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Karin
Krajčo Babinská
Já miluju psy,
Richard želvy.
Dokonce mi
tvrdí, že ho
poznávají
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Zlín připravuje
velké kulatiny
Oslavy 700. výročí
krajského města ozdobí
výstava originálu listiny,
podle které Zlín koupila
v roce 1322 královna
Eliška Rejčka.
MILAN LIBIGER
ZLÍN | Zlín částečně odtajnil průběh
oslav, kterými si příští rok připomene
výročí 700 let od první zmínky v historických pramenech. Akce se budou konat celý rok: začnou novoročním ohňostrojem a skončí vánočními trhy na
konci roku. Některé budou speciálně
zorganizované, další, tradičnější budou
výročí připomínat.
Hlavní atrakcí bude třídenní multižánrový festival, který se uskuteční na konci června na více místech Zlína. Nabídne koncerty, divadelní představení,
workshopy i sportovní aktivity.
„Bude to největší a stěžejní událost
oslav,“ upozornila jejich hlavní organizátorka Jana Kubáčová.
Účinkující zatím neprozradila, stejně
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Zlín zdobí vánoční kolo

jako u dalších bodů programu se přesná
náplň teprve dolaďuje. Mezi jedinečné
záležitosti bude patřit i galavečer v Kongresovém centru na konci června.
„Rádi bychom sem pozvali osobnosti, které nějakým způsobem Zlín zviditelňovaly a zviditelňují,“ nastínila Kubáčová. „Půjde o komponovaný večer, který by měl skrze různé formy umění zrcadlit historii města.“

Když Zlín koupila královna
Zlín plánuje také setkání podnikatelů.
Dále dny věnované Tomáši Baťovi, jejichž součástí budou koncerty, divadelní představení či minikonference
o baťovské architektuře. Na oslavy by
mohla zavítat architektka Eva Jiřičná –
zlínská rodačka žijící v Londýně.
Z historického hlediska bude nejdůležitější datum 28. února, kdy bude k vidění originál listiny, v níž je poprvé zmíněn Zlín. Jde o kupní smlouvu z roku
1322, kterou královna Eliška Rejčka kupovala část zdejšího panství včetně městečka Zlín. Součástí oslav bude i vydání
reprezentativní publikace o historii Zlína a historická expozice.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Přestože adventní trhy zrušila proticovidová nařízení, vánoční atmosféra z ulic
Zlína nezmizela. Dominantou nazdobeného města se stalo vánoční kolo u Obchodního domu. To má být v provozu denně od 11 do 20 hodin do 23. prosince.
Vstup na něj je omezen pro očkované či ty, co prodělali covid. FOTO | ARCHIV OD
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Velkolepé zlínské
kulatiny ozdobí
vzácná kupní
smlouva
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Ta měla být původně k vidění v zámku, avšak vzhledem k tomu, že budova
bude procházet úpravami, bude v okolním parku. Jejím hlavním motivem budou zrcadla.
„V dolní části pod zámkem budou
různá oválná zrcadla z vlnitého plechu, z nichž se budou po interakci s návštěvníkem pouštět příběhy o zlínských osobnostech či událostech,“ nastínil náměstek primátora Pavel
Stojar.
V horní části parku budou klasické
panely, ovšem v netradičním tvaru nepravidelného půlkruhu. Poblíž bude
plocha, na kterou se budou ze zámku
promítat animace.
Organizátoři chtějí do oslav zapojit
i firmy a obyvatele města. Podniky podle toho, zda se svými výrobky připojí
k výročí. Jako třeba pivovar Zlínský
švec, který uvaří speciální pivo s číslovkou 700. Vznikne i unikátní kolekce šperků.
Město bude výročí také samo propagovat, přičemž v klasické modro-žluté
kombinaci zlínských barev nahradí
žlutou sváteční zlatá. Po městě budou
viset citylighty se speciálním logem,
velké se objeví i na Velkém kině.
K oslavám vznikla webová stránka
www.zlin700.eu. Vznikl spot, který
výročí připomíná. Další budou následovat.
„Nechceme ukázat, že se umíme bavit, ale naším cílem je, aby sem přijeli
návštěvníci, i když by to normálně neměli v plánu,“ shrnul primátor Jiří Korec.
INZERCE

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

(doplněk stravy)
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Žádejte ve svých lékárnách.

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

„Jízdu králů kluci nikdy
Jízda králů je už deset let
na seznamu UNESCO.
O jejím významu mluví
v rozhovoru někdejší
vlčnovský starosta
Jan Pijáček.
PETR SKÁCEL
VLČNOV | První adventní neděli roku
2011 pípla vlčnovskému starostovi Janu
Pijáčkovi na mobilu esemeska. Byla
z Indonésie a psala mu Eva Kumínková,
rodačka z Rožnova pod Radhoštěm
a členka komise UNESCO, která hodnotila projekty snažící se o zápis na prestižní seznam. „Právě od ní jsem se dozvěděl, že Jízda králů se stala součástí
UNESCO,“ vzpomíná Pijáček. Starostou obce byl devatenáct let a stál i u jejího historického okamžiku.
Byly to tenkrát velké nervy?
Věděli jsme, že máme jen jednu šanci.
Když vaši nominaci komise neschválí,
stát už ji podruhé nemůže podat. Ale projekt byl připravený výborně, ze strany
hodnotitelů k němu nebyly ani žádné dotazy.
A v dalších dnech jste byl v médiích
prakticky pořád, vzpomínáte?
Volali mi z jednoho českého rádia a ptali se: Tak co, vyvalíte sudy na náměstí
a budete slavit, ne? Ne, odpověděl jsem.
Pokračovali: Ani ohňostroj nebude? Já
na to: Ne, musíme k tomu přistupovat
s pokorou. Tak jste to oslavil? – zněl další dotaz. Uvařil jsem si kafe, rozeslal esemesky známým a pak jsem šel na hřbitov ve Vlčnově. Chtěl jsem poděkovat
všem, kteří tam leží. Hlavně jejich zásluhou a tím, že tradici dlouhé roky udržovali, je Jízda králů zapsaná na tento seznam.
Jízda králů přežila války, zákazy
i normalizaci. Jen pandemie koronaviru ji loni zastavila.

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

„Nejsilnějším momentem bylo, když jel před dvaadvaceti lety Jízdu králů
můj nejstarší syn,“ říká bývalý vlčnovský starosta Jan Pijáček. FOTO | JAN SALAČ
Ano, v roce 2020 byla přestávka. A letos to bylo jen v komorní atmosféře
a pro místní. I v minulosti se dvakrát stalo, že Jízda nebyla, dodnes je to ovšem
zahaleno tajemstvím. Ale během druhé
světové války se jela. Místní osmnáctiletí kluci tehdy prokázali velkou statečnost, když jeli do Zlína na gestapo žádat
o povolení. Ukázali, jak moc si své tradice váží.
Co vám zápis do UNESCO dal?
Je to nejvýznamnější certifikát, který
můžeme získat. Jsme součástí noblesní
společnosti a Jízda králů se vlastně stala
majetkem celého světa. Také jsme se zavázali k tomu, že ji budeme udržovat
v původní podobě tak, aby jako nehmotný statek nebyla poškozená. Třeba ji nesmí jezdit děvčata nebo místo koní nemůžou kluci sednout na motorky, když
to přeženu. Princip UNESCO vychází
zespodu a oceňuje místní komunitu, která se o tento statek stará a udržuje jej
v archaické podobě.
A nevzalo vám to naopak něco? Nestala se z Jízdy moc nóbl záležitost?
Myslím, že ne. Mezi lidmi v obci pořád
vyvolává pocit hrdosti, že můžeme udr-

žovat ve stejné podobě to, co nám předali naši předci. Máme tady mladé kluky,
kteří jsou úplně stejní jako jejich vrstevníci jinde v zemi. Ale když přijde ten
okamžik a mají osmnáct let, tak najednou sami říkají, že pocítí něco neopakovatelného. Jízda králů je pro ně premiéra a zároveň derniéra. Nemohou ji už nikdy jet. Z toho vznikají úžasné zážitky.
A nejen u rodiny. Když jednou jeden jezdec volal vyvolávku, viděl jsem nedaleko slečnu, které tekly slzy. Ptal jsem se
jí, proč pláče. Víte, projezdila jsem už
spoustu míst, ale tady jsou takové emoce, které mě obrovsky dojímají, odpověděla mi. Mnozí návštěvníci v Jízdě třeba
hledají kořeny svých předků. I v tom je
síla a význam tradiční kultury.
Jaký byl váš nejsilnější prožitek?
Když před dvaadvaceti lety poprvé jel
nejstarší syn. Připravoval se na to dlouho a věděli jsme, co ho čeká, ale když nasedl na koně, najednou z něj byla úplně
jiná persona. Je to prastarý iniciační rituál: u domu na koně nasedá chlapec a po
objížďce se vrací muž. A když začaly vyvolávky, poprvé jsem si to silně uvědomil. Dojalo mě to, byly tam i nějaké
slzy.
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nebudou jezdit na motorkách“
Ještě před deseti lety jste měli problém hledat krále. Platí to i dnes?
Jsou roky, kdy je to problém. Osmnáctiletí členové družiny musí prokázat organizační talent i komunikační dovednosti. Krále vybírají sami, nikdo z dospělých jim nepomáhá. Musí obejít rodiny,
probrat to s nimi a přesvědčit i budoucího krále, což je malý kluk ve věku 10 až
12 let. Někdy je rodina pro, ale jejich
syn se zasekne a nehnete s ním. Jindy je
nutná jistá forma diplomacie, protože
zájemců je třeba víc a nechcete nikoho
na vesnici urazit. Jednou se kvůli tomu
i losovalo.
Jezdců míváte dost?
Vždy to kopíruje demografický vývoj.
Když byly silnější ročníky, měli jsme
jich i přes třicet. Teď je trend méně příznivý. Je nutné zdůraznit, že ve Vlčnově
se Jízda jezdí každý rok, takže kluků
není neomezené množství. Jinde také
jezdí členové jednoho souboru, klidně
i pětkrát za sebou. Pak sice umí lépe jezdit na koni a předvádějí na něm krásné
kousky, ale už to není to pravé. Nám
starší kluci vypomáhají u slabších ročníků aspoň v roli pobočníků.

být pouťové stánky a atrakce, to by bylo
úplně proti duchu akce.
A změnil se vztah vlčnovských obyvatel k této tradici?
Úplně všichni asi nejsou nadšení, to by
ani nebylo normální. Někoho to nezajímá, někdo zase rád kritizuje už z principu, ale myslím, že většina lidí má
k Jízdě vřelý vztah.
Jaká další památka z regionu by si
podle vás zasloužila zápis na seznam UNESCO?
Fašankový tanec pod šable, což je tanec
s meči, který si také dodnes zachoval
svoji archaickou podobu. Ale musel by
se snažit o zápis společně s dalšími státy, kde podobný rituál praktikují dodnes.
Jízda králů je mimořádná tradice a úžasný zážitek. V některých letech ale ve
Vlčnově bojují s nedostatkem jezdců na koních.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Ve Vlčnově jste zažil nespočet Jízd
králů. Jak se tato výjimečná tradice
mění v čase?
Od 90. let se změnil hlavně doprovodný
program. Zvou se dětské soubory, pro

které je to úžasný zážitek. Na soutěžích
si tleskají samy sobě se svými rodiči,
tady mají velké obecenstvo. Rozšířený
je i prodejní jarmark, kam jezdí výhradně tradiční řemeslníci. Nemůžou tady
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Richard je romantik, ale musela
jsem přivyknout vášni k fotbalu
Své původní režisérské židle se nezříká, ale psaní
knih má pro Karin Krajčo Babinskou nyní prioritu.
„Po čtyřicítce jsem změnila zaměstnání a cítím
obrovskou vděčnost za to, že se můžu učit nové
věci a zkoušet své možnosti,“ vysvětluje manželka
frontmana kapely Kryštof Richarda Krajča, s nímž
pečuje o tři děti, několik psů, ale i želvy a koně. „Být
po jeho boku je pro mě opravdová romantika,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Po úspěšných knihách jako Hvězdy
na cestě či Kecy, kecy, kecičky píše Karin
Krajčo Babinská novinku s názvem Ve vlnách, ovšem v létě příštího roku má v plánu
si opět odskočit na režisérskou židli. Při natáčení komediálního seriálu z prostředí autoservisu bude kromě Davida Švehlíka po
place prohánět i svého manžela, hudebníka
Richarda Krajča. „David je sice známý převážně jako charakterní herec, ale já v něm
vidím komedianta. A s Richardem je sranda pořád, má velký smysl pro humor,“ popisuje v rozhovoru pro týdeník 5plus2.
Jste absolventka oboru filmová a televizní režie a již během studia jste natočila několik krátkých filmů, které byly
úspěšné na mezinárodních filmových
festivalech. Kde jste brala inspiraci
tehdy a kde ji berete dnes?'
Příběhy ke mně přicházejí tak nějak samy.
Nejprve v obrazech, které mi kolikrát nedávají smysl, ale když jsem trpělivá a počkám si, začnou do sebe zapadat. Zpočátku jsem se trápila, že to nejde rychle
a hned, že nejsem gejzír prýštících nápadů, ale s věkem jsem se naučila tomuto
procesu důvěřovat a zbytečně na sebe netlačit. Všechno má svůj čas.
Pusinky z roku 2007 jsou vaším prvním celovečerním hraným debutem.
Film je o třech dívkách, které jsou veli-

Karin Krajčo Babinská

ce odlišné, přesto působí velice kompaktně. Je o touze, přání i trápení. Inspirovala jste se konkrétními reálnými postavami či jste dokonce čerpala
z vlastních zážitků?
Ten film je hlavně o překračování vlastních hranic, o coming outu i velmi křehkém přátelství, které se pod první dospělou
zkouškou rozpadá. Film vychází z deníků
scenáristky Petry Ušelové, ale samozřejmě
se v něm promítly i některé mé zážitky.
U filmu jste si zkusila již více pozic, je
pro vás stále nejsilnější režisérská
židle, nebo máte větší touhu filmy produkovat či sednout k psaní scénářů?
Já se poslední léta filmařině už spíše vyhýbám a jen sporadicky občas natočím nějaký videoklip pro kapelu Kryštof. Utekla
jsem totiž ke spisovatelské práci, která mi
dává mnohem větší tvůrčí svobodu a sebevyjádření. Po čtyřicítce jsem změnila zaměstnání a cítím obrovskou vděčnost za
to, že jsem si mohla dovolit začít zase pěkně od začátku, učit se nové věci a zkoušet
své možnosti. Ale teď se k filmování opět
na chvilku vracím, i když to beru tak, že
hlavní profesí jsem teď spisovatelka a k natáčení si odskočím jako ke koníčku. Připravujeme seriál, který by se měl v létě natáčet, a já budu jen a pouze v roli režiséra,
což mi plně vyhovuje.
Můžete prozradit, o čem bude tento
seriál a kdo zde bude hrát?
V hlavních rolích budou Richard a David
Švehlík. Dva chlapi v prostředí autoservisu. Před lety jsme se bavili s Davidem o tom, že by si rád s Richardem zahrál

Narodila se 27. června 1947 v Hodoníně.
Vystudovala filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Po škole se živila natáčením reklamních spotů.
■ V deseti letech se poprvé objevila před kamerou v televizní inscenaci Štěstí má jméno Jonáš.
■ Mezi její nejznámější režijní počiny patří filmy Pusinky (2007) a Křídla Vánoc (2013).
■ Režírovala také několik hudebních klipů skupiny Kryštof - Ty a já, Šňůry, Vánoční ft. Karel Gott, Do nebe se
propadám - a také jejich velké koncertní show.
■ Jejím manželem je frontman kapely Kryštof, zpěvák a herec Richard Krajčo, se kterým vychovává tři děti.
Karininu dceru Jasmínu a Richardovy potomky Richarda a Bereniku.
■ V roce 2016 založila blog Kecy, kecy, kecičky. O rok později vyšla v nakladatelství CPress stejnojmenná
kniha. V roce 2018 pak potěšila čtenáře románem Za sny. Loni na podzim se na trhu objevil její třetí literární
počin s názvem Hvězdy na cestě.
■
■

FOTO | JAROSLAV FIKOTA
MAKEUP | MIRIAM MACHOVÁ
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před kamerou, a když přišla tahle nabídka
na seriál, řekla jsem si, že ok, budou tam
oni. David je sice známý převážně jako
charakterní herec, ale já v něm vidím komedianta. A s Richardem je sranda pořád,
má velký smysl pro humor.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

Vraťme se k vašemu psaní. Velkou čtenářskou základnu jste si vytvořila románem Hvězdy na cestě, který vypráví o vině i odpuštění a o příbězích
v nás a o tom, že každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý. Máte
něco nového rozepsáno?
Novou knihu píšu, ale mám pocit, že bych
na ni potřebovala mnohem víc klidu
a času. Pořád jsem v jednom kole. Vždycky se rozepíšu, ale pak psaní přeruším, protože musím udělat jiné věci, na které zrovna tlačí čas. Ale teď už mám definitivně
v plánu se v následujících pár měsících
stáhnout do sebe a knihu dopsat. Bude se
jmenovat Ve vlnách, a tak se nemůžu divit, že i ve vlnách vzniká.
Máte zajímavá tetování, posuzuji tedy
jen ta, která jsou k vidění. Jaký máte
vztah k tomuto druho zkrášlení těla?
Dřív jsem tetování nechtěla a žádné jsem
ani neměla, přišla jsem tomu na chuť až s Richardem. Mám na ruce vytetovaný celý příběh, jenž má pro mě smysl. Skládá se z obrazů a symbolů, které jsou mi blízké nebo
mě nějakým způsobem charakterizují.

