku, konkrétně na zámku Kačina. „Šikovní řemeslníci vám představí své řemeslo.
A jejich výrobky si poté můžete zakoupit,“ zve správa zámku na adventní jarmark, který plánují na neděli 4. prosince
od 10 do 16 hodin. Zpestřením bude staročeská zabijačka, a jak jinak, i s prodejem čistě masových pochoutek.
V adventní tržiště, kde si na své přijde
doslova každý, se promění rovněž prostory zámku v Dobříši. Vyrazit tam lidé mohou v sobotu 10. prosince, otevřeno
bude od 11 do 19 hodin. Nákupní shon
se pokusí zpomalit a zpříjemnit známé
vánoční písně a koledy, které budou znít
po celý den. Z nabídky stánkařů je kromě
tradičních ozdob třeba zmínit keramické
šperky, medové svíčky a hlavně speciality z colloredo-mansfeldských ryb.
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Vánoce v Palladiu
Nákupní centrum Palladium se obléklo do vánočního.
Letošní adventní dekorace se inspirují zvykem, který
údajně pochází již ze 7. století, kdy se křesťanské stromky
věšely špičkou dolů, aby tvarem trojúhelníku připomínaly
Svatou Trojici.

V

enkovní výzdoba zvýrazňuje
obrysy historické fasády směrem do náměstí Republiky a
u historické jízdárny v ulici Na
Poříčí. Před prvním adventním víkendem vánoční atmosféru „posílí“ také tradiční vánoční strom na náměstí Republiky.
Vánoční období začalo v Palladiu už
před 14 dny, kdy se v něm už poosmé rozzářil Strom radosti. Stojí u Infokiosku
v přízemí centra a stejně jako v předchozích letech chce Nadační fond Radost dětem jeho prostřednictvím nasbírat spolu
se zákazníky Palladia 300 dárků pro těžce
nemocné děti a děti z dětských domovů.
Přání je možné plnit až do 22. prosince a
návštěvníci nákupního centra tak mohou těmto dětem připravit krásnější Vánoce.
U Stromu radosti je připravena tabule,
na které je umístěno 300 kartiček s přáními konkrétních dětí. Každý, kdo chce pomoci, si může jedno z přání vybrat, dárek
zakoupit a přinést zpět do Infokiosku, odkud poputují přímo dětem.
„Vážíme si možnosti být každoročně
partnerem této krásné akce. Vánoce jsou
o emocích a jsme rádi, že v těžkých chvílích můžeme pomoci dětem vykouzlit
úsměv na tváři,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia, a pokračuje:

„V loňském roce byly předány dárky
v hodnotě 121 tisíc korun. Doufáme, že
tuto částku letos překonáme.“ Podrobnosti o akci naleznete na webových stránkách www.palladiumpraha.cz v sekci novinky.
Vedle možnosti nakoupit konkrétní dárek budou moci zákazníci letos také
vydražit vánoční ozdoby ve tvaru koulí
ozdobené celebritami při rozsvícení Stromu radosti. Aukce se bude konat na portálu Aukro od 10. do 20. prosince.
NÁKUPNÍ TIPY
Zákazníci se v Palladiu 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 nabídku
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 vánočních potravin lze uskutečnit v
supermarketu Albert.
✖ Dárky si mohou nechat zabalit ve stánku s balicí službou.
✖ Pokud zákazníci nevědí, jaký dárek

VE ZLATÉM HÁVU VÁNOČNÍ STROM ŠPIČKOU DOLŮ
V PALLADIU. FOTO: ARCHIV OC

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 v Infokiosku nebo v našem e-shopu https://eshop.palladiumpraha.cz s možností doručení po celé republice. V Praze je možné doručení ve
spolupráci s Liftagem, jež poukázku doveze již do dvou hodin od objednání. Službu lze využít až do Štědrého dne.
HISTORIE VRYTÁ DO KAMENE
Během nákupů se lidé mohou seznámit
s dlouhou historií Palladia, a to přímo
v budově nákupního centra, kde lze
v knihkupectví Luxor vidět pozůstatky
římských paláců, středověké vykopávky
pak v patře -2 před prodejnou Albert
nebo vedle vstupu z ulice Na Poříčí. A na
závěr návštěvy Palladia 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.
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 online na webu
www.palladiumpraha.cz.
RAČTE VSTOUPIT VÁNOČNĚ NALADĚNÉ
PALLADIUM. FOTO: ARCHIV OC

Obchodní centrum
Galerie Harfa

Chronologická Mapa
světových Dějin

Má nový věrnostní program
Moje Harfa. Mobilní aplikace
nabízí už nyní 40 skvělých
výhod v podobě slevových
kupónů a odměn. Každý
nový zákazník získá 10 bodů
v hodnotě tisícikoruny.

Je nyní v prodeji v aktualizované verzi
z roku 2022 v limitované sérii 1.000 ks.
Mimořádná sleva 12% pro čtenáře MF, kód
na slevu MF2022

www.chronologie-lidstva.cz

www.galerieharfa.cz

1499 K

č

Darujte perfektní zábavu!

Dárkový poukaz do Muzea fantastických iluzí si
můžete sami okamžitě vytisknout nebo zašleme
poštou. Nejzábavnější muzeum v Praze je úžasný
zážitek pro všechny bez rozdílu věku!

Pro milovníky a milovnice
kvalitního pití
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309 Kč

STICKÝCH

Í

www.samicka.com

TA
AN

UZ

Vytříbený likér smíchaný přesně ze
42 bylin, který ocení nejen ženy.
Vznik se datuje ke konci 19. století
do středočeských Lázní Poděbrady.

www.muzeumfantastickychiluzi.cz

O F F A N TA S T
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Mlsouni slaného i sladkého, POZOR,
máme přesně něco pro Vás!

Jsme česká firma se zaměřením na ručně zpracované a kvalitní výrobky, ze kterých si vybere i ten
nejmlsnější jazýček. Daruj to pravé, žravé!

www.royaljerky.cz

Luxusní Plasmaterapie
pro mladou a krásnou pleť

Nechte se hýčkat unikátní Plasmakosmetikou
a dopřejte Vaší pleti návrat do mládí pomocí
unikátní molekuly R.A.F.„urychlovače regenerace“ na bázi vzácných krevních proteinů
a plazmy. Viditelné výsledky. Český výrobek
vysoké kvality.

www.plasmakosmetika.cz

od
179 Kč

komerční tipy

Dárkové poukazy PALLADIUM
od
1500 K

Nevíte si rady, co koupit svým blízkým,
přátelům či obchodním partnerům? Pořiďte
jim dárkové poukazy PALLADIUM, ať si sami
vyberou ten nejlepší dárek. Nakoupíte je
na Infokiosku v PALLADIU nebo online na
eshop.palladiumpraha.cz (vč. možnosti doručení na vybranou adresu).

č

Darujte zážitek!

Vyhlídkový let či pilotem na zkoušku. Létáme
celoročně. Mnohaleté zkušenosti. Tisíce spokojených
zákazníků. Vy zvolíte, kam poletíte z letiště Příbram.

www.skyacademy.cz

Elegantní kouzlo „do kapsy“

Se správným talismanem i ta největší překážka
nebude problém. Darujte oslňující kuráž do každého
dne těm, na kom vám záleží. Talisman nejen chrání
a dodává sily, ale slouží též jako memento.

www.gibjewels.com

Ticho

Co spojuje jedenáct let starý únos
dítěte s brutální vraždou ženy
v současném Reykjavíku? Novinka
od královny islandské krimi.

www.grada.cz

469 Kč

Trabant muzeum

V muzeu naleznete více jak 4 874 kusů exponátů,
386 Trabantů a 156 dalších aut různých velikostí.
Pro děti je připravena závodní dráha, funkční model
vláčku a trenažér.

www.trabantmuzeum.cz

Darujte zdraví a zážitky

Rozmazlete své blízké péčí v Lázních Poděbrady
a novém Hotel & Spa Chariclea****. Darujte poukaz
na wellness pobyt s neomezeným vstupem do
bazénu, saunového světa a skvělou gastronomií.

www.chariclea.cz
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Vesmírníček: Když je
radost se ptát a odpovídat
„Zachumlejte se pod peřinu
a užijte si s rodiči cestu za
poznáním. A rodiče, vy si
užijte, že chvilku nemusíte
odpovědi na nekonečná
proč vymýšlet sami. Čeká
vás 70 otázek a odpovědí
i spousta přemýšlení před
spaním!“

P

od nakladatelskou značkou Drobek vyšla nádherná kniha, která
na tuzemském knižním trhu
svou zábavností, zpracováním
a zároveň rozsahem informovanosti jen obtížně nachází srovnání. Lidská zvědavost je věc velmi silná a zřídkakdy utuchající. A u dětí to platí několikanásobně víc. Podělit se o radost a zábavu plynoucí z poznávání a objevování nových věcí je možná to nejlepší, co se dá
druhým předat. Tak hurá do toho, máme
před sebou celý nekonečně se rozpínající
vesmír, plný možností a záhad, které si
přímo říkají o rozluštění! Poznání se žádné meze nekladou!

„A PROČ?“
Vesmírníček je knihou pro každé dítě
a dospělého, kterému někdy v hlavě počal hlodat červík poznání. Právě tito dva
červíci jsou průvodci poutavou knihou,
která vám odhalí i ta nejskrytější tajemství vesmíru! Nechat se uspat novými poznatky nikdy nebylo tak příjemné! Krásně
ilustrovaná kniha, nesoucí podtitul „Proč
má Saturn prstence? Jak hledáme Marťany? A mnohem víc!“ bude zajisté vítaným
dárkem a přírůstkem do domácí knihovničky, v níž se ovšem moc dlouho neohřeje. Tak často po ní totiž budete sahat pro
obšírné a názorné zodpovězení i toho nejtriviálnějšího: „Proč?“
Tato otázka je nejen hybatelem dětství, ale stála u mnoha objevů a nových
poznatků. Zde se vydáme na poučnou
cestu skrze Sluneční soustavu, jež zodpoví oněch vybraných sedmdesát otázek, které si pro nás připravili nadaní autoři této jedinečné publikace.
Autorem textů není nikdo povolanější
než český vědec Petr Brož. Ten se věnuje odbornému výzkumu sopečné činnosti napříč Sluneční soustavou se specializací na Mars. Za svou odbornou práci

byl oceněn kupříkladu Prémií Otto
Wichterleho, udílené mladým nadějným vědcům. Právě ona již zmíněná a
na první pohled prostá otázka a hledání
odpovědí na ni je tím, co Petra přivedlo
nejen k vědě, ale i popularizaci geovědních oborů.
Autorkou veškerých ilustrací a obálky
je pak Lucie Škodová, jež se knižní grafice a ilustracím plně věnuje od roku
2008. Pod svou značkou Ajeejee tvoří
vzdělávací hry a materiály pro děti, spolupracuje s řadou institucí a dětských časopisů (Sluníčko) a interaktivní hry s jejími motivy bylo možné vidět na Světové
výstavě EXPO 2015 v Miláně.
OTÁZKY ZVÍDAVÝCH ČERVÍKŮ
„Staňte se na malou chvíli geology i kosmonautkami a vydejte se za dobrodružstvím na povrch i do nitra planet a měsíců. Objevujte s námi odpovědi na to, jak
bychom mohli žít na Venuši, jak by mohl
vypadat život na Marsu, jak zlevnit cesty
do vesmíru a na mnohé další otázky.“
Jaké? Nu tak třeba: Proč sopky prdí a

smrdí? Proč na Zemi teče voda? Jak
Zemi přebarvit? Jak můžeme zvážit planetu? Proč se Marsu říká rudá planeta?
Odpovědi jak na ty suchopárnější, tak
právě i vtipné, typicky dětsky laděné dotazy jsou tu vyvedeny pochopitelně a zároveň dostatečně názorně. Tedy tak, jak
by to vždy mělo s dětmi být. Hrát si,
a přitom se něco nového dozvědět.
Spolu se zvídavými červíky se rodiče
s dětmi dostávají ke čtení, v němž se
coby kosmonauti a geologové mohou
vydat na zajímavé putování po vzdálených, ale díky knize vlastně blízkých planetách a měsících, jejich zákoutích, o
kterých toho víme málo...
A přitom tolik! Nechte se zlákat na cestu, na jejímž konci se vám oči budou klížit snáze než po vypití horkého nápoje
a zachumlání se do teplých peřin!