Želvy vás tedy nechytly?
Želvy jsou vášní mého muže, který se o ně
i vzorně stará. Má je pojmenované, rozezná jednu od druhé a říká, že ho poznávají.
S tím já mám trošku problém, ale snažím
se tomu věřit.
Blíží se Vánoce. Co vám při nich nesmí
chybět?
Na Vánoce se u nás těšíme už od září, kdy
nám děti začaly pravidelně hlásit, kolik
času ještě do Štědrého dne zbývá. Nemůžou se dočkat, až budeme zdobit dům, zapalovat svíce na adventním věnci a péct
vánoční cukroví. A já se nejvíc těším, až
se zase všichni o svátcích sejdeme. Jsme
velká rodina, už se nás u štědrovečerní tabule sešlo i dvanáct.

tušila, já, celoživotní nesportovec, kolik je
různých ligových utkání a že fotbal může
běžet v televizi prakticky denně.

Za Richarda jste se provdala před čtyřmi lety. Jaká je to láska? Co jsou její
základy?
Je to LÁSKA.

Vzpomenete si ještě, na co vás Richard ulovil?
Je neskutečně pozorný, ohleduplný a láskyplný člověk. A je s ním legrace. Richard je také velký romantik, ten největší,
jakého jsem kdy potkala. Takže pro mě je
opravdová romantika být po jeho boku.

V čem se shodujete, co vás spojuje?
Je něco, nač jste si musela zvykat?
Ve většině věcí se shodneme, máme podobné nahlížení na svět. A kde se neshodneme, tam se respektujeme. Jediné, na co
jsem si skutečně musela zvyknout, je Richardova vášeň pro fotbal. Vůbec jsem ne-

Společně vychováváte tři děti. Mají
vlastnosti, které si uvědomujete, že
jsou možná okoukané od vás dospěláků a vy z nich nejste moc nadšení?
Tak někdy to samozřejmě vidím, ale vlastně to neřeším a jen se tím bavím. Jsou to
naše děti, sklízíme, co jsme zaseli.

Doma máte okolo sebe spoustu zvířat, váš manžel relaxuje u želv, pro
které jste vybudovali speciální
„bejvák“. Kdo je vaším největším domácím miláčkem?
Já jsem spíš na pejsky než želvy. Takže
jsem nám pořídila rovnou tři. Australského ovčáka, belgického grifonka a horského pyrenejského psa. Všechny jsem je vychovala a vycvičila a myslím, že jsou
to velké psí osobnosti. Každý den s nimi
chodím na několikakilometrovou procházku do lesa, což je pro mě skvělý relax.
A v létě nám pak přibyl ještě jeden člen
do naší domácnosti. Pořídili jsem koně
pro nejstarší dceru, protože se jezdectví věnuje každý den. A nakonec jsem na něm
začala jezdit i já a úplně jsem tomu propadla.

Vidíte, vy jste si vlastně nedávno pořídili kostel, který nyní opravujete. Jak
se zrodila myšlenka vybudovat z kostela koncertní síň?
V Chotěvicích, kde máme statek a většinou
tam trávíme celé léto, je krásný kostel, který tam bohužel už mnoho let chátrá. A tak
jsme se s Richardem rozhodli, že se ho pokusíme zachránit. Chtěli bychom jej v průběhu let opravit a navrátit k jeho původnímu účelu. A jako bonus v něm občas uspořádat i nějakou kulturní akci. Už 26. prosince tam máme v plánu uspořádat první mši
spolu s charitativním koncertem, jehož výtěžek půjde právě na další nejnutnější opravy.
Máte nějaké rituály?
Žádné vyloženě pravidelné rituály nemám. Ale když mám čas, hledám klid
v meditacích obklopená svými minerály, které sbírám už skoro dvacet let.
Mimochodem, nemá vaše příjmení Babinská něco společného s legendárním českým loupežníkem Václavem
Babinským? (smích)
Nevím o tom. Tatínek totiž pochází ze Slovenska, ale kdo ví…

INZERCE

S Rentou z nemovitosti
jsem se odrazila ode dna

Přemýšlíte, jak si udržet životní úroveň? Jste-li ve věku 60 plus
a bydlíte ve svém, tak pro Vás řešení existuje! Stejně jako pro mě.
Banka mi nepůjčila, děti peníze nemají, úspory jsem vyčerpala
a dům prodávat nechci. A přesto mám zase klidné spaní.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850
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To byly české země říší hladu...
Letos uplyne 250 let
od chvíle, kdy na české
země udeřil hladomor.
Od vsi ke vsi táhly
zástupy polomrtvých
žebráků, lidé jedli
zdechliny i žaludy.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Tu ukrutnou bídu si drtivá většina
dnešních obyvatel Česka nedokáže ani
představit. Zatímco dnes se elity obávají
rebelie kvůli rostoucím cenám energií
nebo povinnému očkování, v 18. století
rebelovali čeští sedláci proti robotě a zejména proti hladu. Tehdejší Čechy, Morava i Slezsko byly na kolenou.
Situace v zemích Koruny české byla
tristní už roku 1763. Hospodářství bylo
INZERCE

ILUSTRAČNÍ FOTO | WIKIPEDIA

vyčerpáno sedmiletou válkou, k tomu
šlechta lidem, kterých zde žilo kolem
4,5 milionu, nakázala ještě víc pracovat
„na panském“. Vrchnost se holt potřebovala po válečných letech zahojit.

A k tomu všemu se proti lidem postavilo i počasí a celých deset let zemi bičovaly nadměrné deště. Postupně se na polích, kde se většinou pěstovalo obilí, začaly objevovat „hladové prameny“. Šlo
o zamokřená místa, kde zůstávala voda
a nešlo zde orat ani zasít. Lidé je nazývali také oči matky země nebo slzy země
a právě jejich výskyt byl spojován s neúrodou. Vše směřovalo ke kolapsu, který propukl na jaře roku 1770.

Chleba z pilin, oběd ze psa
Předcházející podzim 1769 nešlo kvůli
dešťům a rozmoklým ornicím na mnoha
místech zasít ozim. Vlhkou mírnou
zimu vystřídalo jaro, ovšem v březnu napadlo půl metru sněhu, který na polích
vydržel až do dubna a zničil zárodky řídkého ozimu. Pak přišly povodně následované týdny sucha. Vše vedlo k neúrodě a zákazu vývozu obilí do okolních
zemí, které na tom nebyly o moc lépe.
Během roku zemřely na hlad i nemoci
ze špatné stravy desítky tisíc lidí.
Vše se v horším scénáři opakovalo
i rok následující. Hladomor se rozšířil
i do velkých měst. Zemí táhly od vesnice k vesnici zástupy žebráků, kteří umírali přímo na cestách. Žebrali i sedláci,
kteří už loni porazili to jediné, co měli,
tedy dobytek. Lidé jedli psy i kočky,
později i zdechliny. Pokoušeli se péct
chleba z pilin, do kterých přidávali kousky zelí, jedli trávu i slupky ze žaludů.
Doba nahrávala spekulantům, ceny
mouky, hrachu i obilí násobně vzrostly.
Strych pšenice, tedy asi sto litrů, se prodával za dvanáct zlatých, což představovalo dva měsíce celodenní práce tesařského tovaryše. Ještě před krizí se stejné
množství pšenice prodávalo za tři zlaté.
Situaci řešila na svých panstvích zejména vrchnost. Někteří páni se snažili
posílat nejchudší do práce, muži se starali o cesty, ženy třeba sbíraly na polích
kameny. Přesto ale lidé neviděli chléb i

několik měsíců. Jiní šlechtici a boháči
své sýpky ani neotevřeli.
Naopak dobrý příklad je doložen
z okolí Plzně, kde hraběnku Marii Barboru Černínovou poddaní pro časté kontroly, přísnost a podezřívavosti v lásce
neměli. Později je ale zachránila. Jako
mnoho šlechticů, také ona měla plné
sýpky. Nechtěla ale sedlákům obilí dávat přímo, jak říkala: „...on by svůj díl
prochlastal a svou rodinu doma hladem
mříti nechal.“ Obilí tedy nechala dovézt
do mlýnů a mlelo se ve dne v noci.
„Do Šťáhlav byli z celého panství sezváni zedníci, kteří dostali za úkol vystavět na palouku pod zámkem velké pece.
Povoláni byli také bednáři, kterým bylo
nařízeno vyrobit velké díže na mísení
těsta. Následně nechala hraběnka do
Šťáhlav přivézt dvanáct nejlepších selských hospodyň, které ve dne v noci
v dížích těsto mísily,“ vypráví příběh
na stránkách obce Chválenice na Plzeňsku archivář Jiří Sankot.
Následně si pro chléb přicházeli hospodáři z každé vsi, pěkně jedna po druhé.
„Paní přísně dohlížela, aby rozdávání
bylo co nejspravedlivější. Hospodáři, kteří měli mnoho dětí a čeledínů, dostávali
velké bochníky, podruzi a svobodní lidé
dostávali po menším bochníku,“ popisuje Sankot s tím, že hlad byl tak zažehnán.
V jiných panstvích ale lidé trpěli, sedláci se bouřili, načež byli zavírání do vězení, trestáni a mučeni. V zemích Koruny české zemřelo za posledního velkého hladomoru 12 až 15 procent obyvatelstva, tedy asi půl milionu lidí. Hladomor se podařilo zmírnit až úrodou roku
1772. Chudoba a robota ale sužovaly
lid stále a vše vyvrcholilo povstáním
sedláků u Chlumce nad Cidlinou, které
bylo potlačeno a dodnes si jej Češi připomínají ve známém přísloví.
Situaci nakonec výrazně zklidnil patent o zrušení nevolnictví, který císař Josef II. vydal 1. listopadu 1781, tedy
před 240 lety.

INZERCE

NEJLEVNĚJŠÍ
ZBOŽÍ NA ČESKÉM TRHU

Přesvědčte se sami v našich prodejnách nebo na eshopu
Škrabka
na sklo

Keramická miska

Dětská přikrývka

různé druhy,
0,5 l

215 × 105 × 40 mm,
různé druhy

levnoshop.cz
90 × 120 cm,
různé druhy

6990
běžně 199,UŠETŘÍTE

65

%

990
běžně 29,-

UŠETŘÍTE

66

%

2990 57

UŠETŘÍTE

%

běžně 69,-

Paletka
očních stínů

Sprchový gel

Zero Sensitive Skin,
bez parfemace
a barviv, 350 ml

Pouze
v kamenných
prodejnách

Dekorativní
kosmetika

Glow & Highlights,
různé druhy

různé druhy

1990

běžně 199,UŠETŘÍTE

90

%

49

90

běžně 149,-

UŠETŘÍTE

67

%

29

90

běžně 99,-

UŠETŘÍTE

70

Platnost cen a nabídky od 2. 12. do 12. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob v prodejnách LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

Nově otevřená výdejní
místa eshopu!
Další tisíce produktů za super
ceny v našich 14 prodejnách.
Česká Lípa | 2× Hradec Králové | Jihlava | Kladno | Liberec |
5× Praha | Plzeň | Příbram | Teplice

Vyzvedněte na prodejně
za 19 Kč nebo zdarma při
nákupu nad 1 500 Kč.
Česká Lípa | Hradec Králové, K. H. Máchy |
Hradec Králové, Třída E. Beneše | Jihlava |
Kladno | Liberec | Milčice | Plzeň | Praha
Lidická | Praha Prosek, vestibul metra |
Praha Starostrašnická | Příbram

%
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Bydlení pro VIP. Chtějí žít eko, v
Jak vypadá, kde se staví
a kolik stojí luxusní
bydlení? O domy a byty
pro střední a vyšší třídu
je zájem, bývají
rozprodány před tím, než
se do nich noví majitelé
za rok či dva nastěhují.
5plus2
■ TÉMA
JOSE HORA
ČR | Přestože na takové bydlení většina
Čechů nedosáhne, ve světě developerů
„letí“ různé rezidence, butikové projekty, horské apartmány, rezorty u řek, přehrad či golfových hřišť. Ceny bývají vysoké, důležitý je dojezd do Prahy, ale zároveň příroda. Týdeník 5plus2 představuje stavby ze soutěže Česká cena architektury, vybírá z nabídky luxusních
realitních kanceláří a zejména z developerské soutěže Realitní projekt roku.
„Kvalita se stále
zvyšuje, v současnosti je mnohem
více kladen důraz
na udržitelnost. Jak
ve smyslu použitých stavebních materiálů, tak i v samotRené Hradecký, ném provozu burealitní expert.
dov. Veřejnost stále

častěji vyžaduje, aby
byl dům energeticky
efektivní, lidé chtějí
hospodařit s dešťovou vodou, hledí
na způsob zateplení či zda má dům
tepelné čerpadlo
nebo zelenou
střechu. A developeři na tuto
poptávku umějí reagovat
dobře,“ vysvětluje organizátor Realitního projektu roku
René Hradecký. Ke
každé
z přepychových
staveb poskytl týdeníku
5plus2 krátký komentář.

Doživotní členství
v golfovém klubu
Výstavba celé nové
vesnice, tak by se dal
nazvat projekt, který
roste jižně od
Benešova. Na okraji
obce Tvoršovice, kde
žije kolem 70 obyvatel,
vyrůstá 21 nových domů.
Mají velikost 5+kk
s obytnou plochou 144 m2
a cenou kolem 12 milionů.
Součástí je i obecní rybníček,
v sousedství obří golfový
park, pro jehož klientelu
je projekt pravděpodobně
připraven. Kdo si domek
koupil, získal doživotní
členství v golfovém klubu.

Developer chce postavit
náves i hospodu.

Panna a Baba. Nejdražší
byt přijde na necelých
osmnáct milionů korun
Projekt Panna a Baba se netýká proslulého hradu Trosky
v Českém ráji, ale bytového domu v pražských Strašnicích.
Domy vyhrály v letošní České ceně za architekturu ocenění
společnosti Central Group „za inovativní přístup k řešení
nového bydlení“. Pravděpodobně nejdražší je mezonetový byt
o rozloze 156 m2 a terasou, který stojí 17,9 milionu. V ceně je
i jedno parkovací stání, druhé je k prodeji za milion korun.
Komentář R. H.: Ateliéru M4 (autor projektu) se z našeho
pohledu citlivé umístění do stávající zástavby velice podařilo.

Chybí vám místo pro loď u soukromého mola?
U břehu Orlické přehrady bude v polovině roku 2022 dokončeno osm ze čtrnácti
dvoupodlažních domů. Developeři lákají na okolní hluboké lesy, krátký dojezd z Prahy nebo na výskyt orla mořského
coby symbolu čisté přírody. Zároveň říkají, že materiály byly zvoleny tak, aby každý dům přirozeně stárnul, roky mu budou
přidávat na unikátnosti a kráse. Optimální teplotu zajistí namísto klimatizace zapuštění stavby do svahu. Domy
s podlahovou plochou 154 m2 stojí 25 milionů korun, s plochou 189 m2 pak 27 milionů. V každé jednotce je terasa
či jedno místo pro loď u soukromého mola.
Komentář R. H.: Projektů na břehu přehrady je u nás velice málo a téměř vždy se jedná o exkluzivní nemovitosti. Ve spojení
s kvalitní architekturou, jako v tomto případě, se téměř vždy byty a domy prodávají i za vysoké ceny.
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přírodě i luxusu. A blízko Prahy
Apartmány Bramberk
na dohled Sněžky

Sázava River House místo
pionýrského tábora

Nad Pecí pod Sněžkou rostou v těchto
dnech jedny z nejdražších horských
apartmánů v Česku – Apartmány
Bramberk. Projekt vzniká přestavbou architektonicky významného rekreačního
střediska Státní banky československé
ze 70. let 20. století od architekta Vladimíra Vokatého, hotovo by mělo být
v roce 2023. Součástí apartmánů je vyhřívaná terasa, krb či servis jako dovoz, nákupy, obstarání palivového
dřeva či skipasu, který zajistí majitelům správce. Nabízené apartmány mají
plochu od 113 do 155 m2. Cena je kolem 25 milionů korun.
Komentář R. H.: Malý butikový projekt, který svým obyvatelům zajistí sou-

Když byly u řeky Sázavy ve stejnojmenném městě zbourány chatky starého pionýrského tábora, vznikl tam luxusní projekt Sázava River House. V místě, kam
dříve jezdily děti či rodiny, vyrostlo devět luxusních parcel. Například dvojdomek, kde hlavní budova 4+kk s rozlohou 132 m2 vyjde na 18 milionů, druhé
menší 2+kk o 37 m2 stojí pak 5 milionů.
Komentář R. H.: Domy jsou podle
mého názoru určeny k bydlení těm, kdo
hledají soukromí a přírodu, a kterým nevadí každodenní dojíždění za prací.
Ceny odpovídají střednímu segmentu.

kromí. Výjimečná lokalita, kvalitní
design, velkorysé velikosti jednotek. A
nabízené služby. Tyto apartmány si najdou své majitele z řad movité klientely.

U starých činžáků nový dům pod Vyšehradem
Do nového sedmipatrového domu v pražské
ulici Neklanova by se
noví majitelé bytů mohli
nastěhovat už začátkem
příštího roku. Čtrnáct
bytů o rozloze 40 až
105 m2 se prodává přibližně od 6,5 do 19 milionů. Projekt vyrostl na
doslova malém volném
cípu staré činžovní zástavby z počátku 20. století. Komentář R. H.: Architekt tohoto projektu dokázal nemožné.
Z malého pozemku vykouzlil krásnou stavbu se čtrnácti světlými bytovými jednotkami. Tento developer vsadil na kvalitní architekturu
a design. Dům krásně zapadá do stávající zástavby.
INZERCE

Turecký bizár: zámečky
s fasádami z polystyrenu
Hůř než čeští boháči jsou na tom „pracháči“
z Blízkého východu. Tisíce tamních milionářů mají
sice na svých účtech cifry o několik nul delší než
boháči v Česku, mívají ovšem problém peníze
utratit. Dokladem toho je developerský projekt kousek od tureckého města Bolu na půl cesty mezi
Ankarou a Istanbulem. Vyrostlo tu téměř 600 navlas stejných vilek, které mají kopírovat evropské
zámečky a jsou určené zejména bohatým Arabům.
Dodnes se podařilo prodat pouze sto budov, nikdo
se sem ale zatím nenastěhoval. Město duchů
nedávno navštívili architekti. Zjistili, že domy mají
popraskané zdi, střechy jsou z obřích dílů natřeného
laminátu, který ovšem často nesedí, a tak dovnitř
zatéká. A roztomilé fasády? Nikoli dílo štukatérů,
ale přilepený polystyren. Domky stojí
od 8 370 000 do 11 900 000 korun.
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Mikuláši, Mikuláši, neber s sebou
čerty radši, vezmi si jen anděly
Už v neděli, v předvečer svého svátku, chodí po
nadílce Mikuláš. S andělem a „děsivým“ čertem.
V dnešní korektní době už sice „nefrčí“ strašení
dětí, ale pro jistotu své potomky naučte pěknou
říkanku, s níž bude tradiční trojice spokojená.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

ČR | Psychologové tvrdí, že strašení ničí
dětskou duši. Zavzpomínejte na sebe,
když od uhlí umazaný pekelník zařinčel
řetězy a chtěl vás strčit do pytle, protože
jste bývali rošťáci. Všechno rovnal laskavý svatý Mikuláš a hlavně pěkná básnička i slib, že už budete fakt hodní.
Mikulášská tradice je fajn, ale řádění
čerta raději v zájmu vašich potomků
kroťte. Stačí si pozvat domů v přestrojení za onu trojici známé či sousedy, kteří
vaše děti a jejich reakce aspoň trochu
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znají a nedovedou je až k hysterickému
pláči. A naučte děti říkanku, aby Mikuláš mohl chválit a chválit. Nevíte jakou? „Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška
sukni...“ je opravdu jediná, která se vám
vybavuje? Tady jsou další.

INZERCE

ADVENT PŘINÁŠÍ I VÍCE DOMÁCÍCH POŽÁRŮ
Podle průzkumu největší domácí pojišťovny si během adventu Češi zapálí doma
v průměru deset svíček. Víc než čtvrtina lidí si ale dopřeje rozsvícení i více než dvaceti
„vánočních světýlek“. Otevřený oheň v domácnosti přitom může místo vánoční
atmosféry způsobit doslova peklo. Každoroční statistiky hasičů tuto praxi jen potvrzují.
Na vině je přitom často neopatrná manipulace s ohněm nebo domácími spotřebiči.
Praxe, se kterou se setkávají likvidátoři Generali České pojišťovny, ukazuje, že nejčastěji se zapalují svíčky
na dekoračních adventních věncích,
které pro takové účely nejsou obvykle
vyrobené. Požáry také hojně vznikají
od nedostatečně upevněných svíček
nebo jsou svíčky zblízka obklopené
hořlavým materiálem. „Když už chcete svíčky na adventním věnci opravdu
zapalovat, vyberte si takový věnec,
na kterém je vysloveně napsáno, že je
k tomu určený,“ doporučuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.
Nehořlavé podložky nutností
K dalším typickým nešvarům v domácnostech patří to, že lidé neumístí
svíčky, věnce nebo i vonné františky
na nehořlavé podložky. Dobré je vybrat dostatečně širokou, která zároveň
pomůže umístit svíčku doma tak,
aby nebyla nebezpečně blízko třeba
záclonám nebo odloženým papírům. Bezpečná vzdálenost plamene
od předmětu musí být podle doporučení hasičů víc než 10 cm.
Stačí pár minut
Společně s hasiči připravila Generali
Česká pojišťovna také reálný test,
za jak dlouho dokáže vzplanout pokoj

Vánoce v klidu? Stačí málo!
• Používejte pod svíčky, purpury i františky nehořlavé a stabilní
podložky.
• Svíčky umísťujte dostatečně daleko od veškerých hořlavých
materiálů (nejlépe 10 a více cm).
• Nenechávejte svíčky v dosahu dětí a domácích zvířat.
• Materiály na dekorace i samotné svíčky vybírejte pozorně.
• Nikdy a v žádném případě nenechávejte oheň bez dozoru.
• Požár vždy a za všech okolností hlaste hasičům.

Zdroj: www.staci-malo.cz

od chvíle, kdy svíčka zapálí vánoční
stromeček. Dvě minuty! Doslova pár
minuty stačil na to, aby byl celý pokoj
kompletně v plamenech. „Neodcházejte proto ani na chvíli od otevřeného
ohně. I kdyby to mělo znamenat jen
vynést smetí,“ doporučuje jednoduchou ale účinnou radu Jan Marek.

Pokud už ke škodě dojde, je vhodné
mít sjednané pojištění stavby a pojištění domácnosti, které riziko požáru
v rámci živelných událostí vždy kryjí.
S případnými potížemi nejen během
svátků přitom pomohou i asistenční
služby, které lze u majetkového pojištění dnes již běžně využít.

Pouhé dvě minuty stačí k tomu, aby plamen z adventního věnce zachvátil celý pokoj

Co mi neseš v košíčku?
Mikuláši, Mikuláši,
neber s sebou čerty radši,
vezmi si jen anděly,
ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu,
myslí si, že se ho leknu.
Dělá na mě bu bu bu,
já se ho bát nebudu.
Já ti radši pevně slíbím,
že už nikdy nezazlobím,
při tom koukám po očku,
co mi neseš v košíčku.

Jdu si s tátou hrát
Mikuláši, Mikuláši
– proč mě dneska čerti straší?!
Já nezlobím maminku
– jenom někdy chvilinku.
Potom běžím dát jí pusu
– a pak tiše bez rámusu
jdu si s tátou hrát
nebo klidně spát...
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v
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Dáváš dárky pro radost
Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám,
přines prosím trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého máš jich dost.

Když Mikuláš
naděluje, čertík
za ním poskakuje
Náš, náš Mikuláš
nese dárky hodným dětem,
náš, náš Mikuláš nese dárky nám.
Když Mikuláš naděluje,
čertík za ním poskakuje.
Náš, náš Mikuláš nese dárky nám.

Kdo to
k
Mikulá lepe? Bílý pá
š dnes
n
přišel k .
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ná
a
zjistit, j čert přišli s ní m.
m
estli ne
zlobím ,
.

3+1

INZERCE

TIP Z LÉKÁRNY

Nepodceňujte
posilování
IMUNITY
Lékárníci pro vás vybrali
přípravky, se kterými zvýšíte
svou obranyschopnost.

Zánět? Bolest
v krku?
INFEKCE?

Bylinná mast NA PRŮDUŠKY

Není důvod k panice! Přinášíme novou generaci bylinných
pastilek s vysoce účinným
a zároveň šetrným složením.
Díky nim vyřešíte nejen bolest
a škrábání v krku, ale i zánět.

Potřebujete v tomto chladném počasí nutně posílit svou
oslabenou imunitu?

Ý

ANT

Vyzkoušejte doplněk stravy Imunit® 5PreveMax obsahující
nukleotidy získané ze sladkovodní řasy chlorelly a betaglukany
z hlívy ústřičné. Jeho složení je navíc obohaceno o vitamin C
a selen pro přirozenou funkci imunitního systému. Kyselina
listová pak pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání. Výborné
cucavé tablety s jahodovou příchutí působí díky své nové
formě přímo na sliznici v dutině ústní. Tím zajišťují rychlé působení přítomných látek již po 5 minutách od užití!

ÚČINEK

I

BA

SVOBODA pro ucpaný nos a dutiny
Zahleněné dutiny, ucpaný nos a celková vyčerpanost organizmu. Přesně tyto doprovodné signály má na svědomí
nepříjemná rýma a nachlazení. Vsaďte proto na osvědčenou pomoc, díky které budete moci opět volně dýchat!
Dopřejjte svému nosu a dutinám svobodu! Vyzkoušejte
SIN
NUPO Forte, jedinečný doplněk stravy s účinným
sloožením 5 bylinných extraktů představující nezbytnnou podporu při rýmě a nachlazení. Unikátní složení
v čele s černým bezem a prvosenkou jarní přispívá
k normální funkci dýchacího systému a podporuje
vyykašlávání. Přípravek je rovněž doplněn o vitamin C,
který napomáhá ke snížení míry únavy.Žádejte novinku
s BOSSWELLIÍ, která přispívá k celkovému zdraví plic.

NÍ

STIMULACE IMUNITY již po 5 minutách!

Pastilky HERBALMED Medical
Antivirus Dr. Weiss rychle ulevují od bolesti, škrábání a pálení v krku. Nejvyšší účinnost
a jedinečnost zdravotnického
prostředku zaručuje unikátní
kombinace a koncentrace bylinných extraktů s vitaminem C.
Účinné látky vytváří na povrchu
sliznice krku ochranný film,
který ji chrání a omezuje bakteriální a virovou infekci. Tímto
lokálním účinkem tlumí pálení
a bolest v krku a omezují zahlenění horních cest dýchacích.
Zároveň aktivují
protizánětlivé
TIVIROV
N
a regenerační
mechanizmy.

ÁL

Konzistence masti s extrakty z 10 léčivých bylin je na bázi vččelího vosku, jenž
věrně kopíruje funkci a účinek původního živočišného sádla. Eukalyptová silice rozpouští
tuhé hleny a uvolňuje ucpaný nos, tymiánová silice usnadňujje vykašlávání usazeného hlenu z dýchacích cest
a usnadňuje dýchání. Psí sádlo se tradičně maže na hruď a zááda, ale je možné aplikovat menší množství také pod
nos a do oblasti spánků. Mast obsahuje rovněž hydratační přřísady, které dokonale pečují o pokožku.

A

V mrazivých dnech se kašel a nachlazení vyhne pouze málokomu. Proto je dobré se pořádně připravit. Vyzkoušejte
zdravotnický prostředek PSÍ SÁDLO Medical Dr. Weiss.
Bylinnou mast, která je vyráběna podle originální receptury legendárního švýcarského léčitele.
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Advertorial

Rádce pro ty, kteří uvázli v DPI
Spotřebitelé, které zradil jejich původní
dodavatel energie a kteří se tak ocitli
v tzv. poslední instanci, mají zase o vrásku navíc. Převody trvají neuvěřitelně
dlouho, vysoké zálohy chodí i další měsíc. Nečekejte, začněte jednat.

Co dělat, když se převod
nedaří
Poučte se z toho, co zažíváte: Kdo se chová jako mátoha v krizi, zůstane nejspíš lenivý, nepružný a neochotný také v „době
klidu“. Pokud jste ještě neudělali krok
pryč od dodavatele poslední instance,
rozhodně s tím spěchejte. Z DPI vám
může pomoci třeba ARMEX ENERGY.
Tento celonárodní dodavatel nabízí několik možností tarifů. A my vám pomůžeme se orientovat v tom, co představují.

Co je co v nabídce energií
Cenové tarify, v hantýrce dodavatelů
„produkty“, jsou v zásadě trojího typu.
Rozdíl je jen v tom, na jak dlouho vás
dodavatelé do nové smlouvy
„uzamknou“. Tarify spotové pevně svážou vaši cenu s cenou na trzích, kde se s

energií obchoduje. Vždycky platíte to,
co energie právě stojí, a v okamžiku poklesu cen začnete šetřit peníze. O spotových tarifech se vedou vášnivé diskuze,
zda je doporučit, anebo odvrhnout.
Ve skutečnosti jde o nejprůhlednější typ
cenového předpisu. U ARMEX ENERGY takovou nabídku v balíčku přestupových tarifů samozřejmě najdete. Podívejte se na www.prestupovytarif.cz.

Fixní tarif
Druhým typem tarifu je smlouva s úvazkem. Často se jí přezdívá „fixovaná“ či
„garantovaná“ cena. Aby vám někdo za
dnešních podmínek garantoval cenu,
když není zřejmé, kudy vývoj v dostupnosti energií půjde, nechá si za to zaplatit. A to víc, než vám za vaši věrnost nakonec sleví. Získáte však větší cenovou

stabilitu na sjednanou dobu. Jenže až
půjdou ceny energií dolů, vy zůstanete
uzamčeni ve svém smluvním úvazku
a neušetříte. Odejít za lepším zpravidla
jde jen se sankcí. Tento typ ceny je pro
ty, kdo nechtějí, aby vývoj na trhu ovlivňoval jejich platby, a jsou ochotni si za
tuto stabilitu chlup připlatit. ARMEX
ENERGY spočítal pro takovou smlouvu
na 36 měsíců měsíční zálohy tak, že jsou
o 20 až 40 % nižší oproti cenám u dodavatelů poslední instance.
Pokud máte raději volnost při výběru
dodavatele, pak vám doporučujeme třetí typ cenového plánu, a to „ceník“ neboli smlouvu na dobu určitou. U ARMEX
ENERGY má takový typ smlouvy tříměsíční výpověď a pak jste vyvázáni, ať
už chcete změnit produkt, anebo dodavatele.
Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv cenový plán, radíme rychle odejít od dodavatele poslední instance a porozhlédnout se kolem sebe s chladným rozmyslem. Vzít v úvahu ARMEX ENERGY
určitě stojí za to. Více o přestupových tarifech se dozvíte na telefonické lince
497 770 801 nebo si nabídku prohlédněte na www.prestupovytarif.cz.
(KS)
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Využijte do konce
roku speciální
přestupový tarif
s možností úspory
www.prestupovytarif.cz
Zavolejte nám: 497 770 801

Férový dodavatel
energií
Člen skupiny
s 30letou tradicí
Trvale příznivé ceny
pro domácnosti a firmy

CESTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Plánujete-li relaxační
dovolenou či poznávací
výlet do Izraele, neměli
byste vynechat některá
zaručeně atraktivní místa
a odpočinout si pak
třeba v některém z řady
resortů u Mrtvého moře.
Jeruzalém
Ačkoliv většina letů z Prahy do Izraele
míří do Tel Avivu, hlavní město byste si
neměli nechat ujít. Jistě, slavnou Zeď
nářků nebo Křížovou cestu, kterou se Ježíš Kristus ubíral na místo své smrti
na Golgotě, sice okupují davy turistů,
ovšem vy můžete zamířit i na přece jen
o něco klidnější místa. Historické křivolaké uličky Starého Města nabízejí bezpočet
malebných zákoutí, ale také tržiště s obrovskou nabídkou všeho možného.
Vydáte-li se kochat výhledy z Olivové
hory, prohlédněte si i největší židovský
hřbitov, který se nachází přímo pod ní.
Také Olivová hora samotná je posetá různými svatyněmi a kostelíky. V jednom podle legend Ježíš naučil své učedníky OtčeINZERCE

Perly Izraele: pevnost,
posvátné město i moře
náš, jinam se chodil modlit za hříšné lidi
i osud města, a je tu dokonce i mešita, kde
je ve skále údajný otisk Ježíšovy šlépěje
před vstupem na nebe. Výhledy na město
v čele s Chrámovou horou (i pohled z ní
na Olivovou horu) a Skalním dómem, potažmo mešitou al-Aksá – tedy na třetí nejsvětější místo islámu, je dechberoucí.