film

Hvězda
ě
betlémská
ská
Planetárium
Praha
Před více než dvěma tisíci lety zazářila na obloze
hvězda, jež se stala poselstvím naděje až do dnešních
dnů. Jaký fascinující astronomický úkaz stál za zrodem
legendy, která neodmyslitelně provází období adventu
a Vánoc? Film nahlíží do dávné minulosti a poodhaluje
tajemství bájného světla nad Betlémem.

www.planetum.cz
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Časy, kdy po ulicích
chodívala cempera

TEXT A FOTO: ROBERT BOŽOVSKÝ

O adventu bylo kdysi
ve městech a vesnicích
ve středních Čechách
k vidění mnohem více
postav než jen čert,
Mikuláš a andělé.

V

ánoce. Pro mnohé nejkrásnější
svátky roku, čas klidu, čas pohody. Jak je prožívali naši předci, se až do 23. ledna dozvědí
návštěvníci tematické výstavy
v Petrovcově síni rakovnického muzea.
Seznámí se tu třeba s tajemnými bytostmi, které ještě na konci 19. století patřily
k tradičním adventním lidovým obyčejům. A některé z nich naháněly pořádný
děs.
„Byly to takzvané obchůzkové adventní strašidelné postavy, které v předvečer

svátků některých svatých obcházely domácnosti. Jednalo se o Barborku, Ambrože a Lucii. Se vzhledem svatých ale neměly vůbec nic společného,“ říká etnografka
muzea Lenka Šmídová.
Třeba Barborky byly obvykle bíle oblečené dívky. Vlasy měly sčesané přes obličej, na hlavě věneček, obličeje pomoučněné nebo ukryté pod rouškou. V ruce nosily uzlík s dárky pro hodné děti a metlu.
Tou šlehaly na okno a vybízely děti k
modlení. Zlobivé strašily brzkou návštěvou Mikuláše a čerta.
NEBEZPEČNÁ KOŠŤATA A NOŽE
Ve středních Čechách je doložena také
adventní postava Ambrože. „Jednalo se
o muže v bílé přepásané košili, s černou
špičatou čepicí a rouškou přes obličej.
V ruce držel koště polepené papírem. Za
soumraku postával u kostela. Hrozil pokřikujícím dětem, někdy jim rozhazoval
cukrovinky a koštětem honil ty, které je
sbíraly,“ připomíná další figuru Lenka
Šmídová.

Hrůzu však budily především Lucie.
Měly různé krajové varianty, ale oblečené byly zpravidla v bílém. Pomoučněný
obličej jim zakrýval dlouhý papírový čapí
zobák. „Většinou jich chodilo několik. Zatímco Barborka byla dobrosrdečná,
Lucky naháněly strach. Často mívaly dřevěný nůž a hrozily rozpáráním břicha za
nestřídmost a jeho vycpáním hrachovinou,“ popisuje Lenka Šmídová. Hlídaly
rovněž, jestli je v jejich den dodržován
zákaz předení.
Specifickou obchůzkovou postavou
v několika vesnicích na Rakovnicku pak
byla cempera. Na Štědrý den, který býval
kdysi ještě postní, chodívaly večer v Chlumu dvě cempery, ve Skřivani mužský protějšek cempera, v Ryšíně strašil cemperák. „V ruce držel nůž buď dřevěnej, anebo spletenej ze slámy a mlčky prohlížel,
jak kdo moc se najed, jak má velký břich.
Kdo měl velký břicho, toho počal nožem
párat,“ popisuje starý zvyk Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka z roku 1929.

Inzerce

Památník Lidice – místo tragédie, místo naděje

Památník Lidice uchovává památku na tragédii, která postihla středočeskou obec Lidice 10. června
1942. Utrpení lidických občanů
se stalo mezinárodním symbolem
nevinných obětí druhé světové
války a tento odkaz je živý již
osmdesát let.

ností obce. Byl založen v roce 1955 britským
poslancem Barnettem Strossem a v současné
době čítá více než 24 tisíc růžových keřů. Není
náhodou, že odkazuje na poválečný symbol Lidic, kterým je Lidická růže.

Architektonický vývoj poválečných Lidic, bytovou kulturu a každodenní život zachycuje expozice Stavíme nové Lidice umístěná v původním
rodinném domě nacházejícím se v sousedství
Lidické galerie.

Nová obec vystavená v 50. letech 20. století je
svým architektonickým pojetím světovým unikátem. Díky dřívější dlouholeté stavební uzávěře a stále platným stavebním regulativům
se daří zachovávat její původní architektonický záměr a ráz. V centru nové obce se nachází
Lidická galerie skýtající též světově unikátní

Památník Lidice nepromlouvá jen prostřednictvím objektů, ale hlavně prostřednictvím koncipovaných akcí pro veřejnost. V rámci přímého
vzdělávání pořádá řadu akreditovaných seminářů, programů pro školy a školky, vzpomínkových, edukačních a kulturních akcí, a to jak
prezenční, tak online formou. V souladu se svým

expozice. V přízemí galerie je prezentována
tzv. Lidická sbírka, umělecky vysoce ceněná
a hodnotná sbírka umění 20. a 21. století. Jsou
v ní zastoupeni přední čeští i zahraniční umělci,
mezi nimi Pravoslav Kotík, Karel Souček, Květa
a Jitka Válovy, Vojtěch Tittelbach, Joseph Beuys,
Gerhard Richter, Wolf Vostell nebo Sigmar Polke.
V prvním patře je každoročně pořádána největší a nejstarší výstava dětských výtvarných prací
na světě – Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice, která letos slaví již 50. výročí od svého založení. Tématem soutěže je tentokrát MUZEUM.
Jak si s ním děti poradily, je možné vidět až do
konce ledna 2023.

posláním šíří odkaz lidické tragédie rozličným
návštěvníkům z České republiky i zahraničí.

Lidice jsou návštěvnicky vyhledávaným místem
hned z několika důvodů. V první řadě oslovují
ty, kteří se zajímají o historii druhé světové války. Osudy lidických občanů i obce samotné jsou
návštěvníkům předávány prostřednictvím komentovaných prohlídek pietního území (místa,
kde stávaly staré Lidice), muzea s multimediální
expozicí„…a nevinní byli vinni“, tematických expozic a krátkodobých výstav. Originální muzejní
expozice využívají dochované sbírkové předměty, audiovizuální obsah a stále se zdokonalují
s vývojem v oblasti moderních technologií.
Do Lidic můžete přijet obdivovat i architekturu,
a to nejen stavební, ale i krajinnou. Pietní území
a památník realizované podle architektonického návrhu Františka Marka se sochařskými díly
zachycujícími utrpení lidických občanů tvoří jedinečné, důstojné místo pro vzdání pocty obětem nacismu. Asi nejznámějším sochařským
dílem je Pomník dětských obětí války od akademické sochařky Marie Uchytilové vyobrazující zavražděné lidické děti. Pomník je věnován
všem dětem, které se staly obětí druhé světové
války.
Za most života a naděje je považován největší
růžový sad ve střední Evropě. Růžový sad míru
a přátelství je pojítkem mezi historií a součas-

Lidice jsou nejen místem tragické historie, ale
i místem naděje, naděje v to, že ty nejhorší lidské činy nebudou nikdy zapomenuty, a že z popela se může zrodit nový život.
Památník Lidice
Tokajická 152, 273 54 Lidice
lidice@lidice-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz
www.facebook.com/lidicememorial
lidice.blog.idnes.cz
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TESTOVACÍ

S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

JÍZDY PLNÉ ZÁŽITKŮ

Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se na vaši návštěvu.
Na radost, kterou si z jízdy odnesete. Na emoce, které s eMobilitou zažijete.

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 15,7–18,4 kWh/100 km
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Náš kraj

DÁRKY NA VÁNOCE
SNADNO A RYCHLE

PALLADIUM
DÁRKOVÉ
POUKAZY
Infokiosek (patro 0) 10 – 20 hodin
náměstí Republiky 1, Praha 1

www.palladiumpraha.cz
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HUDEBNÍ IMPULSY

Hity adventních týdnů
JOSEF VLČEK

Z

ačíná advent, což je čas, kdy rádia
nasazují první vánoční písničky.
V těch, kde vládne především česká muzika, na celé čáře vítězí Janek Ledecký. I když mezi opravdu tradiční pěvce vánoc patří samozřejmě Karel Gott. V posledním desetiletí se ale objevilo hned několik úspěšných vánočních skladeb, které
mají šanci zůstat v programu ještě několik
příštích adventů.

noční zpíval Václav Neckář na Českém
mejdanu s Impulsem v O2 areně plné zářících světel, byl to zážitek.

2014 - Karel Gott:
Hvězda k cíli má tě vést

ven Srdce nehasnou a tuhle píseň pustíme
až rok poté, co mezi námi Karel nebude,
aby v podstatě i další Vánoce strávil
s námi. A teď přišel ten čas,“ popsal tehdy
osud skladby Richard Krajčo ze skupiny
Kryštof. Povedlo se mu to. Víc než deset
milionů zhlédnutí klipu je toho důkazem.