Masada
Na východním okraji Judské pouště, jen
několik kilometrů od jižního pobřeží Mrtvého moře na vrcholu izolovaného skalního útesu, hrdě ční pevnost Masada. V prvním století před naším letopočtem se stala
místem posledního odporu židovských povstalců proti Římanům. Symbolem židovské národní identity je dodnes, dvě desetiletí je též zapsána na seznam UNESCO.
Obdivovat její majestátnost a také tamní

Jeruzalém
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výhledy na mořskou hladinu i nekonečnou poušť můžete poté, co tam vystoupáte
pěšky, nebo vyjedete lanovkou.

Mrtvé moře
Když už jsme zmínili Mrtvé moře (ve skutečnosti jde o bezodtokové jezero dlouhé

67 km a široké maximálně 18 km), připomeňme, že tamní voda je podstatně slanější
než většina moří a oceánů, díky čemuž jsou
jí odpradávna připisovány léčebné účinky.
Nejen voda, ale i zdejší bahno se využívá
třeba k léčbě kožních chorob.
Ačkoliv je skalnaté pobřeží převážně
pusté, nachází se v jeho blízkosti řada turistických resortů, u jižního břehu se těží
sůl a minerály. Ovšem pozor, velmi slaná
voda plná minerálů není vhodná na nějaké celodenní koupání. Většinou je doporučováno se zde ráchat jen asi dvacet minut
a poté z vody vylézt. Cena ubytování v resortech se velmi liší. Dá se pořídit už od
zhruba dvou tisíc korun za noc a osobu,
častěji ale spíš od tří tisíc výš. A proč se tomuto jezeru vlastně říká Mrtvé moře?
Je to proto, že kvůli vysokému podílu minerálních látek (solí) v něm nežijí žádné
ryby ani vodní rostliny.
(re)

Inzerce

KDYŽ ŠEPTANDA POTĚŠÍ :-)
Dozvědět se o někom něco tak trochu za zády, šeptandou, to nebývá
většinou nic lichotivého. Jsou ale momenty, kdy šeptanda naopak potěší.

Š

epot, šeptání, šeptanda. Zejména to poslední
slovo. Šeptanda! Každý si o ní myslíme svoje.
A vnímáme ji různě. Málokdo ovšem v „šeptandě“
vidí něco pozitivního. My ano.

V roce 2005 jsme začali dodávat zákazníkům čističky vzduchu. Byl to přístroj využívající novou technologii. Takovou, která se do té doby do Evropy
nedovážela. Místo hlasité vrtule poháněl vzduch
elektronový vítr. Američané přednosti této technologie vyzdvihovali slovy, že je: „tichá jako šepot“,
„šepot vánku“, „šeptající čistička“ apod.. Zpočátku
jsme k těm reklamním řečičkám byli skeptičtí. Proto jsme několik modelů nejdříve dovezli. Kolegové
technici přístroje rozebrali, testovali, po mnoho
měsíců jsme je zkoušeli i v domácnostech. Pak je
ještě dali změřit do laboratoří (první byl Státní zdravotní ústav) a vybrali ten nejlepší. Čím dál, tím víc

nám docházelo, že bezhlučnost přístrojů poháněných elektronovým větrem je opravdu neuvěřitelná. Ani v tichu ložnice nebylo slyšet, že čistička běží.
Jen svítící kontrolka a filtr plný prachu ukazoval na
to, že funguje. Šepot byl v porovnání se zapnutou
čističkou vlastně hlasitým zvukem. A v té chvíli začalo mít slovo „šepot“ u nás ve firmě nový význam.
Od té doby uběhlo 16 let. Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6 s hrdostí vnímáme jako náš nejlepší
produkt. Elektrostatické čističky vzduchu vylepšujeme již po 4 modelové generace. Pracujeme jak na
vnějším designu, tak na detailech skrytých uvnitř.
Modernizujeme mechaniku a ještě více elektroniku. Zaměřujeme se na spolehlivost jednotlivých
součástek, a tím i celku. Spokojenost zákazníků pro
nás není prázdným pojmem. Staráme se o ni každý
den. Jsme přesvědčeni, že právě proto byla čistička

Velmi tichý provoz, neruší ani při spaní. Jsem naprosto spokojená, byla mi doporučena a nelituji nákupu. Mám dvě, každou v jiném pokoji. Vnímám lepší
vzduch. Opravdu doporučuji. Čištění fakt jednoduché.
Marie (HEUREKA.CZ – OVĚŘENÝ ZÁKAZNÍK)
Dobrý den. Ráda bych Vám poděkovala za expresní vyřízení mé objednávky.
Jsem velmi spokojená a budu Vás dávat ostatním firmám za příklad. Přeji Vám
všem klidné a aspoň trochu spokojené Vánoce v této chaotické době.
Zdraví V. K., Libouchec (EMAIL)
Kúpila som Ionic-CARE Triton domov pre mojich chlapcov, lebo majú sennú
nádchu. Druhý prístroj som kúpila do škôlky pre detičky.
(HEUREKA.SK – OVĚŘENÝ ZÁKAZNÍK)
Neuvěřitelně tichý chod, snadná obsluha, prostě super.
(HEUREKA.CZ – OVĚŘENÝ ZÁKAZNÍK)

vzduchu Ionic-CARE Triton X6 nezávislým srovnávačem zboží Heureka.cz zvolena 6 roků po sobě
Produktem roku a letos získala i prestižní ocenění
Czech Superbrands. Ve více než 6 400 recenzích
zveřejněných na nákupním rádci nalezneme 99 %
spokojených zákazníků, kteří mimo kvalitu čističky oceňují dlouhodobě i vstřícné jednání a kvalitu
servisu. A v anketách pořádaných námi, jako prodejcem, odpovědělo 99,22 % ze 12 272 hlasujících
vlastníků čističek Ionic-CARE X6, že jsou s přístrojem spokojeni.
To je důvod, proč nás „šeptandy“ zákazníků těší.
Emaily, telefonáty, dopisy, komentáře, recenze,
odpovědi v anketách, to jak a s čím jsou uživatelé
spokojeni. Tuhle„šeptandu“ uchováváme a občas si
ji pročítáme, aby nám udělala radost a zlepšila náladu. O kousek té šeptandy se s Vámi dnes podělíme:

Vážení, dovolte, abychom Vám poděkovali za rychlé vyřízení servisu naší čističky vzduchu. Děkujeme za Váš přístup a jednání. Jste skutečně solidní firmou,
což se v poslední době moc nevidí. Přejeme celému Vašemu kolektivu pevné
zdraví a ať se Vám daří. - Stanislav a Jana Ž., Příbram
(ANKETA 2021)
Tento přístroj používáme již přes 10 let a jsme spokojeni s tím, kolik dokáže
zachytit prachu ze vzduchu. Dělá v místnosti dobré klima a příjemné prostředí.
Doporučil jsem již několika lidem. Dobrý produkt.
Michal (HEUREKA.CZ – OVĚŘENÝ ZÁKAZNÍK)
S čističkou jsem velmi spokojena a hlavně při čištění překvapena jaké nečistoty do sebe dokáže zachytit. Neuvěřitelné, vypadá to, jako bych obývák běžně
vůbec neuklízela.
(ANKETA 2021)

Snažíme se být jiní. Nechceme být anonymním e-shopem. Naopak, snažíme se každému zákazníkovi poskytnout maximum informací a věnovat osobní péči. A to nejen, když prodáváme, ale i ve chvílích, kdy uživatelé potřebují vyřešit třeba servis či dopravu výrobku a další. Proto nás
všechny pozitivní„šeptanda“ opravdově těší a děkujeme za ni.
Příjemné a klidné Vánoce Vám přeje Tým Ionic-CARE.

Inzerce

Jak pod stromečkem
zaručeně uspět?

Letos pořiďte Vašim blízkým
čističku vzduchu Ionic-CARE®
Ionic-CARE Triton X6 je dlouhodobě nejoblíbenější čistička
v ČR a SR. Praktická kombinace čističky vzduchu s ionizátorem, omyvatelným ﬁltrem (s neomezenou životností)
a třemi stupni výkonu pro místnosti o velikosti 15 - 75 m2.

Jediná čistička na trhu, která je
prověřená 7 nezávislými testy.

 prokázaná 96% účinnost při zachytávání polétavých nečistot a mikroprachu  snižuje množství životaschopných
plísní, virů a bakterií v ovzduší interiéru minimálně o 60 %
 79% účinek proti zápachu v interiéru  naprosto nehlučný provoz (neruší spánek)  minimální provozní náklady,
příkon jen 5 W
dekor dřeva

stříbrná, černá, bílá

3 790 Kč/ks

3 490 Kč/ks

DOPRAVA ZDARMA
MA
Získejte zdarma čistič a osvěžovač lednic
Ionic-CARE FF-210. Při objednávce uveďte kód:

Největší nezávislý nákupní rádce a srovnávač cen Heureka zvolil
šestkrát po sobě čističku Produktem roku (2015 - 20). Obchod
Ionic-CARE je držitelem zlatého certiﬁkátu Ověřeno zákazníky
s hodnocením spokojenosti 99 %. Čističky vzduchu Ionic-CARE
obdržely v roce 2021 ocenění CZECH Superbrands, které získávají nejvýznamnější značky na trhu.

kód

US6

www.ionic-care.cz

volejte zdarma

800 112 111

HUDEBNÍ IMPULSY

Jiří Grossmann. Vždyť jen
chtěl žít, jak žít se má
JOSEF VLČEK

ké povídky, v nichž hrála velkou roli nadsázka a občas i černý, ale vždycky i laskavý humor. Většina z nich později vyšla
knižně. Z rozhovorů se čtenáři vyplývá,
že nejoblíbenější z nich je Výlet s Lomcovákem.
Občas narazíme na tvrzení, že
Grossmann byl v té dvojici tím vtipnějším, ale u českých komických dvojic, Voskovcem a Werichem počínaje, odjakživa
vznikal komický efekt na základě interakce mezi oběma tvůrci.

S

lavné duo Šimek a Grossmann přestalo psát svou společnou historii
právě před 50 lety. Tehdy, 5. prosince 1971, zemřel na Hodgkinovu chorobu
ve věku pouhých 30 let bavič, moderátor,
povídkář a zpěvák Jiří Grossmann. Spolu
se zmíněným Miloslavem Šimkem patřili
mezi nejvýznamnější české komické dvojice a jejich knížky občas až absurdního humoru patří k zlatému fondu moderní české
literatury. Známý výrok „Nechci slevu zadarmo“ je připisován jedné z jejich populárních povídek Exkurze do zoo.
Podobně jako Jiří Cerha a Ladislav Kantor, budoucí zakladatelé CK Vokálu, se
i Jiří Grossmann a Miloslav Šimek seznámili na vojně. Po ní se oba uchytili jako
moderátoři v nejvýznamnějších pražských rockových klubech Olympik
ve Spálené ulici a Sluníčko v bývalém Dětském domě Na Příkopech.
Tehdy také začali s velkým úspěchem
číst publiku produkty svých společných
kavárenských sedánek. Krátké humoristic-

Nadšenec do country

FOTO | PAVEL VÁCHAL

Na rozdíl od Šimka se Jiří Grossmann hodně zajímal i o hudbu. Víc než rock mu ale
vyhovovala country, která tehdy v české
kotlině prudce nabírala na popularitě. Podobně jako jeho kamarády Pavla Bobka
nebo Naďu Urbánkovou ho bavily tehdejší
moderní countryové směry. Byl u zrodu
Country Beatu Jiřího Brabce a jako textař
se výrazně podílel na jeho repertoáru. Pro
Evu Olmerovou například napsal slova
k Čekej tiše, pro Naďu Urbánkovou Rodi-

čovské sdružení či pro Pavla Bobka dodnes
populární Oh Ruby, nechtěj mi lásku brát.
Časem začal také sám zpívat a písničky
jako Blizzard, Drahý můj, Vzdálené bubny nebo Ano, pane Jiří patří k těm, které
často hraje Český Impuls. Grossmann nebyl žádný velký zpěvák, ale klasické countryové hity dokázal podat s velkým citem
a přesvědčivostí. To ovšem bylo až v Divadle Semafor. V roce 1967 totiž dostala dvojice Šimek - Grossmann od Jiřího Suchého
nabídku, aby ve dnech, kdy semaforský tým
nehraje, pořádali svá pásma písniček a povídání. Jako různé Besídky a Návštěvní dny
tam jejich pořady s obrovským úspěchem
probíhaly do posledních chvil před poslední Grossmannovou hospitalizací.
Několik Návštěvních dnů tehdy natočila Československá televize a vyšly
i na deskách. Díky tomu zůstal na záznamu zachován jejich veselý a vtipný duch.
Při sledování Návštěvních dnů si divák
uvědomí, jak talentovaný komik a zpěvák
Jiří Grossmann byl a kolik skvělých děl
mohl vytvořit, nebýt zrádné nemoci. Svou
pomyslnou tečku a vzkaz tu zanechal v podobě nádherného textu písně Nadi Urbánkové Závidím:
Vždyť já chci jen žít, jak žít se má
a o nic víc
Je to jen má touha šílená
a té chci říct

Strašidelní Ghots i „chraplavá“ Anastacia
ČR | Koncem dubna, dovolí-li to pandemická situace,
bude v pražské O2 areně koncertovat švédská retro
heavymetalová kapela Ghost, začátkem října příštího
roku pak dorazí do vedlejší haly O2 universum americká popová zpěvačka Anastacia.
Ghost vyrážejí na své dosud největší britské a evropské turné, jehož pražská zastávka se odbude 24. dubna
2022. Formace tvořená „bezejmennými ghúly“ a vede-

ná zpěvákem a skladatelem Tobiasem Forgem, toho
času používající pseudonym Cardinal Copia (v minulosti vystupoval jako Papa Emeritus), přijede v rámci
Imperatour – Europe 2022 a přiveze s sebou předkapely Uncle Acid & The Dead Beats a Twin Temple.
Ceny vstupenek jsou od 990 do 1690 Kč a jsou v prodeji v sítích Ticketportal. Na turné se chystá i zpěvačka
s charakteristicky chraplavým hlasem Anastacia, která

v Praze vystoupí 4. října příštího roku. Koncertní šňůra I’m Outta Lockdown má přes třicet zastávek, začíná
ve Švýcarsku, zastaví se v Římě, Berlíně a Praze
a poté se vrátí do Velké Británie.
Jde o zpěvaččino první turné od roku 2018 na podporu
zatím posledního studiového alba Evolution (2017). Ceny
lístků na její koncert jsou v rozmezí 1290 až 1890 Kč, předprodej je taktéž v síti Ticketportal.
(iDNES.cz)
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Stavebnictví, projekce, architektura

Ekonomika

Bagrista/strojník - pevná pracovní doba 6:30-15:00

Senior účetní

45 000 - 58 000 Kč / měsíc

Samostatný projektant

účetní (40-50.000 Kč)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektový specialista se zaměřením na mosty