2021 - Marek Ztracený
a Hana Zagorová:
Vánoce jako dřív

2012 - Václav Neckář:
Půlnoční
FOTO | ARCHIV MAFRA

Neckářova Půlnoční se objevila právě
před deseti lety. Nebyl v ní žádný vánoční
stromeček, blábol o dárcích nebo o kaprovi. Je to naopak obraz člověka, kráčejícího na půlnoční mši do zdevastovaného
kostela nejspíš kdesi v pohraničí. Ostatně,
autor písně Jaromír Švejdík alias Jaromír
99 pochází z Jeseníku. Píseň zazněla
nejdříve ve filmu Alois Nebel. Hrdinka původního grafického románu Květa má
Václava Neckáře ráda, a tak volba interpreta měla svou logiku. A když letos Půl-

2017 - Ewa Farna:
Vánoce na míru

Karel Gott byl už od roku 1968 považován za velkého pěvce Vánoc. Jeho tehdy
natočené album Vánoce ve zlaté Praze je
považováno za jednu z nejlepších vánočních desek přinejmenším v evropském
kontextu. Hvězda k cíli má tě vést přišla
v době, kdy byl Gott jako zpěvák už za zenitem svého hlasu a začal ve zvýšené míře
dbát na to, o čem píseň je. Michal Prostějovský vzpomíná, jak se právě u této písně
český Superslavík staral o obsah: „Ten
text, když se zpívá, tak to ano, to funguje.
Ale ty si ho musíš předtím přečíst jako básničku." A ještě jednu zvláštnost píseň má.
Původně se jmenovala Weil die Hoffnung
nie vergeht a traduje se, že ji skupina Alphaville Gottovi věnovala, snad jako poděkování za to, jak v roce 1999 nazpíval jejich hit Být stále mlád.
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Velký výběr praktických dárků
polštářky, prostírání, povlečení, aj.

www.scanquilt.cz

Ewa Farna natočila Vánoce na míru na objednávku jistého zásilkového obchodu.
Když jste si tam v prosinci roku 2017 cokoli přes internet objednali, což se vám
mohlo s největší pravděpodobností stát,
protože byl v té době největší u nás, určitě
jste ji z počítače slyšeli. A objevila se i v televizní reklamě. Byla to tedy jedna z mála
písní, které se staly obrovským hitem bez
rozjezdu v rádiích. A zároveň nejúspěšnější vánoční písní od doby Neckářovy Půlnoční. Je trochu klišovitá, ale dobře podtrhuje téma, které se v moderních vánočních skladbách často objevuje – setkání.
S rodinou, s přáteli, s partnerem…

2020 - Kryštof a Karel Gott:
Vánoční
Dlouho před spuštěním médii avizovaná
píseň nezklamala. Ze skladby, v níž už nežijící Karel Gott zpíval refrén, se stal obrovský vánoční hit. Vznikl ještě předtím,
než Gott s dcerou nazpívali další Krajčovu píseň Srdce nehasnou: „Udělali jsme
spolu takovou dohodu, že nejdřív půjdou

Marek Ztracený asi netušil, že se dostane
do skoro stejné situace jako Kryštof s Karlem Gottem. I on pro Hanu Zagorovou
nejdříve napsal celou písničku Já nemám
strach, a pak teprve přišel s nápadem
na společný vánoční song, který navíc vznikal v době poznamenané koronavirem.
Ztracený vytvořil řadu lepších skladeb včetně dalšího vánočního hitu Stačí věřit, ale
přítomnost Hany Zagorové, o jejímž špatném zdravotním stavu se už tehdy mluvilo,
dala písničce dojímavý rozměr, který nepochybně letos nabere ještě větší sílu.
Pětice nejlepších vánočních písní posledního desetiletí nastavila následovníkům hodně vysokou laťku. Zdalipak ji letos někdo přeskočí?

CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA ZPRAVODAJSKÉ TELEVIZE

Televizní moderátorská rošáda
O

blíbená moderátorka Eva Hecko Perkausová odešla na mateřskou dovolenou. A to spustilo
zajímavá škatulata mezi moderátory. Eva se minulý týden po letech
v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH dojemně
rozloučila s diváky. Po boku Romana
Šebrleho se bude nyní objevovat jiná
krásná blondýnka, Soňa Porupková, kterou mohou diváci znát z vysílání ranní
show Nový den. Tam se pravidelně objevovala s Josefem Mádlem.
A kvůli jejímu přestupu do večerní relace si hned několik lidí pořádně přivstane. Lenku Špillarovou (na snímku) doplní sporťák Jiří Šlégl a Adélu Jelínkovou v alternaci s Danielou Révai uvidí
diváci po boku Josefa Mádleho. Naopak Jaroslav Brousil, který dosud tvořil moderátorské duo s Lenkou Špillarovou, se ranního vstávání zbaví a dál
bude na CNN Prima NEWS moderovat
kontinuální zpravodajství.
„Bude to docela ,prima jízda‘ a na
spolupráci s Danielou i Adélou se těším. Jsme dlouholetí kolegové, takže

FOTO | FTV PRIMA

víme, co od sebe navzájem můžeme při
vysílání čekat. Navíc, který chlap v Česku může říct, že může legálně vstávat
a začínat nový den na střídačku se dvěma ženami – Danielou a Adélou. Troufám si odhadnout, že jich moc nebude,“
komentuje s úsměvem rozložení sil
Pepa Mádle. A Daniela Révai ho dopl-

ňuje: „Pro mě je Nový den návratem
k ranní show, kterou jsem poprvé moderovala už před lety. Nic vás nenaučí víc
než živé vysílání… A tři hodiny adrenalinu, to je skutečně jízda! Po parťácích,
jako je Míra Bosák a Pavel Svoboda, je
Pepa Mádle můj první mladší kolega,
který je ale za moderátorským pultíkem
CNN Prima NEWS mnohem zkušenější
a můj návrat k moderování ranní show
mi hodně ulehčil. Moc nás to spolu baví
a věřím, že je to vidět.“
Trio moderátorů a spolupráci
s Mádlem komentuje také Adéla Jelínková: „Moc se těším na spolupráci s Pepou. Z dob, kdy jsme působili oba v politické redakci CNN Prima NEWS, víme,
že jsme sehraná dvojice, a věřím, že
nám to společně půjde i brzo po ránu
u Nového dne.“

Jirka střídá Jardu
Nového moderátorského parťáka získává i Lenka Špillarová. „S Jirkou Šléglem se dobře známe, dokonce jsme

INZERCE

v kinech od 1. prosince 2022

spolu párkrát Nový den moderovali,
když zaskakoval za Jardu, takže víme,
že nám to spolu funguje. Jen se prý trochu bojí, abych si ho nevykrmila jako
Jardu, který se mnou za rok přibral asi
deset kilo, protože neustále něco peču.
Musela jsem slíbit, že se budu mírnit,“
směje se Lenka.
A jak se na změnu dívá Jaroslav Brousil? „Loučení s Novým dnem bylo hodně emotivní, vždyť jsme s Lenkou vysílali rok a tři měsíce. Přiznávám, že jsem zamáčkl slzu, fakt to bylo dojemné. Zbydou mi hezké vzpomínky a deset kilo navíc. Na CNN Prima NEWS zůstávám,
vracím se do kontinuálního zpravodajství a možná se ukážu i v jiné roli, ale to
nebudu předjímat. Lenka mi bude chybět, ale co mi rozhodně chybět nebude,
je ranní vstávání,“ dodal na vysvětlenou.
Nový moderátorský tým Nového
dne, Lenku Špillarovou a Jiřího Šlégla,
Danielu Révai, Adélu Jelínkovou a Josefa Mádleho, budete vídat na CNN Prima NEWS a Primě od pondělí do pátku od 5:55 do 9:00.
(ms)
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Zastropování cen, záchranná
brzda pro chudnoucí Čechy
Mnohé české firmy
i domácnosti vyčerpaly
svoje finanční rezervy
už během pandemie
covidu-19, současné
zastropování cen energií
je proto pro ně šancí
ekonomicky přečkat
další krizové měsíce.
ČR | Přes milion Čechů je součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a vzhledem k rostoucí inflaci a s tím spojeným nákladům
za energie se nyní jejich situace významně
zhoršila. Vyplynulo to z nedávného výzkumu pro projekt Neviditelní.
V něm je mimo jiné konstatováno, že
v domácnostech, které lze označit za nízkopříjmové, žije v České republice přibližně
1 153 000 lidí. Tyto domácnosti disponují
příjmy pod 60 procent mediánu průměrného příjmu na osobu. Takže pokud je mediánový příjem za první čtvrtletí letošního
roku 31 923 Kč, hranice chudoby činí
19 153,80 Kč.
Společné příjmy v rodině sice většinou
pokryjí základní životní potřeby, ale neumožňují vytvořit finanční rezervu. Při neINZERCE

ustále zvyšujících se cenách v podstatě všeho, především však elektřiny a plynu, má lidem určitou míru jistoty přinést vládní rozhodnutí o zastropování cen právě u energií.
Ceny tak budou vysoké maximálně šest korun za kWh elektřiny a tři koruny za kWh
plynu, a to bez omezení spotřeby.

„Strop“ i v roce 2024?
Přestože se takto ušetřené částky budou
pohybovat až v desítkách tisíc korun, je
jasné, že i tak se domácnosti musí v roce
2023 připravit na vyšší výdaje než letos.
Kdyby však horní hranice ceny nebyla
zastropována, některým zákazníkům by
hrozil nárůst výdajů za energie o dalších
100, ale třeba i 200 procent. To už by
pro mnohé domácnosti bylo ekonomicky
zcela likvidační. Premiér Petr Fiala v souvislosti s vývojem cen v rozhovoru
pro Blesk před několika dny nevyloučil,
že zastropování bude platit i v roce 2024,
záleží podle něj na vývoji cen na trzích.
Distributoři energií v těchto týdnech odesílají svým klientům dopisy nebo maily s informacemi, jaká bude nová cena dodávky
i celková nová cena elektřiny (čili včetně
různých dalších poplatků) od 1. ledna
2023, přičemž následně pošlou i nový předpis záloh na základě spotřeby toho kterého
klienta. O úpravu podle vládou daného zastropování není třeba žádat, vše automaticky zajistí dodavatel energie. (re, iDNES.cz)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Lidé v krizi šetří na jídle i zálibách, ukázal průzkum
■

Jídlo a energie jsou dvě oblasti, kde Češi v současnosti šetří nejvíce, ukázal aktuální
průzkum společnosti Edenred. Na vytápění a svícení se snaží něco uspořit téměř
67 % respondentů. Přes polovinu jich přiznalo, že šetří na nákupech a kupuje levnější
potraviny. Stejný počet jich omezil v souvislosti s ekonomickou krizí návštěvy restaurací.

■

Čtyři z deseti lidí chodí podle průzkumu Edenred méně na kulturní a společenské
akce, stejný počet omezuje nákupy oblečení. Třetina lidí odkládá nákupy zboží
dlouhodobé spotřeby, tedy například spotřební elektroniky, 28 % lidí šetří
na volnočasových aktivitách.

■

Čtvrtina respondentů méně využívá služeb osobní povahy, tedy například chodí méně
často ke kadeřníkovi, na kosmetiku nebo na dentální hygienu. Zhruba 16 % lidí méně
jezdí autem. Zajímavostí pak je, že mnohem méně lidí omezuje spotřebu alkoholu, která
je dlouhodobě v zemi v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni. (re, iDNES.cz)

povinné ručení
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Platíte Pokuty

i Po Prodeji auta? zaPomněli jste

na registr vozidel

Auto jste dávno prodali, a přesto přišla pokuta od
policie nebo úřadu nebo výzva k úhradě příspěvku
nepojištěných od České kanceláře pojistitelů? Nedotáhli
jste prodej do konce, je třeba auto ještě převést na registru vozidel.

Prodali jste auto už před
pár měsíci, s kupujícím jste
se pohodlně domluvili, že
všechny potřebné záležitosti
s převodem auta zařídí, ale najednou přišla na vaše jméno
pokuta za rychlou jízdu nebo
špatné parkování? Udělali jste
základní a poměrně častou
chybu při prodeji auta, nechali jste totiž veškerou iniciativu jen na kupujícím.
Nepodceňujte převod vozidla
Pro mnoho motoristů může
být převod na registru vozidel buď nežádoucí ztrátou

času, nebo komplikací, ale
mnohem víc problémů mohou mít, když převod řádně
neprovedou. Při prodeji vozidla je podle zákona nutné
do deseti pracovních dní
podat žádost o zápis změny
vlastníka vozidla. Jinak se
dopouštíte přestupku, za
který vám správní orgán
může dát až padesátitisícovou pokutu. Navíc vám,
jako dosud evidovanému
vlastníkovi, hrozí i další
nepříjemnosti, například pokuty za dopravní přestupky,
kterých se dopustí nový vlastník.