Globální finanční controller (mzda DLE zkušeností)

Stavební inženýr

Kontrolor nové projekty (80-90.000 Kč)

70 000 - 90 000 Kč / měsíc

Fi
č í k t l (55 75 000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

55 000 75 000 Kč /

Příl žit t
k š éh
Více na www.jobdnes.cz

hit kt i b

l

t

Reality

ě í

Strojírenství

Samostatný projektant/ka pozemních staveb

30 000 - 54 000 Kč / měsíc

Dělník elektromontáže

Přípravář/rozpočtář

38 000 - 60 000 Kč / měsíc

Obsluha montážní linky

Samostatný projektant

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Skladový manipulant - až 30.000 Kč

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Montážní dělník - až 21.000

20 000 - 24 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

„Kryptoměny
jsou přístavem
v době inflace“

S

vět sice bojuje se stále rostoucí inflací, pokud jste ale majitelem kryptoměn, zažíváte příjemné období. Instituce i jednotlivci si ve virtuální měně totiž
své finance uchovávají. V pořadu Interview na CNN Prima NEWS to řekl šéf investiční skupiny CRYFIN Václav Holler.
I přestože poslední bitcoin se má vytěžit
v roce 2140, radí s nákupem neváhat.
Jak známo, bitcoin je virtuální měnou.
Ovšem nejde o jedinou kryptoměnu, která
existuje. „Dnes je jich přes 10 tisíc,“ sdělil
Holler. S bitcoinem a kryptoměnami se
často pojí slovo „těžit“. Co si pod tím představit? „Jedná se o decentralizovanou ekonomiku, tím pádem musí fungovat na úkor
všech uživatelů v síti. Tito uživatelé, aby
síť fungovala, propůjčují výkon svých zařízení a tím pádem jsou odměňováni v rámci těžení, aby síť běžela,“ vysvětlil Holler.
Bitcoin vznikl jako odpověď na krizi v
roce 2008. Některé státy ho přijaly jako
oficiální platidlo, čímž podle Hollera pomáhají ekonomickému systému k tomu,
aby byl co nejvíce protlačován dopředu.
„Podstata bitcoinu je decentralizace a právě její svoboda. Dnes neexistuje instituce,
která by řídila to, jak se bitcoin má chovat,
kdy se bude prodávat,“ pokračoval šéf investiční skupiny CRYFIN. Holler uvedl,
že by ale bylo správné, aby se tento virtuální svět podřídil regulaci. „Jsme zastánci
toho, ať regulace přijde co nejdříve. Zamezí se nežádoucím efektům, které přináší
každá revoluce,“ má jasno Holler.

Dlouhodobější investice
Už i některé banky ve světě umožňují s bitcoinem a dalšími kryptoměnami pracovat.
„Největší australská banka poskytuje uložení bitcoinu na jejích bankovních účtech
u svých klientů. Trend je jasný. Začíná to
od Ameriky a postupuje dále,“ řekl.
Díky tomu, že „klasický svět“ je zatížen
inflací, kryptoměny rostou. „Kryptoměny

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
2. 12. – 8. 12. 2021
DEBRECÍNSKÁ,
KLADENSKÁ
PEČENĚ
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
krájená | 100 g

KINDER
SURPRISE
20 g

100 g 74,50 Kč

14,90
28,90

17,90

48%

26,90

33%

SÝR EIDAM KARLOVA
KORUNA BLOČEK
30 % tuku v s.
250 g
100 g 11,56 Kč

jsou přístavem, kde nejen instituce, ale
i drobní střadatelé uchovávají své finance,
aby se ubránili finančním efektům jako je
právě inflace,“ pronesl Holler. A to i přesto,
že některé kryptoměny zažívají extrémní
výkyvy kurzů ve velmi krátkých časových
obdobích. Ani to ale nemusí být problém.
U obchodování s bitcoinem je důležité
sledovat dlouhodobý horizont, alespoň pětiletý. „U bitcoinu je krása, že známe jeho
absolutní hodnotu, takže známe jeho
množství, které je konečné. Tím pádem
máme příležitost účastnit se něčeho, co do
budoucna bude nedostatkovým zbožím.
Myslím, že je také otázkou, jak velký kapitál chcete investovat a jak dlouho jste
ochotni investovat čas do nejvyšší hodnoty,“ míní Holler.
Poslední bitcoin by měl být vytěžen asi
v roce 2140. „Tím pádem už nemáme možnost se účastnit nově vytěžených bitcoinů.
Nicméně nabídka a poptávka bude neustále kolovat a bude prostor nákupu, ale už
(ms)
za jinou cenu,“ uzavřel Holler.
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30 hodin.

28,90
36,90

21%

VODKA,
TUZEMÁK
KRÁLOVSKÁ
PALÍRNA
37,5 % alk.
0,5 l

17,90

1 l 179,80 Kč

89,90
99,90

29,90

%

40%

KOFOLA
original | 2 l

1 l 8,95 Kč
v limitované nabídce
také Kofola jablko se
skořicí za 17,90 Kč

34,90

MODERNÍ VLK A ZAJÍC SKLÍZÍ KRITIKU
MOSKVA | Ruské animátorské studio Sojuzmultfilm, autoři původního Jen počkej!, představilo v nové ukázce svou vizi kultovního seriálu pro rok 2021. Kromě přepracované vizuální podoby
se nezměnilo nic, ovšem pochopení u diváků se přesto nedostavilo. Na serveru YouTube, kde ukázka na novinku je, má video desetkrát více záporných reakcí než těch kladných. Studio Sojuzmultfilm raději úplně vypnulo komentáře.
(Lidovky.cz)

2l

RAJČATA KEŘÍKOVÁ
volná | 1 kg

69,90

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.

KVĚTINY
ADVERTORIAL

Šampionka mezi růžemi?
Jednoznačně africká Ever Red
Označení růže jako „Královny květin“ použila už
ve starém Řecku básnířka Sapfó. A za těch 2600 let
se na tom nic nezměnilo. Růže jsou majestátní, opojně
vonící klenoty přírody. Výsostné postavení pak mají
růže rudé, které od pradávna symbolizují vášeň.
A jedna z nejluxusnějších rudých růží je k dostání
i na českém trhu. Seznamte se s odrůdou Ever Red.

R

ůží existují tisíce druhů a odrůd,
šlechtěním navíc stále vznikají
nové a nové. Jedním z hlavních center všeho dění je přitom Afrika. Rovníkové
podnebí je přímo ideální pro celoroční pěstování růží. I když se k nám takové růže dopravují letadlem, jedná se o ekologičtější variantu pěstování, než je klasický evropský
skleníkový systém. Díky teplému a slunnému africkému počasí totiž není třeba květinám svítit a přitápět. Farmy tak zaměstnávají více než 200 000 lidí a na evropský trh dodají až 400 milionů řezaných růží.
Na svahu pohoří Mount Kenya s ledovcovými vrchy nenápadně roste jedna z nejnádhernějších odrůd na světě: sametově
rudá růže Ever Red s obřími květy. A jen,
co se poupata začnou otevírat, vy už si je
můžete objednat v českém online květinářství Florea.cz.
Jiří Hemerle, zakladatel Florea.cz, prozrazuje, jak se mu povedlo zajistit systém
INZERCE

dodávání nejčerstvějších řezaných květin
na českém trhu. „Jsme schopni doručit
vám růže tři dny poté, co je v Africe sklidí.
Díky tomu třeba konkrétně Ever Red vydrží ve váze nádherná i dva celé týdny,“ vysvětluje
Květiny se totiž sklízejí v době, kdy už
jsou viditelná barevná poupata, ale korunní
plátky ještě nejsou rozvinuté. Pečlivě ošetřené květiny jsou v chlazeném prostředí
přepraveny na holandskou burzu, kde už si
je přebírá chlazená dodávka s červeným lo-

„

FOTO | FLOREA

čí kurýr kamkoliv v České republice, a to
v perfektním stavu až ke dveřím.

Chloubou je největší květ
Teprve doma pak nastává to pravé kouzlo.
Ve váze se kytice plně rozvine a dělá ra-

Jsme schopni doručit vám růže tři dny
poté, co je v Africe sklidí.

gem Florea.cz. Doveze je do plzeňského
skladu, kde z nich zkušené floristky podle
přání zákazníků vykouzlí originální kytice,
květinové krabičky a zamilované kytice ve
tvaru srdce. Lehce nakvetenou kytici doru-

dost několikanásobně dlouho než řezané
květiny z kamenných květinářství, které z logiky věci nejsou schopny dodat květiny na váš stůl tak rychle jako e-shop.
Růže odrůdy Ever Red se pyšní největ-

ším květem na českém trhu. Ten může být
až 7 cm velký. Na Florea.cz si můžete vybrat z různých délek stonku. Těmi nejluxusnějšími a největšími jsou samozřejmě růže
metrové s XXL květy. Taková růže je překrásná i sama o sobě. Z kratších délek
(od 50 cm) vypadají nádherně kytice v kombinaci s bílými květy růží odrůdy Avalanche.
Kytice voňavých květů dělaly ženám
(i mužům) radost odpradávna. A v dnešní
nejisté době plné příkazů a zákazů je té radosti nějak pomálu. Nečekejte na příležitost, jako jsou svátky nebo narozeniny. Radost můžete udělat „jen tak“. Na Florea.cz
se můžete podívat, co se právě teď sklízí
v Africe, a vybrat květinu pro někoho, kdo
si ji zaslouží.
(ks)
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Česká republika

Kuře se syrečky
Prostřeno! putuje na Vysočinu a bude na co koukat
ČR | Prostřeno! v Kraji Vysočina zahájí
v pondělí seřizovač Michal (23 let). Soupeře pozve do bytu své babičky. Ale
jeho vaření bude pokus omyl. Dort mu
nevyjde ani napodruhé, protože do něj
zapomene dát mouku. U stolu dojde ke
kuriózní situaci, kdy se zjistí, že dvě
soutěžící dámy se znají od vidění.
Lukáš (27) pracuje jako číšník. Bude
mu to v úterý přičteno k tíži? Jídla pro
menu si vybral, protože je tradičně vařila jeho máma. Jako zábavu si pro své
hosty připraví jízdu na koni v hale.
Projektová manažerka Klára (31) žije
zdravě. Koho bude její farmářské jídlo
bavit? A co se ostatním nelíbí na dýňové polévce? O hostech ve středu zjistíte
víc, než jste si mysleli.
Skladnice Ivana (57) má odvahu. Ve
čtvrtek zařadí do hlavního chodu syrečky. Risk je zisk. Nebo to bude někomu
nepříjemné? A nedá se přehlédnout, že
Ivana s partnerem fandí Slavii.
Maminka na mateřské Nika (29) se
nebojí rozpálit. Svoje srdce i plotnu. Život je podle ní jízda. Někdy nahoru, jin-

dy dolů. Jako zábavu si pro své hosty
připraví malování obrázků. Bude její páteční večer vítězný? Sledujte Prostřeno!
každý všední den od 17.50 hodin na Primě. Kdo vyhraje 60 tisíc korun? (kot)
Olomoucké kuře, šťouchané brambory
Ingredience: 5 kuřecích čtvrtek, palička
česneku,
200 g anglické slaniny, 2 balíčky olomouckých tvarůžků, 1 kg brambor,
5 jablek, 1/2 másla, sůl, pepř. Postup:
Čtvrtky potřeme rozmačkaným česnekem z vnitřní strany. Anglickou slaninu
a syrečky nakrájíme na kostičky a smícháme. Na každou čtvrtku dáme část nádivky a zabalíme do ruličky. Dáme do
pekáčku. Jablka rozkrojíme na polovinu, vykrojíme jadřinec a naskládáme k
rolkám. Na každou rolku ukrojíme plátek másla a dáme do vyhřáté trouby
péct. Pečeme 45 minut na 200 °C. Oškrábané brambory uvaříme doměkka a s lžící másla mírně rozmačkáme vidličkou.

Těšte se na páteční pokličky, nad kterými bude vše odhaleno! Soutěžní Prostřeno! svede k plotně soupeře z Vysočiny.
FOTO | FTV PRIMA
Moravský měšec, pečený brambor
Ingredience: 750 g vepřové kýty, grilovací koření, plnotučná hořčice, 150 g
anglické slaniny, 1 cibule, 60 g kapií,
30 g žampionů, 2 vejce, 60 g sádla, 1 až
2 PL hladké mouky, 4 dl vývaru, 12 přibližně stejných brambor, hrubá sůl, bazalka, rozmarýn, tymián, olivový olej,
8 plátků slaniny, sůl, pepř. Postup:
Z vepřové kýty nakrájíme plátky, rozklepeme je natenko, posypeme grilovacím kořením a potřeme hořčicí. Na sádle orestujeme nakrájenou cibuli a slaninu, přidáme kapie a žampiony, osolíme
a zahustíme vejci. Na plátky masa klademe lžící směs z vajec, okraje stáhneme
k sobě a ovážeme nití. Takto naplněné
měšce dáme do pekáčku vymazaného

sádlem a za občasného podlévání upečeme
doměkka. Měšce vyjmeme,
šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme moukou, osmahneme, zalijeme vývarem a povaříme.
Šťávu přecedíme na měšce, ze kterých
jsme odstranili nitě, a prohřejeme.
Brambory dobře omyjeme a osušíme.
Uděláme zářezy, ale nedokrojíme. Do
každého zářezu dáme lístek bylinky a
kousek slaniny. Můžeme to střídat nebo
dávat společně. Dno pekáčku vysypeme
solí, musí být pokryté, a poklademe
brambory. Pokapeme olejem. Pečeme
asi 30 minut, podle velikosti brambor.

INZERCE

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
Hlavní partneři:

Pod záštitou:

MF

speciální magazín

FINANCE
uvnitř dnešní MF DNES

Finance
Kvůli inflaci zchudnou Vánoce
● O kolik zdraží hypotéky
●

3. 12. 2021 / 47

Pozor na podpojištění
● Investice do nemovitostí
●

INZERCE

PODÍLEJ
SE NA BUDOUCNOSTI
Í

INVESTMENT

Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.

Přípravek Tinea Forte je už dostupný v České republice!

VYZKOUŠEJTE PRODUKT ZA 0 Kč

NEPODCEŇUJTE PŘÍZNAKY
KY

!

INZERCE

MYKÓZY!

ZAČÍNÁ TO NEVINNĚ, ALE MŮŽE SKONČIT
VELICE ZÁVAŽNÝMI PROBLÉMY

Díky inovativnímu vzorci se za 7 dní zbavíte kvasinek!
Vyzkoušejte ji zcela zdarma!

Mykóza nejčastěji postihuje kůži, chodidla, nehty a intimní místa, a 1 člověk s příznaky onemocnění
může nakazit dokonce i celou rodinu! Podle odhadu se mykóza alespoň jednou za život vyskytne u
většiny Čechů, a pouze u každého pátého pacienta bude úplně vyléčená! Houby, které zůstanou na
kůži, v budoucnu mohou zaútočit s dvojnásobnou silou...

Mykóza – noční
můra 21. století
Mykózy způsobují mikroskopické houby a dermatofyty. Ty mají
rády teplé a vlhké prostředí, a
proto se rozmnožují na bazénech, ve veřejných toaletách,
sprchách, podlahách, ručnících
nebo hřebenech a utočí, jakmile
se na horizontu objeví člověk...
Podle statistik je ohroženo
82,5% populace. Toto onemocnění nejčastěji postihuje děti,
osoby starší 50 let a trpící takovými nemocemi, jako je cukrovka,
ateroskleróza, obezita, nadměrné
pocení, poruchy krevního oběhu
a problémy hormonálního a imunitního systému.

Názor odborníka: „Je
třeba jednat okamžitě“
„Až 8/10 lidí přiznává, že ignoruje
příznaky mykózy.

PŘED

Po

Mykózu nohou jsem chytil
v bazénu. Odborníci lomili nade
mnou rukama – nic nedokázalo
tohle svinstvo odstranit, mykóza
se stále vracela. S touto novou
metodou Tinea Forte to bylo jiné.
Výsledky byly rychlé!
Po 1 dni bolest, zánět nehtů
a pálení nohou se zmírnily a po
týdnu i ostatní příznaky!
Uplynuly 3 měsíce a po mykóze
není ani stopy!
Bedřich K. (63 let), Plzeň

Je to nepřijatelná chyba!“ - říká
odborník. „Výsledkem nedoléčené mykózy jsou pořád se opakující infekce. Často se také šíří do
sousedních tkání a v nejhorším
případě mohou napadat i vnitřní
orgány, jako jsou plíce, ledviny
nebo mozek. Proto je nutné okamžitě redukovat jak příznaky, tak
příčiny nemoci.
V závislosti na typu hub se
předepisuje mastné masti, oleje
a antibiotika. Je těžké určit, co
dané osobě pomůže. Kromě toho
poskytují úlevu pouze během jejich používání. Ve většině případů
houby v těle zůstávají. Nemocný
má k dispozici 6-7 přípravků, ale
není zaručeno, že mu pomohou.