Vedle překvapivé a nespravedlivé pokuty od policie nebo obecního úřadu
vám jako bývalému majiteli
auta může navíc přijít výzva k úhradě tzv. příspěvku
nepojištěných od České
kanceláře pojistitelů (ČKP),
a to právě proto, že nebyl
proveden převod vozidla,
tedy nebyla nahlášena změna
vlastníka v registru silničních
vozidel.

O prodeji sepište kupní
smlouvu
ČKP totiž musí podle zákona
o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, vycházet právě
z údajů zapsaných v registru
silničních vozidel. „Kancelář
téměř denně přichází na případy,
kdy zápis v registru není aktuální,
tedy že nedošlo k převodu vozidla
na nového vlastníka. Potom je
nutné, aby tento ještě stále registrovaný vlastník doložil, že vozidlo prodal,“ prozrazuje Vladimír Krejzar, právník České
kanceláře pojistitelů. Bohužel
v tento moment nastává často
problém. Bývalý majitel vozu
totiž už nemusí mít dokument, který by to doložil,
tedy např. písemnou kupní
smlouvu.
I když občanský zákoník pro
platné uzavření smlouvy
přímo nevyžaduje sepsat
písemnou kupní smlouvu
o prodeji vozidla, může to
oběma stranám být jen ku

prospěchu. Především je dobré si takovou smlouvu dobře
uchovat. Možná se může hodit
právě v případě, kdy motorista zjistí, že je stále v registru vozidel, i když už počítal
s opakem.

Osobně nebo s plnou mocí
Zápis změny vlastníka vozidla můžete provést na
odboru dopravy na jakémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Už tedy není třeba tuto věc
řešit pouze v místě bydliště
prodávajícího. K převodu
by mělo dojít na základě
společné žádosti dosavadního
a nového vlastníka. Pokud se
převodu nemůžou zúčastnit
oba, může zápis změny vlastníka zařídit jen jeden z nich.
Musí ale přinést plnou moc
s úředně ověřeným podpisem

druhé smluvní strany. „Pokud
necháte vše na kupujícím a dáte
mu k převodu plnou moc, stejně
si raději ještě ověřte, že na registru vozidel skutečně byl. Vyhnete
se tak možným výše zmíněným
komplikacím,“ radí Vladimír
Krejzar.

Co budete k převodu
potřebovat?
K převodu budete potřebovat
osobní doklady obou smluvních stran, případně plnou
moc s ověřeným podpisem.
Dále malý a velký technický
průkaz a platnou zelenou
kartu. „Za ČKP doporučuje, aby
byla pojistná smlouva uzavřena
již na nového vlastníka z kupní
smlouvy. Ve chvíli, kdy již nejste
vlastníkem vozidla, nemusíte
k němu nadále platit povinné
ručení. Ale pozor: povinné ručení
nezaniká automaticky prodejem

Na co nezapomenout po koupi?

Jestliže jste na straně kupujícího, nezapomeňte
zřídit na váš nový vůz povinné ručení. Česká
kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200
autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. „ČKP
je tu sice také od toho, aby za nepojištěné řidiče
případné škody kryla a poškozený tak nemusel
škodu vymáhat sám, ale částku za vzniklou škodu
na nepojištěném viníkovi poté vymáhá. Tyto nehody se netýkají jen promáčklých plechů, které se
však v dnešní době šplhají do částek i statisíců, ale
také za škody na zdraví. Ty mohou dosahovat milionových cifer,“ varuje Vladimír Krejzar.
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vozidla, ale až oznámením změny
vlastníka pojišťovně,“ informuje
Vladimír Krejzar.
Nezapomeňte též na protokol
o evidenční kontrole, který
nesmí být starší než třicet
dní. Smyslem evidenční kontroly je zjistit, zda souhlasí
skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN
kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu.
Evidenční kontrolu je vhodné
absolvovat pár dní před prodejem vozidla, protože stanice
STK, kde protokol vydávají,
nemusí být otevřeny o vík-
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endech. Evidenční kontrola
se provádí na vozidlo, nikoliv „na osobu“, takže ji může
zařídit jak prodávající, tak
kupující.
V některých případech se
při převodu automobilu
hradí i ekologická daň, která
může činit až 10 tisíc korun. To platí v případech, že
vozidlo spadá pod normu
EURO 0, 1, 2. Ekodaň se
však platí u každého vozidla
pouze jednou, takže pokud
je v technickém průkazu již
zaznamenáno, že ekodaň
byla zaplacená, nebude ji
nový majitel platit. Držitelé

průkazu ZTP jsou od ekodaně
osvobozeni.
Když přijdou komplikace
Pokud možno nepředávejte
vozidlo ani doklady k vozidlu, dokud nebude vozidlo
převedeno na nového vlastníka. Nespoléhejte na nového
vlastníka, že za vás vše vyřídí.
Převod na registru vozidel si
raději zajistěte sami. Nechte
si k tomu od kupujícího dodat plnou moc s ověřeným
podpisem. Vyhnete se tak
případným budoucím problematickým situacím, které
jsou někdy velmi těžko
řešitelné.

Česká kancelář pojistitelů pro vás připravila
webové stránky (www.ckp.cz/prevod-vozidla),
kde najdete veškeré informace, jak správně při
prodeji / koupi automobilu postupovat, jaký krok
nevynechat a co by mělo být v kupní smlouvě.
Když se přesto rozhodnete
svěřit záležitost kupujícímu
a ten auto ve zmíněné desetidenní lhůtě nepřevede,
můžete podat žádost o zápis
změny vlastníka i bez jeho
součinnosti. V praxi pro vás
ale bude poměrně obtížné
převod auta dotáhnout,
pokud již k vozidlu nebu-

dete mít veškerou potřebnou
dokumentaci, zejména protokol o evidenční kontrole.
Proto evidenční kontrolu
s vozidlem absolvujte sami
ještě před prodejem vozidla a nechte si z něj udělat
úředně ověřenou kopii, to pro
případ, že by se vám právě
v budoucnu hodil.

Povinné ručení s limity

alesPoň 70 milionů

V posledních letech škody u dopravních nehod, které přesahují minimální zákonný limit pojistného plnění z povinného ručení ve výši 35
milionů korun, už nejsou výjimkou. Proto Aleš Zethner, ředitel Úseku
pojištění motorových vozidel v Kooperativě, doporučuje motoristům
zvolit povinné ručení raději s vyššími limity plnění.

Když si motoristé vybírají na trhu
povinné ručení, jaké limity plnění
jim doporučujete volit?
Doporučujeme alespoň limit 70/70
milionů korun – tedy 70 milionů
korun na majetkové škody a stejnou částku pro újmy na zdraví.
Představte si, že vám praskne na
dálnici pneumatika a způsobíte
hromadnou dopravní nehodu.
A když jedním z vozidel bude i autobus plný lidí, kde si několik lidí
ponese zdravotní následky do konce
života, základní limit pojistného
plnění u povinného ručení ve výši 35
milionů korun nemusí vůbec stačit.
Proto je vhodné uvažovat o povinném ručení s vyššími limity.
Vyšší limity u povinného ručení
motoristům jen doporučujete,
nebo je k tomu i motivujete,
například nějakými výhodami?

Preferenci povinného ručení
s vyššími limity se u motoristů
snažíme dosáhnout za pomoci zajímavých bonusů. Od limitu 70/70
milionů Kč klientovi k povinnému
ručení přibalíme úrazové pojištění
řidiče. Při sjednání povinného
ručení s limity 100/100 milionů Kč
a vyššími pak získají automaticky
i přímou likvidaci v ceně. Takže když
je náš klient poškozený při dopravní
nehodě způsobené jiným vozidlem –
nemusí nic složitě řešit s pojišťovnou
viníka, obrátí se na Kooperativu a my
za něj celou škodu vyřešíme. Při sjednání s havarijním pojištěním pak
motoristé získají navíc ještě pojištění
VÝMOL, tedy krytí škody, kterou si
způsobí na neoznačeném výmolu
v silnici. Zájem klientů naznačuje, že
je pro ně taková nabídka zajímavá,
neboť více než tři čtvrtiny z nich si
u povinného ručení už volí limity
70/70 milionů korun a vyšší.
Nabízíte i další výhody při
současném sjednání povinného
ručení a havarijního pojištění?
Při současném sjednání povinného
ručení s limity od 100 milionů korun a havarijního pojištění je v ceně
pojištění navíc pojištění VÝMOL. Jako
další benefit je ale i pojištění úrazu
řidiče a pojištění nezaviněné nehody.
Od limitu 150 milionů korun pak
motoristům přidáme i garanci ceny
na tři roky.
Co starší vozidla, případně přímo
veteráni? Najdou u Vás potřebné
pojištění?
Víme, že veteránská vozidla jsou
většinou rodinné klenoty, proto jsme
pro ně v rámci nového produktu
připravili speciální balíčky MEZI-

PLYN a NAPLNO, které zahrnují
i telematickou jednotku umožňující
mít veterána neustále pod dohledem. Jako první na trhu nabízíme
i možnost havarijního pojištění
veteránů. Telematická jednotka
je propojena s mobilní aplikací ve

smartphonu, takže klient může online sledovat polohu vozidla nebo
dostane varování v případě pokusu
o odcizení vozidla. Zajišťuje i automatické volání asistenční služby
v případě nehody nebo možnost vedení knihy jízd.

ČÍM DÁL SE VYDÁTE, TÍM VÍC
JE BUDETE POTŘEBOVAT

35%

SLEVA

DO KO
NCE RO
KU

Připojištění ASISTENCE PLUS
nebo CAR PLUS
pro vozidla do 3,5 t
Sleva platí pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2022.
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V doplňkoVém pojištění Vozidel Vede připojištění

skel i nadstandardní asistenční služby

Pojištění auta už dávno není jen povinné ručení.
Motoristé v dnešní době oceňují zejména připojištění skel,
rozšířené asistenční služby nebo připojištění přírodních
rizik. Přibývá také motoristů, kteří zaplatí raději o něco
více, aby získali povinné ručení s vyššími limity plnění.

skel zavedli možnost sjednat
si neomezený limit pojistného
plnění,“ dodává Velíšek.
Kromě neomezeného limitu
na připojištění skel může
být pro motoristy zajímavá

nabídku neustále inovujeme,“ informuje supervizor pojištění
vozidel České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Miloš
Velíšek.
Česká
podnikatelská
pojišťovna je s počtem téměř
1,5 milionu vozidel trojkou
na domácím trhu v povinném ručení, jak vyplývá ze
statistik České kanceláře
pojistitelů (ČKP). „Z povinného
ručení řešíme průměrně 40 tisíc
pojistných událostí každý rok,
na škodách z dopravních nehod
vyplatíme ročně přes 1,5 miliard
korun,“ doplňuje Velíšek.
ČPP na podzim představila
několik novinek. „Na počátku
října jsme na základě tržní
analýzy upravili nabídku většiny
našich doplňkových připojištění
s důrazem na vyšší částky limitů
pojistného plnění tak, jak si
klienti přáli. Například u osobních vozidel jsme u připojištění

také sleva 25 % na havarijní
pojištění v rozsahu havárie,
živel, odcizení, kterou mohou
klienti získat k povinnému
ručení SUPERPOV.
V souvislosti s povinným ručením se čím dál
více zmiňují pojistné limity, respektive jejich často
nedostatečná výše. Případy,
kdy zákonem stanovené
minimální limity pro újmy
na zdraví a majetku ve výši
35 milionů korun u povinného ručení nemusejí stačit,

„V současné době máme na výběr
14 nejrůznějších připojištění
s rozličnými kombinacemi pojistných krytí, částek nebo limitů.
A klientů, kteří mají sjednaný
alespoň jeden z těchto doplňků,
je téměř 70 %. Největší zájem
přetrvává u připojištění skel,
které má u nás přibližně každý
čtvrtý motorista. Zájem klientů
o rozšíření pojistné ochrany
vozidla narůstá, a proto naši

přibývají. A to se týká nejen
nehod v zahraničí. ČPP na
tuto situaci zareagovala.
„Limity jsme u nově sjednávaných
pojištění navýšili. Nejnižší limit
u škod na majetku a zdraví máme
ve výši 50 milionů korun. Střední
varianta počítá s limity ve výši
100 milionů korun a nejvyšší limity pro újmy na zdraví a majetkové
škody u nás činí 200 milionů korun,“ říká supervizor pojištění
vozidel z ČPP.
ČPP také reaguje na rostoucí
trend obliby pořizování
nadstandardních limitů
asistenčních služeb. Do
konce roku nabízí ČPP slevu
ve výši 35 % u příplatkového
pojištění asistenčních služeb
Asistence Plus nebo CAR plus
pro vozidla do 3,5 tun. V obou
případech získají motoristé
další výhody v podobě vyšších
limitů na asistenční zásahy
v Česku a zahraničí, odtah
vozidla na delší vzdálenost,
zapůjčení náhradního vozidla a mnoho dalších výhod.
Nicméně jak upozorňuje
Miloš Velíšek, vždy je třeba
si důkladně přečíst, na co
se asistence vztahuje a co

pokrývá. „Největší smůla je,
když se v dalekém zahraničí stane
něco s autem v sobotu večer. Ani
v cizině není běžné, že by servisy měly otevřeno v sobotu od
podvečera do pondělního rána.
Takže je například dobré si ověřit,
pro kolik nocí a kolik lidí nabízí
asistence krytí.“
Speciální
nabídku
asistenčních služeb lze však
využít i v případě, kdy povinné ručení není zřízeno
u ČPP. „Nabízíme možnost objednat si asistenční službu i k vozidlu, které u nás není pojištěné
ani na povinné ručení nebo havarijní pojištění. Tato možnost je
spojená s pořízením komplexního
cestovního pojištění. V jeho
rámci si klienti mohou dokoupit
také asistenci vozidla, navíc
také službu náhradního řidiče,
což je velká pomoc v případech,
kdy dojde například ke zranění
řidiče v cizině, a to jen za 44
korun denně. Tato možnost je
vhodná i v případech, kdy klienti vyjíždějí do zahraničí se
služebními vozidly, které mají
pouze základní asistenční krytí,
které je v zahraničí nedostatečné,“
uzavírá Velíšek.
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 26. listopadu 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Show Toma a Jerryho II (24, 25) 7.05
Scooby-Doo na stopě (1, 2) 7.55 Víkendová
Snídaně 12.25 MasterChef Česko VI (25) 13.50
Rady ptáka Loskutáka 15.00 Táta na plný úvazek. Komedie (USA, 2004) 17.10 Lovec: Zimní
válka. Akční fantasy film (USA/Čína, 2016)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Pohoda u krbu 6.15 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa 6.45 M.A.S.H (80) 7.20
M.A.S.H (81) 7.50 M.A.S.H (82) 8.25 Blondýna,
Kutil a Zabiják 8.55 Autosalon.tv 10.15 Česko
Slovensko má talent – SEMIFINÁLE 13.00
Osudové léto v horách. Romantický film
(N, 2012) 15.05 Diagnóza smrti. Krimifilm (ČR,
1979) 17.00 Tetička. Veselohra (ČR, 1941). Hrají
R. Nasková, F. Futurista, F. Smolík. Režie
M. Frič 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40
Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.00 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (8, 9)
10.55 Re-play 11.25 Re-play: Tutorial 12.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (6) 12.55
Simpsonovi XXVII (4-7) 14.50 Valkýra 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 18.15
Simpsonovi XXVIII (10, 11) 19.15 Simpsonovi XXVIII
(12) 19.45 Simpsonovi XXVIII (13) 20.15 Valerian
a město tisíce planet 23.05 Asijská spojka 0.55
Simpsonovi XXVIII (10)

20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.25 Koncert pro Martu
Pocta výjimečné české zpěvačce
k životnímu jubileu
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Maigret a zdymadlo
Detektivka (Fr./Bel./Švýc.,
1994). Hrají B. Cremer, J. Yanne,
G. Staquet, J.-C. Frissung,
F. Bertinová. Režie O. Schatzky
0.25 Místo činu – Drážďany
Neviditelní. Krimiseriál (N, 2020)
1.55 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou
2.20 Sama doma
3.55 Banánové rybičky
4.15 Rajské zahrady
4.35 Přes nový práh
5.00 Herbář
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.15 Krimi

6.40 Noviny 7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.25 DELUKSE (10) 10.30 Profesionálové III
(26, 27/30) 12.25 Miliarda 14.30 Žena za pultem
(12/12) 15.55 V sedmém nebi 18.00 Nové bydlení –
Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Kriminálka Kraj (1/13) 21.20 Kriminálka Kraj (2)
22.20 Kam nikdo nesmí 0.10 Ohňostroj lásky

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny
6.40 Aféry 2 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté
v akci 9.30 Profesionálové III (28, 29/30) 11.20
30 případů majora Zemana (23, 24) 14.50 Kam
nikdo nesmí 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.25 Druhý dech (11) 23.50 Kuchař srdcem,
komedie (USA, 2009)
PONDĚLÍ 7.00 Záchranáři v akci 7.55 Soudní
síň – cz 8.45 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55
První oddělení II 11.45 Policisté v akci 12.50 Soudní
síň 14.55 Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00
Soudní síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Miliarda 22.25 30 případů majora
Zemana (24) 0.10 První oddělení II
INZERCE

AKČNÍ SCI-FI
Otazníky
českých
dějin

INZERCE

ČT1
8.20 Království stromů 9.05 Úsměvy Olgy
Scheinpflugové 9.45 Toulky Českem budoucnosti II 10.15 Cesta kolem světa za 80 dní
(2/6) 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Princezny nejsou vždycky na vdávání 13.55
Kocourkov 15.00 Ideál septimy 16.25 Hercule
Poirot XIII 17.55 Zázračné bylinky 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

KAŽDOU NEDĚLI
OD 21.00

20.20 Jurský svět: Zánik říše
Akční sci-fi film (USA, 2018)
22.50 Světová válka Z
Horor (USA/VB/Malta, 2013)
1.10 Lovec: Zimní válka
Akční fantasy film (USA/Čína,
2016)
3.10 Novashopping
3.40 Kriminálka Anděl IV (12)

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň 10.55 První oddělení II
11.45 Policisté v akci 13.50 Soudní síň 14.50
Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní
síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ohňostroj lásky 22.05 Aféry 2 23.00 Aféry
2 23.50 První oddělení II 0.35 Soudní síň – cz
STŘEDA 10.50 První oddělení II 11.50 Policisté
v akci 12.55 Soudní síň 15.00 Policisté v akci 15.55
Policisté v akci 17.00 Soudní síň 18.00 Soudní síň –
cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (11)
21.45 Nejmladší z rodu Hamrů (1) 22.45 První
oddělení II 23.40 Soudní síň – cz 0.20 Krimi

ČTVRTEK 9.40 Soudní síň 10.45 První oddělení II 11.45 Policisté v akci 12.50 Soudní síň 14.55
Policisté v akci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní
síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Krajina s nábytkem 22.25 30 případů
majora Zemana (25) 0.15 První oddělení II
PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.55 První oddělení II

11.50 Policisté v akci 12.50 Soudní síň 15.00
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Soudní
síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Osada Havranů 21.45 Poslední minuty na
Zemi 23.45 První oddělení II 0.25 Soudní síň – cz

20.15 Česko Slovensko má talent –
FINÁLE
23.00 Temný Kraj II (14)
Bestie 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský. Režie
J. Bártů
0.20 Oko v oblacích
Thriller (VB, 2015).
Hrají H. Mirrenová, A. Paul,
A. Rickman a další. Režie
G. Hood
2.25 Inspektor Rebus
Uzly a kříže. Krimiseriál (VB,
2007). Hrají K. Stott, C. Priceová,
J. Blacková a další. Režie
R. Gartland
4.05 Tajemné křížovky
Čáry máry smrt. Detektivní
seriál (USA, 2020). Hrají
L. Chabertová, B. Nivenová,
B. Elliott. Režie J. Wright

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 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 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný
za humny 22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá
Valentýna 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Novotný za
humny 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný za
humny 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.05 Dr. House VIII (20) 7.05 Dr. House VIII (21)
8.05 Teleshopping 8.35 O Nosáčkovi 10.30 Velký
den slečny Pettigrewové 12.20 Noc filmových
nadějí 13.35 Grinch, rodinný film (USA, 2000)
15.35 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky,
dobrodružný film (USA, 2010) 17.35 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 20.00 Belle,
drama (VB, 2013) 22.00 Základna, válečné drama
(USA/Bulh., 2019) 0.25 Pád Bílého domu

Prima Max
6.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 6.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8) 7.45 Hobit:
Šmakova dračí poušť, dobrodružné fantasy
USA/N. (Zél., 2013) 10.55 Terminál, romantická
komedie (USA, 2004) 13.40 Temné síly, akční film
(USA, 2018) 15.45 Velké nesnáze v Malé Číně,
akční komedie (USA, 1986) 17.50 Špindl, komedie
(ČR, 2017) 20.00 Spectre, akční film (VB/USA,
2015) 23.05 Četa, válečný film (USA, 1986)

ÚTERÝ 10.20

Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 18.55
Tarzan 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný za
humny 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Tarzan 18.55 Tarzan 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Novotný za humny 15.55
Osudová láska 17.55 Tarzan 18.55 Tarzan 19.55 Yago,
syn džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný
za humny 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus stor

PÁTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store

14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Novotný
za humny 15.55 Osudová láska 16.55 Osudová láska
17.55 Tarzan 18.55 Tarzan 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Novotný za humny
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

neděle 27. listopadu 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
15.00
16.30
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.25
21.54
21.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Ideál
septimy 7.50 Blondýna 8.05 Pečení
na neděli 8.45 Polopatě 9.40
Kalendárium 9.55 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 F. L. Věk (13/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Pohádka o věrnosti
Nezbedná pohádka
Nejlepší kšeft mýho života
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13)
Adventní koncerty České televize
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Případ pro lyžaře
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966)
23.35 Případy detektiva Murdocha XV
0.20 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou
0.55 Detektiv Endeavour Morse VI
2.25 13. komnata Kamily Nývltové
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.05 Banánové rybičky