Inovativní objev
BOJUJE proti mykóze
Superinovativní vzorec Tinea Forte byl vytvořen týmem ceněných
odborníků z Michiganu. Nová metoda může porazit mykózu, bez
ohledu na to, kde se vyskytuje.
Výsledky jsou překvapivé.
„Je to skutečná revoluce v
boji proti mykóze“ - říká odborník. Tento bezplatný přípravek je
vyroben pouze z přírodních složek, díky čemuž během několika
dnů redukuje dermatofyty“.

První výsledky
mohou být viditelné
po 48 hodinách
Senzační vzorec funguje velmi
rychle. Do inﬁkovaných tkání pronikají přírodní látky s baktericidními a fungicidními vlastnostmi.
Mohou rychle inhibovat reprodukci dermatofytů a snižovat zánět. Svědění, pálení a zarudnutí

PŘED

Po

Mykózu přinesl syn a nakazil
rodinu. U mě a u dcery postihla
nehty. Tento přípravek mi
doporučila maminka – za 24 h
jsme pocítili úlevu! Bohužel, dříve
během pohlavního styku jsem
nakazila manžela, který dostal
infekci penisu. V jeho případě
jsme také využili tuto bezplatnou
metodu. Předtím jsem nevěděla,
že funguje proti všem druhům
mykózy! Tinea Forte pomohla
manželovi - příznaky se velmi
rychle zmírnily!
Marie S. (38 let), Kladno

Extrakty v přípravku
Tinea Forte fungují rychle,
bezpečně a účinně!
• snižuje záněty
• redukuje houbové změny
• urychluje regeneraci tkání
• zmírňuje pruritus, pálení
a svědění
• regeneruje nehtovou
ploténku a obnovuje její
správnou barvu
• redukuje nadměrnou citlivost
• snižuje riziko návratu mykózy
bude zmírněno. 98/100 testovaných osob potvrdilo, že bílý povlak a otoky byly redukovany.
Odborník: „Extrakty obsažené
v přípravku mohou postupně redukovat buňky dermatofytů. Díky
tomu se nemoc nebude znovu
vyvíjet. Doporučuji všem trpícím

Zkontrolujte, zda se tyto
příznaky projevují u Vás
KŮŽE: svědění a pálení,
vlhká a načechraná
pokožka, praskliny
a nepříjemný pach
NEHTY: změna barvy,
rýhy a brázdy, nehet se
odděluje od nehtového
lůžka, zrohovatělá
kůže pod nehtovou
ploténkou
CHODIDLA: šupinatá kůže,
puchýře mezi prsty, svědění
a zarudnutí nohou a jejich
nadměrné pocení
ÚSTNÍ DUTINA: bílý povlak
na jazyku a patře, ulcerace
a eroze, bolest a pocit pálení
sliznice
INTIMNÍ MÍSTA: bolest,
svědění a pálení, zarudnutí,
bílý povlak na genitáliích,
nepohodlí při pohlavním
styku
mykózou už pouze tento přípravek – u žádného se infekce neopakovala“.

Nedovolte, aby se
houby krmily na
Vašem těle!

Moderní metodu Tinea Forte již
využilo 145 tisíc Čechů, a během
4 dnů přípravek překonal prodejní rekordy v USA a získává si
oblibu po celém světě. Produkt
je poslední dobou dostupný také
v Česku a lze jej objednat pouze telefonicky. Díky speciálnímu
100% ﬁnancování výrobcem, do
6.12.2021 prvních 150 lidí jej získá za 0 Kč!

!

Zavolejte a objednejte si
BEZPLATNÉ BALENÍ

296 849 674
Po – Pá 8–20 hod., So – Ne 9–18 hod.
(cena za 1 min. hovoru podle sazby operátora)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 4. prosince 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Show Toma a Jerryho (6, 7) 7.05 Scooby-Doo na stopě (2-4) 8.15 Krok za krokem IV (24)
8.40 SuperStar 11.50 Koření 12.50 Volejte Novu
13.25 Rady ptáka Loskutáka 14.25 Tipy ptáka
Loskutáka 14.40 Výměna manželek XII 16.05
Svatba na první pohled II 17.30 Jen trošku štěstí
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Bolek a Lolek vyrážejí do světa (4) 6.35
Psí život (16) 7.05 M.A.S.H (17) 7.35 M.A.S.H
(18) 8.05 Fotr na tripu II 8.45 Autosalon.tv
9.50 Česko Slovensko má talent 11.30 Máme
rádi Česko 13.20 Hvězdy nad hlavou (14)
14.50 Tajemství hradu v Karpatech. Komedie
(ČR, 1981). Hrají M. Dočolomanský, E. Steimarová, V. Brodský, M. Kopecký a další. Režie
O. Lipský 16.55 Noc klavíristy. Krimifilm (ČR,
1976) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40
Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.05 Top Gear III (9) 7.20 Pevnost Boyard (7) 9.40
Re-play 10.10 Cool e-sport 10.40 Tutorial 11.10
Vodafone MČR v počítačových hrách 11.45 Kurz
sebeovládání (92, 93) 12.40 Simpsonovi XXVII
(8-11) 14.25 Nesmrtelný 17.15 Kurz sebeovládání
(94, 95) 18.15 Simpsonovi XXVIII (14, 15) 19.15
Simpsonovi XXVIII (16) 19.45 Simpsonovi XXVIII
(17) 20.15 Jack Reacher: Poslední výstřel 22.55 Boj
o Hedvábnou stezku

20.10 StarDance XI ... když hvězdy
tančí
Přímým přenosem velkolepé
taneční show provázejí Tereza
Kostková a Marek Eben
22.20 Miroslav Donutil v Baráčnické
rychtě
23.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.40 Komisař Montalbano
Paprsek světla. Krimiseriál
(It., 2013). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta, A. Russo,
I. Alovisio. Režie A. Sironi
1.30 Banánové rybičky
Zábavní talk show Haliny
Pawlowské
2.00 Kuchařská pohotovost
2.30 Sama doma
4.10 Bydlení je hra
4.40 Chalupa je hra
5.05 Zahrada je hra
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.20 Krimi 5.45 Noviny 6.20 Krimi

6.40 Noviny 7.25 Policisté v akci 8.25 Policisté
v akci 9.25 Nová zahrada 10.20 Na chalupě 11.20
Nové bydlení 12.30 DELUKSE (15) 13.30 První
oddělení 14.00 Poručík Petr (2) 15.00 V sedmém
nebi 17.05 Nová zahrada 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.50
Dynastie Nováků (6) 23.55 DELUKSE (15)

NEDĚLE 5.00 Krimi 5.25 Noviny 6.00 Krimi

6.20 Noviny 6.55 Policisté v akci 7.55 Hotel (1/8)
8.55 Hotel (2/8) 10.00 Záchranáři v akci 11.45
Nemocnice 13.45 Moje první dovolená 14.50
Komediant 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.25 Okres na severu (2/13) 23.50 Záchranáři
v akci 1.00 Rodinné záležitosti

PONDĚLÍ 7.10 Soudní síň 9.00 Soudní síň –

nové případy 10.05 Soudní síň 11.05 Policisté
v akci 12.00 Panelák 13.00 Hotel (2) 14.00 Soudní
síň 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hotel (3) 21.20
Komediant 23.20 První oddělení 0.10 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

INZERCE

ČT1
7.20 O stříbrném kamínku 7.55 Zlatý chléb
9.05 Carmen 9.20 Gejzír 9.50 Potkal jsem ho
v zoo 11.00 Všechnopárty 11.50 StarDance XI ...
kolem dokola 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Štěstí krále Alfonse
14.05 O nosaté čarodějnici 15.00 Kdo hledá,
najde 16.00 Konec semestru 17.00 Hercule
Poirot 17.55 Bydlet jako... v paneláku 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

ZAKLETÁ PRINCEZNA
Princ na cestě za ztracenou princeznou
s drakem, který není tím,
kým se zdá.

PONDĚLÍ | 18:45

20.20 Vánoční Kameňák
Komedie (ČR, 2015)
22.00 Bitevní loď
Sci-fi film (USA, 2012)
0.30 300: Bitva u Thermopyl
Historické drama (USA, 2006)
2.30 Život ve hvězdách
3.10 Kriminálka Anděl III
4.00 Policie Modrava II (8)

ÚTERÝ 10.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci

12.00 Panelák 13.05 První oddělení 14.00 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 16.55 Záchranáři v akci 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dynastie Nováků (6) 21.25 Nemocnice 22.30 První
oddělení 23.25 Nové bydlení 0.25 Panelák

STŘEDA 10.50 Záchranáři v akci 11.40 Panelák

12.40 První oddělení 13.35 Soudní síň 15.45 Soudní
síň – nové případy 16.50 Policisté v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (2) 21.30 Poručík Petr (3) 22.25 První oddělení 23.20 Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi

ČTVRTEK 10.05 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Panelák 13.05 První oddělení 14.05 Soudní síň
16.10 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hotel
(4) 21.25 Nemocnice 22.25 První oddělení 23.20
Nové bydlení 0.15 Panelák 1.00 Krimi

PÁTEK 9.45 Soudní síň 10.45 Záchranáři v akci

11.30 Panelák 12.30 První oddělení 13.30 Soudní síň
15.40 Soudní síň – nové případy 16.50 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Černá punčocha 22.05 Moje první dovolená
23.05 Nové bydlení 0.10 Panelák 0.55 Krimi

20.15 Polda V (6)
Poklad. Krimiseriál (ČR, 2021).
Hrají D. Matásek, V. Polívka,
J. Kolesárová, O. Pavelka,
J. Vyorálek. Režie J. Fuit
21.30 Polda III (7)
Šikana. Krimiseriál (ČR, 2018).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
22.50 Tajemství hradu v Karpatech
Komedie (ČR, 1981). Hrají
M. Dočolomanský, M. Kopecký,
E. Steimarová, V. Brodský. Režie
O. Lipský
0.55 Rambo: Do pekla a zpět
Akční film (USA/N, 2008).
Hrají S. Stallone, J. Benzová,
P. Schulze. Režie S. Stallone
2.45 Purpurové řeky (4)
Jizvy z dětství. Krimiseriál
(Belg./N/Fr., 2018)
4.50 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

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

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

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

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.20 Raubíř Ralf 8.10 Odložené případy VII (4)
9.05 Teleshopping 9.40 Seabiscuit, sportovní
drama (USA, 2003) 12.20 Hamouni, komedie
(USA, 1994) 14.35 Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana, animovaný film (USA, 2014) 16.25
Kameňák 4, komedie (ČR, 2013) 18.15 Princ
egyptský, animovaný film (USA, 1998) 20.00
Polární expres, animovaný film (USA, 2004) 22.00
To Kapitola 2, horor (USA, 2019)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.20 Příhody Bolka
a Lolka (3, 4) 6.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (3) 7.35 Hobit: Šmakova dračí poušť 10.55
Krásná pokojská 13.10 Butch Cassidy a Sundance
Kid 15.35 Líbánky v Las Vegas 17.35 Princezna
zakletá v čase, pohádka (ČR, 2020) 20.00 Růžový
panter, komedie (USA, 2006) 21.55 Smrtící
rychlost, thriller (USA, 2018) 23.55 Boj
o Hedvábnou stezku, dobrodružný film (Čína, 2015)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Synové a dcery Jakuba skláře 20.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.40 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Synové a dcery Jakuba skláře 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Osudová láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle
19.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 384

neděle 5. prosince 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.00
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
22.00
22.29
22.30
0.00
0.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Konec
semestru 7.25 Dvě Cecilky 8.10
Úsměvy Miloše Macourka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Život na zámku 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Nebe a Vincek
Pekelná maturita
O hruškách ušatkách a jablíčku
parohátku
Městem chodí Mikuláš
Adventní koncerty
České televize 2021
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Marie Terezie
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vražda v hotelu Excelsior
Případy detektiva Murdocha XII
Banánové rybičky

Nova
6.15
7.05
8.20
9.30
10.55
12.40
15.10
17.00
19.30
20.25
23.35
0.10
2.30
3.10
3.45
4.45

Show Toma a Jerryho (8, 9)
Scooby-Doo na stopě (5-7)
Brémští muzikanti
Pohádka (N, 2009)
Dennis postrach okolí znovu
zasahuje
Rodinná komedie (USA, 1998)
Vánoce pod jednou střechou
Romantické drama
(USA, 2017)
Zrození šampiona
Drama (USA, 2009)
Kamarád do deště 2:
Příběh z Brooklynu
Krimikomedie (ČR, 1992)
Sněženky a machři po 25 letech
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Sněženky a machři po 25 letech
Komedie (ČR, 2008)
Odložené případy VII (4)
Volejte Novu
Brémští muzikanti
Pohádka (N, 2009)
Novashopping

6.20
6.35
7.05
7.35
8.00
9.20
9.50
10.15
11.00
11.45
12.30
12.50
13.30
13.50
15.00
16.20
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
0.35
3.25

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa (5)
Psí život (17)
M.A.S.H (18)
M.A.S.H (19)
Svět ve válce
Prima Svět
Utajené příběhy českých dějin (5)
Šéfem za pár minut II
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Polda V (6)
Polda III (7)
Princezna zakletá v čase
Pohádka (ČR, 2020)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Když draka bolí hlava
Pohádka (ČR/SR, 2018)
Pomsta: Milostný příběh
Thriller (USA, 2017)
Jack Reacher: Poslední výstřel
Akční film (USA, 2012)
Svět ve válce

5.45 Batman se vrací 7.55 Hamouni 10.45 Princ
egyptský 12.40 Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana 14.30 Polární expres 16.20 Zachraňte
Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky 18.20 V oku tornáda, katastrofický film (USA, 2014) 20.00 Úkryt,
thriller (USA, 2002) 22.20 Blade, horor (USA, 1998)
0.40 Muž v ohni, krimidrama (USA/VB, 2004)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.45 Autosalon 7.50 Pevnost
Boyard (8) 10.00 Autosalon.tv 11.15 Samsung MČR
v mobilních hrách 11.45 Kurz sebeovládání (94, 95)
12.45 Simpsonovi XXVII (12-5) 14.30 Nesmrtelný
17.15 Kurz sebeovládání (96, 97) 18.15 Simpsonovi
XXVIII (18, 19) 19.15 Simpsonovi XXVIII (20, 21)
20.15 Hobit: Bitva pěti armád 23.10 Rambo: Do
pekla a zpět 0.50 Simpsonovi XXVIII (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 Příhody Bolka
a Lolka (5, 6) 7.05 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XI (2-4) 9.50 Noc klavíristy 11.45 Jsem božská
14.05 Líbánky v Las Vegas 16.05 Slůně v nesnázích
18.10 Růžový panter 20.00 Než jsem tě poznala,
romantické drama (VB/USA, 2016) 22.20 Mlčení
jehňátek, krimithriller (USA, 1991) 0.45 Pomsta:
Milostný příběh, thriller (USA, 2017)

pondělí 6. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Krádež 9.15 168 hodin
9.50 Kvůli mně přestane. TV adaptace
(ČR, 1982) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Počesku
14.10 Vražda v hotelu Excelsior
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 Losování SAZKAmobil šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Den, kdy nevyšlo slunce
21.40 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.25 Colette
0.25 AZ-kvíz
1.00 Kuchařská pohotovost

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.45
12.00
12.30
13.55
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.20
0.15
1.05
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4165)
Specialisté (55)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(52)
Odložené případy VII (5)
Kriminálka Miami IV (24)
Kriminálka Miami IV (25)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4166)
Seriál (ČR, 2020)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (150)
Specialisté (56)
Policie Chicago III (9)
Kriminálka Miami IV (24)
Kriminálka Miami IV (25)
Odložené případy VII (5)
Novashopping