Nova
6.05
6.35
7.05
7.55
11.50
13.15
15.00
17.15
19.30
20.20

21.35
22.55
23.25
1.30
2.10
2.50
3.10
3.50
4.45

Show Toma a Jerryho II (26)
Dobrodružství Toma a Jerryho (1)
Scooby-Doo na stopě (3, 4)
Víkendová Snídaně
MasterChef Česko VI (26)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Deníček moderního fotra
Romantická komedie
(ČR, 2021)
Román pro ženy
Komedie (ČR, 2005)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (5)
Sestřička. Krimiseriál ČR (2017).
Hrají S. Norisová, J. Satoranský,
F. Tomsa
Kriminálka Anděl IV (13)
Střepiny
Lovec policajtů
Akční film (USA, 2001)
Dr. House VIII (20)
Dr. House VIII (21)
Novashopping
Na lovu II
Pojišťovna štěstí V (3)
Novashopping

Prima
6.00
6.15
6.30
7.35
8.40
9.15
9.50
10.15
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.05
15.20
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.20
3.00

Pohoda u krbu
Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (80, 81)
M.A.S.H (82, 83)
M.A.S.H (84)
Prima Svět
Prima Česko
Jak to bylo, šéfe?
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Černé vdovy (2)
Temný Kraj II (14)
Špindl
Komedie (ČR, 2017)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Srdce na dlani
Komedie (ČR, 2022)
Diagnóza smrti
Krimifilm (ČR, 1979)
Pod povrchem
Mysteriózní thriller (USA, 2000)
Osudové léto v horách

Nova Cinema
5.25 Gorily v mlze 7.45 Teleshopping 8.25 Željesboj 10.10 Grinch 12.10 Nádherné bytosti 14.35 Belle,
drama (VB, 2013) 16.30 King Kong, dobrodružný
film (N/USA, 2005) 20.00 Lovec: Zimní válka,
akční fantasy film (USA/Čína, 2016) 22.10 Na život
a na smrt, akční film (USA, 2013) 0.35 Světová
válka Z, horor (USA/VB/Malta, 2013)

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.00 Pevnost Boyard (9, 10)
10.25 Autosalon.tv 11.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 12.30 Simpsonovi XXVII (8-11) 14.20
Valerian a město tisíce planet 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(14, 15) 19.15 Simpsonovi XXVIII (16, 17) 20.15 Hobit:
Bitva pěti armád 23.05 Tiché místo 0.50
Simpsonovi XXVIII (14)

Prima Max
5.40 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8, 9) 8.15
Tetička 9.55 Manžel na zkoušku 12.20 Velké nesnáze
v Malé Číně 14.25 Vražda v Orient expresu 16.50
Spectre, akční film (VB/USA, 2015) 20.00 Krásná
pokojská, romantická komedie (USA, 2002) 22.15
Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi film (USA, 1997) 0.20
Pasti, pasti, pastičky, drama (ČR, 1998)

pondělí 28. listopadu 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Cesta kolem světa za
80 dní (2/6) 9.45 Kufr 10.00
168 hodin 10.40 Hercule Poirot 11.30
AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Poklad byzantského kupce
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 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Případy 1. oddělení III (13/13)
21.25 Reportéři ČT
22.10 Legendy kriminalistiky 3
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.40 Místo činu – Berlín
0.20 AZ-kvíz
0.45 Sváteční slovo husitské farářky
Anny Štěpánkové

Nova
5.55
8.20
8.35
9.40
10.55
11.50
12.00
12.25
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.30
0.25
1.25
2.10
2.35
2.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4375)
Policie Modrava II (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (4)
Dr. House VIII (22)
Dr. House VIII (23)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4376)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (188)
Specialisté (118)
Kriminálka Las Vegas VIII (3)
Dr. House VIII (22)
Dr. House VIII (23)
Kriminálka Las Vegas VIII (3)
Střepiny
Novashopping
Na lovu II

Prima
6.00
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
9.50
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.00
1.05
2.05

Pohoda u krbu
M.A.S.H (82)
Nový den
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger VII (15)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (9)
Komisař Rex VII (1)
Námořní vyšetřovací služba XI
(6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Černé vdovy (3)
Den jak sen
Vinaři II (16)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(6)

Nova Cinema
5.50 O Nosáčkovi 7.45 Teleshopping 8.15
Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky 10.15
Belle 12.15 Teleshopping 12.45 King Kong 16.20 Půl
domu bez ženicha, komedie (ČR, 1980) 18.00 Táta
na plný úvazek, komedie (USA, 2004) 20.00
Něžné vlny, komedie (ČR, 2013) 22.05 Cesta
zpátky, drama (USA, 2020) 0.10 Lovec policajtů

Prima cool
8.20 Top Gear IV (3, 8) 10.35 Hvězdná brána II
(3, 4) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8)
13.25 Simpsonovi XXVII (12-15) 15.15 Hvězdná
brána II (5, 6) 17.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (9) 18.15 Simpsonovi XXVIII (18-21) 20.15
Prima Partička 21.20 Partička 22.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. XII (8) 23.05 Re-play 23.35
Simpsonovi XXVIII (18) 0.05 Simpsonovi XXVIII (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 M.A.S.H 7.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (9, 10) 9.05
Philomena 11.00 Den dobytí Bastily 12.50 Vražda
v Orient expresu 15.15 Vlak do neznáma 17.45
Krásná pokojská 20.00 Co jsme komu zase
udělali?, komedie (Fr., 2019) 22.05 Vyšinutý, thriller
(USA, 2020) 23.50 Hobit: Bitva pěti armád, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)

úterý 29. listopadu 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Kluci v akci 10.25 Anglický
biftek s českou oblohou 11.30
AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Hercule Poirot
15.20 Dopis
15.45 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Infocentrum: Drahé Česko, ...?
20.15 Tchyně a uzený
21.40 Hercule Poirot XIII
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Komisař Moulin
0.45 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.30
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
0.40
1.40
2.30
2.45
3.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4376)
Specialisté (188)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (5)
Kriminálka Miami (1)
Kriminálka Miami (2)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4377)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (27)
Souboj na talíři
Víkend
Kriminálka Miami (1)
Kriminálka Miami (2)
Souboj na talíři
Novashopping
Na lovu II
Pojišťovna štěstí V (5)

6.00
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
1.05
2.05
3.05
4.00

Prima

Nova Cinema

Pohoda u krbu
M.A.S.H (84)
Nový den
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
Černé vdovy (3)
Walker, Texas Ranger VII (16)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (10)
Komisař Rex VII (2)
Námořní vyšetřovací služba XI (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (70)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI (7)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (10)
Komisař Rex VII (2)

5.45 Željesboj 8.05 Dr. House VIII (22, 23) 10.00
Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky 12.30
Kouzelný čas Vánoc 14.20 Půl domu bez ženicha
15.55 Něžné vlny 17.55 Lovec: Zimní válka 20.00
Jurský svět: Zánik říše, akční sci-fi film (USA, 2018)
22.35 Chvění 5: Pokrevní linie, horor (USA/JAR,
2015) 0.30 Nicky Larson: Agent amatér

Prima cool
8.20 Top Gear IV (4, 9) 10.35 Hvězdná brána II (5, 6)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (9) 13.25
Simpsonovi XXVII (16-19) 15.15 Hvězdná brána II (7, 8)
17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10) 18.15
Simpsonovi XXVIII (22) 18.45 Simpsonovi XXIX (1-3)
20.15 Joker Show 21.15 Luděk Staněk se zlobí 21.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. XII (9) 22.50
Re-play: Tutorial 23.20 Simpsonovi XXVIII (22)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.05 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (10, 11) 7.55 Hra s úzkostí 9.50 Skrytá
čísla 12.25 Vlak do neznáma 14.55 Dokonalý svět,
thriller (USA, 1993) 17.55 Co jsme komu zase
udělali?, komedie (Fr., 2019) 20.00 Nepřítel před
branami, válečný film (VB/Fr./N/USA/Irs., 2001)
22.50 Černá labuť, drama (USA, 2010) 0.55
Vyšinutý, thriller (USA, 2020)

středa 30. listopadu 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Dopis 11.25 Postřehy
odjinud 11.30 AZ-kvíz tentokrát
s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zázračné bylinky
14.30 Počesku
14.40 Rozpaky kuchaře Svatopluka
15.35 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (39/39)
22.00 13. komnata Vojty Nedvěda
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Já, Mattoni
23.30 Maigret a zdymadlo
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.10
0.05
1.10
1.50
2.30
2.45
3.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4377)
Specialisté (118)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (6)
Kriminálka Miami (3)
Kriminálka Miami (4)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4378)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (28)
Utajený šéf II
Kriminálka Las Vegas VIII (4)
Kriminálka Miami (3)
Kriminálka Miami (4)
Kriminálka Las Vegas VIII (4)
Novashopping
Na lovu II
Pojišťovna štěstí V (6)

6.00
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.05
2.00
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Pohoda u krbu
M.A.S.H (86)
Nový den
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
Zoo (70)
Walker, Texas Ranger VII (17)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (11)
Komisař Rex VII (3)
Námořní vyšetřovací služba XI (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Dobré zprávy (6)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI (8)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (11)
Komisař Rex VII (3)

6.50 Teleshopping 7.20 Kriminálka Miami (1, 2) 9.15
King Kong 13.00 Teleshopping 13.30 Táta na plný
úvazek 15.35 Jurský svět: Zánik říše 18.05 Talisman,
romantické drama (USA, 2012) 20.00 Román pro
ženy, komedie (ČR, 2005) 22.05 Henryho deník,
drama (USA, 2017) 0.10 Chvění 5: Pokrevní linie,
horor (USA/JAR, 2015)

Prima cool
8.20 Top Gear IV (5, 10) 10.35 Hvězdná brána II (7, 8)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10) 13.25
Simpsonovi XXVII (20-22) 14.55 Simpsonovi XXVIII
(1) 15.15 Hvězdná brána II (9, 10) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11) 18.15 Simpsonovi XXIX (4-7)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Blondýna, Kutil a Zabiják
22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. XII (10) 23.05
Bábovky a plechovky 23.35 Simpsonovi XXIX (4-6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 M.A.S.H 7.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (11, 12) 9.05 Láska po
anglicku 11.15 Tetička, veselohra (ČR, 1941) 13.00
Dokonalý svět, thriller (USA, 1993) 15.55 Temné síly,
akční film (USA, 2018) 18.10 Zimní zámek, romantický film (USA, 2019) 20.00 Koupili jsme zoo,
rodinný film (USA, 2011) 22.40 Perem markýze de
Sade, historický film (USA/N/VB, 2000)

čtvrtek 1. prosince 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.10 S vůní tradice 10.35 Šatna 11.05
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz
tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (13/13)
15.40 Na krok od nebe IV
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Spravedlnost (2/3)
Krimidrama (ČR, 2017)
21.30 Toulky Českem budoucnosti II
21.55 Máte slovo s M. Jílkovou
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Detektiv Endeavour Morse VI
1.00 AZ-kvíz
1.25 Bydlení je hra

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.30
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.00
22.35
23.10
0.05
1.05
1.55
2.20

Snídaně
Novashopping
Ulice (4378)
Souboj na talíři
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (7)
Kriminálka Miami (5)
Kriminálka Miami (6)
Výměna manželek IX
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4379)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
O mě se neboj (5)
Comeback
Comeback
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami (5)
Kriminálka Miami (6)
O mě se neboj (5)
Comeback
Novashopping

Prima
6.00
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.20
0.25
1.40
2.35

Pohoda u krbu
M.A.S.H (88)
Nový den
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
Dobré zprávy (6)
Walker, Texas Ranger VII (18)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (12)
Komisař Rex VII (4)
Námořní vyšetřovací služba XI
(9)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (71)
Inkognito
K TABULI!
Inkognito
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(9)

Nova Cinema
5.40 Kouzelný čas Vánoc 7.30 Teleshopping 8.00
Kriminálka Miami (3, 4) 9.50 Hrdina až do konce
11.45 Teleshopping 12.15 Talisman 14.15 Něžné vlny
16.10 Román pro ženy 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn,
fantasy film (USA, 2017) 20.00 Zpátky do ringu,
komedie (USA, 2013) 22.15 Doom, horor (USA/ČR,
2005) 0.20 Henryho deník, drama (USA, 2017)

Prima cool
6.20 Joker Show 7.45 Re-play 8.20 Top Gear IV (6)
9.25 Top Gear V (1) 10.35 Hvězdná brána II (9, 10)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11) 13.25
Simpsonovi XXVIII (2-5) 15.15 Hvězdná brána II
(11, 12) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (12)
18.15 Simpsonovi XXIX (8-11) 20.15 Partička XXL
21.40 Bábovky a plechovky 22.15 Vetřelec vs.
Predátor 0.15 Simpsonovi XXIX (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 M.A.S.H 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (12, 13) 8.45
Valerian a město tisíce planet 11.30 Velké nesnáze
v Malé Číně 13.40 Zimní zámek 15.25 Královský
víkend, komedie (VB, 2012) 17.20 Koupili jsme zoo,
rodinný film (USA, 2011) 20.00 Na kolejích čeká
vrah, krimifilm (ČR, 1970) 21.50 Špion, akční komedie (USA, 2015) 0.20 Perem markýze de Sade

pátek 2. prosince 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 13. komnata Vojty Nedvěda
10.45 Případy detektiva Murdocha XV
11.30 AZ-kvíz tentokrát s Fortunou

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Zlodějská komedie
15.55 Úsměvy Olgy Scheinpflugové
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 S vůní tradice
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR, 2006)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Z archivu Sherlocka Holmese
23.25 Z archivu Sherlocka Holmese
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.25
1.25
2.05
2.30
2.50

Snídaně
Novashopping
Ulice (4379)
O mě se neboj (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí V (8)
Kriminálka Miami (7)
Kriminálka Miami (8)
Výměna manželek IX
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4380)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Přání Ježíškovi
Romantická komedie (ČR, 2021)
Pád Londýna
Akční film (VB/Bulh./USA, 2016)
Kriminálka Miami (7)
Kriminálka Miami (8)
Comeback
Novashopping
Na lovu II

Prima
6.00
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.55
0.30
1.30
2.25

Pohoda u krbu
M.A.S.H (90)
Nový den
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
Zoo (71)
Walker, Texas Ranger VII (19)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (13)
Komisař Rex VII (5)
Námořní vyšetřovací služba XI
(10)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Máme rádi Česko
Jak to bylo, šéfe?
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XI
(10)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
VI (13)

Nova Cinema
5.35 Hrdina až do konce 8.00 Kriminálka Miami (5)
8.55 Kriminálka Miami (6) 9.50 Talisman 11.50
Teleshopping 12.20 Dračí srdce: Boj o trůn 14.10
Osudové léto 2 16.25 Divoká stvoření 18.15 Rivalové
20.00 Vánoční skřítek, komedie (USA/N, 2003)
21.55 Romeo musí zemřít, akční film (USA, 2000)
0.10 Zpátky do ringu, komedie (USA, 2013)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.20 Autosalon.tv 7.45 Re-play:
Tutorial 8.20 Top Gear IV (7) 9.25 Top Gear V (2)
10.35 Hvězdná brána II (11, 12) 12.30 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (12) 13.30 Simpsonovi
XXVIII (6-9) 15.15 Hvězdná brána II (13) 16.15
Hvězdná brána II (14) 17.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (13) 18.15 Simpsonovi XXIX (12-15)
20.15 Zlatá horda 22.55 Ohnivé peklo

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 M.A.S.H 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (13, 14) 8.45
Vlak do neznáma 11.05 Spectre 14.15 Královský
víkend 16.15 Tíživá minulost 18.10 Muž na míru
20.00 Srdce na dlani, komedie (ČR, 2022) 22.00
Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu, komedie (USA,
2006) 23.45 Špion, akční komedie (USA, 2015)
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AFRA

Na zdraví výborně
zafungoval AVS přístroj

sují, že se po použití jednoho dvacetiminutového
programu cítí odpočinutí
jako po hodinách spánku,
s lepší náladou, bez stresujících myšlenek.

Někteří si udržují vysokou imunitu a dobrou
psychickou kondici, například kvalitní spánek,
pomocí přístroje zvaného AVS (audiovizuální
stimulační přístroj). Snadno se ovládá, má
garantované účinky a doporučují ho i lékaři.
Jak říká i PhDr. Dagmar Nývltová: ,,Nejlépe
funguje na nespavost, stresy,
různé úzkosti. Používáme ho
už přes 15 let. Jeden program
trvá zhruba 20 minut a někdy
na to není v ordinaci dost času.
Proto si ho řada lidí, co vím,
po dobré zkušenosti koupila
domů.“
Biomedicínsk ý AVS
přístroj se skládá ze speciálních brýlí, sluchátek
a ovládací jednotky. Vyberete si příslušný program,
třeba na podporu imunity
a spustíte start. Brýle a sluchátka vysílají frekvenci, která přeladí mozek

INZERCE

do určitých stavů vědomí.
Mozek pak zvýší produkci některých látek v těle,
v případě imunity například lymfocitů, bílých krvinek a serotoninu. Stejně
fungují i další programy:
například u spánkových
programů zvýší AVS přístroj přirozenou produkci
melatoninu.
Tuto technologii vyvíjelo mnoho vědeckých týmů
včetně dvou nositelů Nobelových cen. Nejvíce využívané jsou programy pro
eliminaci únavy, nespavosti, depresí, vysokého krevního tlaku a stresu. Podle

AVS přístroj je velmi účinný zejména pro psychickou kondici. Pomáhá na nespavost, většinu typů depresí, stres, únavu, úzkosti, také
jako prevence proti Alzheimerově chorobě. Jak říká přední český
psycholog PhDr. Petr Šmolka: ,,V případě stresu a nespavosti není
ostudou nechat si předepsat lék, je ale lepší použít AVS přístroj.”
mnoha lékařů je právě
eliminace stresu klíčová,
protože stres je příčinou
vzniku až 70% nemocí. Přitom AVS přístroj odstraní
stres ihned: poskytne rychle tak hlubokou relaxaci,

kterou většina lidí dlouho
nezažila. Uživatelé popi-

Jde to i bez léků
AVS přístroj lze doporučit. Je účinný, snadno ovladatelný a nemá vedlejší
účinky, protože optimalizuje přirozené schopnosti
organismu. Často předčí
i léky. Podle prestižní německé kliniky Charité,
která v roce 2018 provedla
klinickou studii pro AVS
přístroj Laxman, zvýší
tento přístroj psychickou
odolnost o neuvěřitelných
27% během několika minut!
Mgr. Vítězslav Brabec

Pro další informace si můžete přímo zde vyžádat tištěnou
brožuru o této biomedicínské technologii. Stačí, když pošlete běžnou SMS s vaší poštovní a emailovou adresou a slovem
DVA na telefon 774 444 795. Zaslání brožury je zdarma.

AVS přístroj: zdraví a pohoda.
Okamžitá redukce stresu, únavy,
nespavosti, depresí, vysokého
tlaku a dalších 20 možností.

PhDr. Dagmar Nývltová: ,,Poprvé jsem AVS přístroj
vyzkoušela u kolegů v Belgii a nyní ho používáme denně.
AVS přístroj funguje velice dobře, zvláště na nespavosti,
úzkosti, stres, deprese, únavu.”
Nic neriskujete - vyzkoušení
účinku zdarma! V prodejnách:
PRAHA: tel. 774 444 795  BRNO: tel. 778 035 563
Další prodejny najdete na www.galaxy.cz.

Info: www.galaxy.cz  Info: 774 444 795
Tištěný katalog - pro zdraví objednejte přes SMS zadarmo:
Pošlete běžnou SMS s Vaší poštovní a
emailovou adresou a slovem DVA na
telefon: 774 444 795.
Zásilku obdržíte i s dárkem: CD
automatická relaxace a Čakry.

Black Friday: slevy 10-50% na vše!
100 výrobků pro zdraví a psychickou kondici:
AVS přístroje, maséry, biolampy, světelná terapie...
Vánoční slevy. Dárky. Akce jsou časově omezeny.
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MASO TŘEBOVLE
SPECIÁLNÍ TÉMA

S dárky si už nelámejte hlavu
Prodejny Maso Třebovle
se chystají na
předvánoční nápor
zákazníků. Na pultech
mají i vinné klobásy či
špekáčky na utopence.

Recept na
utopence

P

ředvánoční období s sebou přináší otázku, jakými dárky potěšit
své blízké. Čím udělat radost babičce, dědečkovi, tatínkovi či mamince,
když na otázku, co by si přáli, odpovídají: „Já nic nepotřebuji.“ S praktickým řešením přichází prodejny Maso Třebovle. Už vloni prodejny nabídly svým
zákazníkům možnost zakoupení dárkové karty a podle zájmu bylo jasné, že to
je přesně věc, která mnohým starosti
s vymýšlením dárků vyřeší. „Letos s touto možností přicházíme znovu. Kartu je
možné v našich obchodech nabít na libovolnou částku od 500 do 2 500 korun.
Karty kupují nejen zákazníci pro své
blízké, ale i firmy jako poděkování pro
své zaměstnance,“ uvedl majitel firmy
Maso Třebovle Radek Štěpnička. Kartou obdarovaný může platit na všech prodejnách Maso Třebovle, a to opakovaně
až do vyčerpání částky. Po každém nákupu ví, kolik mu ještě peněz zbývá.
Firma Maso Třebovle má 15 vlastních prodejen, kde nabízejí veškerý sortiment ze svého výrobního závodu. Zakládají si na kvalitních surovinách a tradičních postupech. Od podzimu se na
prodejních pultech začínají objevovat
i vinné klobásy, které patří na každý
štědrovečerní jídelní stůl. „Vinné klobásy patří k našim top produktům, vyrábíme je tradičními postupy a je v nich
vše, co do vinné klobásy patří. Jsou
mezi zákazníky velmi oblíbené nejen
kolem Vánoc,“ řekl Radek Štěpnička.

Děláte si starosti, jaký
dárek komu koupit? Maso Třebovle
opět nabízí svým zákazníkům možnost zakoupení dárkové karty, kterou lze nabít na
libovolnou částku od 500 do 2 500 korun.