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.30
1.35
2.40
3.40

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(6)
Nový den
M.A.S.H (20)
M.A.S.H (21)
Přešlapy III (1)
Hledá se táta a máma
Walker, Texas Ranger VI (2)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Policie Hamburk IX (19)
Návrat komisaře Rexe X (10)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (15)
Tlouštíci
Hledá se táta a máma
Šéfem za pár minut II
Návrat komisaře Rexe X (10)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Policie Hamburk IX (19)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Raubíř Ralf 6.55 Seabiscuit 9.35 Dennis,
postrach okolí, znovu zasahuje 11.35 Polární expres
13.20 Teleshopping 13.55 V oku tornáda 15.40
Zrození šampiona 18.05 Jen trošku štěstí, komedie
(USA, 2006) 20.00 Iron Man 3, akční dobrodružný
film (USA/Čína, 2013) 22.30 Krvavá sklizeň, horor
(USA, 2007) 0.25 Blade, horor (USA, 1998)

Prima cool
8.10 Top Gear III (5, 10) 10.30 Hvězdná brána VIII
(3, 4) 12.35 Kurz sebeovládání (96, 97) 13.25
Simpsonovi XXVII (16-19) 15.10 Hvězdná brána VIII
(5, 6) 17.15 Kurz sebeovládání (98, 99) 18.15
Simpsonovi XXVIII (22) 18.45 Simpsonovi XXIX (1-3)
20.15 Prima Partička 21.15 Partička 22.10 Teorie
velkého třesku XII (20, 21) 23.05 Re-play 23.40
Simpsonovi XXVIII (22) 0.10 Simpsonovi XXIX (1)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Příhody Bolka
a Lolka (7, 8) 7.10 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XI (4, 5) 9.10 Potemnělé výročí 11.10 Výkřik ve tmě
13.45 Slůně v nesnázích 15.45 Smrtící odhalení
17.40 Než jsem tě poznala, romantické drama
(VB/USA, 2016) 20.00 Druhá šance, romantický
film (USA, 2012) 22.00 Den patriotů, thriller (USA,
2016) 0.50 Hobit: Bitva pěti armád

úterý 7. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.00
13.
komnata
Chantal
Poullainové 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky (25/26) 11.25 AZ-kvíz
11.55 StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Počesku
14.40 Městem chodí Mikuláš
16.10 Na krok od nebe IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.45 Cirkus Bukowsky (11/12)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Příběhy slavných... M. Rosůlková
23.35 Případy detektiva Murdocha XII
0.20 Kriminalista III

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.30
13.55
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

23.15
1.05
2.00
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4166)
Specialisté (150)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(53)
Odložené případy VII (6)
Kriminálka Miami V (1)
Kriminálka Miami V (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4167)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého
muže
Dobrodružná komedie (USA,
2006)
Kriminálka Miami V (1, 2)
Odložené případy VII (6)
Specialisté (56)
Na lovu

Prima
6.25
7.00
8.05
9.30
10.35
11.35
12.35
13.35
15.30
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.20
3.10
4.10
5.45

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(7)
Nový den
Hvězdy nad hlavou (15)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger VI (3)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Policie Hamburk IX (20)
Návrat komisaře Rexe X (11)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (147)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Návrat komisaře Rexe X (11)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Policie Hamburk IX (20)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Batman se vrací 7.20 Princ egyptský 9.10
Odložené případy VII (5) 10.05 Brémští muzikanti
11.50 V oku tornáda 14.05 Vánoce pod jednou
střechou 15.50 Sněženky a machři po 25 letech
18.15 Kamarád do deště 2: Příběh z Brooklynu
20.00 Bitevní loď, sci-fi film (USA, 2012) 22.30
Smrtící léčba 0.50 300: Bitva u Thermopyl

Prima cool
9.25 Top Gear IV (1) 10.35 Hvězdná brána VIII (5, 6)
12.35 Kurz sebeovládání (98, 99) 13.25 Simpsonovi
XXVII (20-22) 14.50 Simpsonovi XXVIII (1) 15.10
Hvězdná brána VIII (7, 8) 17.15 Kurz sebeovládání
(100) 17.45 Ajťáci (1) 18.15 Simpsonovi XXIX (4-7)
20.15 Fotr na tripu 20.50 Srdcaři v Africe 21.25 Show
Jana Krause 22.30 Star Trek: Discovery (12) 23.23
Cesty k úspěchu 23.35 Tutorial 0.10 Simpsonovi XXIX

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.40 Příhody Bolka
a Lolka (9, 10) 9.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (5, 6) 10.55 Pravdivé lži 13.50 Smrtící
odhalení 15.50 Dámský klub, komedie (USA, 2018)
17.55 Druhá šance, romantický film (USA, 2012)
20.00 Jméno růže, mysteriózní drama (N/It./Fr.,
1986) 22.45 Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi film (USA,
1997) 0.55 Den patriotů, thriller (USA, 2016)

středa 8. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
13.
10.00
komnata
Chantal
Poullainové 10.30 Záchranáři (5/6)
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance XI ... když hvězdy tančí
16.05 Na krok od nebe IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Dobrodružství kriminalistiky (26/26)
21.05 Cirkus Bukowsky (12/12)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 BILANCE:
Kdy se zastaví zdražování?
22.30 Hercule Poirot
23.20 Příběhy slavných... L. Geprtová
0.15 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.30
13.55
14.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
1.25
2.10
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4167)
Víkend
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(54)
Odložené případy VII (7)
Kriminálka Miami V (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4168)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky III
Policie Chicago III (10)
Kriminálka Miami V (3, 4)
Odložené případy VII (7)
Policie Chicago III (10)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (53)
Novashopping

Prima
6.30
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(8)
Nový den
M.A.S.H (22)
Slunečná (147)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger VI (4)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Policie Hamburk X (1)
Námořní vyšetřovací služba (1)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (16)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba (1)
Jake a Tlusťoch IV (20)
Policie Hamburk X (1)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.25 Dennis, postrach okolí, znovu zasahuje 6.45
Odložené případy VII (6) 7.45 Zachraňte Willyho 4:
Útěk z pirátské zátoky 10.15 Zrození šampiona
12.45 Teleshopping 13.15 Sněženky a machři po 25
letech 15.40 Jen trošku štěstí 17.35 Iron Man 3
20.00 Seznamte se, Joe Black 23.40 Sprosťárny,
komedie (USA, 2013) 1.25 Smrtící léčba

Prima cool
6.50 Flash II (22, 23) 9.05 Top Gear IV (2) 10.05
Hvězdná brána VIII (7, 8) 12.10 Kurz sebeovládání
(100) 12.40 Ajťáci (1) 13.15 Simpsonovi XXVIII (2-5)
15.00 Hvězdná brána VIII (9, 10) 17.05 Ajťáci (2, 3)
18.15 Simpsonovi XXIX (8-11) 20.15 Autosalon.tv
21.20 Výměna aut limited edition 21.55 Moto
cestou necestou 22.50 Star Trek: Discovery (13)
23.55 Cool e-sport 0.25 Simpsonovi XXIX (8, 9)

Prima Max
5.05 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.30 Příhody Bolka a Lolka (11, 12) 7.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. XI (6, 7) 9.45 Slůně
v nesnázích 11.45 Butch Cassidy a Sundance Kid
14.05 Dámský klub 16.15 Noc klavíristy 18.10
Cyklostezka k lásce, romantický film (USA, 2017)
20.00 Nádech pro lásku, životopisné drama (VB,
2017) 22.25 Brubaker, drama (USA, 1980)

čtvrtek 9. prosince 2021
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Dívka se zázračnou pamětí
Drama (ČR, 1996)
14.35 Profesionálové
15.30 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
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Gejzír
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Američan
Thriller (USA/VB, 2010)
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.30
13.55
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
1.15
1.55
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4168)
Malé lásky III
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(55)
Odložené případy VII (8)
Kriminálka Miami V (5)
Kriminálka Miami V (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4169)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (14)
Svatba na první pohled – Vánoční
speciál
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami V (5, 6)
Odložené případy VII (8)
Kriminálka Miami II
Na lovu

Prima
6.30
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.45
23.55
1.10
2.10
3.10
4.20

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(9)
Nový den
M.A.S.H (23)
M.A.S.H (24)
1. MISE (16)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger VI (5)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Policie Hamburk X (2)
Námořní vyšetřovací služba
(2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (148)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy III (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba (2)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Policie Hamburk X (2)

Nova Cinema
6.10 Vánoce pod jednou střechou 7.55 Odložené
případy VII (7) 9.20 Iron Man 3 11.50 Teleshopping
12.20 Se slovníkem v posteli 14.25 Seznamte se,
Joe Black 17.55 Auta 20.00 Piráti z Karibiku: Truhla
mrtvého muže, dobrodružná komedie (USA, 2006)
23.00 Parchanti, akční film (USA, 2010) 0.50
Vánoční Kameňák, komedie (ČR, 2015)

Prima cool
5.05 Umění je cool 6.50 Prima Partička 7.50 Teorie
velkého třesku XII (20, 21) 8.55 Top Gear IV (3)
10.05 Hvězdná brána VIII (9, 10) 12.10 Ajťáci (3, 2)
13.15 Simpsonovi XXVIII (6-9) 15.00 Hvězdná
brána VIII (11, 12) 17.05 Ajťáci (4, 5) 18.15
Simpsonovi XXIX (12-15) 20.15 Partička XXL 21.45
Nečum na mě show 22.20 Ochránce spravedlnosti
0.40 Simpsonovi XXIX (12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Příhody Bolka a Lolka
(13, 14) 8.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(7, 8) 9.55 Nezapomenutelný tanec 11.45 Růžový
panter 13.40 Cyklostezka k lásce 15.35 Jít za svým
snem 17.35 Nádech pro lásku 20.00 Zítra vstanu
a opařím se čajem, sci-fi komedie (ČR, 1977) 22.00
Mezi vlky, dobrodružný film (USA, 2011) 0.25
Brubaker, drama (USA, 1980)

pátek 10. prosince 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Křeček 10.30 Záchranáři (6/6)
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Širák
14.15 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Marie Rosůlková
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Tajemství staré bambitky
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.50
9.45
10.55
11.50
12.00
12.30
13.55
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.30
1.05
2.00
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4169)
Pan Profesor (14)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(56)
Odložené případy VII (9)
Kriminálka Miami V (7)
Kriminálka Miami V (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4170)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Debbie a její parťačky
Akční krimikomedie (USA, 2018)
Uprchlík
Akční film (USA, 1993)
Kriminálka Miami V (7)
Kriminálka Miami V (8)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným (56)

Prima
6.25
7.00
8.15
8.50
10.15
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.35
0.15
1.35
2.35
3.30

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
(10)
Nový den
M.A.S.H (25)
Slunečná (148)
Inkognito
Walker, Texas Ranger VI (6)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Policie Hamburk X (3)
Námořní vyšetřovací služba (3)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Perfect Days
Komedie (ČR, 2011)
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba (3)
Jake a Tlusťoch IV (22)

Nova Cinema
5.40 Cesta peklem 7.25 Odložené případy VII (8)
8.20 Teleshopping 5.50 Seznamte se, Joe Black
12.25 Teleshopping 12.55 Batman navždy 15.25
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 18.15 Malí
lidé 20.00 Konečně doma, animovaný film (USA,
2015) 21.45 Zloděj životů, thriller (Austr./USA,
2004) 23.45 Parchanti, akční film (USA, 2010)

Prima cool
5.10 Umění je cool 6.05 Autosalon.tv 7.10 Re-play
7.40 Cool e-sport 8.05 Tutorial 8.55 Top Gear IV
(4) 10.05 Hvězdná brána VIII (11, 12) 12.10 Ajťáci (5, 4)
13.15 Simpsonovi XXVIII (10-13) 15.00 Hvězdná
brána VIII (13, 14) 17.05 Ajťáci (6) 17.40 Ajťáci II (1)
18.15 Simpsonovi XXIX (16, 17) 19.15 Simpsonovi
XXIX (18, 19) 20.15 Zajatci horského tunelu 22.35
Srdce z oceli 0.55 Simpsonovi XXIX (16)

Prima Max
5.00 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.45 Příhody Bolka a Lolka (15, 16) 8.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. XI (8, 9) 9.55 Druhá šance
12.05 Líbánky v Las Vegas 14.05 Jít za svým snem
16.00 Láska s kovbojem 17.50 Nenapravitelný,
komedie (Fr., 1975) 20.00 Když draka bolí hlava,
pohádka (ČR/SR, 2018) 22.15 Propast, sci-fi thriller
(USA, 1989)

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

PROTI INFLACI
DLUHOPISY
E-FINANCE
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- investice od 30 000 Kč
- roční úrok 5,3 % je vyplácen
Okaždý rok
- dluhopis je možno předčasně
Osplatit kdykoliv
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ČTYŘLETÉ DLUHOPISY
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e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu
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LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

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

www.eﬁspahotel.cz +420 515 557 500

Levné knihy
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Špionážní thriller a Malý princ ve valaštině
S Moskvou za zády
Pavel Šmejkal

Kniha čtenářům
přibližuje místa,
která jsou spojena
s činností lidí, již
se v době druhé
světové války zapojili do odbojové
činnosti navázané
na tehdejší Sovětský svaz. Od zpravodajců, kteří v protektorátu působili od rozpadu Československa, přes výsadky vysílané z různých center ze Sovětského svazu s úkoly zpravodajskými až po skupiny ryze
bojové, vysazené s cílem vytvořit na
okupovaném území partyzánské skupiny a posílit ozbrojený boj proti nacistům. Kromě osudů konkrétních vojáků,
občanů předválečného Československa,
z nichž většina v SSSR prošla speciálním výcvikem, jsou v knize vzpomínáni
i jejich domácí pomocníci, bez kterých
by se stanovené cíle nepodařilo splnit.
1028 stran, nakladatelství ACADEMIA

ký princ. Počtou si nejen lidé z Valašska.
Laik se přiučí valaštině, odborník znásobí
své znalosti. Každý získá nový pohled na
známý příběh z nezvyklé perspektivy. Dozvíte se také, že hroznýši svoju kořisť nežvýkajú, polykajú ju celú a potem sa nemožú
ani hnúť a z půl roka enom spíja a trávíja.
Anebo kdo je vlastně ten malučký princ z
planetky B 612, která néni větší jak chalupa.
134 stran, nakladatelství JOTA

Život na uzdě
Marian Jelínek, Renata Červenková
Knižní rozhovor se sportovním trenérem
a mentálním koučem, který dlouhá léta spolupracoval také s Jaromírem Jágrem. Jelínek srozumitelně i s humorem komentuje
dnešní svět, kdy společnost objektivně bohatne a životní úroveň i vzdělanost roste,
lidé šťastnější nejsou. Problémů, s nimiž se

INZERCE

Nakupte vánoční dárky
za ceny, které nečekáte!

Dlouhá noc v Paříži
Dov Alfon

Jednoho dubnového dopoledne unesou z pařížského letiště mladého izraelského „ajťáka“. Musel převážet něco
vysoce speciálního – a nejspíš už
není na živu. Tajné
služby židovského
státu přecházejí do stavu pohotovosti.
Na místo zločinu přichází nevyzpytatelný
zpravodajský plukovník Abadi, v telavivské elitní výzvědné sekci 8200 řídí vyšetřování jeho čerstvě jmenovaná zástupkyně. Poručice Talmorová se zdaleka nepyšní jen oslnivou korunou havraních vlasů,
a tak je Abadimu silnou oponentkou.
Ve Francii ovšem dostal pátrání na starost
vyhořelý policejní rutinér komisař Léger,
a nestačí tempu, v němž se případ vyvíjí:
Každou chvíli přichází nový zvrat…
344 stran, nakladatelství LEDA

Malučký princ
Antoine de Saint-Exupéry
Petr Odehnal
Kultovní kniha francouzského spisovatele a pilota Antoina
de Saint-Exupéryho
byla přeložena do
více než 300 jazyků
a dialektů. Každý ji
zná. Vášnivá sběratelka knižních vydání Malého prince
Martina Dlabajová oslovila historika a nadšence do regionálních dějin Petra Odehnala,
který se ujal sepsání valašské verze Maluč-

129 Kč

129 Kč
129 Kč

dnes potýkáme, naopak přibývá, a spolu s tím stoupá spotřeba antidepresiv,
anxiolytik, alkoholu
a drog a také počet
rozvodů, sebevražd.
240 stran,
nakladatelství
VYŠEHRAD

VČELKA sociální služby o.p.s.
VČELKA: KDO JSME, JAKÉ
JSOU NAŠE HODNOTY A VIZE,
A PROČ SE NA NÁS OBRÁTIT?

V

čelka je organizace, která byla založena s jasnou vizí – nabídnout každému, kdo se ocitne v nelehké životní
situaci, možnost nepouštět svůj domov.
Prostředí, kde se cítí bezpečně a je obklopen věcmi a lidmi, jenž mu do života
přinášejí štěstí, naději, klid a mají tak pozitivní vliv na kvalitu jeho života.
Jsme organizací, kde se k sobě chováme s úctou
a respektem, protože jen tak je možné s úctou
a respektem vnášet pomoc do života těch, kteří ji
potřebují.
K našemu poslání přistupujeme s pozitivní energií. A už našim názvem také sdělujeme, co nás
symbolizuje, a jaké jsou základní pilíře naši činnosti: pospolitost, pomoc, potřebnost a píle.
V čem spatřujeme naše silné stránky? Ve vzájem-

Kde působíme:
Hlavní město Praha
Beroun a okolí
Jinočany a okolí
Kladno a okolí
Česká Lípa a okolí
Kolín a okolí
Pelhřimov a okolí

né soudržnosti, týmu lidí s obdivuhodnou vnitřní
sílou a odhodláním, a samozřejmě v péči, kterou
poskytujeme, a která je založena na individuálním
přístupu ke každému, kdo naše služby využívá.
Snažíme se sociální služby kultivovat a sami přispívat k tomu, aby se neustále zdokonalovaly a odrážely možnosti dnešní doby. Právě proto se aktivně
spolupodílíme mimo jiné na vývoji inovativních
technologií – BeeTable, které usnadňují a vyplňují
život našich klientů. BeeTable představuje mobilní
interaktivní dotykový stůl, který je vybaven online
službami a jeho zapůjčení je pro naše klienty zcela
zdarma. Tato pomůcka napomáhá nejen v rámci
aktivizačních činností, ale do budoucna je naší
snahou ji využití také ve zdravotní oblasti, tak aby
bylo možné distančně dohlížet na užívání léků,
umožnit měření fyziologických funkcí a usnadnit
dostupnost zdravotnických a kompenzačních pomůcek co nejvíce lidem.
V rámci sociální péče rádi nabídneme podporu,
pomoc a péči ve všech oblastech běžného života,

Humpolec a okolí
Jihlava a okolí
Pardubice
Přelouč a okolí
Hlinsko a okolí
Slatiňany a okolí
Staré Město a okolí

na kterou už sami nestačíte. Vždy však s ohledem
na Vaše individuální potřeby. Služby, které poskytujeme jsou osobní asistence, pečovatelská služba
a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením. Každá z nich Vám bude
poskytována s lidským přístupem a s důrazem
na Vaši důstojnost. Věříme, že právě tím Vám dokážeme pomoci žít v rámci daných možností plnohodnotný život, s akcentem na zachování Vašich
sociálních rolí a podporu psychické pohody.
Díky hodnotám naší organizace všichni přistupujeme ke své práci zodpovědně, profesionálně,
a vždy si zakládáme na kvalitě námi poskytované
péče. Naše práce je nám tak posláním.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáte.
Nejenže si ji nesmírně vážíme, ale přistupujeme
k ní také s pokorou a je pro nás závazkem.

Kdykoli byste nás potřebovali, ozvěte se.
Jsme tu pro Vás a Vaše blízké.
VAŠE VČELKA

Kojetín a okolí
Prostějov a okolí
Zlín a okolí
Valašská Polanka a okolí
Ostrava a okolí
Příbor a okolí

Vzhledem k tomu, že se neustále rozrůstáme,
hledáme do našeho týmu nové kolegy/ně, kteří chtějí
společně s námi pomáhat druhým a mají srdce na pravém místě.
Kontaktní osoba: Erika Hrobárová, e-mail: hrobarova@pecevcelka.cz, tel.: 601 152 071

Zlínský kraj
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Slovácká továrna na čokoládu
Mladí lidé z Uherského Brodu slaví úspěchy s ruční výrobou čokolády, před Vánocemi mají napilno
JAROSLAV CHUDARA
UHERSKÝ BROD | Na osmdesáti metrech čtverečních se těsná dvacet zaměstnanců a přes krabice plné čokolád, bonboniér, lanýžů a dalších laskomin už pomalu nejde projít. V malé výrobně čokolády na okraji uherskobrodské průmyslové zóny musejí na sklonku roku pracovat i o víkendech. Zejména listopad je
měsícem, který určuje, jak ekonomicky
úspěšný bude pro továrnu na výrobu čokolády Janek celý rok. Pouhých třicet
dnů dokáže čokoládovně vytvořit třetinu celoročního obratu.
„Listopad je náš nejsilnější měsíc, který představuje oproti letos nejslabšímu
srpnu rozdíl plných tisíc procent, je
tedy desetkrát silnější. Celý rok nabíráme síly právě k tomuto měsíci,“ říká
Václav Durďák, jeden ze zakladatelů rodinné firmy. Odběratelé se totiž nyní
předzásobují na Mikuláše a vánoční
svátky tak, aby stihli rozvoz čokolády
včas.
Zatímco jinde vzhlíží do budoucnosti
s obavami, Janek má už dnes jisté, že
podnik navzdory zdražování cen energií a všech výrobních vstupů včetně surovin i v příštím roce poroste.
Z manufaktury založené v roce 2016
trojicí kamarádů se rychle stává významný hráč na domácím trhu s čokoládovým sortimentem. Janek chystá na
příští rok stavbu nové továrny v Hradčovicích, což by po plánovaném otevření
v roce 2023 mělo přispět k expanzi na
polský trh.

Pandemie pomohla
Před loňským začátkem pandemie koronaviru představoval obrat deset milionů
korun, letos to bude už šestinásobek.
Pro čokoládovnu je klíčový internetový prodej. Když začal po začátku pandeINZERCE

lá vzorky na ochutnávku. Každou vybranou dodávku provází certifikát z konkrétní plantáže. Dá se říct, že přesně
víme, ze kterých kakaovníků boby pochází a kde rostou,“ vysvětluje Urbanec
a ukazuje čokoládové uhlí, jeden z hitů
pro vánoční trh. I když patří k šéfům továrny, běžně bývá součástí výroby.
„Na tom přece není nic divného. Starám se přece o výrobu,“ líčí.

Tisíc sladkých kombinací

Spoluzakladatelé čokoládovny Janek v Uherském Brodě Vlastimil Urbanec
(v čepici) a Václav Durďák.
FOTO | JAN SALAČ
mie klasický prodej klesat na deset procent obvyklého obratu a e-shop nebyl
schopen nečekané ztráty kompenzovat,
podnikatele zachvátila panika.
„Celou produkci jsme tehdy dodávali
menším obchodům a živnostníkům, kteří šli po zavření svých podniků buď zcela ke dnu, nebo rychle rušili objednávky. Dostali jsme strach,“ vzpomíná
Durďák.
Druhá, podzimní vlna pandemie však
přinesla obrat. Loni touto dobou už zmíněný online prodej táhl továrnu nahoru
a ještě stihl nahradit i jarní ztráty.
„Díky koronavirové krizi jsme se začali věnovat do té doby pro nás okrajovému segmentu. Mysleli jsme si, že se
čokoláda nebude bez přímých obchodních kontaktů prodávat, ale opak byl
pravdou. Začátky s prodejem na webu
byly těžké, ale sázka na novou strategii
se vyplatila,“ shrnul Durďák.
Dnešní tempo dvousměnného provo-

zu se daří zvládnout bez výkyvů také
proto, že nejmladšímu z dvaceti zaměstnanců bylo letos teprve dvacet a nejstaršímu pětatřicet let. Mimochodem, ještě
v roce 2019 se o výrobu starali pouze
Durďák s manželkou Anetou a Vlastimil Urbanec, třetí ze zakladatelů a spolumajitelů firmy.
„Jsme velmi mladá firma po všech
stránkách. Všichni se známe osobně,
náš tým v podstatě rozšiřují kamarádi
kamarádů, ale záměr v tom nebyl,“
usmívá se osmadvacetiletý továrník.
A jeho vrstevník Vlastimil Urbanec
slibuje, že firma si navzdory rozmachu
bude dál držet punc ruční výroby bez
chemických přísad. Čokoládovna, jež
se vyhýbá palmovému oleji, dováží
boby nejčastěji od farmářů v Peru, Dominikánské republiky a Ugandy.
„My ale po světě necestujeme, o výběr se stará náš prostředník, který každého z pěstitelů osobně zná a ‚domů‘ posí-

Výroba čokolády není složitá, ale chce
svůj čas, jejž nelze zkrátit. Po ručním
přetřídění bobů, jejich upražení, odstranění slupek a přesypání do melanžéru,
kde je rozdrtí tři žulové kameny, následuje měsíc dlouhý proces tuhnutí.
„Ještě předtím se získaná hmota buď
cukruje, to když vyrábíme hořkou čokoládu. V případě té mléčné se k přesně určenému podílu cukru přidává sušené
mléko,“ popisuje Urbanec.
Jakkoli by se mohlo zdát, že čokoláda nemůže podléhat módním výstřelkům, opak je pravdou. Urbanec tvrdí,
že schopnost čokolády kombinovat její
základní chuť s bylinkami, nejrůznějším
kořením nebo alkoholem je téměř nevyčerpatelná. „Je to fascinující. Čokoláda
nabízí stále nové možnosti a my jdeme
změnám naproti. I když já jsem ve vlastní chuti poněkud konzervativní, nejraději mám tmavou čokoládu s lískovými
oříšky,“ prozradil.
A jak vlastně vznikl název čokoládovny? Zakladatele inspirovala postava
Černého Janka, podle pověsti zachránce Uherského Brodu v těžkých časech,
kdy v roce 1704 do města vpadli uherští
kuruci.
„Legendu o statečném muži malého
vzrůstu a černé pleti zná v Brodě každý,
takže bylo rozhodnuto. Zkrátka jsme Janek,“ poznamenal Urbanec.
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Novinář František Xaver Šalda: Smích…

Tajenka: … je sportem duše.
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Uzený křižák speciál
SINGER 1kg

89,-

Radegast
Rázná 10
0,5l

Vanilínový
cukr
5x20g

9,90

Sušenky LOTUS
Mikuláš 85g

11,90

Kypřící
prášek
do pečiva
5x13g

9,90

www.jednotazlin.cz
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Kroměříž touží po druhé lize
Fotbalisté Kroměříže
jsou v polovině sezony
na čele MSFL. Na
případný postup do
druhé ligy se chystají
sportovně i ekonomicky.

musí myslet na příští, která může být
v Kroměříži znovu druholigová. Po 16
letech, kdy soutěž po prodeji licence
Opavě dobrovolně opustila.
„Víme, kde potřebujeme tým doplnit, posílit, kdo by postup zvládl, kdo
by měl problémy. Přechod z MSFL
do druhé ligy je těžší než z druhé do první. Druhá liga se nedá hrát se stejným
mužstvem. To bychom byli bláhoví,“ ví
Bronislav Červenka, který odkopal
v české lize 276 zápasů a s Interem
Baku se stal dvakrát ázerbájdžánským
mistrem.

PETR FOJTÍK
KROMĚŘÍŽ | Pokud by se stejně jako
loni kvůli covidu-19 nerozběhlo fotbalové jaro, Hanácká Slavia Kroměříž by se
mohla chystat na návrat do druhé ligy.
„Takový způsobem bychom ale postoupit nechtěli,“ říká Bronislav Červenka, trenér lídra Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL).
Když po skončení ročníku 2016/17
dostali Hanáci nabídku postoupit mimo
pořadí ze 4. místa, odmítli ji s tím, že za
tři dny nedokážou splnit licenční podmínky pro účast v profesionální soutěži.
Teď usilovně pracují, aby případný
posun o soutěž výš zvládli po všech
stránkách.
„Dlouho jsme se této otázce vyhýbali. Nechtěli jsme to veřejně proklamovat. Ale pokud by tým, který soutěž vyhraje, nedostal od vedení možnost postoupit, pak nevím, proč bychom fotbal
dělali. Ano, máme zájem o druhou
ligu,“ potvrdil maximální ambice místopředseda výkonného výboru SK Hanácká Slavia Karel Heinz.
I přesto, že klub nemá generálního
partnera.
„O to více jednáme s regionálními
podniky. Díky nim můžeme navyšovat
rozpočet. Raději více drobných sponzorů než jeden velký, kterého to po pár letech přestane bavit a pak skončí,“ nastínil Heinz ekonomickou strategii klubu,
který úzce a úspěšně spolupracuje
s místní radnicí.
V Kroměříži počítají, že další peníze
by mohly přitéct ze Zlínského kraje
a Fotbalové asociace.
„Pak bude záležet, s jakým týmem bychom šli do druhé ligy. Razíme cestu
mladých, talentovaných a ambiciózních
kluků, kteří se chtějí ukázat a třeba si
získat lepší angažmá,“ naznačil Heinz.
Aby se postupové sny Kroměříže
zhmotnily, musí navázat na úspěšný
podzim.
„A jaro bude ještě těžší,“ uvědomuje
si Červenka, jehož celek přezimuje na
čele s náskokem tří bodů na juniorku
Sigmy Olomouc a osmi před rezervou
Baníku Ostrava.
„Obě béčka a ani Hlučín ještě neřekly
poslední slovo. Soupeři budou na nás
lépe připravení, budou se chtít vytáhnout, což se dělo už v průběhu podzimu,“ poznamenal Červenka.
Kroměříž ho uzavřela sérií šesti vítězství, podruhé a naposledy prohrála
v 7. kole na začátku září.

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Kroměříž hraje MSFL nepřetržitě od roku 2007. Teď má velkou šanci postoupit do 2. ligy.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA
„Věděli jsme, že dokážeme hrát dobrý fotbal, ale že budeme tak vysoko, je
příjemné překvapení,“ přiznává trenér
lídra MSFL, jemuž paradoxně pomohla
jarní covidová uzávěra.
Přestože nebylo jisté, že se fotbalové
soutěže na jaře rozjedou, v Kroměříži
od ledna najeli na pravidelný tréninkový cyklus, ve kterém pokračovali i po
předčasném ukončení sezony. Ve složitých podmínkách koronavirové pandemie se tříbil charakter mužstva.

fotbalu. Bylo mi jich líto, když jsem viděl, jak tvrdě pracují a pak to nemohli
prodat ve víkendovém zápase. Nedokážu si představit, že by se to opakovalo.
Mělo by to fatální následky,“ míní kroměřížský trenér.
Raději spřádá fotbalové plány. Ačkoliv je sezona teprve ve své polovině, už

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu o ekologické likvidaci
autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621
Autovrakoviště Třebětice

ODVOZ ZDARMA
Za Váš autovrak vyplatíme

INZERCE

1500 až 3000 Kč

„Kluci ztratili dvě sezony,
bylo mi jich líto“
„Kluci se každé tři dny testovali, jezdili
jsme po všech čertech, převlékali
se doma, protože náš stadion byl zavřený. Vystoupili jsme z komfortní zóny
a tým se díky tomu stmelil a naučil překonávat překážky,“ shrnul jarní martyrium, z něhož v Kroměříži žili celý podzim.
Stejného scénáře se však bojí nejen
Červenka. „Ztratili jsme dvě sezony,
v minulé prožili kluci tři čtvrtě roku bez

Další krajské týmy
v MSFL
Slovácko B (6.)
Rezerva prvoligového Slovácka by
se postupu nebránila, na vedoucí
Kroměříž ale ztrácí 13 bodů.
Uherský Brod (9.)
Druhý slovácký celek v soutěži se
drží uprostřed tabulky, navíc má
zápas k dobru.
Zlín B (13.)
Juniorka prvoligového Zlína je
akutně ohrožená sestupem, kvůli
zúžení počtu účastníků z 18 na 16
může padat až šest celků.
Viktoria Otrokovice (18.)
Šestá sezoně v třetí lize bude pro
beznadějně poslední tým zřejmě
poslední. Čeká ho změna majitele.

VÁNOČNÍ
STROMKY BAČA
z podhůří Hostýnských vrchů
Najdete nás:

ZLÍN - Nábřeží 596 - Prštné,

v areálu ﬁrmy Kamenivo Zlín - Rybníky

OTROKOVICE - náměstí 3. května
UHERSKÝ BROD - Močidla,

u prodejny VOMA a Penny Market

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

- Masarykovo náměstí
Více na:

www.vanocnistromkybaca.cz