Vinné klobásy jsou před Vánoci jedním z nejprodávanějších produktů. Taliáni a špekáčky se hodí zase na utopence, které zpestří silvestrovskou tabuli,
ale i náročné novoroční ráno.
2x FOTO | ARCHIV MASO TŘEBOVLE

Jak připravit utopence? Pikantní
a kyselý nálev je základ. Vybíráme
recept z toprecepty.cz, který získal
vysoké hodnocení.
Potřebovat budete 2 kg špekáčků,
800 g cibule, 0,75 l vody, 0,5 l
octa, špetku soli, 2 lžíce cukru,
16 kuliček nového koření,
16 kuliček pepře, 8 feferonek.
Cibuli a špekáčky rozkrájíte
a naskládáte střídavě do sklenice.
Vodu s octem, cukrem,
feferonkami a kořením povaříte asi
10 minut, necháte vychladnout
a zalijete tím špekáčky s cibulí.
Necháte odležet asi týden.
Vhodné k jídlu jsou ale už po dvou
dnech. Dobrou chuť.

Vinné klobásy není potřeba objednávat, jsou součástí běžného sortimentu.
Týden před Vánoci se pak stávají jedním z nejprodávanějších produktů.
Oblíbeným produktem z dílny Maso
Třebovle jsou i vázané špekáčky. Pro
ně si zákazníci chodí po celý rok. Zatímco v létě je lidé kupují zejména na opékání, v zimních měsících je využívají
na utopence, které mohou být zpestřením silvestrovské tabule, ale jsou skvělé i na spravení žaludku po bujaré silvestrovské noci. Aby utopence skvěle
chutnaly, je výběr špekáčku zásadní.
Jen kvalitní špekáček s vysokým procentem masa a bez náhražek totiž dokáže dobře nasáknout nálev. Kdo preferuje masovější chuť bez špeku, může na
výrobu utopenců použít pravé taliány
od Maso Třebovle. Vážou se stejně jako
špekáčky a připravují se podle staré receptury. Kvalitní maso je základem.
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p ř ip r a v t e s e

n a v á n o č n í s v á tk y
Listopad je èas na pøípra vu utopenc
ù.
Z našich špekáèkù jsou skvìlé.

Špekáèky
vázané
tradièní receptur a
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www.5plus2.cz

Americký ﬁlantrop Warren Buffet: Musí existovat nějaký zvrácený lidský rys dělat si...

Tajenka: … snadné věci složitými.

INZERCE

Platnost nabídky

23. 11. – 6. 12. 2022
nebo do vyprodání zásob.

NESCAFÉ
Classic 200 g
instantní káva
vybrané druhy
(49,95 Kč/100 g)

Rodinné 200 g
82%
(16,45 Kč/100 g)

3290

Aljašská treska 300 g
porce ﬁlé
(23,30 Kč/100 g)

6990

KINDER
Chocolate 50 g
(33,80 Kč/100 g)

13

90

OPAVIA
Miňonky 70 g
50 g + 40% zdarma
smetanové, kakaové
(19,86 Kč/100 g)
Kouzelné
vajíčko 20 g
s překvapením
(59,50 Kč/100 g)

1190

1690

3690

D OETKER
DR.
P
Poleva
100 g
v
vybrané
druhy

23
2 90

Okurky
sterilované 660 g
ve sladkokyselém
nálevu 5 – 7 cm
pevný podíl 330 g
(11,18 Kč/100 g p.p.)

9990
BUDWEISE
ER
ar
Budva
5l
Výčepní 0,5
vo
světlé výčepní piv
č/l)
(19,80 Kč
Dublon 0,5 l
karibský rum 3YO
38%
(379,80 Kč/l)

990

18990

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

Střední Čechy východ
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Dánka chce v Česku vyhrát ligu
V badmintonové
extralize smíšených
družstev patří Benátky
nad Jizerou k předním
celkům. I za pomoci
kvalitních cizinců.

27. pozice. Spoluhráč jí pomáhá také
v aklimatizaci na české prostředí, seznamka s ostatními badmintonisty z benáteckého týmu proběhla i na klubové
party.

Kofole na chuť nepřišla

PETR PROCHÁZKA
BENÁTKY NAD JIZEROU | Za fotbalovou Boleslav nastupuje třeba Ubong
Moses Ekpai z Nigérie, za Příbram zase
čerstvý reprezentant Zambie Benson
Sakala. Hokejová Boleslav míchá do sestavy posily hned z pěti zahraničních
zemí, vedle Slováků spoléhá také na
Slovince, Fina, Švéda a Lotyše.
Švéda a Lotyše zaměstnává i Kladno,
k tomu dva Kanaďany. Pestrý mix cizinců posílají na palubovky také basketbalové týmy Nymburka i Kolína či zástupci Středočeského kraje ve volejbalové
extralize: Odolena Voda, Příbram, Kladno a Benátky nad Jizerou.
Právě v tomhle sedmitisícovém městečku u Mladé Boleslavi se dlouhé roky
hraje vrcholově také badminton. A ano,
i tohle nenápadné odvětví dokáže přilákat zahraniční hvězdy.
„V létě se mi ozval prezident klubu,
pan Petr Martinec, že by byl rád, kdybych hrála extraligu společně s mým
parťákem Mikkelem Mikkelsenem. Na
nabídku jsem kývla a jsem moc ráda,“
popsala nedávné námluvy čerstvá posila Benátek, dánská reprezentantka
Rikke Soby Hansen.
Bronzová medailistka z letošního evropského šampionátu v Madridu potvr-

Dánská reprezentantka Rikke Soby Hansen patří v dresu Benátek nad Jizerou k hvězdám badmintonové extraligy.
FOTO | ARCHIV BK 1973 BENÁTKY
dila hned v úvodu nového angažmá, že
bude hvězdou extraligy.

Skvělá bilance v mixu
V programu úvodních dvou kol soutěže
smíšených družstev byla jedinou postavou, která zvítězila ve všech čtyřech zápasech, do nichž nastoupila.
„Věřím, že můžeme bojovat o nejvyšší příčky,“ prohlásila Dánka, jejíž triumfy stačily na vítězství nad Klimkovicemi, ale už nikoliv na Plzeň, kde Benátky podlehly. „Nikdy jsem v Česku nehrála, ale při pohledu na sestavy jednotlivých týmů je to velmi kvalitní soutěž
se spoustou velmi dobrých hráčů, kteří
jsou top v Evropě,“ všimla si Rikke

Sportovní úsek v Boleslavi
nečekaně převzal Ševc
MLADÁ BOLESLAV | To jsou změny!
Nedávný obránce Martin Ševc se stal nečekaným sportovním ředitelem extraligové Mladé Boleslavi. V klubu, kde jedenačtyřicetiletý Ševc strávil předchozí
tři sezony, než v srpnu ukončil kariéru,
nahradí Radima Vrbatu a Václava Nedorosta, který opouští post sportovního
manažera.
„Děje se tak po vzájemné debatě a dohodě všech zúčastněných. Důvodem je
skutečnost, že Radim Vrbata s Vaškem
Nedorostem nebudou v klubu v následující sezoně působit na manažerských pozicích,“ vysvětlil generální manažer klubu Jan Tůma.
Změna záhy po rozjezdu nové sezony
má své opodstatnění. „Už nyní je nutné
začít připravovat složení týmu na novou sezonu. A je samozřejmé, že tyto
kroky by měla činit osoba, která za tým

ponese odpovědnost v následujícím ročníku. Což byl také jednoznačný požadavek majitele klubu pana Plachého,“ uvedl Tůma.
Účastník mistrovství světa v roce
2014 v Minsku Ševc během hráčské kariéry získal čtyři tituly ve Švédsku a v
roce 2016 se radoval z triumfu v extralize s Libercem. Během angažmá v Boleslavi byl celé tři sezony kapitánem Středočechů. V extralize sehrál 648 zápasů,
nasbíral 265 bodů (75+190) a 1 248
trestných minut. Nyní nastupuje na krajské úrovni za Poděbrady, kde žije. „Jestli v životě aspoň něco trochu umím a rozumím tomu, nebo si to alespoň myslím, tak hokeji. Navíc nejsem typ, co by
vydržel nic nedělat. Celý život jsem jel
v určitém režimu, a kdybych neměl dělat vůbec nic, do týdne se ukopu nudou,“ řekl Martin Ševc.
(gej)

Soby Hansen. S krajanem a nyní také
klubovým kolegou Mikkelem Mikkelsenem patří k absolutní evropské špičce
v mixu, ve světovém žebříčku jim patří

„Na společné večeři mi spoluhráči říkali, že máte fantastický nealkoholický nápoj kofolu, ale přiznám se, že mi vůbec
nechutná. To můj spoluhráč Stev
Stallwood ji miluje,“ smála se Dánka
a jmenovala přitom další zajímavou figuru ze soupisky družstva.
Stev Stallwood je totiž rodákem
z Milton Keys, jehož maminka pochází
z Českého Těšína. Takže Angličan s českým pasem. Společně se znovu sejdou
za dva týdny, kdy extraliga pokračuje
dalším dvoukolem.
„Moc se těším, máme opravdu kvalitní tým. Je moc příjemné být spolu a extraligová utkání si užívat jako družstvo.
Věřím, že můžeme v celkovém pořadí
bojovat o titul,“ zasnila se Rikke Soby
Hansen.
Tak hodně štěstí...

INZERCE

SLOVINSKO 2023
S
TERMÁLNÍ LÁZNĚ

DOPORUČUJEME NEJEN RODINÁM S DĚTMI!

MORAVSKE TOPLICE

HOTEL LIVADA***** 1. 1.–23. 3. 2023

MORAVSKE TOPLICE

HOTEL AJDA**** 1. 1.–6. 3. 2023

MORAVSKE TOPLICE

HOTEL TERMAL**** 1. 1.–31. 3. a 1. 3.–18. 3. 2023

MORAVSKE TOPLICE

APP PREKMURSKA VAS AJDA**** 1. 1.–7. 4. 2023

RADENCI

HOTEL RADIN**** 1. 1.–7. 4. 2023

NABÍDKA PLATÍ PŘI ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE
(= ÚHRADA ZÁLOHY VE VÝŠI 50 %) DO 1. 12. 2022.

BLACK FRIDAY
SLEVA 30 %
CK Hungariatour
Praha, tel.: 736 485 865
Písek, tel.: 737 332 565
Více na www.hungariatour.cz

ROČNÍ A ZÁNOVNÍ VOZY
Vybíráme z nabídky:

KIA PICANTO

PEUGEOT 2008

SEAT IBIZA

1,0 COMFORT

1,2 PURETECH ACTIVE

XCELLENCE 1.0 TSI

244 900 Kč

314 900 Kč

339 900 Kč

VOLKSWAGEN TIGUAN

VOLKSWAGEN PASSAT

VOLKSWAGEN T-ROC

514 900 Kč

609 900 Kč

629 900 Kč

TRENDLINE 1.4 TSI 92KW

ELEGANCE 2,0 TDI 7DSG

STYLE 1,5 TSI 110 KW 7DSG

Fotograﬁe vozů jsou pouze ilustrativní.

AUTO JAROV

NAVÍC VÝHODNÉ BONUSY
Plná nádrž
Dálniční známka
Další bonus při výkupu vozu
Až 3 servisní prohlídky zdarma k vybraným vozům

AUTO JAROV
Kunratice

Osiková 2, Praha 3

Vídeňská 126, Praha 4

251 002 306

251 002 824

bazar@autojarov.cz

kunratice@autojarov.cz

www.autojarov.cz

